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ASSEMBLEIA DA REPUBLICA

Resolu~aon.o 16/2005
de 11 de Maio

Ao abrigo do disposto na alfnea j) do n.o 2 do artigo 179
da Constitui<;ao, a Assembleia da Republica determina:

Artigo 1.E aprovado 0 Programa Quinquenal do Governo
para 2005 - 2009, em anexo, 0 qual faz parte integrante da
presente Resolu<;ao.

Art. 2. A presente Resolu<;ao entra em vigor na data da
sua publica<;ao.

Aprovada pela Assembleia da Republica, aos 6 de Abril
de 2005.

Publique-se.

o Presidente da Assembleia da Republica, Eduardo
joaquilll Mulelllbwe.

programa Quinquenal do Governo
para 2005 - 2009

Introdugao

o Program a Quinquenal do Governo 2005-2009 emerge
da experiencia positiva de implementa<;ao dos programas
anteriores, e prossegue 0 objectivo central de redu<;ao da
pobreza absoluta, atraves da promo<;ao do desenvolvimento
social e economico sustentaveis. Neste contexto, 0 papel
fundamental do Estado situa-se no fomento do capital humano,
de infra-estruturas economicase sociais, do desenvolvimento

institucional e daprovisao de servi<;os basicos que criem' 0
ambiente favoravel e indutor da expansao da iniciativa,
ac<;ao e investimento privados dos cidadaos e suas institui
~6es. Por esta via, ampliam-se as possibilidades do necessario
crescimento economico abrangente e inclusivo que e urn
factor crftico para 0 aumento do emprego e consequentemente
para 0 progresso sustentavel. A ac<;ao em prol destes objec
tivos estrategicos realiza-se atraves do esfor<;o sistematico
na busca da imprescindfvel concilia<;ao de uma visao e
planeamento social e economico de medio e longo prazos,
bem como de uma gestiio macro-economica rigorosa de curto
prazo, aliada a procura e manuten<;ao de' nfveis adequados de
abertura do pais e da economia que assegurem os fluxos
requeridos de conhecimento, tecnologia, recursos financeiros,
investimento e comercio, para uma integra<;ao normal no
mercado mundial.

A par da ac<;ao sistematica em prol da erradica<;ao da
pobreza absoluta atraves do desenvolvimento social e econo
mico, 0 presente programa aprofunda e prossegue, os neces
sarios esfor<;os em rela<;ao a consolida<;ao da unidade nacional,
da paz e da democracia; do espfrito de auto-estima dos
cidadaos; do combate a corrup<;ao e ao burocratismo; do
ref ofI;: 0 da soberania nacional e da coopera<;ao internacional.

A implementa<;ao e monitoria do Programa do Governo
realizam-se atraves do sistema de planeamento vigente: 0
Plano Economico e Social (PES) e 0 Or<;amento do Estado
(OE), san dois instrumentos anuais chaves nesse processo. 0
Plano Economico e Social operacionaliza, para cada ano, as
metas e ac<;6es em consistencia com as proposi<;6es cons
tantes dos instrumentos de medio prazo. 0 Or<;amento do
Estado face a restri<;ao especffica de recursos de cada ana,
determina 0 nfvel de actividade financiada, consequentemente
a realizar. Ambos geram os relatorios sub-anuais e anuais
de balan<;o, base para 0 sistema de monitoria do programa.

Na estrategia subjacente ao presente programa, a postura
do Governo e de outras institui<;:6es publicas e consistente
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com 0 recQ!lhecimento claro do papel crftico 'de outros
actores sociais. Sao assim vitais os processos de consulta
e envolvimento dos diversos parceiros, internos e externos,
principalmente aos nfveis locais, provinciais e sectoriais,
tanto na planifica<;:ao, assim como na monitoria e avalia<;:ao.

I. Objectivos e prioridades centra is do Governo

No quinquenio 2005-2009, 0 Governo prosseguira com os
esfor<;:os em curso, concentrando a sua ac<;:ao na prossecu<;:ao
dos objectivos seguintes:

• A redu<;:ao dos nfveis de pobreza absoluta, atraves da
promo<;:ao do crescimento economico n'ipido, susten
tavel e abrangente, focalizando a aten<;:ao na cria<;:ao
dum ambiente favonivel ao investimento e desenvol

vimento do empresariado nacional e da incidencia de
ac<;:6es na educa<;:ao, saude e desenvolvimento rural;

• 0 desenvolvimento economico e social do pafs, orien
tado prioritariamente as zonas rurais, tendo em vista
a redu<;:ao dos desequilfbrios regionais;

• A consolida<;:ao da Unidade Nacional, da Paz, da
Justi<;:a e da Democracia, bem como do espfrito de
auto-estima dos cidadaos, como condi<;:6es indispen
save is para urn desenvolvimento harmonioso do pafs;

• A valoriza<;:ao e promocrao da cultura de trabalho,
zelo, honestidade e prestacrao de contas;

o combate a corrupcrao, ao burocratismo e a crimi
nalidade;

• 0 refor<;:o da Soberania e da Coopera<;:ao Inter
nacional.

A redu<;:ao da pobreza e urn desafio de todos e condi<;:ao
fundamental para a promo<;:ao do desenvolvimento humano,
economico e social, no campo e na cidade.

Esta visao integra objectivos a1can<;:aveis a curto, medio e
longo prazos consubstanciados nos pianos de desenvolvimento
nacional e nas estrategias de comb ate a pobreza e ao HIV
-SIDA, bem como nos programas de ambito regional, conti
nental e internacional, com maior destaque para a Nova
Parceria de Desenvolvimento para Africa (NEPAD) e os
Objectivos de Desenvolvimento do Milenio.

o objectivo da redu<;:ao dos nfveis de pobreza absoluta
pressup6e a orienta<;:ao privilegiada dos servi<;:os basicos para
as popula<;:6es mais carentes por conseguinte, a ac<;:ao prin
cipal do Governo sera orientada a melhoria das condi<;:6es
de vida da maioria da nossa popula<;:ao que e constitufda por
mulheres. Assim sendo, a mulher estara no centro das

aten<;:6es, visando assegurar-lhe' a igualdade de oportunidades
e direitos, elevar 0 seu nfvel educacional e refor<;:ar 0 seu
papel de educadora das geracr6es vindouras com rela<;:ao a

forma<;:ao da personalidade do Homem mo<;:ambicano.

Considerando que a maioria da popula<;:ao naszonas rurais
vive, ainda, em extrema pobreza, 0 Governo vai prestar
maior aten<;:ao na promo<;:ao de ac<;:6es visando 0 desenvol
vimento acelerado e sustentavel das zonas rurais e multiplicara

iniciativas viradas para a. cria<;:ao da riqueza, no campo,
como sua estrategia fundamental de luta contra a pobreza.

o Governo defende a economia de mercado como urn

dos catafizadores para acelerar 0 desenvolvimento econo
mico sustentavel do pafs. Para 0 efeito, vai dar continuidade
a implementa<;:ao de accr6es visando 0 desenvolvimento rapido
e multissectorial em todos os quadrantes do pafs. 0 desen
volvimento harmonioso do pafs sera suportado pela cria<;:ao
de condi<;:6es para 0 aumento do investimento e 0 floresci
mento do sector privado.
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o Governo pugna pela boa governa<;:ao, baseada nos prin

dpios de participa<;:ao na tomada de decis6es, de transparencia
na gestao da coisa publica e de presta<;:ao periodica de
contas. Assim, a corrup<;:ao e todas as suas manifesta<;:6es

que constituem urn fenomeno que entrava 0 desenvolvimento
social e economico do pafs sera combatida com recurso as

medidas polfticas, penals e judiciais.

o Governo continuara a criar condi<;:6es para 0 fortaleci
mento da nossa soberania atraves do refor<;:o da seguran<;:a
do Estado, da economia e da defesa dos interesses dos
cidadaos.

Por outro lado, 0 Governo continuan'i a aprofundar a

coopera<;:ao bilateral e multilateral com todos os parceiros e
amigos, bem como estreitar os la<;:os de cooperacrao interna
cional com vista a consolidar a integra<;:ao de Mo<;:ambique
nos blocos economicos regionais e internacionais.

Sera, tam bern, conferida especial aten<;:ao aos Mocram
bicanos na diaspora pois, constituem uma parte integrante
da sociedade mocrambicana, gozando dos mesmos direitos
e deveres constitucionais.

II. Objectivos e estrab!gias especificos

o objectivo central da ac<;:ao governativa no perfodo

2005-2009 e a redu<;:aoda pobreza absoluta, atraves da pro
mocrao do desenvolvimento social e economico, sustentaveis.
o essencial da visao consubstanciada na estrategia adoptada

inclui os seguintes elementos:

• Transforma<;:ao das caracterfsticas socio-demograficas,
na perspectiva de reprodu<;:ao de uma popula<;:ao subs
tancialmente mais educada e saudavel, preparada para
enfrentar os desafios de urn mundo dinamico, dotada

de iniciativa, de capacidade inovadora, de capacidade
empreendedora, e propulsora do aparecimento e desen
volvimento das instituicr6es.

• Desenvolvimento e provisao de infra-estruturas basicas
(ffsicas, do desenvolvimento de investiga<;:ao tecno

logica aplicada e extensao), e institucionais que via
bilizem 0 fiorescimento da iniciativa e investimento

privado, nacional e estrangeiro, numa base ampla,
alargada e inclusiva, de modo a criar-se uma economia
solida, sustentavel e competitiva no contexte de uma
normal inser<;:ao no mercado mundial.

Sao eleitas, _areas chave para a ac<;:ao, as seguintes:

• Educacrao;

• Saude;

• Infra-estruturas;

• Agricultura;

• Desenvolvimento RuraL

• Boa Governa<;:ao, Legalidade e Justi<;:a;

• Polfticas Macro-economicas. Financeiras e de Comer
cio Internacional.

Educayao

A educa<;:ao e uma area de merito que cone"ITe para a
forma<;:ao c expansao da capacidade humana. um activo
primordial para a necessaria iniciativa e ac<;:ao dos indivf
duos e de todas as institui<;:6es da sociedade, tanto public as
como privadas. A capacidade humana e uma infra-estrutura

basica para a ocorrencia, generaliza<;:ao e sustenta<;:ao das
inova<;:6es sociais, polfticas, economicas, organizacionais cien
tfficas e tecnol6gicas imprescindfveis para a superacrao dos
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constrangimentos actuais, determinando os elevados niveis

de pobreza. Por outro lado, a permanente cria<;ao e eleva<;ao

da capacidade humana e urn factor crftico para a expansao
da empregabilidade dos cidadaos. No program a da educa<;ao
propoe-se uma abordagem sistemica cobrindo nao so 0
ensino primario, incluindo a alfabetiza<;ao de adultos, mas
tambem os niveis secundario, medio e superior, dando-se a
devida aten<;ao ao ensino vocacional, tecnico e a forma<;ao
de professores a todos os niveis. Para alem do importante
objectivo da expansao do acesso aos servi<;os educacionais,
colocam-se com cada vez maior premencia as questoes cri

ticas de eleva<;ao da qualidade do ensino e de maior
efectividade e eficiencia da provisao desses servi<;os.

A area da educa<;ao e especialmente importante para 0
pais, face ainda a fraca base de qualifica<;ao dos recursos
humanos que vem afectando de maneira consideravel 0
desempenho e limitando a efectividade e eficiencia de todas

as institui<;oes da sociedade, em particular do Estado.

Saude

A Saude e, tambem, area de merito que, a par da edu
ca<;ao, contribui para uma forma<;ao, expansao e preserva<;ao
da capacidade humana. No programa de saude, as prioridades
abrangem os cuidados de saude primarios, de combate as
grandes endemias, inc\uindo as diarreias, a malaria, a tuber

culose e a lepra. A pandemia do HIV/SIDA e urn factor

adicional 110 aumento da vulnerabilidade do pais. Dai que
o seu combate requer urn esfor<;o multissectorial. Tal como
para a area da educa<;ao, para alem do importante objectivo
da expansao do acesso aos servi<;os de saude, colocam-se
com cada vez maior premencia as questoes criticas de eleva
<;ao da qualidade de saude, de maior efectividade e eficiencia

da provisao desses mesmos servi<;os.

Infra-estruturas, incluindo as estradas, a energia, agua,
transportes e comunicar;:6es

As infra-estruturas sao vitais para a viabiliza<;ao da in i
ciativa e ac<;ao dos individuos e de todas as institui<;oes,
associando-se a eleva<;ao da eficiencia dos processos e con
sequente redu<;ao de custos e expansao de mercados. A agri
cultura e 0 desenvolvimento rural, abrangendo a maioria da
popula<;ao e produtores mais pobres, depende criticamente
da provisao de infra-estruturas. Delas dependem, igualmente,
outros segmentos do sector privado e de uma maneira geral
a viabilidade das actividades econ6micas.

Para todos os segmentos e institui<;oes da sociedade, em

estreita conexao com 0 desenvolvimento da educa<;ao e infra
-estruturas ffsicas; e tambem critica a consolida<;ao e desen
volvimento das infra-estruturas e institui<;oes de provisao de
servi<;os de investiga<;ao tecnol6gica aplicada. contribuindo
para as inova<;oes tecni.cas, organizacionais e de gestao neces
sari as ao progresso.

Agricultura

A Agricultura constitui a actividade principal praticada
pela maioria da popula<;ao rural, constituida par cerca de
68% do total da popula<;ao. Esta vive, fundamental mente.
de actividades agro-silvo-pecuarias, com niveis de produti
vidade ainda baixos, mas capazes de suprir as necessidades
actuais em alimentos basicos, apesar de uma dieta inade
quadamente diversificada e geralmente pobre em micronu
trientes chaves, e com a existencia significativa de inseguran<;a
alimentar ao nivel do agregado familiar.
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Por outro lado, a agricultura contribui para 0 fornecimento
de materias-primas para a industria transformadora nacional
e para 0 au men to do volume de exporta<;oes.

Os aspectos anteriormente mencionados sublinham 0
caracter chave dado a area de agricultura na estrategia de
redu<;ao da pobreza e crescimento econ6mico acelerado. A
estrategia a prosseguir contempla duas arestas principais:
(i) a capacita<;ao dos produtores para aumentar a produtivi
dade e rentabilidade das suas actividades e (ii) a transforma<;ao
do pape! das institui<;oes publicas, tornando-as facilitadoras
e servidoras dos produtores, atraves do desenho de polfticas
agnirias e da provisao de servi<;os essenciais para assegurar
o crescimento do sector que possa contribuir para a redu<;ao
da pobreza absoluta, em particular das famflias rurais.

Desenvolvimento Rural

A maioria da popula<;ao e produtores estao concentrados
nas regioes rurais e dependem fundamental mente de activi
dades agro-silvo-pecuarias e de outras que ocorram nessas
regioes. E nas regioes rurais onde se veri fica a elevada
incidencia da pobreza absoluta.

Neste contexto, 0 desenvolvimento rural, traduzido pela
transforma<;ao social e economica, e, consequente eleva<;ao
do bem-estar nas zonas rurais, e 0 esteio fundamental do

desenvolvimento social e economico global do pais.

A transforma<;ao social e economica requerida para 0
desenvolvimento rural depende sobretudo da inova<;ao, bem
como da eleva<;ao significativa da produtividade global e,
em particular, da agricultura. 0 sucesso requerido em term as
de expansao dos processos inovativos e da produtividade
depende da efectiva e eficiente provisao de infra-estruturas
humanas, ffsicas e institucionais. Assim, para a desenvolvi
mento rural e vital a efectividade das polfticas e program as
do Governo nos dominios da educa<;ao, saude, infra-estruturas
(incluindo estradas, energia, agua e transportes e comuni
cac;;oes) bem como da desconcentra<;ao e descentraliza<;ao da
administra<;ao e da provisao de servi<;os publicos e da dis
ponibilidade de servi<;os de investiga<;ao tecnol6gica aplicada
e extensao.

Estes servi<;os sao tumbem crfticos para a introdu<;ao e
generaliza<;ao de pr:iticas de utiliza<;ao de recursos naturais,
sobretudo de solos, hidricos e florestais, garantindo 0 equi
Ilbrio ambiental e consequente sustentabilidade. Urn aspecto
importante para a vida e progresso nas regioes rurais asso
cia-se com 0 direito e aces so a terra. Por essa razao, 0 pro
grama governamental inclui ac<;oes continuadas de simplifi
cac;;ao da tramita<;ao processual para 0 acesso a terra, no quadro
da legisla<;ao vigente. A este respeito 0 programa da uma
aten<;ao especial as comunidades e aos pequenos produtores,1
garantindo-se 0 respeito pelos seus direitos de acesso a terra.

Boa Governar;:ao, Legalidade e Justir;:a

A prossecu<;ao dos objectivos, estrategias e program as
governamentais no que concerne a redu<;ao da pobreza atraves
da promo<;ao do desenvolvimento social e econ6mico implica
profundas mudan<;as napostura, metod os e capacidade das
institui<;oes publicas no sentido de passarem a servir de ma
neira mais efectiva e eficiente os cidadaos e suas institui<;oes.
Os esfor<;os para a eleva<;ao da qualidade da governa<;ao
associa-se, fundamental mente, a reforma do sector publico,
sobretudo nos seguintes aspectos:

• A desconcentra<;ao e descentraliza<;ao, incluindo as
fun<;6es de planeamento para os niveis provinciais
e distritais. Neste aspecto, assume papel importante
a programa de institucionaliza<;ao do planeamento
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distrital particlpativo. Com a desconcentrac;ao e des
centralizac;ao procura-se elevar 0 nlvel e qualidade
de interacc;ao entre 0 Estado, os cidadaos e suas
instituic;6es, esperando-se desse processo a melhoria
na selecc;ao do conteudo dos programas publicos,
tendo em conta as necessidades especfficas locais e
regionais, contribuindo para uma maior equidade.
Tamb6m se espera que 0 processo contribua para a
reduc;ao do burocratismo aproximando os centros de
decisao aos cidadaos, e eleve a qualidade de monitoria
e controlo da acc;ao publica por parte destes;

• Elevac;ao da qualidade dos servic;os prestados pela
administrac;iio da justic;a, com rea1ce para a provisao
da tranquilidade e ordem publica; punic;ao do crime;
justic;a eelere para todos os cidadaos; imposic;ao do
respeito pe!os direitos da propriedade e sua trans
missibilidade incluindo por heranc;a; imposic;ao do
respeito dos contratos;

Revisao da legislac;ao laboral, tendo em vista uma
maior tlexibilizac;iio do mereado do trabalho; refor
mas dos regulamentos e organismos de licenciamento
e inspecc;ao de actividades econ6micas no sentido de
reduzir os constrangimentos aos neg6cios, contri
buindo para facilitar 0 tlorescimento do sector privado
e consequente expansao do emprego;

• Elevac;iio da capacidade negocial e de fiscalizac;ao
dos contratos por parte do Estado nos processos de
concessionamento, garantindo a necessaria defesa dos
interesses do Estado e 0 respeito de regras para a
manutenc;ao do equillbrio ambientaL Neste domlnio,
e dado 0 potencial existente no paIs, que e extrema
mente importante para a minimizac;ao dos constrangi
mentos financeiros da acc;ao e inovac;ao para 0 combate
a pobreza e pela promoc;ao do desenvolvimento social
e econ6mico, uma especial atenc;ao sera dada ao
reforc;o da capacidade institucional, na gestao publica
de todos os recursos naturais;

• Combate a corrupc;iio, airaves damoraliza\;iio da
sociedade, do refon;:o do sector judicial, da con so
-lidac;:iiodo Estado de Direiio e modernizal{ao da
Administral{iio Publica.

Na eSirategia subjacenie ao presente programa, 0 Governo
e ouiras instituic;:oes publicas sao consisientes com 0 reconhe
cimento ciaro do papel de ouiros actores sociais. Assim,sao
vitais os process os de consulta e envo!vimento dos diversos
parceiros, iniernos como externos, tanto na planificac;:ao como
na monitoria e avaliac;:ao, principal mente aos niveis provin
ciais, sectoriais, e locais, processo que sera sujeito a per
manente aperfei\;oamento.

Politicas Macro-econ6rnicas, Financeiras e de Comercio
Internacional

Na sua estrategia eprogramas, 0 Governo pugna por uma
gestiio macro-economica rigorosa; pela manutenc;:iiode niveis
adequados de abertura da economia, permitindo os tluxos
necessarios de ajuda, tecnologia, comercio e investimento;
pela manutenc;ao da estabilidade e desenvolvimenio do sector
financeiro.

Neste contexto, ganham relevancia as ac\;oes relativas a
consolidac;:iioe reforma das financ;as publicas, da gestao mo
netaria, do fortalecimento da supervisao bancaria, da activi
dade seguradora e dos sistemas de seguranc;:a social. No que
se refere a abertura da economia e na busca de uma
inserc;:iio normal do paIs no mercado mundiaJ, serao pros
seguidos esfon;:os a nlvel bilateral, regional e internacional.
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No ambito regional, a integrac;:aoeconomica com os palses
da Africa Austral no contexte da Uniiio Africana, consiste
na ampliac;:ao dos mercados para permitir 0 desenvolvimento
de economias deescala e, por conseguinte, a modernizac;ao
e 0 aumento da competitividade do parque industrial, ah~m
de investimentos compartilhados.

A nlvel internacional, 0 paIs vai continuar a influenciar
modificac;oes na estrutura econ6mica internacional, atraves
da participac;ao activa no processo do sistema comercial
multilateral, nas negociac;6es para 0 acesso aos mercados.

Para que as relac;6es comerciais desempenhem 0 seu pape!
na industrializac;:ao serao realizadas acc;6es visando criar a
capacidade de oferta e institucional para que 0 paIs possa
integrar-se e participar de forma cada vez mais activa na
economia mundial.

Tendo em conta as prioridades definidas e a escassez de
recursos, a estrategia adoptada for<;:aas seguintes implica
c;6es orc;amentais: opc;:aopela afectac;ao prioritaria das despesas
publicas para as areas fundamentais para a reduc;:ao da
pobreza; desenvolvimento de acc;6es de reform a e de elevac;:ao
da eficiencia da Administraqao Tributaria visando 0 aumento
progressivo da mobilizac;:ao de recursos domesticos em pro
porc;iio do Produto Interno Bruto.

A estrategia considera, tambem, necessario 0 influxo de
recursos externos concessionais (creditos), 'a medio e Jongo
prazos. A superac;:ao da dependencia na ajuda externa e
gradual.

A e!evac;ao necessaria da efectividade e eficiencia na uti
lizac;ao dos recursos orc;:amentaisinduz a opc;:aopelas seguintes
medidas: reforc;:o das actividades inspectivas e de auditoria,
a revisao sistematica das despesas publicas, bem como a
reform a profunda do Sistema de Administrac;:ao Financeira
do Estado.

2.1. Desenvoivimento humane e socia!

2.1.1. Popula9aO

o bem-estar social da populac;:ao constitui 0 objecto prin
cipal de tada a acc;:aogovernativa que devera ser aican\;ado
atraves'da inclusao do factor populacionai em todas as polf
licas, estrategias e acc;oes integradas de desenvol virnento.

Estima-se que a populac;:ao Moc;:ambicana seja de cer';a
de 19 milhoes de habitantes, dos quais cerea de 52(,'{,do
sexo feminino. Desta, cerca de 68(Jr, vive nas zonas rurais.
distribuida de forma dispersa, 0 .que dificulta urn adequado
provimento e acesso aos servic,;os sociais b:isicos. Ern con
trapartida, nas zonas urbanas, observa-sc lima forte cOl1cen
trac,;ao popllbcional, facto que gera grande" preSS(leS subre
as infra-estruturas basicas.

Em Moc;:ambique, cerca de 44 ,8()(, da popu1ac;:ao tem
menos de 15 anos. Esta estrutura bastante jovern da popuiac,;ao
requer a provisao de servic;:os sociais b,lsicos, como a edu
cac;:ao e saude. ao ritmo de cre~;cimento especffico deste
grupo populacionaJ. Adicionalmente, face it pandemia do
HlY/SIDA, cuja taxa media de infec\;ao estimada e de cerca
de I SC'/C' , de pessoas infectadas, exige a tomada de acc;:6esime
diatas com vista a nao influenciar negativamente as tendencias
do desenvolvimento humano futuro do pais.

Como resultado das polfticas publicas prosseguidas, regis
ta-se uma progressiva melhoria do bem-estar da populac;:ao.
Estimativas recentes apontam para uma reduc;:ao dos indices
de pobreza nos ultimos 6· anos, tendo passado de 69,4% em
1996-97, para 54,1% em 2002-2003. Por areas de residencia,
esta reduc,;iio no mesmo perlodo foi de 62,0% para 51,5 %
nas areas urbanas e de 71,3% para 55,3% nas rurais.
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2.1.2. Educayao

A educa<;ao e urn direito fundamental de cada cidadao,
urn instrumento para a afirma<;ao e integra<;ao do individuo
na vida social e economica e urn meio basico para capacitar
o pais a enfrentar os desafios do desenvolvimento.

as servi<;os de educa<;ao devem garantir os seguintes
objectivos:

• Expandir as 0portunidades de acesso a uma educa<;ao
de qualidade e relevante, com equidade, a todos os
niveis do sistema. nacional da educa<;ao, tendo em
conta a redu<;ao das disparidades. regionais e de
genero;

• Assegurar 0 acesso e integra<;ao a diferentes niveis
de ensino das crian<;as, jovens e adultos com neces
sidades educativas especiais e ou portadoras de defi
ciencia em condi<;6es pedag6gicas, tecnicas e humanas
apropriadas, com prioridade para os alunos prove
nientes de famflias desfavorecidas;

• Incentivar os parceiros da sociedade civil, incluindo
as institui<;6es religiosas e 0 sector privado, a envoI
ver-se na promo<;ao de programas de expansao do
acesso e melhoria da qualidade da educa<;ao, bem
como na gestao das institui<;oes de ensino;

• Prosseguir com a restrutura<;ao do subsistema do
Ensino Tecnico-Profissional, em coordena<;ao com 0
sector privado e os demais parceiros do Governo, de
modo a dota-Io de capacidade para a forma<;ao de
uma for<;ade trabalho qualificada, capaz de participar
activamente no desenvolvimento econ6mico do pais
e na promo<;ao do auto-emprego, numa perspectiva
de combate a pobreza e inclusao social;

• Melhorar a qualidade de ensino, apetrechandoas
escolas de todos os niveis, investindo na forma<;ao e
qualifica<;ao do professor, na selec<;ao e disponibili
za<;ao de material didactico, no aumento do tempo
lectivo, na sistematica actualiza<;ao curricular e ainda
na melhoria da gestiio escolar;

• Garantir uma forma<;ao profissionalizante aos alunos
do Ensino Geral;

• Alargar as oportunidades de acesso a educa<;aoatraves
da introdu<;ao do ensino a distancia;

• Reformar a Lei do Sistema Nacional da Educa<;ao,
de modo a tornar os seus sistemas mais integrados e
adequados as exigencias actuais do desenvolvimento
socio-econ6mico do pais, da regiao e do mundo;

Redefinir os criterios de acesso ao ensino superior
publico;

• Dignificar 0 papel do professor e outros tecnicos
afectos ao sistema de ensino melhorando as suas
condi<;oes de vida e de trabalho;

• Refor<;ar a capacidade institucional nos diferentes
niveis de administra<;ao educacional, atraves da
adop<;ao de medidas. organizacionais, de gestao e de
supervisa~ que suportem a expansao do sistema e 0
aumento de qualidade do ensino.

• Promover a investiga<;ao em programas de p6s-gra
dua<;ao nas Institui<;oes do Ensino Superior (IES) nas
areas de conhecimento importantes para 0 desenvol
vimento nacional e para a redu<;ao da pobreza;

• Promo vel' a educa<;ao ffsica, 0 desporto escolar nas
diferentes institui<;oes de ensino;
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• Implementar as estrategias subsectoriais, com desta
que para a estrategia de Forma<;ao de Professores, do
Ensino a Distancia, do Ensino Tecnico-Profissional,
bem como a do Ensino Superior;

• Promover uma forma<;ao superior que incorpore com
ponentes de planifica<;ao e desenvolvimento;

• Promover 0 intercambio e dessimina<;ao das boas
praticas entre as escolas, distritos e provincias;

• Promover urn ambiente de gestao transparente, parti
cipativa, e de presta<;ao de· contas que contribua para
o combate a corrup<;ao a todos os niveis do sector;

Desenvolver urn Programa de Saude Escolar orientado
para promo<;ao de habitos de vida saudaveis que
contribuam para a preven<;ao de doen<;as nos alunos,
professores e outros profissionais da educa<;ao;

.0 Implementar a estrategia sectorial de preven<;:aoe com
bate contra as DTS/HIV/SIDA, no quadro do Plano
Estrategico Nacional de combate a estas doen<;as.

• Incrementar a coopera<;ao a nivel regional e inter
nacionaI.

Assim, as principais ac<;:oesa desenvolver saG as seguintes:

Expansao e consolidayao do sistema de ensina

• Promo<;:ao de ac<;:oesque estimulem a amplia<;ao da
oferta de "escolinhas comunitarias", jardins de infancia
e creches para as crian<;:asem idade pre-escolar, no
ambito da educa<;:aopara todos, atraves da forma<;:ao
e capacita<;:ao de educadores de infancia, bem como
no desenvolvimento curricular;

• Expansao dos programas de alfabetiza<;:ao funcional
no sentido de contribuir para a redu<;:aodo analfabe
tismo entre a popula<;:aojovem e adulta, assim como
para melhorar as suas condi<;:oes de vida e da sua
comunidade;

• Prosseguir com a expansao do acesso ao nivel p6s
-primario, para satisfazer 0 aumento da procura
resu]tante da expansao do Ensino Basico;

• Constru<;:ao de novas unidades de ensino, a nivel do
ensino primario, secundario, medio, tecnico-profis
sional e superior;

• Elabora<;ao de programas de inclusao escolar para
jovens e adultos com necessidades educativas espe
ciais ou portadores de deficiencia em todos os niveis
de ensino;

• Promo<;:aoda distribui<;ao equilibrada da rede escolar,
dando especial aten<;ao as zonas mais desfavorecidas,
com 0 objectivo de reduzir as distancias entre as
comunidades e as unidades educativas, bem como a
necessidade de internamento;

• Promo<;:ao da constru<;ao de escolas a baixo custo
com 0 apoio das comunidades;

• Constru<;:aode novas institui<;:oesde ensino vocacional
e tecnico-profissional na perspectiva de integra<;ao
dos jovens no desenvolvimento da sua comunidade e
no combate a pobreza absoluta;

• Dar continuidadea reform a do subsistema do Ensino
Tecnico-Profissional, em coordena<;ao com 0 sector
privado e demais parceiros do Governo, de modo a
dota-lo de capacidade para a forma<;ao de uma for<;a
de trabalho qualificada, capaz de participar activa
mente no desenvolvimento econ6mico do pais e de
se auto-empregar;
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• Desenvolvimento e implementa«ao da estrategia de for
ma«ao de professores que con temple a forma«ao inicial
acelerada e a forma«ao continua e em exercicio para
todos os subsistemas de ensino, com destaque para a
Educa«ao TecFlico-Profissional;

• Melhoria da eficacia interna do sistema, reduzindo as
desistencias e repetencias, assegurando a redu«ao das
disparidades de genero;

• Desenvolvimento e expansao de .om sistema de ensino
a distancia para aumentar os niveis de acesso ao ensino
secundario, tecnico-profissional, superior, bem como
da forma«ao de professores em servi«o nos diferentes
niveis de ensino;

• Promo«ao da expansao do ensino superior atraves da
implanta«ao de institutos superiores politecnicos;

• Cria«ao de uma institui«ao autonoma para gerir bolsas
de estudo para todos os niveis de ensino, em especial
para 0 ensino superior (Fundo Nacional de Bolsas);

• Introdu«ao de bolsas-incentivo de licenciatura para os
estudantes que optarem por certas areas cientificas de
forma«ao, tais como Ciencias e Engenharias.

Melhoria da qualidade e relevancia da educayao

• Desenvolvimento e implementa«ao do Plano Estra
tegico da Educa«ao, completando e integrando os
subsectores de Alfabetiza«ao e Educa«ao de Adultos,
Forma«ao de Professores, 0 Ensino Secundario Geral,
o Ensino Tecnico-Profissional, 0 Ensino a Distancia
e 0 Ensino Superior, de modo a reflectir a totalidade
do sistema educativo;

• Implementa«ao e consolida«ao do novo curriculo do
ensino basico, dando enfase a supervisao pedagogica;

• Reforma e implementa«ao do Curriculo do Ensino Se
cundario e Tecnico-Profissional, tendo em conta a sua
liga«aQ com os demais subsistemas e niveis de ensino,
bem como as transforma«6es e as op«6es de desen
volvimento em .curso no pais, na regiao e no mundo;

• Introdu«ao de modulos de Educa«ao Tecnico-Profis
sional direccionados para a prepara«ao dos alunos do
Ensino Geral, de modo a dota-Ios de capacidade de
interven«ao nos program as de desenvolvimento das
suas comunidades;

• Forma«ao de professores em quantidade e qualidade,
com base nos Institutos do Magisterio Primario, na Uni
versidade Pedagogic a, no Instituto de Aperfei«oamento
de Professores e noutras institui«6es vocacionadas,
priorizando a forma«ao de professores do Ensino Tec
nico-Profissional, do Ensino Secundario e de Educa«ao
Especial;

• Promo«ao da investiga«ao educacional e avalia«ao
sistematica do desempenho dos profess ores e alunos
dos varios niveis, com 0 objectivo de elevar a qua
lidade de ensino nas escolas do pais;

• Desenvolvimento de sistemas de garantia e controlo
de qualidade de ensino;

• Introdu«ao de novos cursos de p6s-gradua«ao, ade
quados as necssidades do desenvolvimento do pais,
nas institui«6es publicas de ensino superior;

• Introdu«ao, no ensino, de conteudos e conceitos
basicos de direitos humanos, justi«a, cultura de paz,
tolerancia e valores patrioticos;

• Implementa«ao de programas de forma«ao de direc
tores de escolas, em gestao escolar, que conduzam
a melhoria da eficiencia do sistema educativo;
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• Intensifica«ao das actividades desportivas e culturais
nas escolas como complemento ao sistema de ensino
-aprendizagem;

• Reactiva«ao da prod~«ao escolar, a todos os niveis,
para assegurar uma forma«ao integral dos alunos,
incluindo a melhoria das suas condi«6es de vida,
bem como das condi«6es das unidades educativas;

• Forma«ao superior que incorpore componentes de
planifica«ao e desenvolvimento;

• Implanta«ao do sistema de garantia de qualidade e·
de acredita«ao;

Introdu«ao do sistema nacional de acumula«ao e
transferencia de creditos academicos;

Fortalecimento da liga«ao entre 0 sistema de investi
ga«ao cientffica nas Intitui«6es de Ensino Superior,
o sector produtivo e a sociednde civil;

• Desenvolvimento de actividades de investiga«ao em
program as de pos-gradua«ao nas Intitui«6es de Ensino
Superior em areas de conhecimento importante para
o desenvolvimento nacional e para a redu«ao da
pobreza;

• Promo«ao do papel das institui«6es de ensino na disse
mina«ao da ciencia e tecnologia atraves de jomadas
cientificas e publica«6es.

Neste contexto, 0 sector da educa«ao devera a1can«ar as
seguintes metas:

Educayao Pre-escolar

• Desenvolver e implementar .om programa de Edu
ca«ao Parental;

• Expandir as Escolinhas Comunitarias, de modo a bene
ficiar pelos menos 5% da popula«ao do grupo etario
correspondente;

• Desenvolver os curriculos do Ensino Pre-Escolar e

assegurar a forma«ao e capacita«ao dos educadores
de inffincia;

• Desenvolver e consolidar os cursos de forma«ao de
animadores para as escolinhas comunitarias;

• Criar programas especiais de interven«ao educativa
precoce para crian«as com necessidades educativas
especiais 0.0 portadoras de deficiencia.

Alfabetizayao e Educayao de Adultos

• Continuar a desenvolver a Alfabetiza«ao e Educa«ao
de Adultos e Educa«ao Nao-Formal, com base nos
novos curricula;

• Elaborar program as de Alfabetiza«ao e Educa«ao de
Adultos para jovens e adultos de ambos os sexos,
que nao tenham tido oportunidades de se escolarizar;

• Reduzir em 10% a taxa de analfabetismo entre a po
pula«ao jovem e adulta, actualmente estimada em 54%,
o que corresponde a alfabetizar 1 500 000 cidadaos,
ate 2009, partindo dos actuais 1000 000 alfabetizados;

• Promover e apoiar a expansao das experiencias de
alfabetiza«ao em Ifnguas nacionais e portugues (bilin
gue), atraves da nidio e televisao;

• Prosseguir com a forma«ao de formadores e de faci
Iitadores para a Alfabetiza«ao e Educa«ao de Adultos
e Educa«ao Nao-Formal;

• Encorajar e promover iniciativas de Alfabetiza«ao e
Educa«ao de Adultos e Educa«ao Nao-Formal com
os parceiros do Governo.
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Ensino Primario do 1.0 grau (EP1)

• Atingir, em 2009, a matrieula de eerea 3 800 000
alunos no EPI;

• Aumentar a taxa de eoncl usao no EP I dos aetuais
43% para 80%, eorrespondentes a eerea 500 mil
graduados, em 2009;

• Aumentar a taxa de eonclusao das raparigas de 36%
para 78%, em 2009;

• Aumentar a taxa Jiquida de eseolariza,<ao para 90%,
em 2009;

• Reduzir a taxa de repeti,<ao de 22% para, pelo
menos, 10% em 2009;

• Garantir que do total de erian,<as matrieuladas no
EPI, em 2009, 50% sejam raparigas;

• Garantir que todas as eseolas primarias leceionem as
5 classes do EP I, em 2009;

• Assegurar a melhoria da qualidade de ensino, atraves
da implementa,<ao e monitoria do Novo Currlculo do
Ensino Basieo e da distribui,<ao de material basieo
eseolar;

• Assegurar 0 finaneiamento das Eseolas, atraves de
urn sistema de atribui,<ao direeta de fundos;

• Assegurar 0 enquadramento dos alunos previstos,
provendo 0 EP I de 70 mil professores, dos quais
eerea de 22 500 representarao novos reerutamentos.

• Construir 10 mil novas salas de aulas para 0 enqua
dramento dos novos alunos previstos.

• Introduzir urn programa de apoio material as erian,<as
OrIaS e vulneraveis nas eseolas com uma eobertura
de eerea de 100 mil erian,<as;

Ensino Primario do 2.0 grau (EP2)

Proeeder a progressiva integra,<ao do EP2 em eseolas
do EPI, eapacitando-as para ofereeer 0 ensino primario
eompleto;
Alcan,<ar a taxa de transi,<ao de 98%, assegurando que
a maioria dos graduados do EPI ingresse no EP2;
Atingir, no EP2, urn efectivo eseolar estimado em
cerca de 900 mil alunos, e 0 numero de graduados
de cerea de 350 mil graduados;
Mobilizar 22 500 professores para 0 EP2, dos quais
cerea de 14600 representarao novos reerutamentos;
Construir cerea de 5 mil salas de aulas para 0 enqua
dramento dos alunos previstos;
Implantar as novas escolas do EP2, priorizando a sua
loealiza,<ao nas sedes dos Postos Administrativos.

Ensino Secundario Geral (ESG)

Concluir e impIementar a reform a curricular do Ensino
Secundario, tornando-o mais integrado e englobando
aspectos de forma~ao teenieo-profissional;
Atingir uma popula,<uo de mais de 450 mil alunos,
no 1.0 eiclo e mais de 70 mil, no 2.° cicio, em 2009;
Graduar no ESGI cerca de 70 mil alunos e 15 mil
alunos no ESG 2, em 2009;

Reerutar cerea de 7 000 novos professores, sendo
6 000 no ESG I e I 000 no ESG2, ao longo do
quinquenio;

• Construir 2500 salas de aulas para os dois eiclos;

• Implantar urn sistema de isen,<uo de propinas para
grupos desfavoreeidos, em particular para a rapariga
e alunos residentes em zonas rurais, para garantir a
redu,<uo das disparidades regionais.
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Concluir a fase piloto do projecto de Educa,<uo Se
cundaria a Distfmcia e garantir a sua expansuo para
pelo menos 6 provineias do Pais;

• Desenvolver uma estrategia de materiais de ensino
para 0 Ensino Seeundario;

• Desenvolver sistemas de controlo de qualidade de
ensino;

• Introduzir Centros de Teenologias de Informa'<3o e
Comuniea,<ao (TIC's) em todas eseolas do ESG2;

• Reduzir as taxas de reprova'<30 para menos de 15%,
em 2009.

Ensino Tecnico-Profissional

• Elaboraro novo quadro legal por forma a adequa-Io
ao eontexto da reform a do ETP;

• Enquadrar 200 000 alunos em cursos de Educa'<3o
Teenieo- Profissional.

• Elevar 0 aproveitamento para 7 0% em 2009;

• Elevar 0 efeetivo de professores para eerca de 3 mil,
em 2009;

• Construir I 000 salas de aulas, 0 equivalente a 50
escolas, sobretudo nas zonas onde escasseia a oferta
deste tipo de ensino;

• Criar urn sistema integrado de forrna,<ao teenieo
-profissional e voeaeional em parceria com 0 sector
privado, sindicatos e demais parceiros;

• Prosseguir com 0 programa de reabilita'<30 e amplia
'<UOda rede de Escolas Profissionais;

• Continuar a promover a participa'<30 de parceiros
privados na oferta de Educa'<30 Tecnico-Profissional;

• Alargar a oferta publica de cursos de nivel medio as
provincias ainda nao abrangidas;

• Prosseguir com a expansao de novos cursos mais
ajustados as neeessidades de desenvolvimento das
zonas rurais;

Rever 0 currlculo da forrna,<ao tecnico-profissional,
introduzindo novas abordagens de ensino, forrna,<ao
modular e forma~o baseada em padroes de competen
cias, com vista a tornar a forrna,<ao rnais relevante e
mais ajustada as necessidades do mercado de trabalho;

• Promover cursos nas areas estrategicas de desen
volvimento;

• Promover a partieipa,<ao e 0 envolvimento perrnanente
de parceiros do sector produtivo na revisao curricular;

• Institucionalizar a eria,<ao de urn fundo de apoio a dife
rentes provedores de Educa,<ao Teenico-Profissional
(ETP), no ambito do programa da reforma do ETP.

Ensino Artistico

Criar 2 escolas artisticas na zona centro e norte do
pais;

• Desenvolver urn sistema de eertifica,<uo e equivalen
cias que permita a equipara,<ao de niveis academicos
de quadros formados nas eseolas de arte e musica
com as demais institui,<oes de ensino;

• Reerutar professores para as escolas artfstieas;

• Enquadrar as escolas Artfstieas no ambito do Sistema
Nacional de Educa,<ao.

Formayao de Professores

Formar 25 000 professores para 0 'ensino primario,
2 500 para 0 secundario e 2000 para 0 ensino
teenieo, ao longo do quinquenio;
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Capacitar todos os professores nao abrangidos pela
formac;:ao inicial;

• Formar os professores do Ensino Secundario, do
.tando-os de capacidade para ministni.rem aspectos
ligados as areas da educac;:ao profissional relevantes
para 0 desenvolvimento das comunidades onde estao
inseridas as escolas;

• Construir dois (2) Centros de Formac;:aode Professores
e tres (3) Institutos de Magisterio Primario (IMAPs)
em Niassa, Manica e Gaza;

• Adequar os cursos de formac;:ao de professores as
necessidades do novo Curriculo do Ensino Primario,
Secundario, Tecnico-Profissional, e de expansao do
sistema;

• Reabilitar e equipar onze (11) Centros de Formac;:ao
de Professores;

• Implantar 0 sistema de desenvolvimento profissional
continuo (CRESCER) em todo 0 pafs, para beneficiar
todos os professores do ensino primario ate 2009;

• Implementar a cadeira de educac;:aoespecial nos curri
culos de formac;:ao inicial e em exercfcio dos profes
sores a diferentes nfveis de ensino;

• Continuar a revitalizar as Zonas de Influencia Pedago
gica (ZIP's), articuladas com os Nucleos de Formac;:ao
de Professores, de modo a constitufrem mecanismos
fundamentais para a implementac;:ao do program a
CRESCER;

• Estabelecer e implementar urn sistema coerente e
articulado de formac;:iio em exercfcio de professores
do ensino secundario, centrado nas instituic;:oes de
formac;:iiode professores;

• Prosseguir a formac;:aode formadores para os Institutos
de Magisterio Primario;

• Capacitar todos osprofessores do ESG em materias
de HIV/SIDA e Genero.

• Desenvolver urn quadro de qualificac;:6es e progressao
na carreira docente.

Desenvolvimento da Capacidade Institucional

• Criar sistemas de planeamento, gestao financeira e
de recursos humanos informatizados e integrados, a
nfvel nacional, provincial, distrital e de escola, bem
como promover acc;:oes de formac;:ao e capacitac;:ao
dos quadros;

• Assegurar 0 pagamento atempado dos salarios dos
profissionais da educac;:iio, atraves da celebrac;:ao de
contratos-programa com outros parceiros nacionais e
estrangeiros e da adopc;:ao de mecanismos simplifi
cados de controlo dos efectivos na area da educac;:ao;

• Continuar com 0 processo de descentralizac;:ao e des
concentrac;:aode func;:oese responsabilidades, alinhan
do-os com as demais iniciativas neste dominio;

• Reforc;:ar0 pape! do Instituto Nacional para 0 Desen
volvimento da Educac;:ao(INDE), como uma instituic;:ao
autonoma de investigac;:ao educacional;

• Rever a Lei do Sistema Nacional de Educac;:ao;

• Formar e capacitar todos os directores de escolas em
materia de gestao e administrac;:ao escolar;

• Prosseguir com 0 processo de criac;:aode tres centros
de recursos de apoio e reabilitac;:ao de tres (3) escoias
especiais;

• Criar incentivos para a construc;:ao de habitac;:ao para
os profissionais da educac;:ao, em especial, para os
professores;
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Desenvolver, em coordenac;:ao com as instituic;:oesde
ensino superior, programas para a capacitac;:ao e for
mac;:ao de professores em exercicio;

• Aprovar 0 Estatuto da Carreira Docente de forma a
assegurar urn processo continuo e dinamico de pro
moc;:ao e progressao nas carreiras profissionais, bem
como a vaiorizac;:ao da carreira docente;

• Adoptar urn sistema integrado de gestao dos recursos
humanos do sector;

• Aprovar e implementar urn program a de desenvolvi
mento de recursos humanos, que inclua urn processo
claro de estimulos e incentivos, de carreiras profissio
riais, de recrutamento, avaliac;:ao de desempenho, for
mac;:ao e desenvolvimento, remunerac;:ao, premios e
incentivos;

• Desenvolver programas de capacitac;:aotecnica, humana
e institucional dos quadros de Direcc;:ao e Chefia, 0
pessoal administrativo e de apoio ao nivel local, em
particular nas Direcc;:6e~ Provinciais, Distritais e de
Escolas.

Ensino Superior

o acesso as instituic;:oes publicas do ensino superior deve
garantir a igualdade e equidade de oportunidades e a demo
cratizac;:iiodo ensino, tendo em conta as necessidades em quadros
qualificados e elevac;:aodo nivel educativo e cientffico do pais.

Neste senti do, 0 Governo define como objectivo principal
a expansilo e a melhoria da qualidade do ensino superior.
Assim, 0 Governo propoe-se a atingir as seguintes metas:

• Atingir a populac;:ao estudantil de 30 mil estudantes
em 2009;

• Elevar a proporc;:ao de estudantes do sexo feminino
para 35%;

• Aumentar a taxa de graduac;:ao de 9% para 15%;
• Criar, pelo menos, tres Institutos Superiores Politec

nicos, em Tete, Gaza e Manica;

• Criar e implementar urn sistema nacional de acredi
tac;:iio,avaliac;:aoe garantia de qualidade para 0 ensino
superior;

• Introduzir urn sistema nacional de acumulac;:aoe trans
ferencia de creditos academicos;

• Definir novos mecanismos de financiamento as Ins
tituic;:oes do Ensino Superior;

• Aumentar program as de pos-graduac;:ao, para garantir
a melhoria da qualidade da investigac;:aoe do processo
de ensino e aprendizagem a todos os niveis;

• Promover uma maior articulac;:aocom 0 sector produ
tivo de forma a desenvolver uma investigac;:aoaplicada
e relevante as necessidades reais do pais;

• Criar uma entidade autonoma para a gestao do sistema
de bolsas de estudo;

• Criar bolsas-incentivo para a licenciatura de modo que
para os estudantes fossem optar pelas areas de Ciencias
e Engenharias;

• Criar urn fundo de bolsas especffico para programas
de pos-graduac;:ao a nivel nacional;

• Criar 0 Fundo Nacional de Boisas de estudo para
estudantes do ensino superior de graduac;:ao descen
tralizado para 0 nivel provincial;
Publicar mais revistas cientificas com mais artigos
elaborados por docentes e investigadores nacionais;

• Atingir maior eficiencia na gestao das Instituic;:oes de
Ensino Superior Publicas;

• Assegurar a formac;:ao continua de docentes.
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Ensino a Distancia

Os avultadosinvestimentos humanos e materIalS necessa
rios para se implantar e desenvolver urn sistema nacional de
educac;ao a distancia requer que se estabelec;am princfpios
orientadores de intervenc;ao que promovam complementari
dade, sinergia e articula<;ao de iniciativas e programas das
diferentes institui<;oes que venham a desenvolver e oferecer
cursos de forma<;ao a distancia.

Nesse contexto, serao desenvolvidas as seguintes ac<;oes:

• Promover a implementa<;ao da Estrategia do Ensino
a Distancia;

• Criar 0 Instituto Nacional de Educa<;ao a Distancia
(INED) como orgao regulador, promotor e facilitador
de programas e cursos de forma<;ao a distancia;

• Implantar e desenvolver a rede nacional de Centros
Provinciais de Educa<;ao a Distancia, equipados com
meios didactico-pedagogicos e tecnologicos com 0
objectivo de proporcionar urn melhor apoio aos estu
dantes que frequentam cursos a distancia;

• Desenvolver a capacidade nacional em planifica<;ao,
produ<;aoe gestao de cursos a distancia nos diferentes
niveis e ramos do SNE, assim como em programas
de educa<;ao nao formal;

• Desenvolver e expandir 0 ensino a distancia para
aumentar os niveis de acesso ao ensino secundario,
tecnico-profissional, superior bem como da forma<;ao
em servi<;o de professores dos diferentes tipos de
ensino;

• Implementar programas de ensino a distancia e em
exercfcio direccionados para a forma<;ao de professo
res do ensino secundario geral (1.0 e 2.° ciclos), de
prepara<;ao para 0 ingresso no ensino superior e em
cursos de economia e gestao a nivel superior;

• Fortalecer rela<;oesde coopera<;ao internacional no am
bito da educac;ao a distiincia com os paises da regiao,
da CPLP e organiza<;oes internacionais especializadas.

• Desenvolver e expandir 0 eosine a distancia, nao so
para aumentar os niveis de acesso ao ensino secun
dario, tecnico-profissional e superior mas tambem
para a forma<;ao em servi<;o de professores dos dife
rentes tipos de ensino;

• Estab'elecer uma capacidade nacional de concep<;ao,
produ<;ao e implementa<;ao de programas de educa
<;ao aberta e a distiincia, utilizando as tecnologias de
informac;ao e comunica<;ao, com destaque para a
radio e televisao;

• Desenvolver parcerias com outras institui<;oes inte
ressadas, como forma de reduzir e optimizar os
custos de forma<;ao na explora<;ao das modalidades
do ensino a distiincia.

Ensino Privado

• Rever a legisla<;ao sobre 0 Ensino Privado de modo
a incentivar a participa<;ao do sector privado no pro
grama de expansao do acesso ao ensino;

• Encorajar e apoiar a iniciativa privada para 0 desenvol
vimento da educa<;ao, nomeadamente na implanta<;ao
de institui<;oes e desenvolvimento de actividades de
ensino em regioes onde as possibilidades de oferta
da rede escolar publica nao existam ou sejam escassas;

• Continuar a assegurar a provisao do livro escolar no
ambito da' Caixa Escolar para os alunos do ensino
primario comunitario;
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• Colaborar com entidades privadas, na melhoria da
gestao do Sistema Nacional de Educa<;ao e no esta
belecimento de parcerias efectivas entre 0 ensino
publico e privado.

Saude Escolar

• Reactivar 0 Programa de Saude Escolar em coorde
na<;ao com 0 sector da Saude e com a participa<;ao
das comunidades;

• Combater 0 uso e abuso de estupefacientes e subs
tiincias psicotropicas dentro e fora das institui<;oes de
ensino;

• Desenvolver ac<;oes coordenadas visando a protec<;ao
da saude dos alunos, em particular os que vivem em
regime de intemato, de doen<;as comuns como a
malaria, tuberculose e outras que mais influenciam a
mortalidade;

• Desenvolver ac<;oesde preven<;ao das DTS/HIV/SIDA,
atraves de program as de informa<;ao e educa<;ao dos
alunos, professores e outros profissionais da Educa<;ao;

• Promover, em coordenac;ao com 0 sector privado, a
saude oral em todos os niveis de ensino;

• Prosseguir com 0 programa de desparasita<;ao nas
escolas do Ensino Primario, expandindo-o a todo pais;

• Criar condi<;6es para a instala<;ao de agua e sanea
mento nos recintos escolares.

Combate do HlV/SIDA na Educag8.o

• Integrar os aspectos relacionados com 0 HIV/SIDA
na polftica nacional do sector;

• Continuar com 0 processo de integra<;ao de conteudos
relacionados com 0 HIV/SIDA nos currfculos, pro
gram as e materiais de ensino;

• Consolidar a integra<;ao de indicadores sobre 0 HIV/
/SIDA na planifica<;ao da educa<;ao, com vista a
aferir com objectividade 0 impacto da epidemia no
desenvolvimento do sector;

• Expandir 0 program a sobre Saude Sexual e Reprodu
tiva destinado a adolescentes e jovens, para todo 0 pais;

• Consolidar 0 programa educativo sobre HIV/SIDA
direccionado especificamente para a faixa etaria dos
8 aos 15 anos (Janela de Esperan<;a) e incrementar
para 55% das escolas primarias do pais;

• Introduzir urn programa de ac<;ao social direccionado
ao apoio as crian<;as orIas e vulneraveis nas escolas
com uma cobertura de cerca de 100 000 crian<;as;

• Desenvolver ac<;oes de Informa<;ao, Educa<;ao e Co
munica<;ao direccionadas aos professores, gestores,
alunos e encarregados de educa<;ao;

• Prom over a investiga<;ao e dessimina<;ao de infor
ma<;ao sobre 0 HIV/SIDA dentro do sector.

2.1.3. Ciencia, tecnologia e inova9ao
o mundo atravessa hoje a era da tecnologia, baseada no

dominio e no uso da ciencia. 0 fenomeno da globaliza<;ao,
resultante da revolu<;ao na comunica<;ao, coloca 0 pais perante
o desafio de participar na produ<;ao de conhecimento para a
resolu<;ao dos seus problemas especfficos. E preciso incutir
na sociedade, nas pessoase institui<;6es, a cultura cientifica,
atraves da participa<;ao directa na produ<;ao, divulga<;ao e
uso do conhecimento.

o Governo implementara a Polftica de Ciencia e Tecnologia
que tern por objectivo geral desenvolver urn sistema integrado
de produ<;ao e de gestao do conhecimento virado para as
necessidades nacionais de forma a impulsionar 0 desenvol\l.i
mento sustentavel do pais.
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As Tecnologias de Informa<;ao e de Comunica<;ao conti
nuarao a constituir uma aposta fundamental para a melhoria
da qualidade do ensino, bem como para' imprimir maior
dinamica aos actos administrativos, garantindo a eficiencia
no atendimento das preocupa<;6es das popula<;6es, Assim,
continuar-se-a a promover a inova<;ao cientffica e tecnol6gica
para tornar 0 nosso pafs mais competitivo ao nfvel da regiao
e do mundo,

Neste sentido, os objectivos a prosseguir san:

• Conceber e desenvolver a estrategia de implementa<;ao
da Polftica de Ciencia e Tecnologia;

• Desenvolver urn sistema de investiga<;ao cientffica e
de inova<;ao, integrado, dinamico e de qualidade, que
promo va 0 rapido desenvolvimento econ6mico e social
do pafs e reduza a pobreza;

• Contribuir para 0 desenvolvmento dum sistema nacional
de Ciencia e Tecnologia, refor<;ando as capacidades
de actua<;ao das unidades oe investiga<;ao em recursos
humanos e infra-estruturas;'

• Contribuir para 0 refor<;o do Sistema Nacional de
Educa<;ao e forma<;ao profis:.ional na componente de
cria<;ao de capacidades cientfficas e tecnol6gicas;

• Incentivar a ensino das ciencias nas escolas;

• Promover a capacidade inovadora do se,ctor produtivo
nacional, incentivando a sua Iiga<;aocom as instituioes
de investiga<;ao;

• Desenvolver urn sistema de aquisi<;ao, dissemina<;ao
e comunica<;ao do conhecimento cientffico e tecnol6
gico, aproveitando tambem as novas Tecnologias de
Informa<;ao e Comunica<;ao;

• Difundir e popularizar a ciencia e tecnologia atraves
do apoio a entidades de promo<;ao de eventos,

Para 0 alcance destes,objectivos, serao desenvolvidas as
seguintes ac<;6es:

Investigayao Cientffica

• Promover a capacita<;ao de recursos humanos para as
unidades de investigacao;

• Fortalecer a Iiga<;ao entre 0 sistema de investiga<;ao
cientffica e a sociedade civil;

• Promover a liga<;ao entre a actividade de investiga<;ao
cientffica e 0 sector produtivo;

• Criar ConselhosCientfficos tematicos em areas prio
ritarip,s, com 0 objectivo de impulsionar 0 desenvolvi
mento tecnol6gico para implementa<;ao das agendas
sectoriais de prioridade nacional no conibate a
pobreza;

• Promover fundos de apoio ao desenvolvimento cientf
fico e tecnol6gico, dirigidos a busca de solu<;6es para
a melhoria da vida do povo, atraves do desenho de
program as cientfficos em areas de conhecimento im
portantes para 0 desenvolvimento nacional e de pro
jectos que introduzam elevados impactos na melhoria
do bem-estar, produtividade e crescimento econ6mico;

• Estimular a expansao das institui<;6es de investiga<;ao
cientffica pelo territ6rio nacional, visando refor<;ar a
liga<;ao entre os intervenientes na investiga<;ao e os
produtores, para alem de impulsionar a capacidade
de interven<;ao da investiga<;ao no processo de desen
volvimento nacional;

• Desenvolver urn sistema de informa<;ao de Ciencia e
Tecnologia e produ<;ao de indicadores;

• Contribuir com conhecimento cientffico na tomada
de decis6es e ,polfticas publicas, atraves da e1eva<;ao
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da incorpora<;ao cientffica, tecnol6gica e de inova<;ao
nos instrumentos de interven<;ao, na economia e na
sociedade, e cria<;ao de condi<;6es para melhorar a
eficacia das polfticas publicas;

• Estimular a participa<;ao da mulher e dos jovens na
investiga<;ao pr.omovendo program as direccionados as
areas prioritarias para 0 desenvolvimento;

• Criar a Academia Nacional de Ciencias;

Desenvolver estrategias nacionais em diferentes areas
tematicas prioritarias para 0 desenvolvimento;

• Desenvolver 0 Estatuto d~ Investigador e 0 Sistema
de Carreiras 'e Remunera<;ao para a Investiga<;ao;

• Criar 0 Fundo Nacional de Investiga<;ao.

TransferEmcia de Tecnologia e Inovayao

A melhoria do bem-estar social e econ6mico da

popula<;ao, assegurando 0 acesso ao conhecimento e
a tecnologias relevantes para 0 desenvolvimento;

• 0 investimento nas tecnologias necessarias para
.1tender as necessidades nacionais nas areas agraria,
telecomunica<;6es, levantamento e prospec<;ao de
recursos naturais, impactos ambientais e redu<;ao da
vulnerabilidade, energia, industria, saude e recursos
hfdricos;

• A cria<;ao, em coordena<;ao com outros sectores, do
Quadro de Incentivos para estimular a adop<;ao,
transferencia e apropria<;ao de tecnologia tais como
as te<;nologias de transforma<;ao e processamento;

• A organiza<;ao de .concursos, feiras e bazares de
Ciencia e Tecnologia, bem como de inova<;ao no seio
da sociedade, como forma de se buscarem talentos e
conhecimentos locais para a solu<;ao horizontal dos
problemas da popula<;ao mo<;ambicana;

• A Cria<;ao de museus de ciencia e tecnologia reais
e virtuais;

A produ<;ao de conteudos, de ciencia e tecnologia a
serem disseminados atraves de meios de comunica<;ao
tais como radio, televisao e Internet;

• A inova<;ao e desenvolvimento tecnol6gico atraves de
uma facilita<;ao das rela<;6es entre sistema cientffico,
tecnol6gico e de inova<;ao e 0 sector empresarial;

• Apoio a investiga<;ao, desenvolvimento e inova<;ao
empresarial em areas prioritarias e a participa<;ao de
empres as e associa<;6es do sector produtivo em pro
gramas nacionais e internacionais;

• 0 refor<;o da valoriza<;ao recfproca das oportunidades
geradas pela aplica<;ao das novas tecnologias no meio
empresarial;

• Apoiar 0 desenvolvimento de incubadoras e de parques
,cientfficos e tecnol6gicos.

Tecnologias de Informar;:ao e Comunicar;:ao

• Criar, em articula<;ao com os sectores relevantes, urn
clima favoravel ao desenvolvimento das Tecnologias
de Informa<;ao e Comunica<;ao como instrumento de
produ<;ao e dissemina<;ao de conhecimento;

• Elaborar, em coordena<;ao com os parceiros governa
mentais e nao governamentais, propostas para, 0 usn
de Tecnologias de Informa<;ao e Comunica<;ao nos
diferentes domfnios profissionais, nomeadamente em
medicina;
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• Estimular 0 desenvolvimento de recursos humanos

atraves da promo<;ao de oportunidades de forma<;ao;
• Contribuir para 0 desenvolvimento da industria nacional

de inform:itica atraves de incentivos a inova<;ao, cria
<;ao de pacotes nacionais, endogeniza<;ao do conheci
mento de entre outros;

• Prom over a expansao do acesso ao conhecimento
atraves da Imernet para as zonas rurais como parte
da implementa<;ao da Polftica de Acesso Universal;

• Promover 0 estabelecimento do primeiro Parque de
Ciencia e Tecnologia de Mo<;ambique, atraves do Ins
tituto Mo<;ambicano de Tecnologias de Informa<;ao
e Comunica<;ao;

• Promover a implementa<;ao do Projecto da Rede Na
cional de Transmissao (Espinha Dorsal de Teleco
munica<;6es);

• Promover e estabelecer a plataforma de conectividade
e do acesso a Internet para todas as institui<;6es do
Estado e Governo (a Rede Electr6nica do Governo
-GovNet);

• Contribuir para 0 desenvolvimento da pagina elec
tr6nica do Governo onde seinc\ui informa<;ao de
todos os sectores (Portal do Governo);

• Apoiar 0 acesso a infra-estrutura de tecnologia de
informa<;ao e comunica<;ao (ICTs) e expandir 0 acesso
a Internet para as zonas rurais como parte da imple
menta<;ao da Polftica de Acesso universal;

• Estabelecer a Estrategia de Governo Electr6nico e
Implementa<;ao dos Projectos nela constantes;

• Apoiar a elabora<;ao e implementa<;ao da Legisla<;ao
Electronica;

• Implementar 0 projecto dos Centros Comunitarios
Multimedia (CMCs);

• Promover a instala<;ao de Centros Provinciais e Distri
tais de Recursos Digitais;

Promover 0 desenvolvimento de ac<;6es de forma<;ao
em Tecnologias de Informa<;ao e Comunica<;ao para
dirigentes, lfderes e funcionarios publicos.

2.1.4. Saude

A polftica do Governo relativa ao Sector de Saude, no
quinquenio, sera orientada para a melhoria da disponibilidade
e acesso de cuidados de saude de qualidade, com base em
criterios ·de eficiencia e equidade na distribui<;ao de recursos
e na sua utiliza<;ao, tendo em vista a redu<;ao das elevadas
taxas de morbilidade e mortalidade da popula<;ao no geral e
nos grupos de riscoacrescido e desfavorecidos, em particular.

Por outro lado, a expansao da rede sanitaria figura no
quadro das estrategias para alargar a provisao dos servi<;os.
de saude a toda a popula<;ao. Assim, 0 sector desenvolvera
esfor<;os visando incrementar a constru<;ao e reabilita<;ao de
unidades sanitarias, a constru<;ao de Gabinetes de Aconselha
mento e Testagem Voluntaria (GATV), Hospitais Dia, Servi<;os
Amigos de Adolescentes e Jovens (SAAJ), casas para trabalha
dores de saude, infra-estruturas logfsticas e de forma<;ao do
pessoal de saude.

as objectivos fundamentais desta area san:

• Melhorar a presta<;ao dos cuidados de saude, com
prioridade para as .camadas mais desfavorecidas da
popula<;ao com base em cri((~rios de equidade na
distribui<;ao de recursos, eficiencia e qualidade na
sua utiliza<;ao;

• Garantir a eficiencia e equidade na gestao dos recur
sos financeiros, materiais, a manuten<;ao das infra-
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-estruturas e equipamentos de forma a contribuir para
a melhoria da presta<;ao de cuidados de saude a

popula<;ao;

• Prosseguir com as ac<;6es de melhoria do desempenho
do sector atraves do processo integrado e gradual de
descentraliza<;ao, adequa<;ao da estrutura e refor<;o da
sua capacidade institucional;

• Prosseguir com as ac<;6es vista ao funcionamento da
autoridade reguladora do medicamento, assegurando
a disponibilidade e eficiencia na utiliza<;ao dos medi
camentos e a sua qualidade;

• Estimular a colabora<;ao intersectorial e 0 desenvol
vimento de parcerias;

• Estabelecer form as de colabora<;ao com os praticantes
de medicina tradicional, principalmente nos progra
mas de promo<;ao de saude e preven<;ao de doen<;as.

Para 0 a\cance destes objectivos serao realizadas as
seguintes ac<;6es:

Prestac;:ao dos cuidados de saude
• Garantir 0 aces so aos cuidados basicos de saude

atraves da promo<;ao das capacidades da comunidade
para a identifica<;ao, analise e tomada de decis6es
para a resolu<;ao dos problemas de saude;

• Garantir 0 crescimento medio anual de 6% do volume
de actividades do sector, medido em Unidades de
Atendimento, a redu<;ao das disparidades no consumo
de servi<;os de saude atingindo urn fndice de iniqui
dade de 3.0 e urn racio de 1 consulta por habitante
no final do perfodo;

• Reduzir a incidencia e a prevalencia de doen<;as pre
venfveis atraves da vacina<;ao de crian<;a dos 0 aos
23 meses de idade, das crian<;as em idade escolar e
mulheres em idade fertil, atingindo uma cobertura vacinal
nao inferior a 80% em crian<;a.se mulheres gravidas
e nao inferior a 42% em mulheres em idade fertil;
Aumentar 0 aces so aos cuidados obstetricos essenciais
basicos, completos e redu<;ao da taxa de mortalidade
devido a complica<;6es obstetricas, a\can<;ando uma
cobertura de cerca de 60% dos partos institucionais
no final do perfodo e reduzir a Taxa de Mortalidade
Materna intra-hospitalar para 100/100000 nados vivos
e a presta<;ao dos cuidados de saude materno - infantil
nas Unidades Sanitarias;

• Reduzir 0 impacto das doen<;as endemicasna saude
da popula<;ao, nomeadamente 0 HlV/SIDA, tubercu
lose, lepra e malaria;

• Aumentar e optimizar os recursos e a melhoria do
desempenho nas Unidades Sanitarias de forma a pro
duzir uma mudan<;a positiva nos indicadores relacio
nados com 0 atendimento aos doentes;

• Envidar os esfor<;os orientados prioritariamente ao
aumento do acesso ao tratamento adequado das
doen<;as mais comuns, nomeadamente doen<;as infecto
-contagiosas e em particular HIV/SIDA, mas tambem
para 0 tratamento de outras doen<;as congenitas e
adquiridas, como doenc;as cr6nicas, degenerativas e
traumaticas, diabetes e cardiovascular, bem como a opti
miza<;ao da qualidade de vida dos doentes cr6nicos;

• Assegurar que 0 actual quadro institucional no trata
mento dos doentes mentais seja orientado para a
promoc;ao de uma saude mais humanizada e sobretudo
para 0 atendimento comunitario;

• Reforc;ar a perspectiva do Genero em todos os progra
mas de saude, em particular na polftica de recursos
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humanos e formac;ao, de modo a realizar uma polftica
de maior justic;a e equidade social, baseada no prin
cipio de igualdade de acesso e utilizac;ao dos servic;os
de saude;

• Promover a melhoria do estado nutricional da popula
c;ao, em particular das crianc;as, incluindo a prevenc;ao
e tratamento das carencias nutricionais;

Realizar a campanha de vacinac;ao em massa contra
o sarampo em crianc;as dos 6 meses aos 14 anos
de idade.

Qualidade dos cuidados de saude

Aumentar a disponibilidade dos servic;os curativos
de saude de qualidade, prestados com eficiencia e
equidade com prioridade para as camadas mais desfa
vorecidas da populac;ao e de maior risco;

• Aumentar a qualidade dos servic;os prestados nas
Unidades Sanitarias a todos os niveis de atendimento,

quer nos aspectos tecnicos, quer no processo de
prestac;ao de servic;os e na percepc;ao por parte dos
utentes e trabalhadores sanitarios;

• Minimizar as sequel as e a diminuic;ao da qualidade
de vida produzidas por doenc;as agudas, cronicas,
congenitas, e adquiridas e acidentes e melhorar a
qualidade de vida dos doentes;

• Continuar com 0 processo de desenvolvimento e ex
pansao dos cuidados especializados basicos de saude
na rede sanitaria periferica, para promover a equidade
entre as areas urbanas e rurais, centrais e perifericas
e melhorar a qualidade da assistencia;

• Desenvolver servic;os de referencia particularmente
nos Hospitais de nivel Provincial e Distrital, como
lugares de referencia tecnica e cientifica que liderem
uma melhoria na qualidade do desempenho em todo
o Sistema de Saude, desenvolvendo a sua capacidade
de ensino, de apoio, de investigac;ao e de supervisao
das Unidades Sanitarias perifericas;

• lntroduzir medidas e norm as de controlo de qualidade,
promovendo a criac;ao de nucleos de qualidade em
todas as unidades sanitarias, bem como medidas pro
motoras da mudanc;a de atitude do pessoal na sua
interacc;ao com os utentes.

Combate ao HIV/SIDA e as Infecc;:6es de Transmissao
Sexual (ITS)

• Reforc;ar a abordagem sindromica das Infecc;6es de
Transmissao Sexual (ITS), vulgarmente conhecidas
por doenc;as de transmissao sexual.(DTS), tornando-a
acessivel em todas as unidades sanitarias da rede,

atendendo ate 0 final do periodo, cerca de 1 500 000
pessoas, contra os actuais 685 mil;

• Evitar as infecc;6es pelo HIV nas transfus6es de san
gue e derivados, reduzindo 0 risco de infecc;ao, passando
das actuais 80 mil transfus6es seguras para 105 mil;

• Melhorar a bio-seguranc;a dos procedimentos medico
cirurgicos invasivos;

Aumentar 0 acesso dos adolescentes e jovens a ser
vic;os para eles orientados, atendendo ate ao fim do
periodo, 380 mil jovens e adolescentes, contra os
actuais 104 mil, de forma a contribuir para a mudanc;a
de comportamentos sexuais;

• Aumentar 0 aces so aos servic;os de testagem e acon
selhamento, atendendo ate 0 fim do periodo, cerca
de 1 000000 de pessoas, contra as actuais 103 mil;
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• Reduzir a transmissao do HIV da mae para 0 filho
atraves do fornecimento de anti-retrovirais em 2009

para 100 mil pessoas, contra as actuais 8 mil;

• Aumentar a capacidade das unidades sanitarias para 0
diagnostico da SIDA, tratando ate 2009, 150000 pes
so as com doenc;as oportunistas associadas a mesma;

• Oferecer tratamento anti-retroviral em unidades sanita

rias seleccionadas cobrindo no fim do periodo, 150 mil
pessoas, contra as actuais 4 mil;

• Coordenar a prestac;ao de cuidados domiciliares com
conteudo de cuidados medicos abrangendo no fim do
periodo, 200 mil pessoas, contra as actuais 11 mil;

• Reduzir a estigmatizac;ao atraves da integrac;ao do
tratamento com os esforc;os de prevenc;ao e educac;ao;

• Coordenar acc;6es de informac;ao, educac;ao e acon
selhamento a nivel das comunidades.

Desenvolvimento do sector

• Continuar e aprofundar 0 processo de planificac;ao
estrategica, com a revisao e implementac;ao do Plano
Estrategico do sector para 0 periodo 2006 - 2010;

• Consolidar a estrategia de comunicac;ao com institui
c;6es subordinadas, parceiros e comunidades, com vista
a urn desenvolvimento mais efectivo do sector;

• Adequar a estrutura organizacional do sector as suas
func;6es e melhorar 0 desempenho da organizac;ao
atraves de urn processo integrado e gradual de descen
tralizac;ao de func;6es;

• Melhorar 0 sistema de planificac;ao integrada, com
vista a aumentar a eficiencia e eficacia na prestac;ao
de servic;os;

• Consolidar os Sistemas de Informac;ao para Saude,
incluindo os sistemas de informac;ao financeira, de
recursos humanos, de aprovisionamento e gestao far
maceutica, de vigiHincia epidemiologica e nutricional;

• Difundir as politicas, estrategias e procedimentos na
area de informatica, consolidando e expllOdindo 0
uso das tecnologias de informac;ao e comunicac;ao do
sector;

• Promover acc;6es de pesquisa operacional e em siste
mas de saude que respondam as necessidades dos
programas e dos gestores do sistema de saude;

• Continuar com os esforc;os de pesquisa e valorizac;ao
da medicina tradicional com vista a sua utilizac;ao
mais segura pelos cidadaos;

• Estabelecer formas de colaborac;ao com os praticantes
de medicina tradicional, principal mente nos program as
de promoc;ao de saude e prevenc;ao de doenc;as;

• Adoptar urn documento sobre a analise funcional
como documento orientador do processo de reforma
a partir do qual se irao criar consensos.

Medicamentos

• Estruturar a Autoridade Reguladora do Medicamento
tendo como perspectiva a realizac;ao de actividades
conducentes a uma melhoria da eficiencia e diminuic;ao
de desperdicios na utilizac;ao de medicamentos, asse
gurando a qualidade dos medicamentos em circulac;ao
no pais;

• Melhorar a eficiencia na provisao de medicamentos e
rea gentes em todo 0 servic;o nacional de saude.

Gestao e Administrac;:ao

• Implementar 0 Plano de Desenvolvimento lnstitucional
do sector;
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• Consolidar a implementa<;:ao dos fundos comuns de
recursos financeiros geral e provincial;

• Desenvolvet urn Sistema de Gestao Financeira integrado
para melhorar, a informa<;:aofinanceira, contabilistica e
estatistica do sector;

• Continuar com a implementa<;:aoda Politica de Manu
ten<;:aoatraves da meIhoria da gestao da tecnologia
sanitaria a ser introduzida e aumentando a eficiencia

tecnica do sistema de manuten<;:ao do equipamento e
infra-estruturas;

• Consolidar a implementa<;:aodo Novo Sistema de Apro
visionamento lntegrado e Descentralizado (NSAID);

• Promover a eficiencia na Gestao do Aprovisionamento
e revitalizar os Armazens Regionais.

Desenvolvimento e Gestao dos Recursos Humanos

• Aperfei<;:oara capacidade tecnica dos recursos huma
nos do sector de Saude, atraves de urn programa de
forma<;:aoe reciclagem, com enfase nos quadros supe
riores, medios e basicos;

• Consolidar a promo<;:aodos EnfermeirosJParteiras ele
mentares de nivel elementar para 0 nivel basico atraves
de urn programa de Ensino a Distancia;

• Desenvolver ac<;:oes de forma<;:ao continua dos tra
balhadores no ambito da implementa<;:ao do plano
operacional de HIV-SIDA;

• Formar cerca de 484 tecnicos de nivel medio espe
cializado; 2 107 tecnicos de saude de nivel medio e
2 857 de nivel basico, de forma a equilibrar as equipes
de saude aos niveis primario e secundario;

• Realizar cerca de 6 cursos (Pediatria, Enfermagem
Materna, Cirurgia, Administra<;:ao Hospitalar, Labo
ratorio, Nutri<;:ao)no lnstituto Superior de Ciencias de
Saude (lSCISA);

• Formar cerca de 124 Medicos Especialistas.

Expansao da rede e infra-estruturas de saude

• lnterven<;:oes de capital (infra-estruturas, viaturas e
equipamento) para todos os niveis do Servi<;:oNacio
nal de Saude e os sistemas de apoio de Manuten<;:ao;

• lnterven<;:oesno ambito do Plano de lnvestimento do
Sector, destacando:

- 137 reabilita<;:oes e novas constru<;:oes para a rede
primaria;

41 promo<;:oes,refuncionaliza<;:oes e novas constru
<;:oespara os hospitais da rede secundaria;

- 6 interven<;:oesde reabilita<;:ao de hospitais provin
ciais do nivel Ill;

• Construir D Hospital Provincial de Maputo;

• Proceder 17 interven<;:oesde reabilita<;:aode diferentes
blocos dos Hospitais;

• Construir 3 novos armazens (dos quais 2 centrais);

• Proceder a manutenr;ao de 3 unidades hospitalares;

Proceder 4 reabilita<;:oesde armazens rurais;

• Construir 1 Centro de Forma<;:ao;

• Construir 2 novas constru<;:oesde lnstitutos de Ciencias
de Saude (Maputo e Quelimane);

• Construir 2 novos Centros de Forma<;:aonas provincias
do Niassa (Cuamba) e Cabo Delgado (Mocimboa da
Praia).
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2.1.5. Acesso a agua, saneamento e habitar;:ao

o acesso a agua, saneamento e habita<;:ao revestem-se de
importancia crftica para a melhoria das condi<;:oesde vida da
popula<;:ao e para 0 refor<;:odo desenvolvimento do capital
humano.

Assim, 0 Governo prosseguira os seguintes objectivos:

• Aumentar a cobertura de abastecimento de agua para
60% no ano 2009, servindo cerca de 4 milhoes de
habitantes, vivendo nas zonas urbanas;

• Assegurar a sustentabilidade dos sistemas de abaste
cimento de agua e de saneamento;

• Aumentar a taxa de cobertura para 55% da popula<;:ao
servindo cerca de 8 milhoes de habitantes, vivendo nas
zonas rurais;

• Aumentar a cobertura de saneamento urbano para 55%
no ano 2009, servindo cerca de 3.8 milh6es de pessoas
vivendo nas zonas urbanas e peri-urbanas;

• Aumentar a taxa de cobertura doesaneamento rural para
40%, de modo a servir cerca de 6 milhoes de pessoas
vivendo nas zonas rurais;

• Contribuir para a redu<;:aoda morbilidade e mortal i
dade devidas as doen<;:asde origem hfdrica de condi<;:oes
sanitarias inadequadas;

• Prom over 0 acesso a habita<;:aoadequada;

• Assegurar 0 acesso a posse segura de terra infra-estru
turada (acesso a agua potavel, sane amen to adequado,
electricidade e titulariza<;:ao);

• Assegurar a transferencia e registo de propriedade a
favor dos adjudicatarios dos imoveis adquiridos ao
Estado, no ambito do processo de aliena<;:aode imoveis.

Para 0 alcance desses objectivos serao realizadas as
seguintes' ac<;:oes:

• Expandir a infra-estrutura e sistemas de abastecimento
de agua atraves de abertura de novas fontes;

• Aumentar a eficienciil dos sistemas de abastecimento
de agua e reduzir perdas de agua;

• Promover a participa<;:aodo sector privado nas activi
dades de abastecimento de agua;

• Reabilitar e construir cerca de 8000 fontes dispersas
(po<;:os,furos e nascentes);

• Construir e reabilitar pequenos sistemas de abasteci
mento de agua;

• lmplementar os model os de gestao autonomos dos pe
quenos sistemas de abastecimento de agua;

• Expandir as infra-estruturas de sane amen to atraves da
constru<;:aodas redes de drenagem e esgotos;

• Aumentar 0 numero de latrinas melhoradas na periferia
dos centros urbanos;

• Promover a constru<;:aode redes de saneamento con
dominiais;

• Promover a educa<;:aoem agua, higiene e saneamento;

• Desenvolver uma abordagem integrada de agua, sanea
mento e higiene com envolvimento da comunidade;

• Promover a participa<;:aodo sector privado nas activi
dades de saneamento;

• Promover a gestao autonoma dos servi<;:osde saneamento;

• Desenvolver projectos orientados para a melhoria da
qualidade de habita<;:ao rural, com uso de recursos
disponiveis localmente;
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• Promover programas de habita<;ao orientados para a

redu<;ao da vulnerabil~dade as calamidades naturais;

• Promover e facilitar 0 acesso a habita<;ao propria, parti
cularmente para tecnicos qualificados e jovens casais;

• Assegurar a aprova<;ao e implementa<;ao de pianos de
ordenamento de solos (PIanos de Estrutura de Pormenor
e Parciais);

• Assegurar a coordena<;ao efectiva entre as institui<;oes
envolvidas no desenvolvimento de ac<;oes de urbaniza
<;aoe infra-estrutura<;ao do territorio (Agua, Saneamento,
Electricidade e Titulariza<;ao);

• Capacitar tecnicamente os orgaos locais para assegurar
a implementa<;ao dos instrumentos de gestao do solo;

• Assegurar 0 fraccionamento e/ou desanexa<;ao dos
imoveis adquiridos ao Estado no ambito do processo
de aliena<;ao.

• Definir uma polftica de habita<;ao.

2.1.6. Mulher, familia e Acc;:ao Social

A implementa<;ao de uma Polftica de Ac<;ao Social de forma
integrada constitui um dos grandes desafios do Governo, com
o objectivo de dar resposta aos fenomenos de pobreza, exelu
sab social e desigualdades de genero com que asociedade
mo<;ambicana, se tem confrontado cada vez mais.

A famnia e 0 elemento fundamental da sociedade e meio

natural para 0 crescimento e bem-estar de todos os seus membros.
A famnia e 0 nueleo da sociedade que estabelece os val ores
morais, socio-culturais, cfvicos e os tipos de comportamentos
que orientam as condutas dos indivfduos na sociedade.

A urbaniza<;ao rapida, a desintegra<;ao do sistema tradicional
de solidariedade, a inser<;ao das mulheres no processo de produ
<;ao eo acesso a educa<;ao entre outros aspectos, ineluindo os de
natureza economica vem provocando profundas muta<;oes na
estrutura familiar, confrontando-se com as novas exigencias.

A interven<;ao do Governo relativamente a Ac<;ao Social
visa apoiar os individuos, grupos e comunidades vulneraveis
na solu<;ao das suas carencias materiais, sociais e morais
dando-Ihes uma oportunidade de participar nos programas de
desenvol vimento.

A principal aten<;ao estara centrada nos seguintes grupos
alvos: a crian<;a; a pes so a portadora de deficiencia; 0 idoso;
Outros grupos vulneraveis.

A Ac<;ao Social assenta no principio basico de nao institu
cionaliza<;ao dos grupos vulneraveis, evitando assim conse
quencias negativas de atendimento institucional. A recorrencia
ao atendimento institucional e adoptllda quando esgotadas as
alternativas de inser<;ao familiar ou crununitaria. Requer-se uma
efectiva participa<;ao da familia como ceJula base da sociedade
e uma coopera<;ao interinstitucional muito estreita entre os
diversos sectores interessados, a sociedade civil, sector privado
e institui<;oes religiosas, organiza<;oes comunitarias de base
entre outras.

Nestes termos, 0 Governo se propoe prosseguir os seguintes
objectivos:

Prom over a justi<;a social relativamente aos grupos
vulneniveis e 0 seu acesso as oportunidades de desen
volvimento, a expressao das suas capacidades e ao
exercfcio dos seus direitos cfvicos; .

Realizar ac<;oes no sentido de promover 0 desenvol
vimento equilibrado e harmonioso do pais abarcando
todas as regioes, todos os grupos etarios dentro de uma
rela<;ao de genero justa, melhorando a vida da popu
la<;ao mo<;ambicana como um todo;
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• Promover a participa<;aoda famnia, da sociedade
civil organizada em associa<;oes, institui<;oes religiosas
e outras nos programas de ac<;ao social;

• Prosseguir com as ac<;oes de assistencia social a pessoas
vulneraveis vivendo em estado de extrema pobreza.

Assim, as principais ac<;oes a desenvolver san:

Desenvolvimento da Mulher

Prasseguir com a eleva<;ao da consciencia da socie
dade sobre os direitos da mulher;

Refor<;ar a introdu<;ao da perspectiva de genera na
concep<;ao e analise de polfticas e estrategias de
desenvolvimento. nacional;

• Refor<;ar a participa<;ao da Mulher nos orgaos de tomada
de decisao, a todos os niveis e em particular nos domi
nios da vida polftica economica, social e cultural, garan
tindo-Ihe a igualdade de oportunidades e recorrer a
discrimina<;ao positiva sempre que se afigure necessaria;

• lncentivar a participa<;ao das mulheres nos cargos de
Iideran<;a e de tomada de decisao aos diferentes niveis;

• Organizar pragramas de informa<;ao e forma<;ao sobre
lideran<;a, participa<;ao polftica e tom ad a de decisao;

• Desenvolver e alargar os programas de informa<;ao,
comunicar;ao e educar;ao sobre os direitos da mulher,
utilizando as Ifnguas nacionais e metodos acessiveis
(arte e tecnicas audiovisuais), 0 envolvimento dos

orgaos de comunica<;ao social, sensibilizando e capa
citando-os para 0 tratamento dos casos de violencia,

• Promover a revisao dos dispositivos legais discrimi
natorios para a mulher;

• Melhorar as condi<;oes de trabalho da mulher, face a
sua situa<;ao de mae e educadora;

• Elevar 0 nivel de educar;ao da mulher atraves de me
didas que estimulem 0 acesso e 0 sucesso de raparigas
nas escolas;

• Apoiar a mulher chefe de agregado familiar com fraca
capacidade economica, atraves de prajectos de gerar;ao
de rendimento e de auto-emprego;

• Prosseguir com as ac<;oes de consciencializar;ao e
reinserr;ao social da mulher vitima da violencia e vivendo
com HIV/SlDA;

• lncentivar e apoiar a cria<;ao de organizar;oes e asso
cia-r;oes de mulheres ou que trabalhem em prol da
mulher;

• Estabelecer mecanismos de recolha de dados desa

gregados por sexo e informar;oes sobre os casos de
violencia, bem como criar um banco de dados;

• Dinamizar e participar nas 'comissoes de trabalho de
revisao das leis existentes, elaborando propostas de
novas leis que protejam os cidadaos, em particular as

, mulheres, da violencia domestica e sexual.

Desenvolvimento da familia

• Promover a estabilidade da familia, estimulando e

reforr;ando 0 seu papel de protec<;ao dos seus mem
bras e da personalidade do cidadao;

• Consolidar os mecanismos de protecr;ao e apoio as viti
mas de violencia familiar, particularmente mulheres,
crian<;:as e pessoa idosa;

• Reforr;ar e expandir os centros de aconselhamento
familiar para protecr;ao das viti mas de violencia a Divel
nacional;
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• Fortalecer os mecanismos de parceria entre os orgaos
governamentais, ONGs e associa<;:oes para promover
metodos eficazes e eficientes de divulga<;:ao de leis,
bem como no tratamento das questoes de violencia e
de genero;

• Estabelecer mecanismos de recolha de dados desa

gregados por sexos e informa<;:oes sobre casos de
violencia afim de facilitar a concep<;:ao de program as
e actividades, con forme as necessidades identificadas;

• Conceber programas economicos especiais para fami
lias pobres, garantindo 0 seu acompanhamento e
tendo em conta as suas multiplas actividades no
processo de combate a pobreza e tra<;:ando as linhas
para 0 seu desenvolvimento;

• Refor<;:ar a organiza<;:ao das familias em particular no
meio rural, enquadradas em cooperativas, associa<;:oes
agricolas e grupos comunitarios como meio necessario
para possibilitar urn maior acesso ao credito, assis
tencia tecnica, comercializa<;:ao e gestao;

• Divulgar e assegurar a implementa<;:ao da Lei da
Famflia;

Crianya

• Adoptar e implementar 0 Plano Nacional de Ac<;:ao
para a Crian<;:a.

• Divulgar e assegurar a implementa<;:ao das leis vigentes
no pais sobre a defesa dos Direitos da Crian<;:a, bem
como participar no processo de revisao da legisla<;:ao
referente a crian<;:a;

• Integrar socio e familiarmente crian<;:as orras desam
paradas e vivendo com 0 HIV/SIDA;

• Prosseguir com a integra<;:ao das crian<;:as da rua e as
envolvidas na prostitui<;:ao infantil nos projectos de
Gera<;:ao de Rendimento e forma<;:ao profissionalizante;

• Prevenir e reparar as situa<;:oes de delinquencia e de
marginalidade atraves do alargamento dos program as
de informa<;:ao, comunica<;:ao e educa<;:ao, bem como
de forma<;:ao profissionalizante e inser<;:ao socio-pro
fissional e comunitario;

Promover e facilitar 0 registo civil de crian<;:as a
nascen<;:a;

• Responsabilizar e ajudar as familias na educa<;:ao e
protec<;:ao das crian<;:as, especial mente as crian<;:as
portadoras de deficiencia;

• Facilitar 0 estabelecimento de institui<;:oes de aten
dimento de crian<;:as ate aos 5 anos, refor<;:ar as esco
linhas comunitarias existentes e criar condi<;:oes para
abertura de outras~

• Com bater a violencia e 0 abuso sexual de menores.

Pessoa idosa

• Apoiar as iniciativas comunitarias de atendimento a
pessoa idosa atraves de Centros Comunitarios Abertos;

• Desenvolver e alargar os program as de informa<;:ao e
comunica<;:ao sobre os direitos da pessoa idosa e 0
papel valioso desta na sociedade e nas camadas mais
Jovens;

• Desenvolver o sistema de apoio aos idosos desampa
rados atraves de Centros Comunitarios e Centros de

Apoio a Velhice (CAVs), para os casos em que nao
for posslvel ou recomend,lvel urn enquadramento
familiar;
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• Melhorar 0 sistema de previdencia e seguran<;:a social
para os idosos, bem como criar mecanismos de assis
tencia social directa e outras form as de apoio a
individuos e/ou grupos de idosos;

Promover program as de educa<;:ao ClVlca e moral
utilizando 0 teatro e as linguas nacionais no sentido
de mudar ou prevenir as atitudes negativas que se
manifestem na sociedade relativamente aos idosos.

Pessoa portadora de deficiencia

• Formular politicas, program as e legisla<;:ao que enco
rajem a participa<;:ao plena e igual de pessoas com
deficiencias no desenvolvimento social e economico;

• Criar ou refor<;:ar os Foruns nacionais de coordena<;:ao
das deficiencias e assegurar uma representa<;:ao efec
tiva de pessoas portadoras de deficiencia e suas
organiza<;:oes;

• promover a auto-representa<;:ao de pessoas portadoras
de deficiencia em todas as estruturas publicas de
tomada de decisao;

• Apoiar a presta<;:ao de servi<;:os baseados na comuni
dade, em colabora<;:ao com agencias e organiza<;:oes
nacionais e intemacionais de desenvolvimento;

• Refor<;:ar a implementa<;:ao de medidas susceptiveis
de garantir 0 aces so a reabilita<;:ao, a forma<;:ao e ao
emprego, bem como a actividades culturais e despor-'
tivas e ao ambiente fisico;

• Instituir programas susceptiveis de elevar a cons
ciencia da comunidade e do Govemo, aos diferentes
niveis, em torno das deficiencias;

• Consolidar 0 programa de distribui<;:ao gratuita de
materiais de compensa<;:ao as pessoas portadoras de
deficiencias desprovidas de recursos e vivendo em
situa<;:ao. de pobreza;

• Melhorar a assistencia as crian<;:as e jovens portadores
de deficiencia, atraves da expansao do ensino inclusivo,
bem como do numero de escolas especiais;

• Fortalecer 0 atendimento escolar das crian9as/jovens
porradores de deficiencia atraves de uma melhor inter
liga<;:ao e coordena<;:ao com as outras institui<;:oes
govemamentais e nao-govemamentais intervenientes
no processo;

Prosseguir com a inser<;:ao de adultos portadores de
deficiencia e com capacidade para 0 trabalho, con
templando emprego, auto-emprego e forma<;:ao profis
sionalizante, atraves de alian<;:as com 0 sector privado
e programas e projectos de desenvolvimento comu
nitario.

Outros grupos vulneraveis

• Implementar program as de desenvolvimento comunita
rio direccionados as comunidades e grupos populacionais
em estado de pobreza com vista a sua reinser<;:ao social;

• Implementar program as de redu<;:ao da pobreza para
agregados familiares sem recursos para a sua subsistencia,
como mulheres chefes de agregados familiares com fraco
pader economico e com elevado numero de dependentes,
idasos desamparados e sem meios de subsistencia ou
sem capacidade para 0 trabalha e crian<;:as em risco de
malnutri<;:ao;

• Introduzir programas especificos de apoio a recupera<;:ao
dos toxico-dependentes, em centros de reabilita<;:ao e de
aconse]hamento, assim como intensificar a combate ao

trafico ilicito e consumo de drogas;
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• Criar programas de apoio psicol6gico, social e material
aos doentes cr6nicos marginalizados;

• Promover 0 desenvolvimento de programas de apoio
psico-social em recintos prisionais.

2.1.7. Cultura

A protecc;ao da Cultura assegura a perenidade e a trans
missao ao longo de gerac;6es, do legado hist6rico e artfstico
dos . nossos antepassados e das conquistas, realizac;6es e
valores contemporaneos.

A Cultura constitui urn instrumento de promoc;ao da cons
ciencia patri6tica, de reforc;o da unidade nacional, de exaltac;ao
da moc;ambicanidade e uma referencia importante na con
cepc;ao e materializac;ao de programas visando a melhoria da
qualidade de vida do cidadao e do desenvolvimento do Pafs.

Neste contexto, 0 Governo baseia-se no princfpio do esta
belecimento das responsabilidades do Estado, de coordenac;ao
e harmonizac;ao de iniciativas dos varios intervenientes na
actividade cultural, destacando 0 seu papel de facilitador das
acc;6es culturais.

Os objectivos fundamentais na area daCultura SaD:

• Promover valores culturais que contribuam para a
consolidaC;ao da Paz e da NaC;ao Moc;ambicana;

• Promover 0 conhecimento e a divulgaC;ao da cultura
no plano nacional e internacional;

• Valorizar a diversidade cultural atraves do estfmulo
as instituiC;6es de pesquisa e de divulgac;ao da activi
dade cultural;

• Criar urn ambiente economico e jurfdico que favorec;a
o desenvolvimento da liberdade de criaC;ao literaria,
artfstica e de industrias culturais;

• Apoiar 0 desenvolvimento do turismo cultural e as
iniciativas privadas de investimento no patrim6nio
cultural;

• Realizar acc;6es de formac;ao e capacitac;ao nas areas
de conservaC;ao,ensino artfstico, administrac;ao e gestiio
cultural;

• Promover e proteger a propriedade intelectual e 0
estatuto do criador;

• Incrementar a cooperac;ao e 0 interdimbio cultural
com os povos da regiao austral de Africa e do
mundo; e

• Estreitar a cooperac;ao com os diferentes organismos
internacionais e agencias especializadas.

Na prossecuc;ao dos objectivos para este sector, 0 Governo
contempla duas areas principais, nomeadamente do Patrimonio
Cultural e da AcC;ao Cultural.

Patrimonio Cultural

• Promoc;ao do conhecimento sobre a diversidade
cultural, atraves da pesquisa e divulgac;ao de estudos
etnologicos, lingufsticos, sociologicos, antropologicos
e historicos;

• Promoc;ao do conhecimento e utilizac;ao das Ifnguas
nacionais como vefculos do saber e instrumentos de
desenvolvil11lentosocio-economico do pafs, atraves da
definic;ao e implementac;ao de uma Polftica Lingufstica;

• Coordenac;ao da utilizac;ao do conhecimento tradicio
nal nos domfnios social, economico e polftico, como
contributo para 0 desenvolvimento local e nacional;

• Identificac;ao, registo e preservac;ao de obras, valores
e colecc;6es representativas do patrimonio cultural e
natural dos moc;ambicanos;
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• Actualizac;ao do inventario nacional de imoveis, inse
rido no programa de conservac;ao e divulgac;ao de
monumentos, conjuntos e sftios de interesse nacional;

• IdentificaC;ao de bens culturais e naturais a propor
para a Lista do Patrimonio Mundial;

• Adopc;ao de rnedidas conducentes a realizac;ao de
acc;6es previstas no Programa de Desenvolvimento
Humano Sustentavel e Reabilitac;ao Integrada da IIha
de Moc;ambique, Patrimonio da Humanidade;

• Incentivo ao envolvimento das comunidades locais,
instituic;6es privadas, associac;6es e fundac;6es, entre
outras partes interessadas na materializac;ao de progra
mas de conservac;ao do patrimonio cultural e natural;

• Incentivo a maior utilizaC;aodos monumentos, museus
e outras instituic;6es de preservac;ao e divuIgac;ao
cultural;

• Incentivo as instituic;6es privadas, associac;6es e funda
c;6es que actuam na preservac;ao do patrim6nio cultural
e natural.

ACyao Cultural

• Apoio ao desenvolvimento de instituic;6es promotoras
de actividades culturais e ensino artfstico atraves de

acc;6es de formac;ao e capacitac;ao;

• Promoc;ao de manisfestac;6es culturais nacionais, atra
yes da realizac;ao de festivais, feiras, concursos e
outras actividades de ambito cultural;

• Sistematizac;ao e divulgac;ao do potencial artfstico
cultural, atraves da criaC;ao de urn banco de dados;

• Promoc;ao de form as de aces so aos sistemas de infor
mac;ao, cinema, livros, fonogramas e outros, que pro
piciem 0 interdimbio e desenvolvimento cultural das
comunidades;

• Promoc;ao do estabelecimento de uma rede de biblio
tecas publicas e casas de cultura;

• Promoc;ao e protecc;ao da propriedade intelectual e do
estatuto do criador;

• Promoc;ao do associativismo cultural;

• Incentivo ao investimento privado na area da industria
cultural.

2.1.8. Religiao

o Governo defende uma polftica de colaborac;ao com as
diferentes instituic;6es e agremiac;6es religiosas, no interesse
da consolidaC;ao da harmonia na famflia moc;ambicana, da
reconstruc;ao, da reconciliac;ao, da unidade nacional, da con
solidac;ao da paz e da valorizac;ao do tecido etico e moral.

o Governo continuani a defender a laicidade do Estado, a
liberdade religiosa e a respeitar de forma igual as diferentes
confiss6es religiosas.

Sendo a religiao parte importante na vida espiritual da popu
lac;ao e decisiva na sua orientac;ao de valores eticos, morais
e esteticos, 0 Governo estimulara a promoc;ao de valores de
tolerancia, solidariedade, amor a Patria e em prol do convfvio
harmonioso da famflia moc;ambicana.

2.1.9. Desporto

o Desporto contribui para a socializac;ao do Homem,
elevar a auto-estima dos moc;ambicanos, promover a Cultura
de Paz, Unidade Nacional e Coesao Social, melhoria da sua
qualidade de vida, desenvolvimento integral e bem-estar
individual, incluindo a consolidac;ao da amizade entre povos.
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o Governo continuani a direccionar os seus esfon;os na

massifica<;ao da pr5tica da actividade ffsica e do desporto,
no fortalecimento do associativismo desportivo e melhoria
de resultados do desporto de alta competi<;ao.

Com vista a concretiza<;ao destes objectivos, 0 Governo
realizara as seguintes ac<;oes:

Organiza<;:ao e Planifica<;:ao

• Coordenar a revisao da Polftica de Educa<;ao Ffsica e
Desportos

Adoptar medidas que visem assegurar a observiincia
da Lei do Desporto, respectivo Regulamento e demais
legisla<;iio;

• Refor<;ar a coordena<;ao com vista a melhoria do sis-
tema de educa<;ao flsica escolar;

• Criar 0 Instituto Nacional do Desporto;

• Criar 0 Atlas Desportivo Nacional;

• Assegurar a Implementa<;ao do Program a Nacional de
Medicina Desportiva;

• Assegurar a capacidade institucional e conferir capaci
dade jurisdicional aos mecanismos deControlo da
Dopagem no ambito do Programa Nacional de Medicina

Desportiva;

• Adoptar medidas que visem a observiincia dos prin
cfpios de transparencia, honestidade e democraticidade
na direc<;ao das institui<;oes desportivas;

• Estabelecer criterios de reconhecimento dos despor
tistas, individualidades e institui<;oes que pelo seu
trabalho glorificam 0 desporto e, atraves dele, 0 Pals;

• Priorizar 0 investimento em modalidades desportivas,
nas quais 0 pals disponha vantagens comparativas;

Massifica<;:ao do Desporto

Consolidar 0 programa de massifica<;ao da pn.itlca
desportiva atraves da expansao do Programa "Mo<;am
bique em Movimento";

• Coordenar as ac<;oes para a implementa<;ao de pro

gramas desportivos a nlvel dos Orgaos Locais e Autar
.quias, com vista a identifica<;ao de novos talentos;

• Promover a cria<;:ao de nucleos desportivos nas escolas,
bairros, aldeias, locais de trabalho e unidadesdas

Fon;;as de Defesa e Seguran<;a, em coordena<;ao com
os 6rgaos locais e autarquicos.

• Prosseguir com a realiza<;ao de Festivais Escolares,
Torneios e 0 utras iniciativas desportivas, visando a

ocupa<;ao dos tempos livres e a descoberta e valori
za<;ao de t,dentos desportivos;

• Estabelecer programas que encorajem a participa<;:ao
de crian<;:as, mulheres, idosos e pessoas portadoras de
deficiencia na pratica de educa<;:ao ffsica e do des porto;

• Promover a pesquisa, divuiga<;:ao e pratica de jogos
tradicionais;

Incentivar a cria<;ao de um movimento associativo
nacional integrando as vel has gl6rias mo<;:ambicanas,
visando a slla actua<;:ao como facilitadores na promo<;:ao
de acr,;i5es de formar,;ao dos jovens atletas nacionais.

Forma<;:ao de Agentes Desportivos

• Aperfei<;:oar e consolidar os mecanismos de forma<;:ao
de Agentes De'sportivos;
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Implementar 0 sistema de forma<;ao de agentes des
portivos e assegurar que materias sobre asinfec<;oes
de transmjssao sexual, HIV-SIDA, drogas e genero
estejam integradas nos program as de forma<;ao;

• Estabelecer e implementar programas especfficos de
forma<;ao de agentes desportivos para pessoa porta
dora de deficiencia.

Infra-estruturas, Equipamentos e Material Desportivo

• Prosseguir com a reabilita<;:ao de infra-estruturas des
portivas, adoptando medidas que visem 0 seu registo
e a correcta gestao e manuten<;ao;

• Promover 0 estabelecimento de novas infra-estruturas

desportivas nos principais p610s de desenvolvimento
do Pals;

• Adoptar medidas que propiciem facilidades de acesso
aos espa<;os ffsicos, instala<;oes e infra-estruturas des
portivas, publicas, privadas ou comunitarias, para a
pr5tica de actividades desportivas;

• Adoptar medidas que assegurem que nos Pianos
Directores dos Municfpios, Cidades e Vilas sejam
contemplados espa<;os para a pratica desportiva;

• Criar Centros Desportivos de Excelencia, integrando
varias modalidades desportivas, em cada uma das
regioes do Pais;

• Incentivar a produ<;ao de instrumentos para jogos
tradicionais;

• Incentivar a cria<;ao de industrias locais de material e
equipamento desportivo.

Desporto de Alta Competi<;:ao

• Reorganizar 0 sistema vertical desportivo, dos qua
dros competitivos e redefini<;ao das modalidades
prioritarias;

• Apoiar a prepara<;ao e a panicipa<;:ao de atletas, se\ec
<;:oes e equipas nacionais nas competi<;oes internacio
nais, com base em criterios de comparticipa<;:ao financeira
previamente definidos;

• Prosseguir com 0 apoio a realiza<;ao dos campeonatos
nacionais dos escaloes de forma<;ao e outras inicia
tivas que se revelarem modelo de detec<;:ao, selecr,;ao
e desenvolvimento de talentos;

• Assegurar a realiza<;ao de competi<;:oes inter-selec<;:oes
provinciais e competi<;:oes internacionais visando
aumentar 0 nive! competitivo dos atletas nacionais;

Coopera<;:ao e Intercambio

• Estimular 0 estabelecimento de programas de coope
ra<;:ao e intercambio desportivo, visando cimentar as
rela<;oes de amizade e solidariedade, dando especial
aten<;:ao ao estreitamento de rela<;:oes com os Pafses
de LIngua Oficial Portuguesa, SADC, Commonwealth
e outros.

2.1.10. Juventude

A Juventude constitui 0 principal recurso humano do Pals,
garante da edifica<;:ao da Na<;:ao Moc;ambicana, e for<;:a motriz
da luta contra a pobreza absoluta, rumo ao desenvolvimento

sustentavel de Mo<;ambique.

o Governo reconhece as aspira<;oes da Juventude expressas
na Declara<;:ao de Ch6kwe. Por isso, privilegia 0 potencia
niento dos jovens com conhecimentos que Ihes permitam
adquirir habilidades para a vida e a cria<;:ao de espa<;os mais
abrangentes da sua participa<;ao no desenvolvimento nacional.
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Assim, 0 Govemo define os seguintes objectivos:

• 0 fomento do associativismo juvenil, como forma
efectiva de organiza<;:aodos jovens para a realiza<;:ao
das suas aspira<;:oes; .

• 0 estabelecimento de mecanismos apropriados que
facilitem a participa<;:aoefectiva e integrada dos jovens
em iniciativas e program as de desenvolvimento
nacional;

• 0 aperfei<;:oamento dos mecanismos de gestao dos
assuntos da juventude.

Para a prossecw;:ao destes objectivos serao realizadas
as seguintes ac<;:oes:

Desenvolvimento Institucional

• Revisao, aprova<;:aoe divulga<;:aoda Politica Nacional da
Juventude;

• Cria<;:aodo Instituto Nacional da Juventude que tenha
por objectivo implementar politicas e programas que
visem fomentar a participa<;:aoda juventude no desen
volvimento politico,economico e socio-cultural;

• Cria<;:aodo Fundo de Apoio as Iniciativas Juvenis,
para apoiar iniciativas de jovens empreendedores
orientadas para 0 fomento do emprego, habita<;:ao e
forma<;:ao, com vista ao combate a pobreza;

• Institucionalizar 0 Comite Intersectorial de Apoio ao
Desenvolvimento de Adolescentes e Jovens, orgao de
consulta, monitoria e avalia<;:ao sobre polfticas e
program as no domfnio da juventude.

Fomento do Associativismo Juvenil

• Promover 0 fortalecimento do associativismo juvenil,
encorajando a forma<;:aode grupos e associa<;:oescom
base nos seus interesses;

• Promover e desenvolver a forma<;:aode lideres, diri
gentes e animadores juvenis, tendo em vista 0 refor<;:o
da sua. capacidade de gestao das respectivas insti
tui<;:oes;

• Potenciar 0 Conselho Nacional da Juventude para
assegurar 0 exercicio efectivo do seu papel como
orgao interlocutor entre a juventude e 0 Estado, e
instrumento de coordena<;:aodas actividades das asso
cia<;:oesjuvenis;

• Adoptar e implementar mecanismos de apoio tecnico
e financeiro as iniciativas juvenis que visem con
tribuir para a promo<;:ao do emprego, forma<;:ao e
ocupa<;:aodos tempos livres dos jovens;

• Desenvolver em parceria com institui<;:oes da socie
dade, religiosas e associa<;:oesjuvenis programas de
educa<;:aos?bre valores morais e de cidadania;

• Estabelecer mecanismos e canais de participa<;:ao dos
jovens nos argaos de tomada de decisao, com 0
objectivo de elevar a interven<;:ao dos mesmos na
vida nacional e sobretudo na solu<;:aodos seus pro
blemas.

Fomento de Iniciativas Geradoras de Emprego e Auto
-emprego.

• Garantir a participa<;:ao da juventude na cria<;:ao de
oportunidades de emprego e auto-emprego para ele
va<;:aoda sua capacidade de interven<;:ao no desen
volvimento nacional;

• Expandir e consolidar a componente Juventude no
Program a Nacional Integrado de Ac<;:aoSocial, Em
prego e Juventude;
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• Criar Centros de Recurso da Juventude, com 0 objec
tivo de proporcionar a forma<;:aovocacional visando
apoiar os jovens na aquisi<;:ao de habilidades e qua
lifica<;:6es profissionais para enfrentar os desafios do
mercado do emprego;

Adoptar e implementar medidas que estimulem 0
sector privado e a sociedade civil em geral, a desen
volver iniciativas que respondam os anseios dos
jovens, nomeadamente na forma<;:ao, treinamento e
enquadramento no mercado laboral;

Incentivar 0 estabelecimento de programas especiais de
forma<;:aoe qualifica<;:ao dos jovens, com equidade de
genero, no domfnio das tecnologias de comunica<;:aoe
informa<;:ao.

Promoyao de Habitos de Vida Saudavel

• Expandir e consolidar os program as "Gera<;:ao Biz"
e "Meu Futuro e Minha Escolha" no quadro da
implementa<;:ao do Plano Operacional de Combate as
ITSIHIV/SIDA, junto de adolescentes e jovens fora
da Escola;

• Promover parcerias com a sociedade civil e 0 sector
privado visando 0 estabelecimento de program as
educativos dirigidos a ad01escentes e jovens sobre os
maleffcios do consumo de produtos que causam
dependencia qufmica como drogas, alcool e tabaco.

Recreayao e Ocupayao dos Tempos Livres

• Promover a organiza<;:ao de actividades intelectuais e
desportivas que contribuam para a forma<;:aointegral
e ocupa<;:ao dos tempos livres dos jovens, tais como
jornadas cientfficas, campos de ferias, festivais e
concursos culturais, tomeios desportivos, entre outras;

• Institucionalizar a realiza<;:aode acampamentos juvenis,
como estrategia de resgate dos valores morais e civicos,
e, integra<;:aosocio-cultural da juventude;

• Incentivar e apoiar iniciativas que visem a promo<;:aoda
arte, da cultura e 0 habito de leitura no seio da juventude;

• Promover 0 envolvimento da juventude na valoriza<;:ao
do turismo nacional, estimulando a organiza<;:ao de
intercambios juvenis;

• Encorajar 0 sector privado, a sociedade ci vii e outros
organismos, a investir na promo<;:ao,desenvolvimento
e preserva<;:ao de trabalhos artfstico-culturais da
juventude.

Intercambio e Cooperayao

• Encorajar 0 estabelecimento de vfnculos de coope
ra<;:ao,entre as organiza<;:oes juvenis nacionais entre
si, bem como com os diferentes organismos juvenis
internacionais, agencias especializadas e institui<;:6es
financeiras;e

• Apoiar e incentivar a participa<;:ao e integra<;:ao de
jovens mo<;:ambicanos e suas institui<;:oesem organis
mos de ambito regional, continental e internacional.

2.1.11.Combatentes da Luta de Libertayao Nacional
o Governo defende e valoriza os Combatentes da Luta

de Liberta<;:ao Nacional e garante que 0 combatente tenha
urn papel mais activo no processo da consolida<;:ao da paz,
aprofundamento da democracia e progresso do pafs. Deste
modo, serao realizadas ac<;:oesque concorrem para a rein-
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sen;ao do Combatente como agente historico e do desenvol
vimento socio-economico do Pais, da Democracia e da

Manuten<;ao da Paz.

Assim, 0 Governo vai pnonzar 0 desenvolvimento de

ac<;5es nas areas de inser<;ao social, da pesquisa da Historia
da Luta de Liberta<;ao Nacional, de infra-estruturas, equipa
mento e forma<;ao.

Neste contexto, serao realizadas as seguintes ac<;5es:

• Identifica<;ao e controlo do combatente atraves do
cartao de identifica<;ao;

• Assistencia social, incluindo medica e medicamentosa;

• Conclusao do processo de tramita<;ao de pens5es;

• Implementa<;ao de pequenos projectos de gera<;ao de
rendimentos, atraves do Fundo de Inser<;ao Social do
Antigo Combatente (FJSAC);

• Cria<;ao de urn Centro de Pesquisa da Historia da Luta
de Liberta<;ao Nacional;

• Desenvolvimento da Pesquisa de Historia da Luta de
Liberta<;ao Nacional;

• Divulga<;ao da Historia da LUta de Liberta<;ao Nacional;

• Preserva<;ao de monumentos e bases de Luta de
Liberta<;ao Nacional;

• Edifica<;ao e manuten<;ao de sltios historicos e museus;

• Constru<;ao de urn Museu de Historia da Luta de
Liberta<;ao Nacional em Niassa;

• Constru<;ao de urn Centro Escola em Chigodole (Manica).

2.2. Oesenvolvimento Institucional, Boa Governac;ao,
Legalidade e Justic;a
2.2.1. Reforma do Sector Publico

A eleva<;ao da efectividade e a eficiencia da ac<;ao da
Administra<;ao e provisao de servi<;os publicos e urn elemento
critico para 0 sucesso dos esfor<;os visando a erradica<;ao da
pobreza e fomento da prosperidade economica e social. Para
este fim, 0 Governo prosseguira os esfor<;os para a moderniza<;ao
da Administra<;ao Publica.

A descentraliza<;ao e a desconcentra<;ao da Administra<;ao
Publica e urn dos pilares do processo de moderniza<;ao do Estado.
A transferencia de atribui<;6es e competencias especfficas aos
orgaos locais, legitimando-os e concedendo-os instrumentos

para a execu<;ao de servi<;os constituem uma base importante
para 0 processo de descentraliza<;ao.

A transparencia administrativa e financeira e urn requisito para
a eleva<;ao da confian<;a nas institui<;5es publicas e contribui
significativamente para 0 combate a corrup<;ao. E, por outro lado,
a base fundamental para a legitima<;ao do processo de governa<;ao
e para 0 refor<;o do respeito as institui<;5es e orgaos do Estado.

Neste sentido 0 Governo define os seguintes objectivos:

• Consolida<;ao do papel do Estado como garantia da
unidade nacional;

• Desenvolvimento de urn clima democratico e

participativo no exercfcio da governa<;ao em todos os
niveis da Administra<;ao Publica;

• Aumento da participa<;ao cfvica e politica dos cidadaos
na formula<;ao, implementa<;ao e avalia<;ao de politicas
sectoriais do Governo;

• Prosseguimento da autarciza<;ao gradual no pais, como
forma de expandir a administra<;ao municipal e de
incrementar 0 envolvimento dos cidadaos na gestao dos

seus assuntos comunitarios;
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• Defesa dos direitos e liberdades pessoais e cfvicas do
cidadao;

• Garantia da liberdade de informa<;ao e expressao;

• Manutem;ao da ordem publica, protegendo pessoas e
bens e a defesa da integridade territorial, da soberania
e da Constitui<;ao da Republica;

• Constru<;ao duma Administra<;ao Publica voltada para
o cidadao;

Me!horia da qualidade de presta<;ao de servi<;os pu
blicos;e

• Aperfei<;oamento das respostas administrativas a
sociedade.

Tendo em conta estes objectivos, 0 desenvolvimento insti
tucional do Estado, a transforma<;ao das suas institui<;5es em
estruturas mais actuantes e eficientes no ambito das compe
tencias e responsabilidades do Estado constitui 0 desafio fun
damental. De varias transforma<;5es a realizar destacam-se:

• 0 desenvolvimento institucional, configurando urn sector

publico flexlvel e moderno, adaptado as transforma<;5es
politic as, e socio-economicas em curso;

• A eleva<;ao do nlve! de articula<;ao governamental;

• A redu<;ao da distancia entre 0 aparelho administrativo
do Estado e a sociedade, apoiado por mecanismos de
participa<;ao do cidadao;

• 0 refor<;o da capacidade tecnica de concep<;ao, gestao,
implementa<;ao e avalia<;ao das polfticas publicas;

• 0 aumento da transparencia e da responsabilidade de
gestao financeira e no uso de recursos publicos;

Assim, 0 Governo desenvolveni as seguintes ac<;5es:

Desenvolvimento institucional

• Operacionalizar os canais institucionalizados de dis
semina<;ao de informa<;5es sobre 0 acesso, as formas
e condi<;6es de uso dos servi<;os publicos;

• Institucionalizar a fun<;ao de provedor de justi<;a e
respectiva unidade tecnica de apoio;

• Desenvolver mecanismos institucionalizados de par
ticipa<;ao de acordo com 0 tipo de servi<;os e seus
beneficiarios;

• Implementar urn sistema de gestao de documentos,
registo e arquivo no aparelho do Estado;

Institucionalizar nos diplomas organicos das inspec
<;5es do sector publico, incluindo no sector de
legalidade e justi<;a a fLin<;ao de preven<;ao e combate
a corrup<;ao;

• Continuar a simplificar os procedimentos administra
tivos no ambito da Reforma do Sector Publico;

• Prosseguir com a implementa<;ao da estrategia de for
ma<;ao e/ou capacita<;ao permanente de funciomirios
em materia de administra<;ao publica, com vista a
promover 0 profissionalismo e melhorar 0 desem
penho na fun<;ao publica;

• Promover 0 desenvolvimento da comunica<;ao social e

refor<;ar 0 seu papel nadifusao da informa<;ao e na
educa<;ao dos cidadaos;

• Estimular 0 uso das tecnologias de informa<;ao e
comunica<;ao no ambito da implanta<;ao do Governo
electronico; ,

• Incentivar a afecta<;ao de tecnicos qualificados e
experientes nas zonas rurais;
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• Construir e reabilitar infra-estruturas de administrac;1io
publica a nfvel dos distritos, postos administrativos e
localidades;

• Desenvolver mecanismos de avaliac;ao de desem
penho, introduzindo criterios que estimulem a auto
-formac;ao profissional e melhoria do desempenho
dos funciomirios;

• Operacionalizar e consolidar 0 Sistema de Formac;1io
em Administrac;ao Publica (SIFAP);

• Prosseguir com a adequac;ao das func;5es e da estrutura
organizacional do aparelho central, provincial e local
do Estado;

• Consolidar os processos de descentralizac;ao e descon
centrac;ao, atraves da criac;ao de capacidades tecnicas,
humanas, e materiais para a participac;ao activa dos
cidadaos na resoluc;ao dos problemas emergentes;

• Redimensionar 0 quadro de pessoal do aparelho do
Estado para tormi-Io mais dinamico e actuante.

Boa Governa<;:ao e Combate a Corrup<;:ao·

• Reforc;ar os orgaos de inspecc;ao e desenvolvimento
sistematico da acc;ao inspectiva sobre a actividade
dos organismos publicos;

• Implementar diplomas legais que compreendam me
didas de prevenc;ao e combate a corrupc;ao;

• Desenvolver e aperfeic;oar a informac;ao e prestac;ao
de contas entre 0 Govemo, 0 Tribunal Administrativo e
a Assembleia da Republica, no que respeita a fiscaliza
c;aodo processo de formulac;ao, execuc;ao do Orc;amento
do Estado e do exame anual das respectivas contas;

• Criar as condic;5es para 0 exame regular e atempado das
contas do Estado no seu conjunto e de cada instituic;ao
publica;

• Reforc;ar e expandir a acc;ao e os mecanismos de
combate a corrupc;ao;

Reforc;ar a capacidade dos orgaos responsaveis pela
defesa da legalidade e de protecc;ao dos direitos dos
cidadaos;

• Reforc;ar 0 funcionamento dos canais de atendimento
e resoluc;ao de petic;5es e reclamac;6es dos cidadaos;

• Remover as barreiras administrativas atraves da clari

ficac;ao e simplificac;ao dos procedimentos adminis
trativos e reduc;ao da burocracia;

• Estabelecer pIanos concretosde acc;6es de combate
a corrupc;ao ao nfveJ dos sectores e Governos provin
ciais e distritais, que tenham resultados de impacto
imediato;

• Realizar a pesquisa regular e periodica sobre a acc;1io
governativa e corrupc;1ioatraves de questionarios espe
cfficos para as famflias, sector publico e sector pri
vado com 0 objectivo de identificar os tipos/formas
de corrupc;1io,os respectivos determinantes, dimens6es
e divulgac;1io ampla dos seus resultados;

• Rever 0 Estatuto Geral dos Funcionarios do Estado

(EGFE), incorporando clausulas que identificam, tipi
ficam e punem a corrupc;ao;

• Constituir e actualizar a base de dados sobre entida
des publicas e privadas envolvidas em esquemas de
corrup<;ao;

• Elaborar urn Codigo sobre Procedimentos Admi
nistrati vos.
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Descentraliza<;:ao Administrativa

• Capacitar os governos distritais, para realizar func;5es
de administrac;ao, de planificac;1io,de financ;as publicas
e de supervisao de obras publicas;

• Expandir a rede de comunicac;6es interIigando os
orgaos centrais com os provinciais;

• Reforc;ar e expandir 0 processo de planeamento distrital
participativo;

• Estabelecer as regras, procedimentos e rotinas que tor
nem operacional 0 Orc;amento distrital e que viabilizem
a utilizac;ao deste em prol do processo de desenvol
vimento socio-economico distrital, salvaguardando as
prioridades nacionais;

• Criar as bases e implantar urn sistema fiscal e orc;a
mental que permita 0 desenvolvimento das financ;as
distritais;

• Estabelecer e operacionaJizar mecanismos de inter
-relac;ao fiscal e orc;amental entre os nfveis central,
provincial e distrital;

• Implantar os conselhos locais no ambito da consoli
dac;ao da participac;ao da comunidade na decisao sobre
assuntos locais;

• Estabelecer sistemas e mecanismos de prestac;ao de
contas as comunidades, por parte da Administrac;ao
Publica;

• Prosseguir com 0 estabelecimento de procedimentos
e rotinas de articulac;ao entre os orgaos locais do
Estado e as comunidades,

• Conceber e institucionalizar mecanismos de respon
sabilizac;ao perante os cidadaos na prestac;ao desses
servic;os;

• Estender a organizac;1io e implantac;ao dos orgaos
locais do Estado para os nfveis de posto administrativo
e localidade;

• Consolidar 0 processo de descentralizac;ao e descon
centrac;ao, atraves da cria<;ao de capacidades tecnicas,
humanas e materiais para a participac;ao activa dos
cidadaos na resoluc;ao dos problemas emergentes;

• Prosseguir com 0 processo de reconhecimento, valori
zac;ao e reforc;o do papel das autoridades tradicionais;

• Estabelecer mecanismos institucionais para 0 envol
vimento da autoridade tradicional e outras formas
de organizac;ao social das comunidades locais que
exercem influencia relevante no local;

• Prosseguir com a formac;ao dos titulares e membros
dos orgaos das autarquias locais, assim como dos
funcionarios e tecnicos das mesmas;

• Continuar a elaborar e a implementar a regulamentac;1io
complementar que permita as autarquias no exercfcio
pleno das suas atribuic;6es e competencias;

• Consolidar 0 desenvolvimento das autarquias locais;

• Reabilitar e construir infra-estruturas urbanas, para
melhorar a qualidade de servic;o prestado ao publico
e para assegurar as condic;6es mais adequadas de
funcionamento dos orgaos municipais;

• Promover a organizac;ao das comunidades e a sua
participac;ao na tomada de decis6es.

2.2.2. Reforma do Sector da Justiya

A consolidac;ao do Estado de Direito continua a ser tarefa
prioritaria do Governo. A criac;ao de condic;6es indispensaveis
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para materializa<;ao da justi<;a e imprescindfvel no processo
de consolida<;ao da unidade nacional, da paz e estabilidade
e da protec<;ao dos direitos e liberdades dos cidadaos. Os
princfpios orientadores deste processo sao:

• Consolida<;ao do processo de democratiza<;ao;
• Garantia de uma maior eficiencia e atempado exer

cfcio da justi<;a.

• Consolida<;ao de uma organiza~ao judiciaria trans
parente, competente e independente;

• Defesa, promo<;ao e respeito pe,los direitos humanos,
em particular os direitos das mulheres.

Neste contexto 0 Governo prosseguira os seguintes objec
tivos:

• Refor<;ar e consolidar a independencia dos tribunais,
face aos demais 6rgaos do exercfcio do poder do
Estado;

Garantir maior efectividade, eficiencia, celeridade e

justa administra<;ao da justi<;a;

• Consolidar e alargar a assistencia jurfdica e 0 patro
cfnio judiciario aos cidadaos mais desfavorecidos,
particularmente no que respeita a sua defesa em pro
cessos criminais;

• Prosseguir com a promo<;ao da reforma legal.

Assim, 0 Governo ira:

• Adoptar mecanismos de coordena<;ao entre as insti
tui<;6es responsaveis pela administra<;ao da justi<;a, de
modo a conseguir maior rapidez e transparencia na
tramita<;ao dos processos;

• Construir e reabilitar as infra-estruturas e seu ape

trechamento para 0 regular funcionamento das ins
titui<;6es;

• Construir e reabilitar infra-estruturas prisionais e seu
apetrechamento para implementar uma me!hor polftica
prisional;

• Expandir a realiza<;ao de actividades produtivas e
outras necessarias a reinser<;ao social dos delinquentes;

• Assegurar a forma<;ao e 0 aperfei<;oamento continuo
de magistrados, oficiais de justi<;a e demais funcio
narios de administra<;ao da justi<;a;

• Garantir, atraves de meios materiais, humanos e finan

ceiros indispensaveis, 0 funcionamento dos 6rgaos de
inspec<;ao judicial e do Ministerio Publico;

• Promover a coordena<;ao entre a justi<;a formal e a
informal com vista garantir a observiincia das norm as
previstas na Constitui<;ao em vigor no Pafs;

• Garantir em fun<;ao das necessidades a instala<;ao e
funcionamento dos tribunais distritais e comunitarios

em apoio a resolu<;ao de conflitos na base;

• Garantir a instala<;ao e funcionamento dos tribunais
de trabalho para dar res posta celere e eficaz aos
conflitos laborais;

• Promover os sistemas alternativos de resolu<;ao de
conflitos sociais e econ6micos atraves da arbitragem,
media<;ao e concilia<;ao;

• Promover a consolida<;ao do funcionamento da Ordem
dos Advogados;

• Modernizar os servi<;os de registo e notariado;

• Desenvolver ac<;6es com vista a assegurar que cada
vez mais cidadaos nacionais possuam 0 registo da
sua situa<;ao pessoal e dos seus bens;

• Prosseguir com 0 processo de reform a legal, com
especial incidencia nas areas penal, comercial, leis
orgiinicas, entre outras;
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Refor<;ar as ac<;6es de divulga<;ao legislativa, tendo
como objectivo fundamental educar 0 cidadao no
conhecimento das leis fundamentais e para cumpri
mento voluntario das leis;

• Assegurar 0 respeito pelos direitos humanos, atraves
de ac<;6es prontas e esclarecedoras com 0 envolvi
men to da sociedade civil;

• Consolidar 0 relacionamento entre 0 Governo e as

diversas confiss6es religiosas no interesse da har
monia social e para a consolida<;ao da paz;

• Prosseguir com as ac<;6es de reorganiza<;ao do sector
prisional com vista a garantir a reinser<;ao social dos
presos atraves do trabalho, da forma<;ao escolar e
profissional, aumento da capacidade· prisional, cria<;ao
de novos centros prisionais e melhoria das condi<;6es
de vida da popula<;ao prisional;

• Refor<;ar a capacidade institucional do sector da jus
ti<;a de forma a garantir a efectividade e eficiencia da
administra<;ao da justi<;a e de presta<;ao de servi<;os
ao publico.

2.2.3. Ordem e Tranquilidade Publica e Combale ao
Crime

o Estado de Direito exige 0 respeito escrupuloso da lei
devendo a polfcia f<izer respeitar os direitos e liberdades dos
cidadaos estabelecidos na Constitui<;ao da Republica.

O· Governo realiza a luta contra a criminalidade atraves

do refor<;o da capacidade da polfcia, bem como promovendo
a melhoria das rela<;6es destas com a sociedade:

Os principais objectivos do Governo nesta area SaD:

• Elevar 0 nfvel de desempenho das for<;as policiais;

• Garantir a ordem e seguran<;a de pessoas e bens, 0
c1ima de paz e a tranquilidade publicas, bem como 0
combate eficaz da criminalidade,

• Refor<;ar a legalidade e a erradica<;ao das praticas de
viola<;ao dos direitos;

• Refor<;ar a preven<;ao e combate a criminalidade;

• Prosseguir a reform a da Polfcia de Investiga<;ao Cri
minal;

• Modernizar 0 sistema de identifica<;ao civil, harmo
nizado com as novas tecnologias de informa<;ao e
comunica<;ao;

• Modernizar 0 sistema de emissao de documentos e

de controlo migrat6rio;

Desenvolver os servi<;os de protec<;ao e defesa civil.

Para que estes objectivos sejam atingidos 0 Governo
desenvolvera as seguintes ac<;6es:

• Implementar 0 Plano Estrategico da Polfcia;

• Capacitar os membros da polfcia em materias de
diversas especialidades;

• Refor<;ar os efectivos policiais; com nfveis basico,
medio, superior e das especialidades operativas;

• Refor<;ar a polfcia com meios tecnicos e operativos;

• Intensificar 0 trabalho policial preventivo e da Polfcia
de Investiga<;ao Criminal;

Prevenir e com bater os acidentes de via<;ao e suas
consequencias atrave~ da realiza<;ao de ac<;6es policiais
ostensivas e de educa<;ao vial;

• Elevar 0 nfve! academico e forma<;ao tecnico profis
sional dos agentes da lei e ordem, de forma a
assegurar a competencia, consciencia profissional,
disciplina e imparcialidade na defesa da legalidade;
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• Promover a educacrao clvlca dos cidadaos, principal
mente em materia de auto-proteccrao e segurancra
pessoal bem como sobre as regras basicas de transito
em vias publicas;

• Promover 0 envolvimento da polfcia nas estruturas
administrativas de base, das comunidades, das em

pres as e servlcros;

• Estender a rede policial e formacrao do pessoal a
todos os nlveis atraves de cursos de recicIagem e
capacitacrao;

• Reforcrar e apetrechar em meios as Forcras Especiais
e de Reserva de modo a elevar 0 seu desempenho;

• Apetrechar os laborat6rios criminalfsticos;

• Construir e reabilitar os ediffcios para esquadras,
comandos, calaboucros e centros de formacrao;

Prosseguir 0 processo de unificacrao do sistema pri
sional;

Modernizar 0 sistema de segurancra prisional;

• Estender a rede policial;

Criar uma Escola Pnitica de Polfcia na regiao centro
do pais;

Informatizar 0 sistema de recolha e tratamento de

informacr6es;

• Expandir 0 numero de esquadras capacitadas para
urn melhor atendimento as mulheres e criancras vlti
mas da violencia;

• Desenvolver accr6es de cooperacrao com a populacrao
para maior observiincia dos direitos humanos e
expansao do policiamento comunitario;

• Apetrechar com meios tecnicos, os Centros Regionais
de Identificacrao Civil existentes e a criar; .

• Criar 0 Observat6rio Nacional de Criminalidade;

• Criar 0 sistema integrado de informacrao criminal;

• Assegurar 0 cumprimento efectivo do sistema de
assistencia medica e medicamentosa e melhorar assis

tencia social dos membros da polfcia;

• Expandir e modernizar os Servicros de Bombeiros
para as provlncias;

• Impulsionar a criacrao e assessoria dos Bombeiros
Municipais e Voluntarios;

Criar legislacrao· sobre a actividade de prevencrao e
combate a incendios por entidades privadas.

2.3. Deenvolvimento economico
2.3.1. Ambiente macro-economico

No presente quinquenio as prioridades do Programa do
Governo assentarao na consolidacrao dos resultados alcan
crados no que respeita ao crescimento econ6mico e reducrao
da pobreza. Nestes termos, os objectivos no ambito do
desenvolvimento econ6mico concentram-se na:

Erradicacrao da pobreza absoluta, reducrao das desi
gualdades sociais, e reducrao das assimetrias de desen
volvimento das regi6es do pais;

• Manutencrao do crescimento econ6mico acelerado,
abrangente, e sustentado;

• Desenvolvimento do empresariado nacional;

• Aumento da competitividade das empresas nacionais.

Para a materializacrao dos objectivos definidos, a estrategia
do Governo implica:

• Manutencrao dum ambiente macro-econ6mico estavel;

• Promocrao do desenvolvimento rural;
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Promocrao do investimento privado e desenvolvimento
do empresariado nacional e estrangeiro;

• Promocrao do em pre go e formacrao profissional;
• Uso racional dos recursos naturais.

Criac;:ao de um Ambiente Macro-economico Estavel

A manutencrao da estabilidade econ6mica e financeira e
fundamental para 0 sucesso da estrategia e manutencrao dos
ganhos de crescimento econ6mico e reducrao da pobreza
alcancrados, e facilita a formacrao de expectativas quanto ao
futuro, elemento determinante para 0 aumento do investimento
privado.

Para a manutencrao da estabilidade macro-econ6mica 0
Governo define como principais linhas de accrao:

• Manutencrao da inflaccrao a nlveis baixos e est<iveis;

• Manutencrao de uma taxa de cambio estavel e com
petitiva, que estimule as exportacr6es.

Por forma a melhorar 0 ambiente econ6mico favoravel ao

crescimento e desenvolvimento economico, 0 Governo conti

nuara a concentrar accr6es na gestao macro-economica, e
introducrao de reform as nas finam;as publicas, no sistema
financeiro, e no sistema legal.

Gestao Macro-economica

o Govemo continuara a promover a aplicacrao de polfticas
fiscais e monetarias concertadas. A polftica orcramental conti
nuara virada fundamental mente ao' desenvolvimento econ6

mico e social, atraves de investimento em areas sociais e

criacrao de infra-estrutura, enquanto que a polftica monetaria
continuara a priorizar a manutencrao de nlveis baixos de
inflaccrao.

Polftica fiscal e orcramental:

Elevacrao gradual do nlvel de receitas intemas;

• Simplificacrao e aperfeicroamento do sistema tributario;

• Medidas tendentes ao alargamento da base tributaria;

• Prosseguir com a modernizacrao da administracrao tri
butaria, para que seja urn sistema eficiente de cobrancra
de impostos, reduzindo a fraude e evasao fiscais;

• Consolidacrao das reformas introduzidas nos impostos
directos e indirectos, adoptando medidas que assegu
rem uma boa gestao e controlo;

• Revisao dos regimes simplificados de tributacrao e
avaliacrao da eficacia dos incentivos fiscais e de pro
mocrao de investimento;

• Criar urn ambiente fiscal e de neg6cios favoravel para
o desenvolvimento agrario, providenciando incentivos
para 0 investimento e crescimento produtivo;

• Continuar com 0 processo de implantacrao dos Tribu
nais Fiscais;

• Aumentar a transparencia na gestiio e utilizacrao de
fundos publicos;

• Continuar com a implementacrao da estrategia nacional
cia divida, com vista a urn endividamento interno

sustentavel a longo prazo;

Continuar a canalizar maior parte dos recursos as
areas fundamentais seleccionadas;

• Melhorar 0 sistema de pagamento das obras do Estado.

Polftica Monetaria e Cambial

• Implementacrao de uma polftica monetaria que con
tribuapara:

• Manutencrao da inflaccrao a nlveis baixos e
estaveis;
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Manuten<;ao duma taxa de cambio estavel e
competitiva;

• Manuten<;ao das reservas internacionais a nlveis
adequados para assegurar os compromissos
externos do Pals.

Reforma do Planeamento e das Finangas Publicas

A obten<;ao de recursos mediante a aplica<;ao de tributa<;ao
justa e a afecta<;ao e utiliza<;ao racional e eficiente dos recursos
de acordo com os objectivos e prioridades de desenvolvimento
economico e social e, em particular, da luta contra apobreza
absoluta sao vectores fundamentais da planifica<;ao, bem como
da implementa<;ao da politica fiscal do Governo no presente
quinquenio.

Para 0 alcance dos objectivos acima 0 Governo desenvol
vera as seguintes ac<;5es:

• Orientar 0 processo de elabora<;ao dos pianos e pro
gramas de investimento, garantindo a sua consistencia
com os objectivos globais de desenvolvimento;

• Elaborar programas e estrategias de 'desenvolvimento
integrado e harmonioso do Pals;

• Prosseguir com 0 processo de planifica<;ao e finan<;as
descentralizadas, estabelecendo criterios para afecta<;ao
de recursos financeiros aos distritos;

• Consolida<;ao e expansao da implementa<;ao do Sistema
de Administra<;ao Financeira do Estado (SISTAFE);

• Operacionalizar 0 e-SISTAFE;

• Estabelecer eharmonizar regras e procedimentos de
programa<;ao, execu<;ao, e avalia<;ao de recursos
pubJicos;

• Desenvolver subsistemas que proporcionem informa
<;ao oportuna e fiavel sobre a situa<;ao or<;amental e
patrimonial dos orgaos e institui<;5es do Estado;

• Implementar urn sistema contabilfstico de controlo da
execu<;ao or<;amental e patrimonial do Estado;

Elevar os nlveis de eficiencia do sistema de controlo

interno ajustado as pr<iticas internacionais;

• Desenvolvimento de instrumentos de programa<;ao
or<;amental de medio e longo prazos, consolidando os
de curto prazo;

• Adop<;ao de urn sistema trans parente e eficiente de
procurement publico;

• ConsQlida<;ao e aperfei<;oamento das reformas intra
duzidas no sistema tributario;

• Melhorar a estrutura da administra<;ao tributaria com
vista a torna-Ia mais eficiente (estabelecer uma Auto

ridade Tributaria em Mo<;ambique);

• Aprova<;ao de leg4sla<;ao que facilite a rela<,:ao entre
a administra<,:ao tributaria e os contribuintes, facilitando
a estes 0 exercfcio do seus direitos e garantias (Lei
Geral Tributaria);

o Implementa<;ao efectiva dos Tribunais Fiscais e dos
Tribunais Aduaneiros;

• Aperfei<;oamento da legisla<;ao das finan<,:as autar
quicas e melhorar as condi<;5es dos orgaos encarregues
da cobran<;a e controlo dos tributos autarquicos.

Reforma do Sistema Financeiro

Com objectivo de desenvoiver urn sistema financeiro
moderno e adequado as necessidade de crescimento da
economia nacional, 0 Governo continuani com medidas para:

• Moderniza<;ao e expansao do sistema financeiro;
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Refor<;o da regulamenta<;ao e supervisao do sistema
financeiro, reduzindo as vulnerabilidades que possam
afecta-Io;

• Incentivar e promover a entrada de novas institui<;6es
financeiras, aumentando deste modo a concorrencia e

diversifica<;ao de produtos no mercado financeiro;

• Promover medidas para alargamento da rede bancaria,

para maior cobertura regional do Pais, com enfase
para as zonas rurais;

• Prosseguir com medidas que contribuam para aumento

da poupan<;a nacional;

• Promover 0 surgimento de institui<;5es de credito
vocacionadas a micro-finan<;as;

• Aumentar 0 grau de monetariza<;ao da economia
nacional;

• Adop<;ao de pr<iticas financeiras e contabilfsticas inter
nacionais;

Expandir os servi<;os finance~ros as zonas rurals;

• Desenvolver servi<;os financeiros acesslveis a pequenas
e medias empresas e agregados familiares;

• Melhorar 0 sector de seguros e protec<;ao social.

2.3.2. Desenvolvimento do empresariado nacional

A estrategia de cresci menta e redu<;ao da pobreza assenta

no pressuposto de que a iniciativa privada constituira a
alavanca do desenvolvimento, atraves da cria<;ao de emprego

e produ<;ao de bens e servi<;os. Ao Estado cabe a responsa
bilidade de garantir urn ambiente propicio ao desenvolvimento
do sector privado, atrave.s de provisao de servi<;os e infra
-estrutura, inc\uindo adop<,:ao de legisla<;ao adequada, e remo

<;50 de barreiras ao crescimento e expansao do sector privado.

Neste sentido, 0 Estado prossegue:

• Actualizar a legisla<;50 economica, em particular a
comercial e industrial;

Medidas tendentes a remo<;ao das barreiras a acti
vidade empresarial;

• Actualizar a legisla<;ao laboral, de modo a flexibilizar
a mercado do trabalho;

o Melhoria do arnbiente de negocios, atraves do dialogo
efectivo entre 0 sector publico e 0 sector privado;

• Eleva<;ao da decti vidade e eficiencia do Estado na
provisao de servi<;os ao sector privado;

• Promo<;ao de parcerias entre 0 sector publico e privado;

• Fomento do associativismo empresarial;

Promo<;ao de parcerias entre investidores nacionais
e estrangeiros;

• Promo<;ao de urn sistema financeiro adequado as neces
sidades das pequenas e medias empresas e da zona
rural;

• Facilita<;ao do acesso a tecnologias apropriadas as
pequenas e medias empresas;

• lnvestimento na melhoria de infra-estruturas que faci
litem as trocas comerciais e reduzem os custos de

transac<;ao;

• lncentivo e promo<;ao do estabelecimento de parques
industriais;

Combate a corrup<;ao no licenciamento e inspec<;ao
das actividades comercial e industrial;

• Promo<;ao da responsabilidade social do empresariado;
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2.3.3. promocrao do emprego e formacrao profissional

o fomento e expansao das infra-estruturas, ffsicas e

institucionais e na provisao de servi<;os basicos que criem
o ambiente favoravel e indutor da expansao da iniciativa,
ac<;ao e investimento privados dos cidadaos e suas institui

<;6es constitui uma das prioridades do Goyerno. Por esta via
ampliam-se as possibilidades do necessario crescimento eco

nomico abrangente e inclusivo que e urn factor critico para
o aumento do emprego e consequentemente para 0 progresso
sustentavel na redu<;ao da pobreza.

Assim, sao medidas complementares de outras inclusas no
Program a do Governo as seguintes:

• A revisao, aprova<;ao e regulamenta<;ao de nova
legisla<;ao laboral, visando maior tlexibilidadedo
mercado do trabalho;

• Incentivo a forma<;ao profissional para 0 auto-emprego;

• A promo<;ao.de program as que assegurem emprego para
grupos desfavorecidos no mercado do trabalho, como

sejam jovens recem graduados, desempregados de longa
dura<;ao, mulheres e pessoas portadoras de deficiencia;

• 0 controlo da observiincia de norm as laborais nas

rela<;6es de trabalho;

• A melhoria dos servi<;os prestados pela administra<;ao
do trabalho ao cidadao.

• Estabelecer e desenvolver urn sistema de informa<;ao
melhorado sobre 0 mercado de trabalho e emprego;

• Consolidar 0 dialogo, a concerta<;ao social e 0 relacio

namento harmonioso entre 0 Governo, empregadores,
e trabalhadores; ,

• Incrementar ac<;6es de forma<;ao tecnico-profissional;

• Melhoria de qualidade das escolas de forma<;ao
profissional;

Promover a articula<;ao entre 0 sistema formal de

educa<;ao e 0 de forma<;ao profissional para 0 emprego;

• Prom over parcerias mais eficazes entre os utilizadores

e fazedores de informa<;ao;

• A extensao do Sistema de Seguran<;a Social a categoria
de trabalhadores ainda nao abrangidos;

• Fortalecimento da higiene e seguram;:a no trabalho;

2.3.4. Agricultura, pecuaria, florestas, fauna e pescas

o Governo definiu a agricultura como base do desen
volvimento economico e social do Pais. Por outro lado, 0
Governo prosseguira com os esfor<;os em curso visando 0
desenvolvimento sustentavel das actividades de pesca, a
valorizac;ao da pequena produ<;ao pesqueira e 0 desenvolvi
menta de aquacultura.

Assim. 0 Governo define os seguintes objectivos:

• Contribuir para a auto-suficiencia e seguranc;a alimen
tar em produtos b{lSicos;

Aumentar a produti vidade agnina;

• Melhorar a competetividade e sustentabilidade eco
nomica da actividade agraria;

• Promover a explorac;ao sustentavel dos recursos
naturais.

• Assegllrar 0 fornecimento de materias-primas ~l indus
tria nacional;

• Promover e apoiar 0 desenvolvimento do sector fami

liar, cooperativo, privado e criac;ao do emprego;
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• Aumentar a disponiblidade de servi<;os e melhorar as
condi<;6es dos criadores, em toda a cadeia de pro
du<;ao, processamento e comercializa<;ao, como forma
de fomentar 0 desenvolvimento pecuario;

Promover 0 investimento privado no sector agrario,
encorajando parcerias;

Promover 0 acesso a mercados regionais e interna
cionais para os produtos agrarios e agro-industriais;

• Garantir a seguran<;a e posse da terra, em particular,
ao nivel do produtor familiar e promover a sua
gestao melhorada;

• Melhorar 0 abastecimento interno de pescado atraves
do aumento do volume de pescado desembarcado e
da redu<;ao das perdas pos-captura;

• Crescimento das exportac;6es pelo aumento do volume
de produ<;ao de aqllacultura e pela valorizac;ao da
produ<;ao artesanal;

• Melhoria das condic;6es de vida das comunidades
pesqueiras atraves de acc;6es integradas de desen
volvimento social;

• Explora<;ao sustentavel de recursos pesqueiros;

• Contribuir para a melhoria da balan<;a de pagamentos.

Para. 0 alcance dos objectivos acima mencionados os

esfor<;os vao focalizar-se nas seguintes areas de interven<;ao:

• Na area do Desenvolvimento da Agricultura de Peque
nos Agricultores. 0 Governo pretende apoiar 0 sector de
pequenos agricultores a desenvolverem as actividades

relacionadas com a agricultura e recursos naturais por
forma a melhorarem os seus meios de subsistencia;

• Na area do Desenvolvimento da Agricultura Comer
cial vai-se estimular 0 aumento da produ<;ao com
base na agricultura e recursos naturais, para garantir
uma produ<;ao domestica suficiente para satisfazer as
necessidades basicas da populaC;ao e aumentar os
niveis de receita nas zonas rurais. Este objectivo
especffico vai ser complementado com a promoc;:ao e
desenvolvimento de agro-indlistrias que acrescentem
valor aos produtos agnirios do Pais para 0 mercado
nacional e exporta<;ao, com maior incidencia nas
zonas rurals;

• Na area da Gestao Sustentavel de Recursos Naturais

vai-se garantir uma gestao sustentavel de recursos
naturais que trague resultados economicos, sociais e
ambientais com base numa gestiio adequada (terra,
tlorestas, fauna e agua) e acc;6es de conserva<;ao que
envolvam as comunidades, 0 sector publico e os
interesses do sector privado;

• Na area das Pescas, potenciar a produ<;ao pesqueira
artesanal e de aquacultura atraves da implementac;:ao
de tecnicas melhoradas de processamento de pescado,
conserva<;ao e comercializa<;ao da produc;:ao, bem como
de cultivo de alvinos.

Assim, 0 Governo desenvolvera as seguintes ac<;6es:

Servi<;:osde Apoio a Produ<;:aoAgricola

• Promover a disponibilidade e a produ<;ao nacional de
sementes e outros insumos agricolas com 0 envolvi
mento do sector pri vado, associac;:6es, casas agrarias
e comerciantes rurais;

• Fornecer conhecimento tecnico e cientifico dos cam

poneses do sector familiar e cooperativo, atraves de cur
sos de formac;:ao, reciclagens e oulras formas de apoio;

• Estabelecer um sistema de preven<;ao e controlo de
pragas e doenc;as;
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• Promover actividades pos-colheita, atraves da disse
minac;ao de tecnologias de conservac;ao de produtos e
processamento local em coordenac;ao com a inves
tigac;ao e extensao;

• Estabelecer mecanisinos para 0 atendimento atempado
das situac;6es de emergencia e de calamidades origi
nadas por pragas, secas ou inundac;6es.

Reforgo dos Servigos Publicos Agrarios

• Reestruturar e adaptar 0 actual sistema de investigac;ao
e extensao agnirias tendo em conta as especificac;6es
das zonas agro-ecologicas do pais, e a realidade do
campo;

• Desenvolver urn sistema integrado, com actividades
de extensao em agricultura, pecuaria, florestas e pescas
em aguas interiores e artesanal, ao Iongo da costa;

• Criar condic;6es para a realizac;ao de actividades de
geomatica, cartografia e teledetecc;ao, bem como de
estudos e investigac;ao geo-cartograficos, tendo em
vista a elaborac;ao, manutenc;ao, actualizac;ao da carto
grafia sistematica de base e do sistema de informac;ao
geo-cartografica;

Servigos de Pecuaria

Assegurar 0 controlo de principais doenc;as, atraves
da provisao de servic;os de saude animal;

• Promover a construc;ao e reabilitac;ao de infra-estru
turas publicas de assistencia veterinaria e envolver os

criadores na sua gest~o;
• Promover a construc;ao e reabilitac;ao de unidades de

processamento de produtos pecuarios e seus derivados;

• Incentivar 0 surgimento de operadores privados na
provisao de insumos e servic;os veterinarios;

• Prosseguir com acc;6es de fomento pecuario envol
vendo 0 sector privado e 0 familiar;

• Prosseguir com acc;6es de formac;ao, fiscalizac;ao e
fomento pecwirio envolvendo 0 sector privado e 0
familiar.

Uso sustentavel dos recursos naturais

• Acelerar 0 processo de autorizac;ao de direitos de uso
e aproveitamento da terra;

• Melhorar a gestao dos recursos florestais e faunisticos,
assegurando beneffcios as comunidades locais e a
participac;ao destas na sua conservac;ao;

• Criar urn ambiente favonivel para uma gestao susten
tavel de florestas e fauna bravia por parte do sector
privado. e das comunidades locais;

• Prom over a produc;ao f10restal e desenvolvimento de
actividades cinegeticas, de modo a garantir urn desen
volvimentosustentavel da industria f10restal e faunis
tica, criac;ao e pecuarizac;ao dos animais bravios;

• Promover 0 estabelecimento de industrias de pro
cessamento de produtos f10restais e faunisticos;

• Promover 0 desenvolvimento de plantac;6es florestais
para fins comerciais e industriais;

Reabilitar e desenvolver as areas de conservac;ao
para garantir as actividades de extensao e multipli
cac;ao de destinos turisticos em Moc;ambique;

Potenciar a gestao das aguas interiores para pro
mover a' irrigac;ao e concentrar as prioridades no
desenvolvimento de esquemas de irrigac;ao ligadas ao
pequeno produtor;
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• Desenvolver polfticas de irrigac;ao, assegurando maior
colaborac;ao multi-sectorial;

• Desenvolver uma estrategia de combate a queimadas
descontroladas e desflorestamento.

Reforma e desenvolvimento institucional

• Incentivar a criac;ao de instituic;6es financeiras voca
cionadas a prestac;ao de servic;os financeiros as zonas
rurals;

• Melhorar a rede de estradas, e de infra-estruturas agra
rias e de comunicac;6es a nivel provincial e distrital;

• Estimular a instalac;ao e 0 desenvolvimento de agro
-industrias, dos mere ados de insumos, de excedentes
agricolas e de servic;os fundamentais;

• Melhorar 0 desempenho dos servic;os publicos de
suporte ao sector familiar, principal mente, os de
investigac;ao, de extensao, de apoio a produc;ao agri
cola, de pecuaria e de informac;ao sobre mercados;

• Definir 0 papel e func;6es nucleares para os orgaos
centra is, provinciais e locais;

• Adequar a formac;ao e estrutura da forc;a de trabalho
as necessidades do sector;

• Reforc;ar a capacidade de monitoria, avaliac;1io e
fiscalizac;1io.

Servigos de Pesca

• Desenvolvimento de condic;6es de valorizac;ao da
produc;ao pesqueira atraves da implementac;ao de
tecnicas melhoradas de processamento de pescado,
mecanismosde conservac;1io e de comercializac;ao da
produc;ao;

• Criac;ao de infra-estruturas e de mecanismos adequados
de conservac;1io e de comercializac;1io do pescado;

• Promoc;ao da ampliac;ao da rede rural de distribuic;ao
e comercializac;ao de aprestos e materiais de pesca
artesanal;

• Modernizac;ao das tecnicas de pesca e diversificac;ao
da produc;ao pesqueira;

• Promoc;ao da organizac;ao de pescadores em assocla
c;6es, tendo em vista a melhoria da sua eficiencia
prod utiva e rendimento economico;

• Promoc;ao da participac;ao dos pescadores na gestao
das pescarias atraves do associativismo e implantac;ao
crescente dos comites de co-gestao;

• Reforc;o da capacidade institucional no ambito da
administrac;ao das acc;6es de fomento pesqueiro e de
micro-credito;

• Promoc;ao do cultivo sustentavel do camarao e da
cultura de algas marinhas, principalmente orientada
para 0 mercado de exportac;ao;

• Apoio as iniciativas de desenvolvimento da pisci
cultura nas zonas do interior, para garantir a produc;ao
de peixe para 0 auto con sumo e excedentes para
exportac;ao;

• Reforc;o da capacidade de fiscalizac;ao e controlo da
actividade pesqueira atraves da colocac;ao de meios e
recursos adequados;

• Monitoria do estado de explorac;ao dos recursos
pesqueiros com vista a assegurar a sua utilizac;ao
sustenta vel;
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o Promo<;ao da prospec<,:ao e experimenta<;ao de novas
pescarias visando a diversifica<;ao da produ<;aopesqueira,
com especial realce sobre 0 aproveitamento de recursos
de aguas profundas;

o Revisao da Politica Pesqueira com vista a adequa-la
a evolu<;aoeconomica do sector;

o Revisao da orgilnica e funcionamento da administra
<;ao publica das pescas com vista a melhorar 0 seu
desempenho;

o Reforc;o institucional da inspec<;ao de pescado e de
aquacultura;

o Regulamenta<;ao e supervisao do uso e aproveitamento
dos recursos das aguas interiores, para explora<;ao

sustentayel dos recursos pesqueiros;
o Reabilita<;ao do Porto de Pesca da Beira e do Porto de

Pes~a de Angoche;
o Formaliza<;ao da defini<;aodo estatuto juridico de todos

os Portos de Pesca e estabelecimento da sua estrutura
de gestao.

2.3.5. Desenvolvimento Rural

o desenvolvimento rural. traduzido pela transforma<;ao
social e economica e consequente eleva<;ao do bem-estar nas
zonas rurais, e 0 esteio fundamental do desenvolvimento social
e economico global do Pais. Neste sentido. 0 Governo desen
volvera ac<;6esa nlvel micro e macro que permitam aumentar
o rilmo de crescimento economico das zonas rurais, com

impacto na melhoria da qualidade de vida da popula<;ao rural,
sendo de destacar as seguintes:

o Prosseguir a reabilita<;ao e desenvolvimento de infra
-estruturas economicas e sociais nas zonas rurais, enfa
tizando a sua manuten<;ao e opera<;ao com participa<;ao
comunitaria;

o Criar condi<;6es e ambiente conducentes ao desenvol
v.imentode institui<;6esmicro-financeiras sustentaveis que
ofere<;amoportunidades de credito para a cria<;aode micro
e pequenas empresas familiares, priorizando a promo<;ao
do aproveitamento dos produtos agrarios e recursos
naturais e do surgimento e desenvolvimento de mercados
para os produtos processado?;

Aperfei<;oare desenvolver 0 ambiente legal e institucional
que permita a autogestiio ao nivel comunitario;

Assegurar 0 planeamento ffsico e a gestao racional do
solo e dos recursos'naturais nas areas rurais;

Prosseguir 0 desenvolvimento da rede de comunica<;ao
audiovisual rural;

Promover a organiza<;ao das comunidades, assegurando
a sua participa<;ao na tomada de decisao;

Refor<;ara capacidade de coordena<;ao das acc;6es mul
tisectoriais. com vista a garantir 0 desenvolvimento
integrado das zonas rurais.

2.3.6. Industria

o Governo considera a industria como urn dos factores
determinantes do desenvolvimento economico.

Para 0 desenvolvimento da industria, 0 Governo define
como principais objectivos do sector:

o A valoriza<,:aodos recursos agrarios, pecuarios, florestais,
minerais e energeticos;

o 0 aumento da oferta de bens de consumo essenciais a

vida das popula<;6es;
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• 0 aumento da oferta de emprego;

• 0 aumento do valor acrescentado nacional;

• A redu<;ao das importa<;6es de bens intermediarios e
fomentar as exporta<;6es;

o 0 desenvolvimento de micro e pequenas empresas
aproveitando os recursos locais;

• 0 aproveitamento da localizac;aoprivilegiada do paIs, para
a promo<;ao da industria ao longo dos tres corredores
ferro-portuarios;

• 0 aumento da oferta de meios e factores de produ<;ao;

• A moderniza<;ao do parque industrial;

• 0 acompanhamento da situac;ao pos-privatizac;ao das
empresas;

• A protec<;ao da propriedade industrial;

• A manuten<;ao do equillbrio ecol6gico, para a defesa e
preserva<;ao do meio ambiente;

Para garantir a plena realiza<;aodesses objectivos, 0 Governo
priorizani as seguintes acc;6es:

• Reformular a PoHtica e Estrategia Industrial;

• Revitalizar 0 sector textil e de vestuario;

• Revitalizar 0 sector metalomecilnico;

• Revitalizar as agro-industrias;

• Promover a criac;ao e desenvolvimento de parques
industriais;

• Formular polfticas sub-sectorias, em particular, para a
industria alimentar, qulmica. grafica e de embalagens;

o Proceder a revisao do sistema do Iicenciamento industrial;

• Implementar a polftica de qualidade;

• Implementar polilicas e legisla<;ao da propriedade
industrial;

Incentivar a utiliza<;ao do sistema da propriedade
industrial;

• Promover 0 surgimento de micro, pequenas e medias
empresas aproveitando os recursos locais;

o Implementar e monitorar 0 protocolo comercial no quadro
da SADC, aproveitando os ganhos economicos e
financeiros;

• Promm/er 0 desenvolvimento de industrias ao longo dos
tres corredores ferro-portuarios;

• Assegurar a instala<;ao de industrias sas, garantindo a
manuten<;ao do equillbrio ecologico e preserva<;ao ~o
meio ambiente;

• Prosseguir a facilita<;aoe simplificac;aodos procedimentos
do licenciamento comercial e industrial.

2.3.7. Comercio

A expansao da rede comercial, 0 desenvolvimento de sistemas
funcionais de comercializa<;aode produtos agrfcoJas e a promo<;ao
da seguran<;a alimentar e das exporta<;6es constituem prioridade
fundamental do Governo.

Assim, constituem objectivos do Governo os seguintes:

• Promover a comercializa<;ao de modo a contribuir para 0
crescimento da produ<;aoagrIcola e industrial orientada
para 0 abastecimento do mercado interno;

• Promover 0 estabelecimento da rede comercial, com
preendendo uma capacidade de armazenagem virada para
o apoio ao desenvolvimento das actividades agrlcolas
e industriais.
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Promover a expansao da rede comercial orientada para a
cria<;ao de palos de desenvolvimento rural;

• Contribuir para a melhoria da balan<;a comercial atraves
do aumento das exporta<;oes e diminui<;ao das
importa<;oes;

• Desenvo~ver normas tecnicas e legisla<;ao apropriada para
. salvaguarda do interesse do consumidor;

• Apoiar iniciativas regionais e internacionais que
contribuam para a coopera<;ao e integra<;ao economica
ao nivel da regiao;

• Promover a integra<;ao progressiva do sector informal no
sector formal;

• Introduzir mecanismos que disciplinem a exporta<;ao dos
excedentes de cereais produzidos pela popula<;ao, em
beneficio do pais.

Neste ambito, para 0 cumprimento dos objectivos serao
preconizadas as seguintes ac<;oes:

• Desenvolver a rede comercial adequada it economia do
mercado para facilitar e melhorar 0 comercio de bens e
servi<;os, e 0 abastecimento ao consumidor;

• Prosseguir com as ac<;oes que visam uma melhor
utiliza<;ao das anti gas lojas rurais;

• Actualizar a polftica e estrategia comercial;

• Formular e implementar a polftica de concorrencia;

• Reformular, implementar e monitorar a estrategia de
comercializa<;ao agricola;

• Monitorar 0 mercado interno e contribuir para a sua
estabiliza<;ao;

• Implementar ac<;oes que visam 0 enquadramento gradual
do sector informal, tendo em visita 0 refor<;o do seu papel;

• Reestruturar os mecanismos e institui<;oes de apoio a
comercializa<;ao agricola e it exporta<;ao OCM, Fundo de
Comercializa<;ao, IPEX e FARE)

• Fortalecer a informa<;ao sobre mercados e pre<;os.

2.3.8. Constru~ao

A constru<;ao contribui de forma significativa para 0
desenvolvimento das infra-estruturas economicas e sociais

do pais.

as objectivos do Governo neste sector san:

• Normar padroes e modelos-tipo de constru<;ao;

• Desenvolver a capacidade nacional de constru<;ao;

• Melhorar a eficiencia e qualidade de obras de cons
tru<;ao;

• Incentivar a adop<;ao de tecnicas e tecnologias de
constru<;ao de baixo custo.

Neste sentido, 0 Govemo preconiza as seguintes ac<;6es:

• Adoptar e estabelecer urn sistema de procurement que
estimu\e a participa<;ao do sector empresarial nacional;

• Prosseguir a racionaliza<;ao dos recursos afectos it

reabilita<;ao, constru<;ao e manuten<;ao de edificios,
harmonizando as solu<;oes construtivas que conduzam
a redu<;ao de custos e assegurem boa qualidade;

• Garantir a melhoria da qualidade e do controlo das
obras e edificios publicos, assegurando a concep<;ao de
projectos de boa qualidade,.a transparencia e objec
tividade nos concursos e 0 envolvimento de fiscali

za<;ao independente;

• Disciplinar as actividades de execu<;ao das obras de edi
ficios publicos por institui<;oes nao afcctas ao Estado;
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Expandir e reforc;ar a ac"ao da inspec<;ao das obras
publicas de forma a assegurar 0 cumprimento da
legis\a<;ao, normas e regulamentos na area das obras
publicas e habita<;ao;

• Incentivar a aquisi<;ao e uso de materiais de constru<;ao
localmente disponiveis, com vista a melhorar as COrl

di<;oes de habita<;ao da popula<;ao, em especial nas
zonas rurais;

• Promover a participa<;ao do empresariado nacional na
area de constru<;ao.

2.3.9. Transportes e Comunica~oes

A melhoria e aumento da circula<;ao de pes so as e bens,

a expansao dos servi<;os de comunica<;oes e a modemiza<;ao
do sistema de previsoes meteorologicas, constituem urn con
junto de factores essenciais, que impulsionam 0 crescimento
economico e favorecem 0 desenvolvimento harmonioso do
territorio nacional.

o Program a do Governo tern como objecti vos para este
sector os seguintes:

• Melhoria gradual da fiabilidade, seguran<;a, comodidade
e expansao dos servi<;os de transporte prestados it

popula<;ao nasareas urbanas e rurais;

• Melhoria da acessibilidade do cidadao comum aos

servi<;os;

• Promover a melhoria dos servi<;os na area de cabota
gem e desenvolvimento da competitividade dos portos
mo<;ambicanos;

• Participa<;ao mais eficiente do empresariado nacional
no controlo, opera<;ao e investimento nos sub-sectores;

• Desenvolvimento rapido do sector, atraves da actuali

za<;ao da legisla<;ao, adaptando-a as mudan<;as/exi
gencias que ocorrem e tomando-a mais abrangente
e dinamica;

Para que esses objectivos sejam atingidos serao priorizadas
as seguintes ac<;oes:

Transporte .Rodoviario

• Revisao da legisla<;ao e Regulamento de. Transporte
em Automoveis;

Implanta<;ao de terminais rodoviarios nos principais
corredores de trans porte, com prioridade as cidades.
de Maputo, Beira, Nampula e Tete;

• Reorganiza<;ao do sistema de fiscaliza«ao do trans porte
rodoviario, visando 0 combate ao exercfcio ilegal
desta actividade;

• Incentivar a expansao da rede de transporte de carga
para as zonas rurais, com vista a apoiar os campo
neses na comercializa<;ao de excedentes agricolas;

• Redefini<;ao da politica de assistencia tecnica ao parque
automovel;

• Monitorar a implementa<;ao dos acordos bilaterais e
multilaterais sobre a gestao de transporte rodoviario.

Transporte Ferroviario

• Melhorar as condi<;oes de' seguran<;a no trans porte
ferroviario de pessoas e carga;

• Continuar a concessao de portos e linhas-ferreas de
Nacala, Ressano - Garcia, Goba e Limpopo;

• Melhorar a quafidade do servi<;o de trans porte de
pessoas e bens.
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AviaC;ao Civil

Melharar as candi<;5es de seguran<;a a navega<;aa
aerea;

• Cansalidar a liberaliza<;aa do. mercada de trans porte
aerea;

• Cancessianar a Aeroparta Internacianal de Maputo.;

• Cancluir a estuda de viabilidade para a cancessaa do.

Aeroparta de Nacala;

• lncentivar a melharia da qualidade na presta<;aa de
serVl<;as.

Transporte Maritimo, Fluvial e Lacustre

• Levantamentas hidrognificas nas partas de Maputo.,
Beira, lnhambane, Quelimane e Macfmbaa da Praia;

• Levantamentas hidrograficas no. Niassa;

• Produ<;aa do. rateiro da Zana SuI de Ma<;ambique e
Laga Niassa;

• Estuda de circula<;aa geral na Baia de Maputo. e de
Safala;

• Estuda de distribui<;aa de paluentes dentra da Baia
de Maputo.;

Aquisi<;aa de embarca<;5es para as travessias.

Seguranc;a Rodoviaria

• Operacianaliza<;aa do. segura abrigatoria;

• Prom aver a melharia da seguran<;a rodaviaria, atraves
do. estabelecimento. de sistemas de informa<;aa, do.
refar<;a de mecanismas de cantrola e fiscaliza<;aa
peri6dica aa estada das vefculas, da melhoria da
sinaliza<;aa nas vias publicas e fo.rma<;aado. respectiva
pessaal e do. cumprimento. da disciplina rodaviaria;

• Harmaniza<;aa de narmas e pracedimentas no. ambito.
da SADC.

Comunicac;6es

Elabara<;aa da Palftica das Telecamunica<;5es;

Elabara<;aa da Palftica e Desenvalvimenta da Estra
tegia sabre a Acessa Universal;

Elabara<;aa da Palftica do. Sector Pastal;

Elabara<;aa da Lei do. Servi<;a Pastal;

Desenvalvimenta da Estrategia para a Reestrutura<;aa
do. Sectar Pasta I e das Telecamunica<;5es

Meteorologia

• Melhorar a qualidade das previs5es de tempo. atraves
da introdu<;aa de madelas numericas;

• Melharar a sistema de camunica<;aa de infarma<;aa
metearologica para a publica, atraves da divulga<;aa
de previs5es de tempo. pela televisaa, Internet, audia
texta, e jamais num farmata mais campreensivel.

2.3.10. Turismo

o Turisma e urn das catalisadares do. desenvalvimenta

socia-ecanomica e, em particular, urn instrumenta impul
sianadar da procura de bens lacalmente produzidas, can
tribuinda para a cria<;aa de mais apartunidades de emprega
e equilibria da balan<;a de pagamentas.

o desenvalvimenta do. turisma devera contribuir para a
cansalida<;aa da unidade nacianal e para a valariza<;aa do.

nassa patrimonia historica, cultural e paisagistica.
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o Gaverna adaptara uma estrategia caerente e sustentavel
de utiliza<;aa das recursas turisticas de farma a pramaver
a maximiza<;aa de beneficias ecanomicas e saciais para a
pava mo.<;ambicana.

Assim, canstituem principais abjectivas a alcan<;ar:

• Desenvalver e pasicianar Ma<;ambique cama destina
turistica de classe mundial;

• Cantribuir para a cria<;aa de emprega, cresci menta
ecanomica e alfvia a pabreza;

• Desenvalver urn turisma respansavel e sustentavel;

• Promaver a canserva<;aa e protec<;aa da biadiver
sidade;

• Desenvalver urn turisma que respeite as valores cul
turais e estimule a auta-estima nas camunidades;

Para a alcance das abjectivas seraa desenvalvidas as
seguintes ac<;5es:

• Proceder a implementa<;aa de palfticas sustentaveis
para a desenvalvimenta do. sector do. turisma e pro
tec<;aa da biadiversidade;

• Desenvalver a planifica<;aa integrada no. desenval
vimenta do. turisma;

Promaver negocias lacais de apaia ao. turisma;

• Prosseguir co.m as medidas tendentes a facilitar a
acessa de turistas aa pais;

• Implementar programas especfficas de marketing que
resultem na fartifica<;aa de uma imagem pasitiva do.
pais;

• Ado.ptar medidas baseadas numa parceria activa e
cancertada cam tadas as institui<;5es,nacianais e
estrangeiras, cam vista a facilitar a acessa de Ma<;am
bique as apartunidades no. quadro da realiza<;aa do.
Campeanata Mundial de Futebol de 2010, na Repu
blica da Africa do. SuI;

• Estabelecer urn quadro institucianal cam mecanis
mas adequadas de planifica<;ao. e de can troIa, e uma
capacidade de implementa<;aa efectiva de program as
aas niveis nacianal, provincial e distrital;

• Famentar a desenvalvimenta de produto.s turisticas
adequadas e acessiveis aos varias segmentas do.
mercada;

• Proceder a reabilita<;aa e reorganiza<;aa das Areas de
Canserva<;aa do. Pais; .

• Canceber madelas de gestao. inavadares e pragmliticas
canciliadas cam as interesses das camunidades que
residem no. interior e arredor das Parques e Reservas
Nacianais;

• Criar as candi<;6es para a envalvimenta efectiva das
camunidades no. desenvalvimenta do.sectar do. turisma;

• Desenvalver e expandir a industria de ca<;adespartiva;

• Participar activamente na canstitui<;aa de parcerias
efectivas co.m as paises vizinhas, cam vista a pro
ma<;aa de uma integra<;aa regianal entre as paises da
SADC em marketing, iniciativas transfronteiri<;as;

• Promaver a turisma damestica cama urn do.s vefculas
da cansalida<;aa da unidade nacianal e da valoriza<;aa
do. patrimonia natural, historica e cultural;

• Prom aver ac<;5esde fiscaliza<;aa que permitam educar,
prevenir e carrigir a desenvalvimenta desardenada e
a exercfcia ilegal das actividades de turisma;

• Realizar program as de sensibiliza<;aa a nive\ nacianal
sabre a impartancia do. turisma e a valar do. patri
monia natural e cultural;
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• Promover ac,<oes que estimulem 0 envolvimento dos

sectores publico e privado na institucionaliza,<ao do nlvel

medio nas areas de hotel aria, turismo e conserva,<ao;

• Com bater todas as formas de discrimiml,<ao racial nas
estancias turisticas.

2.3.11. Recursos Minerais

o Governo continuara a priorizar 0 aproveitamento sus
tentavel dos recurs os minerais como forma de promover 0
crescimento economico e melhorar a balan,<a de pagamentos
do Pais.

Neste contexto, constituem objectivos prioritarios do
Governo:

• Aumentar a produ,<ao mineira e de gas natural de modo
sustenta vel;

• Pesquisar e inventariar os recursos minerais, incluindo
o carvao e hidrocarbonetos;

• Fortalecer a capacidade negocial do Governo no que
se refere as concessoes dos recursos minerais tendo em

vista a obten,<ao de beneficios justos para 0 Pais;

• Aumentar a participa,<ao do empresariado nacional no
sector.

Nesta area 0 Governo desenvolvera as seguintes ac,<oes:

• Garantir 0 prosseguimento dos programas de prospec,<ao
e pesquisa de minerais pesados das areias, nomeadamente
Xai-Xai, Chongoene ate lnhambane, Micaune, Deia,
Pebane e 0 desenvolvimento dos projectosde areias
pesadas de Chibuto e Moebase;

• Promover a prospec,<ao e pesquisa de minerais pesados
das areais nas areas potenciais ao longo da faixa costeira

que vai de Quelimane a Quinga nas provincias de
Zambezia e Nampula, respectivamente;

• Promover a pesquisa e prospec,<ao de metais basicos,
metais preciosos, aura e diamantes, nas provincias de
Cabo Delgado, Niassa, Tete, Manica e Zambezia;

• Promover a explora,<ao de rochas ornamentais em Tete,

Manica, Sofala e Cabo Delgado;

• Prosseguir com a inventaria,<ao de minerais nao metalicos
nas provincias de Maputo, Gaza e lnhambane e de aguas
minerais e termais do Pais;

• Promover a instala,<ao no Pais, de indus trias de
processamento e de transforma,<ao primaria de produtos
mmeralS;

• Promover a explora<;ao mineira em pequena escala e
artesanal, atraves do apoio aos pequenos operadores
mineiros nacionais, pela via de assistencia tecnica e
facilita,<ao de investimentos, educa,<ao ambiental e
treinamento;

• Promover a explora,<ao de jazigos de minerais industriais,
tendo em vista a instala,<ao no pais de industrias de
fertilizantes;

• Garantir a reabertura da mina de grafites de Ancuabe;

• Refor,<ar a capacidade de fiscaliza,<ao da actividade
mineira;

Promover a di vulga,<ao ·dos recursos minerais para
atrac,<ao de investimentos e para educa,<ao de novas
gera,<oes;

• Prosseguir a promo,<ao da divulga<;ao da informa,<ao
geologica de base do Pais, para identifica,<ao de novos

depositos com potencial para explora,<ao;
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• Promover a cria,<ao de associa<;oes, cooperativas, socie
dades ou outras formas de organiza,<ao na extrac,<ao
e processamento de pedras preciosas e semi-preciosas
no Pais como forma de assegurar uma explora<;ao
sustentavel dos recursos;

• Garantir a realiza,<ao da pesquisa geologica adicional
e de estudos de viabilidade no ambito da reactiva,<ao
do projecto de carvao de Moatize;

• Promover a realiza,<ao de estudos geologicos, para a
avalia,<ao do potencial carbonifero em areas adjacentes
ao jazigo de Moatize e outras localizadas nas pro
vincias de Tete, Niassa, Cabo Delgado e Manica.

• Garantir a continuidade da prospec,<ao e pesquisa em
areas seleccionadas;

• Garantir a continuidade do mapeamento geologico de
base de todo 0 Pais e a publica,<ao das respectivas
cartas geologicas;

• Garantir a actualiza,<ao da carta geologica de Mo,<am
bique na escala 1: 1 DOO000;

• Promover 0 mapeamento geologico ambiental da zona
costeira de Mo,<ambique na escala 1:50 000 e a
elabora<;ao da carta de Geologia de Engenharia de
Maputo na escala 1:50 000;

Garantir a expansao e a capacita,<ao das esta,<oes
sismograficas do Pais;

Garantir a continua<;ao da pesquisa sistematica de
hidrocarbonetos nas bacias de Mo<;ambique e Rovuma;

• Consolidar 0 quadro regulador e prosseguir com a
reform a institucional do sector de petroleos;

• Garantir a realiza,<ao de actividades de pesquisa na
bacia do Rovuma, nos blocos Zambeze off-shore, nos
blocos 16 e 19, e em outras areas on-shore e off-shore;

• Assegurar a finaliza,<ao do estudo das op,<oes de pro
cessamento e transporte do condensado de Pande e
Temane incluindo a possibilidade de constru,<ao dum
cais especffico para 0 transporte e venda ao mercado
nacional e externo;

• Aprovar 0 quadro regulador para a actividade de dis
tribui,<ao de gas natural e prosseguir com a atribui,<ao
de concessoes;

• Garantir a finaliza,<ao dos estudos sobre a avalia,<ao
do jazigo de lnhassoro que possibilitem a sua e.xplora,<ao
comercial;

• Assegurar a conclusao dos estudos de uso e distri
bui<;ao de gas natural nos cinco pontos de toma ao
longo do gasoduto entre Temane - Ressano Garcia para
implementar projectos de uso e distribui,<ao direccio
nados ao sector industrial e domestico;

• Efectuar a avalia,<ao dos recursos e do potencial de
hidrocarbonetos das bacias sedimentares de Mo,<am
bique e Rovuma, bem como dos "Graben" do Zambeze
e Maniamba.

2.3.12. Desenvolvimento de infra-estruturas

As infra-estruturas sao vitais para a viabiliza<;ao da ini
ciativa e ac,<ao dos individuos e de todas as institui,<oes,
associando-se a eleva,<ao da eficiencia geral dos processos e
consequente redu,<ao de custos e expansao de mercados. A
agricultura e 0 desenvolvimento rural, abrangendo a maioria
da popula,<ao e produtores mais pobres, dependem criticamente
da provisao de infra-estruturas. Tambem delas dependem
outros segmentos do sector privado e de uma maneira geral
a viabilidade das actividades economicas.
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o Governo continuani a priorizar 0 aproveitamento susten
tavel dos recursos e infra-estruturas para 0 aumento do ritmo
de crescimento economico e social do Pais.

Constituem objectivos do Governo nesta area:

• Aumentar 0 acesso da popula<;:aoas fontes energeticas;

• Aumentar as exporta<;:6esde electricidade para os paises
vizinhos;

• Abertura e melhoria da qualidade das vias de acesso;

• Melhorar as infra-estruturas ferro-portuarias, dos
aeroportos e infra-estruturas dos recursos hidricos e
energ6ticos.

A. Energia

Promover a constru<;:ao <;Ienovas centrais termo e
hidroelectricas em Moatize, Mphanda Nkuwa, Alto
Malema, Lurio e Massingir e a reabilita<;:aodas centrais
hidroelectricas de Mavuzi e Chicamba;

• Refor<;:ara rede nacional de transporte de energia electrica
atraves da constru<;:aode novas linhas com destaque para
as seguintes:

- 110 KV de Nampula a Pemba (Condusao);

- 110 KV de Cuamba a Lichinga (Condusao);

- 110 KV de Lichingaa Metangula;

- 220 KV de Chibata a Dondo;

- 110 KV de Manhi<;:aa Macia;

- 400 KV de Songo a Nacala;

- 110 KV de Pemba-Montepuez-Ancuabe;

- 110 KV de Alto Mul6cue aGile;

- 400 KV de Songo a Maputo.

• Dar contlnuidade ao processp de reabilita<;:aoe refor<;:o
da rede de distribui<;:aoe electrifica<;:ao de casas, me
Ihorando 0 ritmo da expansao, assim como a qualidade
do fornecimento, com prioridade para areas urbanas e
peri-urbanas;

• Construir 0 Centro de Despacho para opera<;:ao dos
sistemas;

• Prosseguir com 0 melhoramento do sistema nacional
de transporte de energia electrica em areas prioritaria
mente seleccionadas;

• Desenvolver ac<;:6esconducentes a implementa<;:ao de
projectos de gera<;:aode energia electrica, com base no
aproveitamento do carvao de queima, ,biogas, baga<;:o
e energia hidrica com vista a satisfazer a procura a
medio e longo prazos;

• Prosseguir com os projectos de interliga<;:ao regional,
nomeadamente, Mo<;:ambique-Malawi, Mo<;:ambique
-Zimbabwe (constru<;:aoda segunda linha), e Mo<;:am
bique-Tanzania;

• Prosseguir a extensao do programa de electrifica<;:ao
rural, priorizando a liga<;:aode mais distritos a rede
nacional de energia;

• Prosseguir com ac<;:6escom vista a redu<;:aodos custos
de produ<;:aoe de fornecimento de energia electrica;

• Alargar 0 acesso a energia par parte das popula<;:6es,
em particular, das areas rurais, com recurso a ener
gias renovaveis, nomeadamente, a solar, a e61ica e a
hfdrica;

.• Assegurar a liga<;:aode 80 mil novos consumidores
domesticos;
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• Promover 0 uso sustentavel dos recursos energeticos,
atraves da diversifica<;:aodas fontes de energia, com vista
a preserva<;:aodos recursos de biomassa incentivando 0
recurso as fontes de energia ambientalmente beneficas;

• Promover a constru<;:aodas infra-estruturas de trans porte
e armazenamento de produtos petrolfferos;

• Aumentar 0 acesso aos combustiveis Ifquidos as zonas
reconditas a urn pre<;:oacessivel e implementar inicia
tivas tendentes a minorar os impactos negativos sobre
o meio 'ambiente;

• Prosseguir os esfor<;:oscom vista a promover a expan
sao da rede de distribui<;:aode combustiveis Ifquidos,
em particular 0 petr6leo de ilumina<;:ao,gasolina sem
chumbo e gas de petr61eo Jiquefeito.

B. Estradas e Pontes

• Realizar a reabilita<;:ao e manuten<;:ao peri6dica de
estradas, assegurando a sua qualidade;

• Realizar manuten<;:aode rotina de estradas, melhorando
a qualidade e baixando os custos, priorizando 0 uso
intensivo da mao-de-obra e maximizando a utiliza<;:ao
das tecnologias de baixo custo;

• Conduir 0 estabelecimento da liga<;:aoNorte-Sui, rea
bilitando 0 tro<;:oNamacurra - Rio Ligonha;

• Reabilitar as infra-estruturas rodoviarias dos corre
dores de desenvolvimento;

• Conduir a reabilita<;:aodo tro<;:oVanduzi-Changara;

• Asfaltar a estrada Pemba - Lichinga - Maniamba -
- Metangula;

• Asfaltar a estrada Lichinga - Mandimba - Cuamba;
• Melhorar a estrada Cuamba-Gurue-Lioma-Ruasse;

• Construir a ponte de Caia;

• Construir a ponte da unidade, sobre 0 Rio Rovuma;

• Construir as pontes de Moamba, Guija e Lugela;

• Conduir a reabilita<;:aoe realizar a manuten<;:aoperi6dica
da Estrada Nacional Numero I (EN 1);

Conduir a reabilita<;:aoda ponte da I1hade Mo<;:ambique;
• Reduzir a intransitabilidade da rede de estradas dassi

ficadas e assegurar a continuidade e complementaridade
das redes primaria, secundaria e terciaria, promovendo
entre varias ac<;:6esa reabilita<;:aoe reconstru<;:aodefini
tiva de pontes;

• Promover a participa<;:aodo sector privado na constru<;:ao,
gestao e manuten<;:aodas estradas inter-provinciais e as
de liga<;:aocom 0 exterior;

• Melhorar a capacidade de gestao da rede tornando-a cada
vez mais efectiva e eficaz, consolidando e ampliando
progressivamente 0 processo de descentraliza<;:ao, para
o nivel provincial, da gestao da rede classificada;

• Procurar financiamento para a rede de estradas urbanas
e vicinais.

C. Portos, Caminhos-de-Ferro e Aeroportos

• Condusiio da reabilita<;:aoda linha de Sena e dos ramais
de Marromeu;

• Prosseguir com a reabilita<;:aodo tro<;o ferroviario de
Cuamba-Lichinga;

• Continuar com os esfor<;:os visando angariar finan
ciamento para a constru<;:ao das linhas-ferreas de
QueJimane-Mocuba e a linha de Lumbo;
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• Manuten~ao da rede de ajudas 11 navega~ao (constru~ao
do farol de aproxima~ao ao porto de Chinde e reabi
lita~ao do farol de Mafamede, em Angoche);

• Reabilita~ao de infta-estruturas de acostagem, com
maior destaque para Maputo/Catembe; Inhambanel
IMaxixe e Quelimane/Ricamba (Inhassunge).

D. Gestao de Recursos Hidricos

Prosseguir as negocia~6es internacionais visando
celebrar acordos de partilha, gestao conjunta e uso
sustentavel dos recursos hidricos compartilhados;

• Refor~ar a capacidade de implementa~ao e monito
ramento dos acordos internacionais e desenvolver

obras hidraulicas para a regulariza~ao e armazena
mento de aguas para fins multiplos;

• Garantir a gesta9. integrada e participativa dos recursos
hidricos;J

Desenvolver medidas para mltlgar os impactos dos
eventos climaticos extremos, estabelecendo sistemas
de previsao e aviso de cheias nas principais bacias
hidrognificas;

• Implementar as ac~6es prioritarias preconizadas na
Estrategia Nacional de Gestao dos Recursos Hidricos
(ENGRH).

2.3.13. Comercio internacional e integra~ao regional

As rela~6es economicas com 0 exterior baseiam-se prin
cipalmente nas trocas comerciais que sao cada vez mais
utilizadas como urn dos instrumentos para 0 crescimento
economico e para a redu~ao da pobreza.

Para que 0 comercio internacional cumpra com esse papel
e crucial a sua integra~ao nos pianos de desenvolvimento
economico nacional, de redu~ao da pobreza e uma maior
coordena~ao inter-governamental e das polfticas e programas
sectoriais.

Para garantir uma maior participa~ao do Pais no comercio
regional e internacional 0 Governo prosseguira os seguintes
objectivos:

• Fortalecimento da nossa participa~ao nos organismos
internacionais, e na discussao dos assuntos concernen
tes ao desenvolvimento economico e social do Pais;

• Utiliza~ao do comercio intemacional como urn instru
mento de desenvolvimento e da redu~ao da pobreza;

• Promo~ao do refor~o das rela~6es comerciais com 0
mundo;

Intensificar contactos com os parceiros bilaterais e
multilaterais para angaria~ao de assistencia tecnica
e financeira virada 11 promo~ao do comercio externo
do Pais;

• Participar de forma cada vez mais activa nas ac~6es
tendentes a fortalecer a integra~ao economica nil
regiao austral de Africa.

Assim, para 0 alcancedos objectivos acima referidos 0
Govemo Ira priorizar:

• Tomar medidas para aumento da produ~ao e da
produtividade de modo a fortalecer a resposta dos
exportadores as oportunidades de mercado regional
e intemacional;

• Promover iniciativas para a diversifica~ao das
exporta~6es;

• Reestruturar e refor~ar as institui~6es encarregues da
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certifica~ao das medidas sanitarias e fitossanitarias e
padr6es de qualidade como elemento chave para garan
tir 0 aces so aos mercados regionais e internacional;

• Participar nos foruns negociais (SADC, Organiza~ao
Mundial do Comercio, Acordos de Parcerias Eco
nomicas) para defender os interesses comerciais e
de desenvolvimento do Pais e promo~ao da integra~ao
regional;

• Refor~ar a capacidade de implementa~ao e monitoria
dos acordos comerciais assinados nos niveis bilateral,

regional e multilateral;

• Participar nas negocia<;6es para a cria~ao de uma
zona de comercio livre na SADC;

• Assegurar a monitoria da implementa~ao dos acordos
assinados aos diversos niveis tendo como base os

interesses estrategicos de Mo~ambique;

• Promover e participar no processo de integra~ao
regional e internacional de Mo~ambique, em particular
na SADC, salvaguardando os interesses socio-eco
nomicos. do pais;

• Implementar e monitorar 0 Protocolo Comercial no
quadro da SADC;

• Estabelecer a estrategia de desenvolvimento das
exporta~6es.

2.4. Refor~o da Soberania Nacional e da Coopera~ao
Internacional

2.4.1. Defesa da Soberania Nacional

A defesa da Independencia Nacional, da Integridade Terri
torial, da Soberania e da Constitui~ao da Republica, constituem
vectores centrais onde assenta a Politica de Defesa Nacional.

A experiencia existente, fundamentada pelas conquistas da
luta de liberta~ao nacional, da defesa da independencia,
soberania e integridade do Pais, constituem permanentes
fontes de inspira~ao da ac~ao nesta area.

Neste contexto, e, tendo em conta 0 ambiente de seguran~a,
a situa~ao geopolitic a e geo-estrategica prevalecentes e 0
potencial economico mobilizavel, a plataforma de ac~ao do
Governo na esfera de defesa nacional vai ser orientada no

sentido de dar prosseguimento aos seguintes objectivos:

• Assegurar que 0 servi~o militar seja entendido e
cumprido como urn dever patriotico e uma escola de
cidadania e de unidade nacional;

• Prossecu~ao das ac~6es inerentes a consolida~ao da
paz, da reconcilia~ao nacional e de coesao patriotica;

• Eleva~ao da capacidade defensiva das For~as Armadas
de Defesa de Mo~ambique, tomando-as aptas face
aos desafios do presente e do futuro;

• Cria~ao de condi~6es para maior envolvimento do
sector da defesa nacional nos esfor~os de desenvol
vimento economico, social e humano do Pais.

• Desenvolvimento de ac~6es inerentes 11 coopera~ao
bilateral e multilateral na area da defesa, promovendo
a estabilidade nacional, regional e internacional.

• Desenvolver esfor~os de identifica~ao de parcerias
estrategicas para a eleva~1io da capacidade defensiva
das For~as Armadas de Defesa de Mo~ambique;

• Refor~o da capacidade de previsao de conflitos e
desenvolvimento de variantes de postura da Defesa
Nacional perante os potenciais conflitos;
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• Prossecw;:ao das ac<;:6es visando a consolida<;:ao do pro
cesso do estabelecimento das bases jurfdico-Iegais que
definam os principios orientadores do funcionamento
da institui<;:ao da defesa.

• Fortalecer as For<;:as Armadas de Defesa de Mo<;:am
bique atraves da forma<;:ao em areas especificas e em
mateJia de ciencias militares.

.• Dar continuidade ao programa de logfstica de produ<;:ao
para melhorar a dieta alimentar das tropas;

Para a concretiza<;:ao dos objectivos acima referidos, 0
Governo levara a cabo, entre outras, as seguintes ac<;:6es:

• Alargamento das opera<;:6es do Sistema de Recruta
mento Militar, privilegiando-se a cria<;:ao de Centros
Regionais de Classifica<;:ao e Selec<;:ao de mancebos;

• Treinamento e equipamento das For<;:as Armadas de
Defesa de Mo<;:ambique com base em criterios ou
padr6es •modernos e asseguramento logfstico multi
lateral durante e apos a instru<;:ao milltar, tendo em
conta 0 quadro polftico-social e a natureza dos efectivos
que serao incorporados a luz da Lei do Servi<;:o Militar;

• Continua<;:ao com 0 processo de reabilita<;:ao das infra
-estruturas da defesa, priorizando os ediffcios centrais
de comando e direc<;:ao, bem como os de aquartelamento
e de acomoda<;:ao das tropas;

• Incremento da participa<;:ao das For<;:asArmadas de Defesa
de Mo<;:ambique em miss6es de interesse publico,
nomeadamente de ambito humanitario, de protec<;:ao civil
e de meio ambiente, particularmente as referentes ao
salvamento de vidas humanas e bens da popula<;:ao em
situa<;:aode desastre, calamidades naturais e outras;

• Implementa<;:ao de program as de desminagem e destrui<;:ao
de material excedentario na posse dasFor<;:as Armadas
de Defesa de Mo<;:ambique e identificaveis ao longo do
territorio nacional;

• Prosseguir com a participa<;:ao de contingentes mili
tares das For<;:as Armadas de Defesa de Mo<;:ambique
em opera<;:6es de apoio a paz bem como nos diversos
mecanismos colectivos de seguran<;:a regional;

• Conceber e adoptar: Conceito Estrategico da Defesa
Nacional; Conceito Estrategico Militar, Instituciona
Iiza<;:aoda Programa<;:ao Militar;

• Forma<;:ao sistematica dos recursos humanos adstritos
ao sector, privilegiando-se a especializa<;:ao em materias
de defesa naciorral;

• Proceder a forma<;:ao de qualidade tecnica superior para
Oficiais das For<;:asArmadas de Defesa de Mo<;:ambique
com recurso a utiliza<;:ao plena da Academia Militar
"Samora Moises Machel" .

2.4.2. Cooperayao Internacional

A crescente transforma<;:ao economica c social que se tern
verificado no Pafs, e 0 imperativo da erradica<;:ao da pobreza,
bem como a actual conjuntura internacional, caracterizada pela
globaliza<;:ao, pelo questionamento do multilateralismo. e a
tendencia crescente de blocas regionais, coloca novas desafios a
Polftica Externa e de Coopera<;:ao.

Os interesses nacionais serao promovidos e defendidos,
valorizando as capacidades e potencialidades existentes bem
como a localiza<;:ao geo-estrategica do Pafs que Ihe conferem uma
posic,:ao privilegiada no contexto regional e internacional.

A cultura de paz, 0 dialogo e a reconciliac,:ao nacional em franca
consolida<;:ao e promo<;:ao no Pafs, guiarao 0 relacionamento com
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outros povos e pafses do mundo inteiro. Neste quadro, serao

privilegiados a unidade nacional, a defesa e a consolidac,:ao da
democracia, a cultura do respeito pelos direitos do homem, bem
como 0 combate ao mercenarismo e ao terrorismo internacional

e todas as farmas de fundamentalisma ou discriminac,:ao no
concerto das Na<;:6es.

A promo<;:ao da riqueza cultural, resultante da diversidade do
povo mo<;:ambicano, contribuira de forma significativa para 0
refor<;:o da identidade nacional na arena internacional, factor
importante para granjear maior simpatia e solidnriedade
internacionais.

Na ac<;:aoexterna, a prioridade continuara a ser a consolida<;:ao
da Comunidade para 0 Desenvalvimento da Africa Austral 
SADC, instrumento essencial para 0 desenvolvimento equilibrado
e integrado dos pafses da regiao. A sua progressiva integra<;:ao
refor<;:ara 0 ambiente favoravel a paz, principal mente no que diz
respeito a cria<;:aode mecanismos de preven<;:ao, gestao e resolu<;:ao
de conflitos, combate conjunto ao crime organizado e de gestao
com urn, mutuamente vantajosa das capacidades e recursos
regionais.

A polftica externa sera guiada pelos principios consagrados
na Constitui<;:ao da Republica de Mo<;:ambique e na Carta das
Na<;:6es Unidas, do Acto Constitutivo da Uniao Africana e do
Tratado da SADC.

Neste contexto e em consonancia com estes principios, 0
Governo prosseguira os seguintes objectivos na condu<;:ao da sua
Polftica Externa:

• Promo<;:ao e defesa dos interesses nacionais no plano
internacional;

• Promo<;:ao de rela<;:6es de amizade, coopera<;:ao e soli
dariedade com todos os Estados, baseadas no respeito

mutuo pela soberania e integridade territoriais, igualdade,
nao ingerencia nos assuntos internos e na reciprocidade
dos beneffcios;

• Estabelecimento e refor<;:o de la<;:os especiais de ami
zade e coopera<;:ao com os pafses da regiao Austral de
Africa, com os pafses de Ifngua oficial portuguesa e com

os pafses de acolhimento de emigrantes mo<;:ambicanos;

• Observancia e aplica<;:ao dos principios da Carta da
Organiza<;:ao das Na<;:6es Unidas, do Acto Constitutivo
da Uniao Africana e do Tratado da SADC;

• Observancia e aplica<;:ao dos principios do Movimento
dos Pafses Nao-Alinhados;

• Solidariedade com a luta pela unidade dos povos e Esta
dos Africanos, baseada na liberdade, dignidade e direito

ao progresso economico e social;

• Refor<;:o das rela<;:6es com pafses empenhados na con
solida<;:ao da independencia nacional e na recupera<;:ao
do uso e controlo das suas riquezas em beneflcio dos

respectivos povos;

• Luta pela instaura<;:ao de uma nova ordem economica,
justa e equitativa nas rela<;:6es internacionais;

• Solidariedade com a luta pela liberta<;:ao nacional dos

povos, e presta<;:50 de asilo as pessoas perseguidas em
razao da sua luta pela paz, democracia e liberta<;:ao
nacional dos seus povos;

• Defesa, promo<;:ao e respeito pelos Direitos Humanos;

• Promo<;:ao da cultura e polftica de paz, da defesa e pre
serva<;:ao da estabilidade e seguran<;:a nacionais, dando
primazia a solu<;:6es negociadas dos conflitos e so
recorrendo a for<;:a,em caso de legftima defesa;
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• Defesa do principio do desarmamento geral e universal
de todos os Estados;

• Contribuicrao para a transformacrao do Oceano Indico em

zona desnuclearizada, de paz e de cooperacrao;

• Promocrao de mecanismos que favorecram a consolidacrao

da confiancra entre Estados, factor vital para a promocrao
de urn clima de segurancra, estabilidade e paz regionais.

Para alcancrar estes objectivos, 0 Governo ini:

• Garantir a integridade territorial e a estabilidade polftica
e socio-economica nacional;

• Garantir a consolidacrao da paz, a unidade nacional, 0
alargamento e aprofundamento do processo democrMico,
a reconstrw;ao nacional, desenvolvimento economico e
normalizacrao da vida dos mocrambicanos;

• Contribuir para 0 reforcro da paz e segurancra interna
cionais, bem como para 0 progresso harmonioso e bem
-estar da humanidade;

• Projectar no mundo a realidade polftica, socio-economica
e cultural do Pais, elevando cada vez mais alto 0 nome e

prestigio de Mocrambique no concerto das nacroes e, neste
contexto, ampliar e refon;ar 0 papel e a sua intluencia na
Comunidade lnternacional;

• Promover e intensificar rela<;:oes diplomMicas com todos
os paises, no intuito de refor<;:ar as rela<;:oes de amizade e
coopera<;:ao, de acordo com os interesses nacionais da
Republica de Mo<;:ambique;

•• Cooperar com todos os paises, especial mente, com os
membros da U.A., SADC, CPLP, PALOPs, ACP e paises
situados ao longo do canal de Mo<;:ambique, baseando-se
nos la<;:oshistoricos e culturais e na afinidade de interesses

politicos, economicos e sociais;

• Realizar alian<;:ascom grupos de paises que partilhem os
mesmos interesses estrategicos de Mo<;:ambique;

• Priorizar uma interven<;:ao diplomMica virada para uma
maior integra<;:ao e participa<;:ao de Mo<;:ambique na
economia mundial;

• Desenvolver ac<;:oes conducentes a redu<;:ao e/ou
elimina<;:ao da divida externa;

• Promover accroes de coopera<;:ao com os diversos
parceiros, com vista a angariar recursos para a im
plementa<;:ao do Program a do Governo em prol do
desenvolvimento sustentavel e equilibrado do Pais e
a erradicacrao da pobreza;

• Consolidar 0 relacionamento privilegiado com os par
ceiros de desenvolvimento;

• Contribuir para a promo<;:ao da estabilidade politica da
regiao austral de Africa;

• Contribuir para a erradica<;:ao de contlitos em Africa,
tendo em conta 0 seu impacto negativo na imagem, no
investimento, na credibilidade e nos nfveis de confian<;:a
e de competitividade do continente africano;

• Contribuir nos esfor<;:os do continente para a materia
Iiza<;:ao da Comunidade Economica Africana incluindo
a promo<;:ao da Nova Parceria para 0 Desenvolvimento
de Africa, NEPAD;

• Contribuir nos esfor<;:os intarnacionais visando a im
plementa<;:ao dos Objectivos de Desenvolvimento do
Milenio, consubstanciados na Declara<;:ao do Milenio;

• Contribuir para a instaurac;ao de uma nova ordem

mais justa e equitativa nas rela<;:oes internacionais
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nomeadamente atraves de uma participa<;:ao activa no
processo de reformas em curso nas Nacroes Unidas e
nas negocia<;:oes multilaterais do sistema economico
internacional vigente;

• Continuar os esfor<;:os de reafirmac;ao das fronteiras
terrestres e delimita<;:ao das fronteiras maritimas;

• Proteger e dar assistencia aos cidadaos mo<;:ambicanos
no estrangeiro;

• Promover uma maior inser<;:ao e participacrao das Co
munidades Mo<;:ambicanas no exterior, nos assuntos
do Pais, projectando 0 seu prestigio nos paises de
acolhimento;

• Promover 0 ingresso de quadros nacionais nas orga
niza<;:oes sub-regionais, regionais e internacionais de que
Mocrambique faz parte.

III. Questoes transversais

3.1. Desminagem

As minas anti-pessoal continuam a constituir urn impedimento
muito serio a implementa<;:ao dos program as de desenvolvimento
no Pais, em particular nas zonas rurais. Apesar da implementa<;:ao
ininterrupta de urn programa sustentavel de desminagem no
Pais ao longo de mais de dez anos, com resultados bastante

encorajadores, informa<;:oes sobre novas areas suspeitas de
estarem minadas continuam a tluir de todas as partes do Pais,

requerendo mais aten<;:ao ate a erradica<;:ao das minas anti
-pessoal de todo 0 territorio nacional.

Os principais bloqueios da presen<;:a de minas mais reportados
tern sido nos dominios de terras agricolas, estradas., agua rural e

terras nao agricolas destinadas a varios propositos economicos
e sociais.

A ac<;:aodo Governo no dominio do programa de ac<;:aosobre
minas assenta, fundamentalmente, na prossecu<;:ao da meta
preconizada na "Conven<;:ao sobre a Proibi<;:ao de U so, Produ~ao,
Armazenamento e Transferencia de Minas Anti-Pessoal e sobre

a sua Destrui<;:ao", no sentido de 0 Pais concluir a clarifica<;:ao
de todo 0 territorio nacional, em paralelo com a implementa<;:ao

de programas de assistencia as vitimas de minas e da sua
reintegra<;:ao socio-economica.

o program a de ac<;:ao sobre minas tern por objectivos fun
damentais contribuir para a reducrao da pobreza absoluta, bem
como evitar ou reduzir a perda de vidas humanas em consequen

cia da presen<;:a de minas.

Constituem objectivos do Governo no dominio da acc;ao
sobre minas os seguintes:

• Assegurar a clarificacrao das areas minadas e a destrui<;:ao
das minas anti-pessoal ou engenhos nao explodi'dos
localizados;

• Prom over a sinaliza<;:ao das areas suspeitas de estarem
minadas;

• Promover a implementa<;:ao de program as de assistencia
as viti mas de minas anti-pessoal;

• Prom over a implementa<;:ao de program as de educa<;:.ao
c1vica sobre 0 perigo de minas.

Para a prossecucrao destes objectivos 0 Governo ira desen
volver as seguintes ac<;:oes:

• Criar capacidade nacional de desminagem;

• Criar capacidade nacional de gestao do programa de forma
a assegurar uma maior eficacia das varias intervenc;6es;

• Coordenar as actividades de desminagem;
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• Coordenar a destrui<;ao das minas anti-pessoal e dos
engenhos nao explodidos localizados;

• Actualizar a pesquisa de impacto e realizar pesquisas
tecnicas nas zonas afectadas por minas anti-pessoal;

• Promover ac<;6es de apoio as vltimas de minas anti
pessoal e a sua reintegra<;ao s6cio-econ6mica;

• Promover a implementa<;ao de programas de educa<;ao
cfvica sobre 0 perigo das minas anti-pessoal;

• Desenvolver, manter e actualizar 0 sistema de gestao de
informa<;aosobre minas anti-pessoal;

• Realizar a monitoria e controlo de qualidade;

• Desenvolver e divulgar ncirmasnacionais de desminagem;

• Promover 0 uso eficiente das ferramentas de desminagem;

• Realizar treino e capacita<;ao profissional nos varios
domInios do programa de ac<;aosobre minas;

• Refor<;ar a capacidade tecnica nacional na reco"lha,
tratamento e dissemina<;ao da informa<;ao sobre minas;

• Participar dos esfor<;os internacionais na erradica<;ao de
minas anti-pessoal e na universaliza<;ao da Conven<;ao
sobre 0 banimento de minas anti-pessoal;

• Realizar ac<;6esde divulga<;aosobre 0 programa de ac<;ao
sobre minas.

3.2. Ambiente

o desenvolvimento econ6mico e social do pais direccionado
para 0 combate a pobreza absoluta baseia-se no uso racional dos
recursos naturais, atraves da planifica<;ao e controlo correctos
das actividades humanas, numa perspectiva de sustentabilidade
a longo prazo.

No contexto dos tres pilares de desenvolvimento susten
tavel, nomeadamente 0 desenvolvimento econ6mico, social e a
conserva<;ao do ambiente, 0 Governo continuara a considerar os
aspectos ambientais como sendo de maior relevancia em todos
os processos de formula<;aode polfticas, pIanos e projectos, rumo
ao desenvolvimento humano sustentavel, tendo sempre como
prioridade a equidade do genero, 0 bem-estar social, a preven<;ao
eo combate a degrada<;aoambientaL uso sustentavel dos recursos
naturais e uma planifica<;ao participativa e democrMica.

Neste ambito, constituem objectivos prioritario.s do Governo
os seguintes:

• Fortalecer 0 quadro institucional e legal para 0 uso sus
tentavel dos recursos naturais, planeamento e ordena
mento do territ6rio, preven<;ao e combate a degrada<;ao
ambiental, avalia<;ao do impacto ambiental e educa<;ao
ambiental;

• Assegurar que os recursos naturais no seu todo sejam
usados de forma racional e harmoniosa para 0 desen
volvimento do Pais;

• Assegurar que as decis6es para a implementa<;ao de
actividades com potencial de causar a degrada<;ao
ambiental sejam precedidas da respectiva avalia<;ao do
impacto ambiental;

• Assegurar a aprova<;ao e implementa<;ao da estrategia
ambiental para 0 desenvolvimento sustentavel de Mo
<;ambique, por forma a que se tenha uma visao comum
sabre 0 tratamento das materias ambientais no Pais;

• Assegurar que as prioridades ambientais sejam devi
damente integradas nos programas de desenvolvi
mento dos sectores economicos. concretamente: minas.

energia. agricultura, estradas, iiguas e saneamento,
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transportes, pescas e turismo. Refor<;ar a coopera<;ao
interuinstitucional a nlvel nacional e internacional em

materia do meio ambiente, planeamento e ordenamento
do territorio;

• Assegurar que a actividade de planeamento e orde
namento territorial, seja exercida com bases legal
mente estabelecidas, com prioridade para as areas
ecologicamente sensiveis e de desenvolvimento prio
ritario;

• Dinamizar as actividades de inspec<;ao e fiscaliza<;ao,
com vista a estancar os danos ambientais, sobretudo em
areas de maior sensibilidade ecol6gica, com destaque
para as zonas costeiras e urbanas;

• Educar e difundir a pertinencia da preserva<;ao do
ambiente junto as popula<;6es com vista a incrusta<;ao
da cultura de conserva<;iio e utiliza<;ao sustentavel dos
recursos naturais;

• Promover a investiga<;ao e testa gem de prMicas e tec
nologias apropriadas de combate a erosao, queimadas
descontroladas, seca, desertifica<;ao e conserva<;ao da
biodiversidade.

• Fortalecer a parceria com 0 sector privado na gestiio
ambiental;

Para a prossecu<;iio destes objectivos, 0 Governo desen
volveni as seguintes ac<;6es:

• Refon;ar 0 quadro legal e institucional para a gestao
ambiental, planeamento e ordenamento territorial
adequados;

• Promover a elabora<;ao de pianos de orden amen to
territorial das areas de desenvolvimento prioritarias,
incluindo as areas habitacionais, de desenvolvimento
industrial, turfstico, explora<;ao mineira, zonas francas e
corredores de desenvolvimento;

• Prosseguir os esfor<;os conducentes a coordena<;iio
sistematica entre a planifica<;aoterritorial e a planifica<;ao
distrital descentralizada em curso no PaIs;

• Prosseguir com os esfor<;os conducentes a monitori
za<;ao contInua do estado do ambiente com bases
cientificamente testadas;

• Assegurar a produ<;aode estatistica ambiental, com vista
a facilitar a tomada de decis6es sobre 0 meio ambiente,
bem como melhorar 0 acesso do publico aos dados sobre
o estado do ambiente no PaIs;

• lncluir os aspectos de protec<;ao ambiental e gestiio de
recursos naturais nos curricula de ensino, na educa<;iio
formal em todos os niveis e realizar ac<;6esde forma<;iio
nao formal, incluindo a promo<;iiode cursos especfficos
em materia do ambiente, orientadas para os profissionais
e extensionistas de gestao ambiental;

• lncluir princfpios ambientais nos curricula da educa<;iio
formal a todos os nlveis e realizar actividades de for

ma<;iio nao formal, orientadas para os profissionais e
extensionistas de gest1io ambiental;

• Prom over e realizar actividades de pesquisa com vista
ao desenvolvimento de prMicas e tecnologias benignas
ao ambiente;

• Desenvolver estrategias e pianos de gestiio de ecos
sistemas especfficos, tais como corais, mangais e terras
hllmidas do interior;

• Estabelecer 0 sistema de controlo da opera<;ao das
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actividades potencialmente poluidoras ou perigosas,
tendo em conta os padr6es de qualidade ambiental
nacionais e internacionais;

• Promover a implementa<;ao das conven<;6es interna
cionais sobre 0 ambiente, ratificadas pelo Pais;

• Realizar program as de capacita<;ao das comunidades
na gestao dos recursos naturais, com prioridade para as
zonas rurais de maior sensibilidade e risco ambiental,

incluindo a divulga<;ao da legisla<;aoexistente;

• Refor<;ar a capacidade tecnica dos municfpios e admi
nistra<;6es distritais em materia de planeamento e
ordenamento territorial e ambiental;

• Consolidar e capacitar 0 Conselho Nacional de De
senvolvimento Sustentavel, 0 Fundo do Arnbiente, e os
Centros de Desenvolvimento Sustentavel;

• Estabelecer urn banco de dad os nacional sobre a

disponibilidade, conserva<;aoe uso dos recursos naturais,
bem como sobre a polui<;aoatmosferica, gestao de Iixos,
num sistema de informa<;aoterritorial, acessivel a todos
os organismos interessados e a sociedade em gera!;

• Desenvolver ac<;6esque conduzam a redu<;ao da vul
nerabilidade do Pais as calamidades e catastrofes

naturais, atraves da adop<;aode pniticas de planeamento
e gestao ambiental apropriados;

Estimular os agentes economicos no uso de tecnologias
e pr<iticasambientalmente sas, nos processos produtivos.

3.3. Redu9ao do impacto das calamidades naturais

Mo<;ambique e vulnenivel a catastrofes provocadas por
anomalias climaticas. A maioria das bacias hidrograficas dos
rios em que ocorrem chuvas intensas se extendem a montante
de Mo~ambique, em areas geograficas pertencentes aos paises
vizinhos, obrigando a descargas intempestivas das suas
barragens.

As calamidades natuarais, resultantes das mudan<;as
clim<iticas,sao urn dos factores que agravam a situa<;ao da
pobreza absoluta em Mo<;ambique, pois estas tern urn impacto
destruitivo sobre a dimensao humana e as infra-estruturas socio
-economicas.

Neste ambito, constituem objectivos prioritarios do Governo
os seguintes:

• Reduzir 0 numero de vitimas humanas e a perda de
propriedades;

Consolidar a cultura de preven<;ao;

• Dotar 0 Pais de meios de preven<;ao e mitiga<;ao.

Para a pros5,f:cu<;aodestes objectivos 0 Governo desen
volveni as seguintes ac<;6es:

• Efectuar 0 mapeamento das zonas de risco;

• Refor<;ar os meios do sistema de aviso previo, atraves
da emissao de informa<;ao atempada sobre ciclones
tropicais, chuvas torrenciais e secas e com a localiza<;ao
exacta das zonas de impacto ou areas;

• Mobilizar recursos para preven<;ao e mitiga<;ao das
calamidades;

• Refor<;ar a coordena<;ao institucional inter-sectorial
de resposta;

• Refor<;ar a coordena<;ao regional e internacional,
particularmente, na gestao das bacias hidrograficas;

• Criar urn banco de dados que possibilite a realiza<;ao de
estudos nas areas do clima e seus impactos;
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Promover a constru<;ao e uso de sistemas de armaze
namento de aguas, nas zonas de estiagem, para a irriga<;ao
dos campos;

• Intensificar ac<;oes de forma<;aoe educa<;ao cfvica.

3.4. HIV-SIDA

A pandemia do HIV/SIDA em Mo<;ambique esta a atingir
propor<;6es alarmantes, corn uma prevalencia de 14,9%. Pro
jec<;oes para 2004 indicam que 500 novas infec<;oes de HIV/
/SlDA ocorrem por din em adultos (15-49 anos de idade), dos
quais 90 em crian<;as dos 0-14 anos de jdade atraves da
transmissao vertical. Cerca de 1.4 milhoes de pessoas vivem
com HIV/SlDA, sendo 60% mulheres e 40% homens, com
273 000 orffios do SIDA.

Esta situa<;aoimplica a redu<;aoda esperan<;ade vida e a perda
do capital humano que contribui para 0 crescimento economico
do Pais e a subsistencia da familia, tornando-a mais vulneravel a

pobreza.

a combate ao HlV/SIDA requer uma interven<;ao multi
sectorial, exigindo coordena<;ao de esfor<;os entre os varios
intervenientes para a racionaliza<;ao do uso de recursos.

Para travar esta ac<;ao, a Estrategia Nacional de Combate
ao HlV/SIDA indica 7 areas de interven<;ao, os principiais
objectivos a alcan<;ar e respectivas estrategias que sao pros
seguidas na ac<;aogovemamental.

Assim, 0 Govemo prosseguini os seguintes objectivos e
act;oes estrategicas:

Redu9ao do numero de novas infec90es do nivel actual
de 500 por dia, para 350 em 5 anos e 150 em 10 anos.

• Desenvolver ac<;oesde Informa<;ao, Educa<;ao e Comu
nica<;ao (IEC) direccionadas especificamente para os
diferentes extractos populacionais com a adequa<;ao
das mensagens e dos veiculos e fazendo uso de linguas
mo<;ambicanas;

• Desenvolver ac<;oesde Informa<;ao, Educa<;ao e Comu
nica<;ao (lEC) direccionadas especificamente para
grupos altamente vulneraveis, zonas de confronto rural!
/urbano, com a adequa<;aodas mensagens e dos veiculos
aos destinatarios especfficos;

• Acelerar a introdu<;ao de conteudos relacionados com
o HlV/SIDA nos materiais educacionais em todos os
nfveis do Sistema Nacional de Educa<;ao;

Incentivar a organiza<;ao de actividades extra-curricula
res dirigidas ao combate ao HIV/SlDA ern todos os
nfveis do Sistema Nacional de Educa<;ao;

• Melhorar a distribui<;ao do preservativo explorando as
capacidades logisticas de todos os sectores e organ is
mos; promo<;ao do preservativo feminino e aumento da
sua disponibilidadeem locais de venda;

• Expandir a rede dos Gabinetes de Aconselhamento
e Testagem Voluntaria (GATV's e SAAJ's);

• Forma<;ao dos Praticantes de Medicina Tradicional
em Bio-seguran<;a;

• Melhoramento da Bio-seguran<;anas Unidades Sanitarias
e redu<;ao da possibilidade de contagio por transfusao
sanguinea •.

Transformar 0 combate ao HIV/SIDA numa urgencia
nacional;

• Seleccionar figuras de prestigio nacional para integra
rem a categoria de "activistas especiais" no combate
contra 0 HIV/SIDA;
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• Estabelecer como meta adicional em todos os programas
e actividades de combate ao HIV/SIDA, particularmente
a nivel das comunidades de base, a identificac;ao moti
vac;aoe envolvimento de pessoas localmente influentes,
Ifderes de opiniao, educadores, dirigentes associativos,
chefes de familia e outros;

• Preparar informac;ao personalizada para esc\arecimento
das lideranc;as e sugestao das intervenc;6es mais deseja
veis nos respectivos sectores;

• Desenvolver uma estrategia de comunicac;ao dirigida
aos formadores de opiniao;

• Encorajar os orgaos de comunicac;ao social a participarem
na mobilizac;ao para 0 combate contra 0 HIV/SIDA;

• Encorajar 0 relato e promover a publicac;ao e difusao
de experiencias pessoais, testemunhos e historias de
sucesso na luta contra 0 HIV/SIDA;

• Promover debates nas associac;6es economicas sobre
temas relacionados com 0 HIV/SIDA, nomeadamente
no que respeita as vantagens da prevenc;ao e tratamento
como polftica empresarial.

Reduzir 0 Estigma e a Discrimina<;:aoIigados ao HIV/SIDA

• Publicar, reforc;ar ou dar forc;ade lei a todas as medidas
que visem eliminar todas as formas de discriminac;ao
negativa e garantir 0 gozo pleno dos direitos humanos e
liberdades fundamentais a todas as PVHS;

• Criar em diferentes pontos do Pais gabinetes de apoio
juridico as PVHS, em particular no que respeita a
aplicac;ao da Lei n.o5/2002 e aos direitos sucessorios;

• Encorajar, apoiar e prestigiar PVHS que decidam tamar
publico 0 seu estado de seropositividade e promover a
sua participac;ao a todos os niveis no combate contra 0
estigma e discriminac;ao;

• Inc\uir 0 combate ao estigma e discriminac;ao nas materias
de informac;ao e educac;ao sobre a SIDA, nos program as
escolares e em todas as acc;6es de formac;ao ligadas ao
combate ao HIV/SIDA;

• Promover a acsao continua de discussao sabre 0 estigma
e discriminac;ao com envolvimento de personalidades
nacionais, dirigentes politicos, lideres religiosos,
jornalistas e outros formadores de opiniao e PVHS;

• Sensibilizar os jornalistas sobre as consequencias da
difusao de mensagens erroneas ou irrcsponsaveis sobre
o HIV/SIDA nos orgaos de comunicac;ao social;

• Reforc;ar, nos program as de treino e capacitac;ao do
pessoal da Saude, os aspectos eticos e deontologicos da
area respectiva, com enfase na responsabilidade sobre
a educac;iiosanitaria dos doentes e das comunidades.

Prolongar e melhorar a qualidade de vida das pessoas
infectadas pelo HIVe dos doentes de SIDA

• Melhorar 0 esquema de distribuic;ao dos medicamentos
de primeira linha para 0 Tratamento de Infecc;6es
Oportunisticas as Unidades Sanitarias;

• Promover junto das organizac;6es da sociedade civil,
particularmente, agentes economicos e comunidades
religiosas, no sentido de apoiar a extensao dos servic;os
de Tratamento de Infecc;6es Oportunistas;

• Fazer inc\uir em todos os pianos sectoriais programas
de apoio ao tratamento a trabalhadores vivendo com
HIV/SIDA;
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• Formac;ao especffica a medio prazo de tecnicos
especializados em HIV/SIDA (medicos e paramedicos.
farmacia, gestores. etc.);

• Estabelecimento de protocolos que regulem a admi
nistrac;ao terapeutica no Pais e garantir, por via desses
protocolos, que a componente nutricional seja devi
damente contemplada;

• Envolvimento das comunidades atraves de grupos de
activistas voluntarios. alunos no perfodo de ferias, e
outros, na prestac;ao de cuidados apropriados;

• Promover junto das organizac;6es da socieQade civil,
particularmente, agentes economicos e comunidades reli
giosas. 0 apoio a extensao dos servic;os de' Cuidados
Domiciliarios;

• Capacitar membros de famflias vivendo com HIV/
/SIDA a prestarem os cuidados apropriados aos
doentes, inc\uindo 0 melhoramento da dieta alimentar

por introduc;ao de alternativas nutricionais.

Reduzir as consequemcias do HlV/SIDA a nfvel dos
indivfduos, das famflias, comunidades, empresas e
ainda os impactos globais.

• Promover parcerias entre 0 sector publico e privado e as
ONGs em iniciativas, visando a criac;ao de capacidades
locais de gerac;ao de rendimentos;

• Pesquisa e difusao de variedades de alto rendimento na
produc;ao agro-pecuaria, de tecnicas de conservac;ao
pos-colheita e de processamento alimentar que aliviem
o esforc;o ffsico em particular das mulheres;

• Monitoria sistematica das condic;6es de seguranc;a ali
mentar com prioridade nas zonas de alta prevalencia
de seropositividade;

• Educac;ao e apoio nutricional em particular as PVHS e
suas famflias;

• Incentivos fiscais e outras facilidades as empresas que
integrarem nos seus pIanos de negocios acc;6es con
cretas de combate ao HIV/SIDA e mitigac;ao das suas
consequencias;

• Encorajar e apoiar familias, comunidades e organiza
c;6es que realizem acc;6es concretas de solidariedade
dirigidas a pessoas vivendo com 0 HIV/SIDA;

• Reforc;o da capacidade de distribuic;ao de suplemento
nutricional as PVHS, particularmente as que estiverem a
receber TARV;

• Adequac;ao dos criterios de atribuic;ao do atestado de
pobreza a situac;ao particular das PVHS e suas familias e
difusao de informac;ao sobre os requisitos para a sua
obtenc;ao;

• Criac;ao de mecanismos mais f1exiveis de registo civil.
com especial atenc;ao para crianc;as orras. inc\uindo 0
registo no hospital e a busca activa ao domicilio;

• Encorajar e apoiar as famflias e comunidades que
adoptarem ou tutelarem as crianc;as e orraos vulneraveis;

• Criac;ao de gabinetes de apoio jurfdico as PVHS;

• Completar 0 quadro legal que regula as actividades de
combate ao HIV/SIDA e suas consequencias.
designadamente no que respeita a protecc;ao dos direitos
das PVHS.
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Aumentar 0 grau de conhecimento cientffico sobre 0
HIV/SIDA, suas consequencias e as melhores praticas
no seu combate

• Criacrao de um grupo multi-sectorial para a promocrao da
investigacrao cientifica de temas ligados ao HIV/SIDA;

• Realizar estudos de impacto do HIV/SIDA em sectores
estrategicos e analisar a contribuicrao de cada sector na
resposta nacional a epidemia;

• Explorar as possibilidades oferecidas pela cooperacrao
regional e internacional na investigacrao sobre 0 HIV/
/SIDA;

• Incentivar as Universidades e outros centros de pesquisa

a desenvolver programas especificos de investigacrao
nas diversas vertentes do HIV/SIDA;

• Promover estudos padronizados, coordenados com os
ciclos de planificacrao, de prevalencia do HIV/SIDA e
de Conhecimentos, Atitudes e Praticas (Estudos CAP);

• Desenvolver um centro de documentacrao multimedia
sobre 0 HIV/SIDA e uma base de dados para beneficio
de entidades publicas, organizacroes privadas, ONG's, que
investiguem ou realizem accroes de combate ao HIV/
/SIDA.

Reforyo da capacidade de planificayao, coordenayao e
descentralizayao dos mecanismos de tomada de
decisao e gestao de recursos

• Refon.;ar 0 papel do CNCS na coordenac;aoda resposta
nacional;

• Assegurar que todos os sectores elaborem pianos
operacionais que contribuam para a realizac;ao dos
objeclivos e melas do Plano Estralegico Nacional;

• Assegurar que as planas de desenvolvimento de cada
sector sejam coerentes com a estrategia nacional de
combate ao HIV/SIDA;

• Envoivimemo das comunidades locais e suas Iiderancras
em aC(;CleSde com Dale ao HIV/SIDA;

Aroio a todas as inslilui~oes envoividas na imple
menla<;ao do PEN no esfor(;o para 0 melhoramento
continuo da qualioade oa sua intervem;~i();

J\lielhoramento da coordena<;ao das intervenc;6es de
tooos os parceiros envolvidos no combate ao HIV/SIDA

" Desenvolvimento das capacidades dos parceiros nacio
nais., com panicuiar atens:ao na gestao de recursos c
reforc;o do seu poder de negocia(/io.

3.5. Gen8ro

A Iv'Iulher em Moc;ambique constilui cerca de 52% da
populac;ao total, dos quais n.2rh, na zona rural, com indicadores
de desenvo!vimento humano extremamenre baixos lais comu
a taxa de analfabetismo de cerca de 68%.

A siluac,;flo da mulher no nosso pais e caracterizada pOI'
gran des dificuldades relacionadas com uma serie de factores,

lais como os de ordem economica, a rigidez dos papeis de
genero atribuidos socialmente as mulheres, 0 diffcil acesso a

educacrao, Ll salide, i1 varios recursos como nomeadamente
credito, posse de terra e a fraca participacrao nos orgaos de
lomada de decisoes.

Os resultados alcanc,;ados nas areas da' Mulher, da Familia
e da Acc,;ao Social, levam 0 Governo a reforc,;ar ainda mais as

suas capacidades na formulacrao e reforrnulacrao de polfticas, de
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estrategias e de mecanismos eficazes para 0 combate a po breza,
reducrao do desemprego e das desigualdades de genero, assim
como para integracrao social dos grupos vulneraveis.

As mulheres contribuem para a economia e para a luta contra
a pobreza atraves do seu trabalho remunerado e nao remunerado,
realizado na familia, na comunidade ou no local de trabalho. 0

empoderamento das mulheres e um factor decisivo para a
erradicacrao da pobreza.

A pobreza das mulheres esta directamente relacionada com
a ausencia de possibilidades e de autonomia econ6mica, com
o fraco acesso aos recursos econ6micos, incluindo 0 credito,

a posse da terra, a educac;:ao, a servicros de .apoio e com a fraca
participac;:ao no processo de liderancra e tomada de decisao.
As mulheres estao, ainda, pouco representadas no processo
de lomada de decisao econ6mica, no processo de formulac,;ao
de politicas, incluindo as financeiras, monetarias, comerciais,
de gestao, entre outras.

A participac,;ao da mulher no mercado de trabalho remu
nerado, formal e nao formal, aumentou consideravelmenle.

Apesar de continuarem a trabalhar nos sectores agricola e
comercio, as mulheres tem vindo a envolver-se progressiva
mente em micro empresas e em empresas de pequena e media
dimensao e, em alguns casos, tern adquirido preponderancia
no sector informal.

Os rendimentos das mulheres tern vindo a tornar-se cada vez

mais necessarios em todo tipo de agregados. Sem a participa
c;:ao activa das mulheres e a incorporacrao das suas aspiracroes a
todos os nfveis de tomada de decisao, e, em todos os dominios

do desenvolvimento do Pais os objectivos da equidade do genero,
do desenvolvimento e da paz nao poderao ser alcanc,;ados.

o rapido desenvolvimento do HIV/SIDA tem um impaclo
devastador nas mulheres devido a sua condic,;ao de pobreza e de

desigualdade de poder na sociedade.

A Constituic;ao da Republica consagra direitos e de veres iguais
para homens e mulheres e varios esfon;os tem sido realizados
pOl' varias instituic,;6es e organizac,;6es para garantir essa igualdade.

Moc;ambique e sigriatario da Convenc;ao sobre a Eliminus;ao
de Todas as Formas de Discriminac;ao contra a Mulher (CEDA W),
que e um importante instrumento internacional em prol au:;
direltos humano, .. h1esle ambilo, serflO prosseguidm; esi'on;us

de Implementa(;ao dos compromissos as:;umido:; de acordo corn
a Plataforma de Beijing.

o Governo de ]·.jioqamDique, no seu esfon;o oe promo<;ao da
igualdade de direitos e de oportuf1ldade:; entre 0 hO!TI;cm e a
muiher, para a elevac;fto do estaluto da rnlliher, vem enfalizando
a necessidade de integral' as questc)es de g'~nero nos planos e
intervenc;6es de desenvolvimenlo e de iuta contra a pobreza.

o processo de Reforma Legal em curso no pais incilli. elllre
outros aspectos, a eiaborac,;ao da leglSia(;,ao penai e cornercial com
envolvimento de varios parceiros da sociedade civil.

Assim, 0 Governo define as seguintes areas eSlrategias e as
respectivos objectivos:

lVIulher, Pobreza e Emprego

o Impiementar pol iticas e estrategias conducentes it reduc;:ao
da pobreza absoluta e melhoria da seguranc,;a alimenlar
em particular nas zonas rurais, tendo em conta a
perspectiva de genero;

• Implementar politicas e estrategias para uma maior
insen;;ao da mulher no mercado formal do trabalho. a
promoc;:ao do emprego e empoderamento econ6mico; e
implementar politicas e estrategias nao discriminatcSrias
no sector laboral.
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Educa<;:aoe Forma<;:aoda Mulher e da Rapariga

• Estimular a acesso e a sucesso da rapariga na edu
car;ao e formar;ao;

• Desenhar em parceria com a sociedade civil urn plano
curricular de alfabetizar;ao e pos-alfabetizar;ao que
contemple directrizes curriculares para a formar;ao
inicial e em exerdcio;

• Desenvolver e implementar uma estrategia e programa
de Alfabetizar;ao e Educar;ao de Adultos, Ensino nao
Formal (AEAlENF) que inclua a tema da educar;ao para
a prevenr;ao e combate ao HIV/SIDA;

• Reforr;ar a capacidade do INDE (lnstituto Nacional
de Desenvolvimento da Educar;ao) para 0 continuo
desenvolvimento curricular e de materiais para levar
a cabo acr;6es de formar;ao, monitoria, avaliar;ao e de
pesquisa, especial mente no que conceme a prable
matica do genero, em todos as niveis de ensino;

• Melhorar 0 acesso das mulheres e raparigas a formar;ao
vocacional, cientifica e tecnologica bem como garantir
a sua educar;ao permanente.

Mulher, Saude e HIV/SIDA

Consolidar os programas preventivos de saude das
mulheres;

• Empreender iniciativas sensiveis ao genero, orientadas
contra as doenr;as de transmissao sexual, HIV/SIDA e
problemas de saude sexual e reprodutiva para homens,
mulheres e adolescentes, bem como para a violencia
contra as mulheres;

• Promover a pesquisa e disseminar informar;ao sobre a
saude das mulheres.

Direitos da Mulher e Violencia

• Proteger os direitos humanos da mulher com vista a

elevar;ao da sua consciencia bem como da comunidade
sobre os direitos que a assistem designadamente 0
direito a nao-violencia;

• Promover a revisao e adoptar nova legislar;ao para
combater as diversas formas de discriminar;ao contra
a mulher;

• Promover e adoptar medidas integradas para prevenir
e eliminar a violencia contra a mulher e a rapariga;

• Promover uma maior participar;ao da mulher na policia
e nos orgaos ligados a administrar;ao da justir;a e a seu
acesso aos tribunais;

• Promover 0 estudo das causas e consequencias da
violencia contra a mulher e rapariga e a eficacia das
medidas preventivas.

Mulher nos Orgaos de Tomada de Decisao

• Promover e assegurar 0 acesso igual para as mulheres
e sua plena participar;ao nas estruturas de tomada de
decisoes significativa e qualitativamente;

• Promover a acesso, participar;ao e oportunidades iguais
it camada feminina nas carreiras profissionais tradi
cionalmente monopolizadas por homens;

• Garantir que as mulheres nos orgaos de tomada de
decisao sejam agentes de transformar;ao efectiva quer
a nfvel interno como externo (linguagem sensfvel de
genera, integrar;ao da perspectiva de genera na legis
larrao, polfticas etc.);

• Mobilizar e organizar ONGs, partidos politicos para
que apoiem e encorajem candidaturas femininas a
todos os nfveis.
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Mulher na Comunica<;:aoSocial

• Melhorar a acesso e participar;ao da Mulher nos orgaos
de Comunicar;ao Social;

Eliminar as estereotipos do genera nos orgaos de
comunicar;ao atraves da formar;ao de jornalistas em
sensibilizar;ao de genera e amilise de genero para evita
rem representar;6es tradicionais que marginalizam a
mulher na imprensa;

• Melhorar e facilitar a acesso da mulher a informar;ao e
as novas tecnologias deinformar;ao e comunicar;ao.

Mulher, Ambiente e Agricultura

• Integrar a perspectiva de genero nas politicas e progra
mas de desenvolvimento sustentavel;

• Implementar politicas e pragramas conducentes a redur;ao
da pobreza e melhoria da seguranr;a alimentar atraves
do aces so aos factores de produr;ao, as tecnicas e novas
tecnologias.· .

Mecanismos Institucionais para. 0 Avan<;:o da Mulher

• Introduzir a perspectiva de genero nas politicas, pro
gramas e projectos de desenvolvimento nacional;

• Reforr;ar as actuais mecanismos institucionais e estnituras
a todo~ as niveis atraves de urn processo de integrar;ao
do genera (gender mainstreaming);

• Aumentar a participar;ao financeira do Estado, das ONGs
e de outras Agencias no apoio institucional a promor;ao
do estatuto da mulher.

Resoluc;ao n.o 17/2005
de 11 de Maio

Havendo necessidade de alterar a Bandeira Nacional

e a Emblema da Republica de Mor;ambique, ao abrigo do
disposto no n.D 1 do artigo 68 do Regimento, aprovado pela
Lei n.D 6/2001, de 30 de Abril, a Assembleia da Republica
determina:

Artigo 1. E criada a Comissao Ad-Hoc para a revisao da
Bandeira Nacional e do Emblema da Republica.

Art. 2. A Comissao Ad-Hoc supracitada e constituida par
quinze membros e integra as seguintes deputados:

I. Hermenegildo Maria Cepeda Gamito - Presidente;

2. Jose Manteigas Gabriel - Relator;

3. Feliciano Anjo Bernardo Mata;
4. Abel Ernesto Safrao;

5. Xavier Aleixo Chicutirene;

6. Luciano Augusto;
7. Anatercia de Fatima Ismael AIi;

8. Luc.ilia Nota Hama;

9. Ussumane Aly Dauto;

10. Raquel Carlos Jose Damiao;

II. Mario Lampiao Sevene;
12. LlIfs Boavida Mudivela;

13. Francisco Joao Jose Dias;

14. Edgar de Jesus Costa Silva;
IS. Rosa Mafunda Julai Sithole.
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Art. 3. A Comissao deve apresentar 0 Projecto de Lei de
Revisao da Bandeira Nacional e do Emblema da Republica
ao Plenario da Assembleia da Republica. no decurso da
ultima Sessao Ordinaria do presente ano.

Art. 4. A Comissao deve submeter a presente Sessao
Ordinaria da Assembleia da Republica as propostas dos res
pectivos programas de actividades e on;amento.

Art. 5. Aos membros da presente Comissao san devidas
remunera<;6es nos termos aplicados as demais Comissoes
da Assembleia da Republica.

Art. 6. A presente Resolu<;ao entra imediatamente em vigor.

Aprovada pela Assembleia da Republica, aos 6 de Abril
de 2005.

Publique-se.

o Presidente da Assembleia da Republica, Eduardo

Joaquim Mulcmbwe.

Resoluyao n.o 18/2005
de 11 de Maio

Ao abrigo do n.o 2 do artigo 268 da Constitui<;ao,
conjugado com 0 n.o 1 do artigo 2 da Lei n.O 8/96, de 5
de Julho, na sua nova redac<;ao dada pela Lei n.o 2/2005,
de 12 de Abril, a Assembleia da Republica determina:

Artigo 1. Sao elritos membros do Conselho Nacional de
Defesa e Seguran<;a os seguintes cidadaos:

1. Jacinto Veloso;

2. Joaquim Munhepe;

3. Marina Pachinuapa;
4. Herminio Morais;
5. Moises Lucas Machava.
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Art. 2. A presente Resolu<;ao entra em vigor na data da
sua publica<;ao.

Aprovada pela Assembleia da Republica, aos 13 de Abril
de 2005.

Publique-se.
o Presidente da Assembleia da Republica, Eduardo

Joaquilll Mulclllbwe.

Resoluyao n.o 19/2005
de 11 de Maio

Ao abrigo da alfnea d) do n.o 1 do artigo 9 do Estatuto
dos Magistrados Judiciais, aprovado pela Lei n.o 10/91, de
30 de Julho, na sua nova redac<;ao dada pela Lei n.O 1/2005,
de 12 de Abril, a Assembleia da Republica determina:

Artigo 1. Sao eleitos membros do Conselho Superior da
Magistratura Judicial os seguintes cidadaos:

1. Comingos Antonio Mascarenhas Arouca;
2. Antonio Louren<;o Chade;
3. Monica Waty;
4. Eduardo Augusto Elias;
5. Jose Albano Maiopue.

Art. 2. A presente Resolu<;ao entra em vigor na data da
sua publica<;ao.

Aprovada pela Assembleia da Republica, aos 13 de Abril
de 2005.

Publique-se.

o Presidente da Assembleia da Republica, Eduardo

Joaquilll Mulcmbwe.


