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Ao banditismo armado 

i i tA.<) 5f~ 

R esponder-:::::::=::::::em ~'-s 
envolvimenlo n 

.AO ; api'e~~tar . ontem 0 rslat6rio ·da AP e depois de apontar 
a unlcladenacional 'como um factor Imprescindivel para a vitOria. 
" Presidents da Assembleia Popular, Marcelino dos Santos .. 
bllnhou que. aQ · .,..nditlsmo armado responderemos com cads vez 

· m. 1or envolvimento n" combats ate . ao seu anlquilamento total. 
· 0 documento quefaz 0 balant;o das tarefas definidas na ultima 
' .eSsie» da AP .segue na integra: .. 

Sua i!Xcel6ncle, 
Malor.Generai Joaquii11 Alberto Chis· 
· 88no, 
Presldente do Partido Frellmo. 
Presldente da Republica Popular de 

Mo\:amblqUe. .' . 
Comandante-Chefe etas Forcas Arma· 

das de" M6Qambique. (FPlM) . . 

Senhores ' Deputados, 
Senhores COnVldados,' 

I. INTnoo.~C;.iO 

Em cumprlmento dasdisposlf;lies 
da .. n08sa' Constitulf;lI0 Inlclamos hole, 
a 2: SeSslio cia ' Assemblela POPQlar; 
6rgiio supremo do Poder , de Estad,o na' 
Rep'ibllce PClPularde M098mblque. 
· , Perrnltam-me comecar por saudar' 

as senhares deputados e os senho. 
res convldados presentes nests ses· 
5110. Em v6s saudo os cldadaos que 
nas dlferentes frentes de actlvldade 
miJItar, politica. eeon6mlca e :::oclal 
realltsm . tarefas de grande ImportAn
era e signifiCado para .o Povo e para 
a Revolw;l o ~mblcana. . 

Os senHores deputados da Aasem. 
blela Popular destscam-se pela sua 
accAo no sero das nossas ForQas de 

./ Dafesa e SeguranQa. nas. Forc;:as de 
, Defeaa Local. nas Mllfclas Populares. 

nos Grupos de Vlglliincie. A vosae ac· 
cao fal-se sentlr na aldela comunel. 
na fabrlca, no hospttal. em cada SeCr 
tor onde 0 Povo combate e produz. 

Por Isso somoa os d1gnos repre
sentantes do Povo que do Rovuma ao 
Maputo nos elegeu. somos os flElls 
cumprldores daa tarefas dlffcels mas 
ao mesmo tempo honrosas que rece· 
bemos. . 

Ao escutarmos 0 discurso de Sua 
ExcelElncla 0 Presldente da Republica. 
a: an6lise pl'OfuAda e clara cia sltuac;Ao 
do Pais, a enumeraofio· das nossas 
tarefas no ambito da dafesa e da 
economla e das priorldades a obser· 
var, experlm&ntambs bern forte o.peso 
e r8sponsebllldade" do mandato que 

Passaram ja oito meses dasde que 
reallzamos a 1.' Sessao da Assemblela 
Popular nesta nova leglslatura, Nela 
aprovamos um programa de tarefas 
cuJo balanc;o Importa agora real/zar· 
mos. Devemos anallsar como e que a~ 
nOMas Assembleias e os seue depu
tados se empenharam na reallz8f;ilo 
das tarefas de defesa da P6trla. de 
reabilitaCiio da economia e de conso
IidaQfio e desenvolvimento das estru
turas do Poder Popular. 

Oeste balanc;o tiraremos as orelnta· 
coes que nos van permltlr perspectl. 
var as taretas a reallzar ate .a pr6xlma 
~ssilo da Assemblela Popular. 

:. Senhores Dcputados. 
Senhores Convidados 

A accAo da .nossa Asaemblela 8 de 
, cada deputado e gulada pelas prlncl· 
pais prlor idades no conjunto dastare
fas que davarnoa reallzar. 

Na etepa actual os aspectos funda-
mentals . e· declslvos n8 vida da Na

,clio mOf;ambicana. silo 0 combste con
t ra os bendidoa armados e a a~ao 
desestablllzadora promovlda pala AfrI
ca do Sui e. paralelamente, a rea bill· 
tac;lio economica. 

A acc;:ao dos bandldos annados atln
gi u no nosso Pais proporc6es graves 
e faz·se sentir em todos os lares. Do 
Rovuma ao Maputo, as famillas mo' 
c;ambicanas sotrem os efeltos do ban· 
ditlsmo armado. 

A sanha assasslna. s brutalldade 
dos bandldos armados. maseacrando 
doenles nos hospitals e criam;a8 de 
colo. lanQaram um manto de luto e de 
consternac;ao sobre a Nac;:ao moc;am· 
bicana. 

Do mundo Intelro chegam-n08 men· 
sagens de choque e de repOdlo pe
rante tante brutalldade. perante tao 
manha insensiblJidade humana. peran· 
te tao hediondos crimes contra a hu· 
manidade. 

As causas desta sltuac;ilo estao na 
propria natureza c rfmlnosa do re91."e 
do - aparthe id. que usa todos os mefos 

Nao estando ainda devidamente or· 
ganlzado 0 aparelho ce.,tral da Assem· 
bleia . isto a, a Comissao Permanente 
dll Assembleia Popular. nao havendo 
as comissOes de t rabalho que ainda 
nao foram criadas. na eusencia de 
docull1entos Internos normetivos. tol 
li ml tada a aceao que a Assembleia 
Popular exereeu perante tl con Junto 
dos seus depu tados e as Assemblelas 
dos escaliies inferiores . 

A tarefa principal rellllzada fof' 
pOis a de estruturacao Interna. 

No entento. os deputados da As· 
sembleis Popular IndiVfdualmente ou 
colectlvamente. enqu drados em A • 
sembleias ProvincIals . Distritais. de 
Localidade e Poeto Admlnlstrativo em
penharam·se no cumprlmento do pro
grama tra~ado . 

a que este relet6rin apresenta e 
(1 balanco global das torefas reaHza· 
das. Da-se e certo prlorlciade II apre
sant:-lI;ao do balanco das tare las es· 
pecificamentp- consignadas no progra· 
ma de teretas aprovado pela Assem· 
bleia Popular. 

1. TAREFAS NO AMBITO DA REABI. 
UTAC;:AO ECON6MICA 

As tarefas neste Ambito da reabill· 
taeao economica eonslstiam em • mo· 
bflizar todas as Assemblelas do Povo. 
todos as deoutedos. para a Implemen. 
t acao do Programa de Reabilitac;:lio 
Economica, partindo de execucao do 

Plano Estatal Central para 1987 como 
primelro passo da reabilltac;:!io econo· 
mica • . 

Era tamb~m t arefa. -or!1anitar 0 
estudo pelos deputados do Programa 
eI" Reabllitar,ao Econ6mlca e do PECI 
/87 e out res leis 8 resoluc;oes aprova
rlas oem 1.· Sesslo ' da Assemblela 
Popular. bem como os respectivos 
Programas Territorlals. Dlvulgar e ex· 
pUcar nos locais de trahalho e de re
sidencia as medldas de reabilitado 
economlca e ainda acomoanhar e 
controlar a p.xecuci!in do PEC/87 e a 
implementB<;iio do PRE-. 

N seu con junto as Assembleias 
do Povo a fodos os nfvels realizam 
estas tarefas em estrelta coordenaQiI 
com as estruturas do Partido Frelimo. 
do Governo. OilS Organizacoes Demo
rriitlcas de Massas e Organlzacoes 
R6clo-Profissionais e tamllem em coor-
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:1. TAREFAS NO AMBITO DA REVI. 
SAO DA CONSTITUIC;:AO DA RE· 
PUBLICA 

A t arefa consist is em . assegurar. 
.traves da Com18~O de Revisiio da 
CpnstltuiQao. a conclusao da proposta 
de reviseo a ser apresentada na prO. 
xlma sessao da Assemblela Popular • . 

A Comissao Permanente da Assem· 
bleia Popular assegllrou atraves de 
Comissao de Revlsfio da Constltuig60 
que uma versao revls'a do antepro· 
jecto do texto constltucional fosse 
apreclada pelo Bureau Polftlco do Par· 
tldo - Frellmo. submet lda ~ 7.' Sessilo 
d Comite Central e fosse elaborada 
a verslio que esta sessao da Assem· 
bleia Popular Ira analisar. 

Senhor Presldente. 
Senhores Deputadoll. 
Senhores Convldedos. 

A Const ituic;ao tJ Il Lei fundamental 
d.a nossa Republica Popular. ~ 0 docu
mento que consagra a nossa opc;:ao 
soclallsta de desenvolvimento. que 
sumarlza as vit6r1as que alcanc;amos. 
o crescimento e desenvolvimento do 
nosso Estado e do homem mo~mbi· 
cano. 

A Const ltulc;lIo exptlme 0 que so
mos e as obJectivos programatlcos 
por que combatemos e trabalhamos. 0 
crescimento das nossas Institulc;oes e 
o desenvolvlmento global da nossa 
socledade. 

~ este car6cter da ConstltuiQllo que 
esta na base da nossa resoluc;:ao de 
levar 0 texto const/tuclonal a debate 
popular. 

Procurarem08 aaalm elevar 0 co
nhecimento que 0 Povo tem das leis 
e do papal das Assemblelas do Povo. 
atrllvas dum estudo dlrigido pelo Par. 
tido - FreUmo. pelas Assembleias. 
pelas Orqanizae/)es Democratlcas de 
Masses e Organlzaciies S6clo-Profis-

• Sionais. Na dinamlzac;ao do debate em 
todos os locais e em todas as reo 
gioes do Pais cabe um pape l especial 
1I0S deputlldos da Assembleia Popu. 
lar. 

~ tamMm pera permltfrmos a me
Ihor preparac;:ao desta tarefa que parti. 
clpamos iii no estudo colectlvo do 
anteprol~cto da ConstJ1ulc;ao e que 
nos propomos co"tlnuar 0 seu estudo 
nesta SBSsao_ 

Presidente. bem como das Comissoes 
de Trabalho. 

5.2. DOCUMENTOS ORGANlZAnVOS 
DA ASSEMBLEIA POPULAR 

A tarefa de organizeQilo do funclona
mento da Assemble ia Popular. cons is
tin ainda em, garantir a elaborac;:lio d>;! 
diversos documentos normatlvos da 
actividade da AssembleiJ Popular. 

Aesi rn. foram eleborados. analtaados 
pela Comissao Permanente da Assem
bleia Popular. enviados ' 80S Senhores 
Deputados e incluidos na agenda para 
debate nesta sessao os se~ulntes do
cumentos relativos ao funclonarnel;to 
interno da Assembleia Popular; 

- Pro/ecto de Requlamento Int9"'0 
da Assemblela Popular; 

- Projecto de Estaluto do, Deputado 
das Assembleias do Povo; 

- ProJecto de Dlrectiva sobre 0 Fun· 
clonamento das ComlssOea de Tmb8-
Iho: 

- Projecto de Dlreetlva sobre a '.lIn
culac;lIo dos Deputados. 

Acerea do funclotlamento das Co
mlss/)es de Trabalho e de referlr que 
a Comlssilo Permanente da Assem. 
bleia Popular elaborou IA uma propeli' 
ta sobre a sua composf(;llo a qual serA 
apresentada a esta sessilo. 

Sobre a Vinculac;:ao dos Deputados, 
a Comissao Permanente da Assem· 
blela Popular decldiu que os seus memo 
bros deverlam apolar as Comlss1les 
Permanentes das Assembleias Provin
cials na elaboraQl,io des proposta8 de 
vinculaf;Bo asslm como das Comls
soes de Trabalho, de acordo com as 
dlrectivas exlstentes. 

5.3. AcnVIDADE LEGISLATIVA DA 
ASSEMBLEIA POPULAR 

No exercfclo do seu Poder legis
lativo a Comlssi!lo Permanente js As
semblela Popular apreclou e allrovou 
o . Projecto de Lei de Medidas de 
Clem@ncla. e 0 ProJecto de lei que 
introduz a moeda de 50 .00 MT na ac. 
tual estrutura de moedas corrente~ e 
alt era. composiQlio dae moedas de 1.00 
MT. 10.00 MT e 20.00 MT. Estas duas 
Leis sel'M submetldss a esta seasilo 
da Assambleia Popular para ratlflca-

c;ao. . . 
A Comissao Permanente da Assem. 

bleia Popular analisou ainda divetsos 
proJectos de Lei que Ihe foram sub
met/dos e decldiu traz@·las a esta ses
sao. Trata-se dos seiltJIntes pro/actos 
de l ei ; 

6. TAREFAS DA ASSEMBLEIA 
POPULAR NO AMBITO DAS 
RELACOES INTERNACIONAIS 

c' Senhor Presldente 
Senhores Deputados 
Senhores Convidados 

A Assembleia Popular. ao fazer·se 
representar em diversos fOruns interna. 
cionais. prossegulu a orientaf;iio de 
desenvolver a coopera(fllo com todos 
os Estados. Assembleias e Parlamen
tos do mundo com base nos princl. 
pios estabelecidos pela nossa Constl. 
tufc;:lio: a nllo inger6ncia nos assunt09 
Internos de outros Estados. 0 res. 
peito mutuo. 0 raspelto pela sobera. 
nia e Integrldade territorial e a reci. 
procldade de vantagens e Interesses. 

A nossa aCl;ilo na frente diplomlitlca 
nos ultlmos meses teve como objec
tivo .central a denuncia da acc;:ao de
sestabJllzadora e crimlnosa dos bandi. 
dos armados que. apoiados pelo regl. 
me do - apartheid. . multlpllcaram a 
0!1da de massacres contra populac;oes 
clvls Indefesas e destroem infra.estru. 
turas socials e econ6mrcas. 

Contlnuamos ainda os esforc;os de 
mobllfta~ao da comunldade Internacio
nal para 0 apolo aos programas de 
EmergAncla e de Reabllltaf;ilo da nossa 
economla: 

Fol e ~ notl1vel a crescente com. 
preensao da comunldade internaclonal 
em relaciio aos problemas que enfren
tamos Que se traduziu em ac(:5es de 
sol idarledade Incomensurl1veit; e na 

a/uda que recebemos no sentldo de 
mlnimlzar os efeittls comblnados da 
seca e a acc;ao desvastadora dos ban

didos armados. 
Nestli contexto. uma delegac;:ao da 

Assemblela Popular dlrigida pelo SHU 

Presldente particlpou em Manaqlla ca . 
pltal da Nicaragua. na 77.' Confe·r~n. 
cia da Unlllo Inter·Parlamentar em de
monstraroi!o da soltdarledade do Povo 
mocamblcano para com 0 Povo da Ni. 
c~ragua . Informamos os parlam<:!ntares 
all reunidos sohra a situac;iin . prevale. 
cente no nnss" Pais e na AfrIca Aus
tral. expusemos a natureza do regime 
raclsta da Africa do Sui e 0 perigo 
que representa para a Paz mundlal. Rei. 
terlimos a disponlbllidade e a determi. 
naQlIo da Republica Popular de Mo. 
camblque 19m procurar todos os melos 
para restabelecer a Paz na re!Jilio. 

A confer6ncia aprovou resoluc6es de 
#looro il luta dos povos da America 
Central. e em particular ?i luta do po. 
vo da Nicaragua. 

A conferencia manlfestou unanime. 
menta a sua solJdariedade para corn 

A situac;lio ntl regil:io austral do nos
so contlnente constitui um dos focos 

de tensao mais perlgosos para II paz 
e seguranQa internacionais. 

o regime do -apartheid, . oprime 0 
povo sul.africano. invade e ocupa par. 
tes do territorlo angolano . coloniza 
Namibia. a9rlde e impoe 0 bloqueio 
flconomico aos paises da regiao e 
da SADCC. daseatabiliza em particu lar 
8 Republica Popular de Moc;:ambique. 

Face a estas agressiies os povos e 
Estados da reglao permanecem firme!! 
no combate pel a sua Independencia 
e 9Oberania. no apolo aos povos da 
Africa do Sui e dll Namibia na sua lu. 
ta pela libertacao e pel a Iiquidact30 
do - apartheid». 

A RepCiblica Popular de Mocambique 
em cumprlmento do dever internaclo. 
nallsta e cienta da necessidade de 
Paz para 0 seu desenvolvimento. tem 
coordenado esforc;os com os palses 
da Unha da Frente e com toda a co. 
munidade Internaelonal. com 0 tim de 

liquidar as causas da tensao e de 
guerra. 

E esta a mensagem Que transmltl
mos nos contactos e nas visltas (lue 
reallzamos em representacao da As
sembleia Popular. 

Neste sentido e merce do esforc;:o 
continuado e persistente no plano di. 
plomatico. refQrclimos os lac;os de ami. 
zade e 90lidarledade com os Povos 
e Estados dos paises visltados e rea. 
flrmamos a nossa determinagiio co. 
mum em preservar a nossa Indepen
dencia e soberanla e promover 0 de. 
sanvolvlmento e progresso do Pafs. 

Senhores Deputados 
Senhores Convldados 

As decls6es que tomarmos nest!:! 
sessaci vllo Impulslonar 0 cumprimen. 
to das tarefas de combate e p roclucao. 
serao as IInhas de aeeao para 0 Esta. 
do e para 0 Governo. 

t: por Isso grande a responsabilldade 
que pesa sobre n6s. .: com elite es. 
pfrlto que devemos analisar os diver-
50S pontos da 'nossa agenda de tra. 
balho. 

Esta. Inclul onz pontos de grande 
releviincla, nenhum deles e de con. 
teudo secundBrio_ 

Contudo. nao deixaremos de subli. recebemos. ' 

• deata sessao, em que nos vamos de. aros. para pro ongar a sua exlstencl8 
como forea opressora e crlminoss. 0 

~o com as For~s de Defesa A _ 
~aqurll"ca , nartir.ularmente no apolo .1_ ........... ,.._-.. -iijiJ ... ~~~ • • 

Iral d" Partido frellmo: n enan 0 .rmemen1e 0 .apartheirl •. 
IlhIr Inda ~1lCI pela segunda ve~ ..,ft 
Importancla do ponto da agenda rela. 
tivo a Revlsiio da Constitoiolio r: a 
clareze que atlnglrmos nesra sessao e 
o assumir de urn pensamento COmum 
que vao determlnar em grande me. 
dida 0 sucesso do debate popular. POt 
Isso nos declditnos a criar grupos de 
trabalho para 0 estudo do ante pro· 
lecto da Constituic;ao. 

bruC;:lr sobre problemas de tio gran· 
de dlmensao' e .alcance como a Lei 
Constltucional e a Lei Penal nlo po. 
demos debear de· pensar uma vez mals 
na responsabllldade que cabe a cad,a 
um de n68. deputados da Assemblera 
popuiar.Por' Isso com8f;amos por dlrl· 
I'llr . uma ' saudilC;§o especial aDs dej)U· 
tados aqulpr.esentes. 

Dlriglmos igualmente sauda¢oes . 
calorosas · aos .. soldados. sargentos e 

· ofrclaia das nossss glorioS8S Forcas 
. ' Armadas de ' Moc;:ambiqmi/FPLM e de 

outras Forcas de ' Defesa e Seguranc;:a ' 
.qlie em condicoes ' dlficels defendem 
a nossa Independencia Nacional . a In. 
tegridade, a soberanla e as fronteiraS 
do Pais. combaten'i ' os bandldos ar· 
mados. defendem as nossas aldelas. a 
nossa economia. as nossas vidas. 
· Saudamosas Forc;:as de Defesa • 
Seguran~a que defend'em 0 n08SO Po· . 
der e 8 construc;:lio do soclallsmo na 
nossa Patrla. . . 

Saudamos as Milfeias populares e 
· os Grtlpos de ' vigilancla. saudamos os 
operarlos. os camponeses. todos os 
trabalhadores moc;:ambicanos. sauda· 
mos os lovens • . as mulheres. sauda· 
mos todo 0 Povo mocamblcano do. Ro
YUMa ao' Maputo pela determinaQilo 
tnabalavel e pela partlClpaC;§o abne
gada ' no combate contra os bandidos 
armad09 e pela recuperac;ilo da nossa 
economta. 

Senhor Preslciente 
Senhorea Deputados. 
Senhores Convldados. 

e a unldade do POlIO em tomo das 
tarefas de combate e prod~1O que 
nos 'd' a certeza da vlt6r1a. · e contraeata nossa determlnacao 
It· contra ,as nOsaaa vlt6rlas. 6 para 
Impedlr a reor.ga,nltaclo da defesa ? 
a . reeuperaqlo tie economla que 0 1m· 
migo multlplloa nos dltlmos mesas a 
sua aec;Io crirnlnosa e dastruldora, reo 
eorie· a ac«;8eS' brutafs mutllando, rap. 
tsndo e aesaeslnando ~ mulheres. 
crfan(:n e doentes nos hospitals. 

Os banclfdos armadas. eumprindo 
as ordens doS' seus patri!es do regl. 
me do _apartheid. cometem actos de 
IndescrltfVel crueldade. nlio reepe!tam 
It vida a a dignldade hurnsnas. 

, ~ nests contexto de terror e des. 
trul~o 'que cometem massacres como 
os. de Homofne. ManJacaze, 0 de Me· . 
ehungue em .Chlbabava em que clda· 
dlol foram hamaramente assasslna· 
doe a' mutJlacfos e os seus bens e os 
seus lares saqueados 8 locencllados. 

Ao bandltlamo armada respondare. 
. m08 com cada vez malor envolvlmento 
no combat. at6 ' 80 seu atifqullamen· 
to totaf. . 

Utna vez mals saberemoa transfor· 
mar a dor em novas forqu colocancfo. 
·nos na vanguarda' cia Iuta reeans· 
trulndo cads esc:ola. cads aldeta. eada 
obJecto econ6mfco destrufdo. 

Senhor Prestdente. 
Senhorea Deputadoe • . 
Sermore8 ConvIdados, 

o Poder Popular ' 6 ums daa con
qiJlstas fundamentals da nona Revo
IIJOio, E1e mat8rlallza.ee em particular 

· no 'Slstema __ amblel. do Povo 
que reciOIhem .. .. Pt:8DCUpa06e8 popu. , 
I ... , as _lInm ' e transforinam em 
decla6ea que vI88rn crier 0 bem.e8t8r 
• • PfOspe~dade. 

• apartheid. desafis a humanldade in· 
telra. lanc;:a a guerra e a desest&l:lili. 
za"ao contra todos os Povos da Afri. 
ca Austral. 

Hoje. milis do que nunco . 11 nossa 
principal tarefa a a Detesa. 
. A situa~lio que vivemos hoJe no 
·Pals. exlge de todos n6s limB contrl· 
buiCao mais activa na organlzaciio da 
defesa da nossa propria vida e dos 
nossos proprios bens. . 
. b segundo aspecto. a reabilitac;iio 
economica. e tambam ums exi(1encla 
premenre IntimamenteJlgada ~ luta 
pela defesa da P!\trla. 

~ necessario consegulrmos parar 
o decHnio da actividade economica 
registado nos tlltimos anos e relan· 
carmos a produc;ao de modo a atlnglr. 
mos em 1990 os nlvels de 1981. 

Trata-se de urn objectivo. que exlge 
o maximo das nossas capacidades e 
inteligencia tornado ainda mais pre
mente com 0 Programa ·de EtnC!rgen. 

cia. • 
Este Progrllma. que lnelde sobre 

mais de 4 mllhOes de compatriotas 
moc;ambicanos. vrsa sncorrer os des· 
locados de guerra e as vitimos da SP~ 
ca que assol.a vastas regloes do Pais 
e reintegrl!·Ios na 3ctividade produ. 
tlva. 

Na nossa ac('.8o de deputados. nas 
"ossas decisoes como orgao supremo 
do Poder Popular. tenhamos presente 
a sltuac;ilo que se vive no Pais. parti· 
cularmente no campo. e grave. 
~ 0 bln6mlo combate ao banditismo 

armado - recuperac;:ao economlca Que 
deve determlnar a accao de todos os 
6rg80s do nosso Poder. em particular 
do Sistema das Assembleias. 

.: sobre 0 balanc;o do que conse· 
!julmos realizar desde a 1.' Sessao no 
ambito destas priorldades que nos de· 
bruc;amos em segulda. 

II. Cumprimento do Pro!:lrama de Tar •• 
faa detlnidas nl 61tima .eslio 
da ' Assemblei. Pcpular 

Senhor Presldente. 
Senhores Deputados. 
Senhores Convidados. 

A Assembleia Popular raunida na 
sua 1.' Sessao da nova legislatura 
aprovou a resolucao n,' 4/87 cuio con
teudo a urn Pr~rama de Tarefas a 
realitar ate esta 2 .' Sessilo e que tem 
em vista a reaJlzacao dos segulntes 
objectlvos: 

1. Implementac;:iio do Programa de 
ReabilitRc;:aO Econ6mica; 

2. Cump.rimento Integral des tare· 
fas da luta contra os bandidos arma
dos: 

3. Desenvolvimento e consolida· 
c;:ao de crganlzac;:lIo geral do Sistema 
das Assembleias do Pow. 

Estes objectivos . foram desdobra· 
dos nas seguintes tarefas: 

1. ReabiHta~lIo Ec0n6mica; 
2. luta pela defesa da Plitrla; 
3. Revlsiio da Constltulclo da Re· 

publica; 
. 4, " Elelc;~es GeraIs: 
5. Organlzal;io e funclonemento 

da Assemblela ' Popular. 

No , peri~o que de~u desde e 
ultima '8essllo da' Asaemblela Popular 
o es*orco principal foi voltado para a 
sua organlzar;:ao interna. 

!IrA!ls"dos do!'! p?ises vll1nhos. 
A'lSim. sao de destAcer as segulntes 

<lCcoes: 

- Seminarios Provinciais e Dist rl
t 'l ls , per>! estur/n dm; Ilnhas oerais do 
Proarama de R"abtl1t'lc;:an El)onnmica. 
com pal'ticipRCao de deputados e 
I"1pmhros dA El' truturas do P'Irtldo l'! 

n overr", f! rlas Organlzac;:oes ,Democra
ticas rl p. Massil5. 

- Dlvulgsr.iio e explicacllo das Ii· 
nhas nerais do Prooraml> rfp' Fleabilit~. 
cao Ecc>nomlca ao!': t r"balhadores P. 

noo"I;t('~o em aeral. Esta acc;iln fnl 
rp.~ li7arll1 nor re~l)ons~veis provinclais 
" rl ist rltil ;s e cohrlu os IDcals de tra· 
balho '" dp. residencia, 

- Desencadeamento de um amplo 
pr()nramA cfe orj:Janitaclio da produ~iio 
M raria DArtlcularmentA no sector fA· 
miliar. aue compreendeu a dlstrlbu i· 
c1io de terras e organizBciio da popu· 
lad'io "'m blocos de familias. a super
\lisen do aorovislonamento em semen
+ .... ~ Po " m factores de produc;:iio. a mo
h l 1i7"cao dAS Dopulacoe~ parA 0 cultl· 
vo de especles reslstentes it seca e 
" nJ'oveitllmentn rlf' terrenos que enn· 
servRm R humld'lde. 

- Apolo it pequena industria nos 
distritM. 

- Mobilizac1'io dR populac;ao pAra 
as cultura!': de 2· ~poca . 

- Envolvimento df! deputados por 
melo de comissOes de trabalho como 
pilril aqricliitura P. desenvolvimento 
rural. para a Indlistl'la e energla. para 
,.. transporte, comard o e abastecimen· 
tn , para a construc;:1io. ~glla e habita· 
r,1Io. 

2. TAREFAS NO AMBITO nA LUTA 
PELA DEFESA DA PAlRIA 

As tarefas consistiem em -mobil!· 
7ar todas as Assemblelas do Povo. to· 
dos os deputados. para as tarefas da 
querra. conslderando que a reabilita-
1;110 economica e 0 combate pela eli
mina<;ao dos bandldos armados sao 
indissoci:!ivels·. 

As tarefas reallzadas peles Assem· 
bleias do Povo neste ambito foram as 
seguintes: 

- Mobilizac;:lo des populac;5es pa· 
ra 0 apaio dlrecto e engajamento nas 
Forcas Armadas de Mocambique -
FPlM . Fon;:as de Defesa Local e Gru
pos de Vlgllancla Popular. 

- Intensificac;:ao da organizac;1io e 
treino das Forc;:es de Defesa Local. 

-Intensificac;ao de mobillzacao 
de Jovens para 0 Servi c;:o Milltar Obri. 
gatorio. 

- Mobllizacilo dos trabalhadores 
atraves da aTM. dos sindlcatos e das 
Organizacoes Democraticas de MRS· 
sas e arganizacoes S6cio-Profissio
nais para contrlbulrem com generos 
alimentares e artiRos de vestuario 
em apolo 8S unldlldes milltares esta
clonadss em zonas pr6xlmas. 

- Organltac;l!o das popule¢es pa. 
ra 0 transporte de bens para 0 abas· 
teclmento de zonas de dlfrctl acesso ' 
para viaturas. 

- Organlzac;ao e enquedramento de 
deslocados de guerra e rapatrlados, 
fomecendo-lhes allmentos, vestuarlo 
e apoland()o()s na organlzacllo de pro
duC;ilo nos locale de eeomodS{:8o. 

- EnvolvJmento dlrecto dos depu. 
tad os por meio de comis9i5es para de· 
f esa. segutan~a e legalidade. 

A tarefa conslstls em «assegurar • 
atravtis da Comissao Naclonal de Elel. 
c;:oes. a reall?acllo de eleicoes ncis dis. ' 
trltos. postas admlnlstratlvos e loca
Ildades em qu~ faits eleqer as res. 
pect lvas Assembleiss do Povo a me. 
dida que as condlc3es 0 tom~m pos. 
sivel . . -

o cumprlmento desta tareta esta 
intlll1amente Jlgado ao desenvolvimen. 
to da ouerra contra .os bandido!': f1 rm~. 
rlos. Nest sentldo. apos a 1,' Sessao 
da Assemblein Popular foi possivel 
realizar elp-icoe.: nas provincias de 
Man ica e Zambezla. 

5. Tl\q""/I~ NO AMBITO DA nRGA. 
N!UC.I O DO FUNr:lnl\'I\MENTO 
DA ASSEMBLDA POPULAR 

S.l. nrganizacll" do lIoarelho central 
da Assemblela Popufar 

As terefas conslstlam em - organl. 
?lIr e del<envolver 0 t rabalho ria As. 
Il8mblel" Popular e sua Comissao Per. 
m~nente •. 

A Comissao PAI'manente da Assem. 
blels Pooular lInnllsou em primeiro Ill. 
" 'Ir " n"!ces~ ld"df' <II' farer revivf'r as 
r.omissoes rl fl TI',halhn ,J(l Assemhlei a 
Popul r P. df!1'I A~sembleias do " ovo 
de outros esnalnes. Que sao R ' basp. 
fundamental do f llnoionamento da pro. 
p'i" AssembleiR Popu lar. 

Analisou a liqacao da· AS!'lemblela 
Popular com 0 Conselho de Ministros 
a!lsim como d Sistema das Asse~ 
blelas com os 6r~aos locais do qo· 
verno. tendo em r.onta que as Assem· 
bleias do Povo sao em cae! escaliio 
ns 6rg.8os supremos do Poder de Es· 
hd~ ~ 

Analisou ainda a necessidade de de· 
senvolver e ,;onsolidar as rela<;i5es en· 
tre D Assemblela Populer e as assem· 
blelas e patlamentos de out ros pai· 
ses. 

A Comissilo Pertnanente da Assem· 
bleia Popular anallsou os 6rqiios de 
direcc;:ao. os melo humanos e os meimo; 
materiais indispens~vels. nao so. 
mente para 0 acJequodo f llncionamen· 
to da Assembleln Popular mas tam
bem des Comis OBS de Trabalho. 

Nesta perspectiva i , iciou·se a mono 
tagem da estrutura central da Comis
sao Permanente da Assemble;a Popu· 
lar. Para alem do Presidente da As· 
sembleia Popular e do membro da Co
missao Permanente da Assemblela Po· 
pular, 0 Senhor Deputado Fernando dos 
Reis Ganhao. paSSOl! a exereer actlvl. 
dades em tempo Intelro na Comissao 
Permanente dll Assemblela Popular, 0 
Senhor Deputado e membro da Co
misslio Permanente de Assemblels Po
pular . Samuel Chambuca. 

o Presldente da Assembleia Popular 
foi ainda Incumbldo pela Comlssllo 
Permanente de Assembleia Popular de. 
em coordenac;:ao com os organlsmos 
competentes, gsrantlr nue mals mem
bros da Comissao Permanente da As· 
semblela Popular venham a ser arec· 
tos a tempo Intelro a estrutura cen
tral da Asaemblela Poputar. 

Como parte Integrante do Prolecto 
do Regulamento Intemo da Assemblela 
Popular e proposta a criacao de um 
Secretariado Geral que ter~ a atrlbui· 
c;ao de acessorar os trebalhos da As· 
sembleia Popular. da ComfssAo Perms· 
nente da Assembleia Popular e seu 

- Prolecto de lei de Organ'ZiI~O 
dos Tribunals Milltares: 

- ProJacto de lei doe Crfmea MI. 
litares. ' 

5.3.2. Provenientes . do Conselho de 
Mlnlstroa: 

- ProJecto de LeI sobre 8 Altera
r;ao dos Factores para a FlxacAo das 
Rendas de Casa; 

- Projecto de Alterac;ao da lei Pe
nal; 

- Pmjecto de Alteraf;ilo a Lei 5/82 
- Lei de Defesa da Economia. 

A Comissao Permanente ds Assem. 
blela Popular analisou 0 alcance e as 
implicac;:iies destas fels e aprovou ra
comendac;:oes relatlvas 8 forma de sua 
divulgac;:ao e sstudo. asslm como so
br'e a necessldade de melhorar 0 fun. 
cionamento e eflcil!!nCla das Inatlinclss 
responsavels pela sua l'!.p"ca~iIo. 

5.4, A ACC;.iO DAS ASSEMBLEIAS DO 
POVO SOBRE OS ORG.iOS 
EXECUTIVOS 

A acC;ilo das Ass8i11bfelas do Povo 
sobre os 6rgil08 executivos realizou.se 
atrav6s des comlssiies permanentes, 
das comissOes de trabalho. do convl. 
te ' aos dlrigentes estatais para parti. 
clparem em sessoes das Assemblelas. 

De um modo geral a articuiaQilo en. 
tre ae Aesemblelas do Pavo e os 6r· 
gaos executlvos. caracterltwe por uma 
coordenaclio no cumprimento de tao 
refas concretas. 

As tarefas fundamentals reallzedas 
pelas Assembleias estllo reflectldos 
nas comlssoes de trabslho por elas 
criadas. Como exemplo funolonaram 
as segulntes comissoes: 

- Agricultura e Desevolvlmento Ru. 
ral ; 

- Comercio e Abastecimento; 
- As~untos Sociais; 
- Defesa. Se~uranc;:e e legalidade; 
- InspecC;80 Popular; 
- Apoio aos deslocados rfe Clllerr!l. 
As comissoes permanentes. as co

mi(;soes de trabalho e as oroprias as· 
sembleias ainda enfrentam dlficulda· 
des que Importa aqul referlr: 

- ACCilo do banditlsmo armado. 1m. 
pedindo a cireulac;:ao dos deputados 
P. a possibilidade de reunlao das as
stlmbleias em alguns distrltos e loca
l iClades: 

- Insuflciancla de fund os e de or· 
camflnto de funclonarnento oara a rea· 
liz8C;iio das terefas deflnidas: 

- Ausencia de urn regulamento aue 
defina a constituieao e tarefas das 
comissoes e seu modo de articulac;:ilo 
com os 6rgiios executivos: 

- Inexperiencia, acumulaC;ao de ta· 
refas e Insuficiente sentldo de res
ponsabllidade por parte de alguns d& 
putados. 

5.5 PREPARAC;:AO DA 2 .. SESSAO DA 
AS8EMBLBA POPULAR 

No ambito do desenvoMmento do 
aparelho central da Assembleie Popu
lar Inscrevem-se tambem as tarefas 
preparat6rlas dests sessao. 

A Comissao Permanente da As~em· 
bleia Popular desenvolveu esforeos no 
sentido de que os sen/:lores deputa· 
dos recebessem as Informac;6es e :)8 
documentos neeesstlrios com tempo 
suflclente para 0 seu estudo. 

Para apoiar as provfnctas no eetudo 
preliminar pelos deputados dos pro· 
Jectos de Lei e do anteprojecto da 
Const ltul(:ljo fo'ram destaeados mem
bros da Comissio Pennanente da As
semblela Popular e da Comissao de 
Revisilo da Constltui9110, 

An6s a conferencia. a deleqn(,:ao 
ria Assemblela PODutar nermaneceu n~ 
Nicar&gua em visita of lela I de cinco 
dlas. 

A delegaC;lio teve a ocasilio de ver 
o esfon;o no campo econ6mlco e no 
campo mllltar Que 0 DOVO de Nicara
gua esta a desenvolver. 

_ Hli uma vontade comum de cooper& 
cao entre a Nicaragua e Mocambique 
e conclufmos sobre a necessldade do 
9stabelecimento de acordos de coooe· 
racao entre 011 nossos 'dois Estados 
e Assembleias. 

A mesma delegacao vlsitou a Repu
b!lca de Cuba onde trocou experlen • 
olas com os deputados cubanos e 
Inteirou·se sobre 0 funclonamento dos 
Om!los do Poder Popular nAquele Pais. 

A deleQaCiio teve tambem conversa. 
rolles com as autoridades cubanas so. 
hre a cooperac;!lo entre os nossos pai. 
ses. 

Durante a estada em Cuba II dele. 
QaCiio visltou as escolas da' frelimo 
ns IIha da Juventude. onde fol Infor. 
meda sobre a vida e os estudos dos 
alunos e professores mO(:embicanos 
Que all se encontram. A delegaclio In
formou sobre a sltuaclio !jeral do pafs. 

Igualmente com objectiv~ de estrel
tar as relal;:aes de cooperaclio entre 
if Assemblela Popular e as assemble
las e Parlamentos de outms palses do 
mUTldo e eonhecer os OrQllos do Pode, 
do Estado em outros parses. deleQa
c;:aes da Assemblela Popular paJ'tlclpa. 
ram Sucesslvamente na Assembleia 
Parltarla ACP-CEE em Apia Samoa 
Ocidental e no Semlnlirlo sobre al. 
quns aspectos do parlamentarismo nos 
paises africanos. realizado em Gabe. 
rone. 

A pr6xima Sessllo da Assemblera 
Parttaria ACP-CEE terli lugar proxlma
mente em Lisboa. Esta sessao tem 
especial interesse. por um lado por· 
Que a Africa Austral e um dos pontos 
de grande relevo da agenda . 

Ugado a este ponto. a de referlr 
Que recebemos no n02SO Pais a visl· 
ta de uma delegac;:ao do Parlamento 
Europeu que num gesto de solidarie· 
dade. veio conhecer os esforgos que 
empreenden10s para realizar os pro
qramas de emerg@ncla e de reabilf 
tac;:ao econ6mica e avallar os efeitos 
provocados pela politica de desestabl· 
Ilzac;:ao movida pela Africa do Sui con· 
tra os parses membros da SADCC. 

Durante a estada da delegaC;ao do 
Parlamento Europeu tivemos a oportu· 
.nldade de trocar opinloes sobre 0 

trabalho e reallzar durante a Assem· 
bleia Paritaria ACP·CEE, com enfase 
para a condenac;ao e isolamento ainda 
malor do _apartheid_ e 0 combate aos 
bandldos armados. 

Com esta delegac;i!lo parlamentar eu
ropeia. discutlmos igualmente as for. 
mas para Intanslficar a cooperac;:io en· 
tre a CEE e 0 nosso Pals a luz da 
Convenglio de lome III. 

TivElmos tamham a vlsita de uma. de· 
legaC;§o do Parlamento do Zimbabwe, 
dirigida pelo Presidents do Senado. 0 
Senhor Nolan Makombe. A delega<;ao 
tinha por objectiv~ aprofundar 0 conhe· 
cimento sobre 0 Corredor da Beira. 
tendo em particular visltado as Ineta
lacOes do Pipeline. Para al8m dlsso 
a delegac;:ao teve conversaQ6es com 
urna delega<;:ao da Assemblela Popular 
em que foram trocados pontos de vis· 
ta sobre 0 Corredor de Belra. a 
SADCC e 0 conlunto da coopera<;:!io 
bilateral. 

Sao tambtSm de grande importancl~ 
os pontos da agenda que t ratam o~ 
documentos relativos a estruturacilo 
interna da Assembleia Popular como 
selam: 

- 0 Projecto de Regulamento Inter. 
no da Assembleia Popular; 

- 0 Projecto de Estatut9 do Depu. 
tado; 

- A directlva sobre 0 funclonamento 
das ComissOes de Trabalho. 

- A Dlrectiva sobre a Vlnculac1io 
dos Deputados. 

Sao todos eles documentos que reo 
gulam a vida da Assembleia Popular. 
a forma como nos organizamos Indi
vidual e colectivamellte para cumpril" 
mos os programas de trabelho que 
aprovamos. 

No decurso desta sessao Sua Exce. 
lencla 0 Primelro-Ministro dar.nos-~ 
uma informsC;80 sobre 0 ponto da sl. 
tuacao do Programa de Reabllit8f;a(\ 
Economica. de modo .a pennitlr.nos 
conhecer de uma forma global os es 
foreos que se empreendem e os re
sultados ]a alcanQ8dos. 

Apreclaremos alnda os segulntes 
projectos de Lei: 

- Projecto de lei de Organlzac;iio 
dos Tribunals Militares; 

- Projecto de lei dos Crimes Mi' 
litares; 

- Projecto de lei sobre a Altera. 
cao dos facto res para a fixacao das 
Rendas de Caca; . 

- Pr-ojecto de Alte rac;ao da Lei Pe. 
nal; . ; 

- Prolecto de Altenlcilo da Lei 5/82 
- lei de Defesa da Economla. 

Sao leis que correspondem ao cres. 
cimento da Justic;a Popular e a fass 
aClual da nossa luta pela Legalidade. 
pela protecr;:ao e defesa da nos sa eco
nomia e contrlbuem para a reorganiza. 
C;ao das For<;as Armadas, ,-

Finalmente. senhores deplltados 
apreclaremos nesta sessao 0 projec
to de proqrama de actividades ds As. 
sembleia Popular ate a 3,' Sessao. que 
traduz a nossa determinacao de yen. 
cer 0 combate contra os bandidos ar. 
mados e 0 combate pela reabilitaciio 
economica. 0 programa visa paralel fl. 
mente 'assegurar a consolidac;ao do 
nosso Estado Popular. 

~enhor Presldente 
Senhores Deputados 
Senhores Convldados 

Da localidade. do dlstrlto, da cidade 
da provincia. de dlferentes partes da' 
Nacllo mOQ8mbicana trazemos 0 nos. 
so conhecimento sobre a realidade po. 
litica. econ&nlca e social. 

o n09SO objectivo e tomarcolec. 
tivas as nossas experiencies indivi. 
duais. sintentizllrmos a nossa amifise 

da realidade. das diflculdades e dos 
sucessos.. para que as nossas deoi· 
soes correspondam inteiramente aDs 
anseios dos eleltores e do Povo mo
camblcano que nos mandatOu, 
Por isso exortamos cada urn .de v6s. 
sel)hores deputados. a particlpar ac· 
tlvamente nos n09S08 debates. Avos· 
sa participaf;ao e a vossa responsabi
lidade garantirao 0 @xito desta sessao 
cia Assemblela Popular. 

A luta continua! 


