A generaliZ3e30 do elerc' cio daplanificalj30
e a .primeira medi a do com ate aD subdesenvolvimen

0

- Presidente Samora Machel ao decla·rar aberta· a VII Sessao da A. P.

Antes de declarar aberta a VII Sessoo da Assembleia Popular, que ontem teve inicio na capital do Pais, 0 Presi
dente da Republica Popular de Mo�ambique, Marechal Samora Machel, fez uma breve exposi§:ao das questoes a que 0
orgao maximo de) Poder de E'stado dedicara a sua aten�ao no presente encontro. Nessa exposi�ao
que aqui publi
camos na integra - 0 Chefe de Estado deu particular destaque ao projecto do Plano Estatal Central.e ao projecto do
Or�amento Geral do Estado para 1981. Comentando um aspecto destas quesl'Oes, que ja durante a VIII Sessaodo
Comite Central mereceu uma profunda analise, 0 Chefe de Estado afirmou: - itA generaliza�Qo do exercicio da plani
fica9QO deve ser a primeira medida do nosso 'combate ao subdesenvolvimento».
Senhores Deputados
Senhores Embalxadores e Chefes de MisS60 Oiplo�
matic a
Senhores convidados
Meus Senhores

poderemos determinar as nossas nece.ssidades, me·
dir as nossas capacidades e estabelecer 0 ritmo
do nosso c rescir:nento. A generalizaya o do exercj.
cio da planificacao deve ser a primeira medida do
nOS9 0 combate ao subdesenvolvimento.

Minhas SelJhoras

ram numerosos quadl'os do Aparelho Central e Lo
cal do Estado.
o processo de discusseo do proJecto do Plano
Estatal Central foi iniciado em Marc;;o tJltimo, numa
reuniao do Comite Politico Permanente. 0 Conse·
Iho de Ministros dedicou.lhe uma atenc;;ao minucio·

sa em sessBo alargada.

Saudamos com calor a vossa presenc;a e par·
ticipac;ao nesta 7.- Sessao da Assembleia Popular.
Est a reuniao do 6rgao m�ximo do Poder de Es
tado na Republica Popular de Moc;:ambique foi con.
vocada em obediencia ao artigo 47 da Constituic;:ao
e 801 artig o 4 N." 1 do Regulamento da Assembleia
Popular. E, como e hI nossa tradic;:ao, dedicaremos
esta sessao. a 2.� e ultima do ana, principalment&
. ao estud o e aprovat;:8 o de documentos de natureza
ecoi16mica e financei ra.
De acordo com a agenda em proposta. vamos
apreciar e transformar em lei Os documentos fun·
damentais d a gestl10 publica do Pals durante 0 pri
meiro ano da decada que def inimos como a decada
da vitoria sobre 0 subdesenvolvimento. Estaodiante
de nos a projecto dQ Plano Estatal Central e 0
projecto do On;:ament o Ger al do Estado para 1981.
Estes documentos reafirmam 0 principio da pia
nificay80 centralizada como metodo unico na cons·
trUt;;tlo de uma economia soeialista.
S6 atraves da planific8yao e que podemos ga
rantir a utilizaq1io racional dos meios. disponiveis
para a reaHza9ao das prlorldades definidas: 0 com
bate a fome, a lJudez, ao obscurantismo, a igflo
rancia, a doenya. 56 atraves da planificac;:ao e que

�

Em resoluc;:ao especial, as.'
Central do Partido FRELlMO, ha dias terminada, fez;
lima apreciac;:so profunda do projecto do Plano
Estatal Central e do projecto da Lei Ort;:amental
para 1981. As conclusoes do Comite Central sabre
a necessidade de todos nos, toda a naQ80 Se en·
gajar .oa realizaC;;80 das metas propostas, em muito
irao ajudar os trabalhos d a presente se�ao da
Assembleia Popular.

Tambam Se pro.poe a esta Assembleia uma larga
informayao sobre a actividade internacional desen·
volvida pelo nosso Estado, em 1980 .:: atrave.
nossas relat;:oes com outros Estados, particularmen·
te, os Estados Socialistas, que beneficiamos do pa.
trim6nio comum de teo ria e experiencia e damos
a 'conhecer as nossas realidades e conquistasna
construc;:ao do socialismo.
•

No disclirso de tlbertllra do 7.° Sessiio do AP, 0 Presi
sidente Samora Machel apontoll 0 Plano Estatal Cell
. tral e 0 Or(amell(o Geral do Eslado para 1981 como
sendo questoes jllndamemais para 0 nosso futuro
o projecto do Plano Estatal Central para 1981

estabelecendo a recuperac;:ao de muitos Indices
importantes, vai constituir a plataforma de arranque
da nossa economia. Na slJa elaborayBO participa'

reunida desde ontem lIa slla 7,- Sessiio, quando
prol!f.lI1ciava 0 di8�w'so de a berrura

0

Esta Assembleia ira apreciar, atraves dos Tra·
tados de Amizade e Cooperac;:ao que propoem it
ratificaC;:8o. 0 nlvel atingido nas nossas relaQOes
.
com outros parses socialista�.

A Republica Popular de Mot;:ambique fol anfitriA
da 5egunda 'Conferencia para o Desenvolvimento
da Africa Austral.

e representantes do s paises e organizac;:oes com·
participantes, apreciou os varios projectos de de'
senvolvimento regional apresentados e estabeleceu
uma primeira base financeira para a materializat;:ao
dos principios aprovados em Lusaka.
Estamos certos de que a exemplar cooperac;:ao
regional qlJe estamos a construir, merecera 0 apoio
clar o e resoluto por parte de todos os paises, orga.
nizac;:oes e forc;:as verdadeiramente engajados no
estabelecimento de uma nova ordem economica in'
ternacional.
Ao diminuir progressivamente 0 grau de de·
p�ndElncia dos pafses desta regia9 em relayao a
Republica da Africa do Sui, a coOperay80 regional
constitui um golpe profundo no,s pianos de bantus·
tanizayao da Africa Austral e consolidaQao do suo
porte economico do apartheid.
Reputamos par. isso. de muito Importante a in.
formayao que vai ser prestada a esta Assembleia
sobre a segunda Conferencia de Coordenac:;ao do
Desenvolvimento da Africa Austral. Trata.se de uma
outra frente do nosso combate.
Senhores Deputados

o Plano Estat�1 Central e 0 Orc;:amento Geral
do' Estado para 1981 sao questoes fundamentais
para 0 nosso futuro, temas que poderiam merecer
longas considerayOes introdutorias.
o Comite Central do nosso Partido, oa B.& Ses·
sao, dedicou-lhes 0 principal da sua atenyao.
Os documentos e resoluC;;Oes tornados publlcos
exprimem de forma cabal 0 pensamento do nosso
Partido e devem por isso constituir 0 guia para 0
debate que, sobre o Plano Estatal Central e 0 Or.
c;:amento vamos realiza r em sessoes plenarias e
em grupos de trabalho, A semelhanc;a do que tem
aco'ntecido em sessoes anteriores desta Assembleia.
Reiterando aos presentes as minhas saudaCfoes,
declaro abefta a 7.' Sess80 da Assembleia Popular.
A LUTA CONTINUAl

Presidente Samora Mac11el
.

•• Pre ';dillm))

,

A REVOLUyAO VENCERAI

Esta Conferencia, entre os representantes dos
nove paises signatarios da DeclarayBo de Lusaka

o SOCIAlISMO TRIUNFARAI

pela 8al/tUJ d a If Porras Armadas, na abertw'u
da Assembleia popular, cujos trabalhos decorrem desd60ntem na capital do Pais

durante a ,xecuflio do Hino Nacional

7." Ses,jiio

"

CONTRA TUDAS AS DIFI:CULDIA:DE

TEM S .A

A JU,ST.E,lA OiA LIN,HA ,E A

RA,N:

ZA

membro da Comissao Permanente da A.P _, Hui Baltazar aD abordar

a

DETEiRMINACAO
DO PA.is
.)

Or�amento Estatal para 1981

A apresenta�Qo do Projecto de Lei de Aprova�ao do O�amento Estatal para 1981 constituiu um dos mo
mentos de mais profunda reflexao da Sessao Plenaria dos tra
. balhos
tem. A apresenta�ao deste documento foi feita por meio de uma informa�ao do membro da Comissao Permanen·
te da A. P. e Ministro das Finan�as, Rui Baltazar, a qual se caracterizou por uma analise extremament clara e
critica dos ertos que cometemos, as· insuficiencias de que enfermamos, bem como das dificuldades que enfrenta
moS', 0 que motivou prolongados aplausos por parte de toda a Assembleia�
Ao terminar a sua informa�ao - que seguidamente publieamos na integra - 0 Ministro. Rui Baltazar dille
no entanto que "contra tudo isto pode bem 0 nossa determina�CiIo de veneer Q ba t a I h a economica, a justeza
das nossas op�oes e do nossa linha, a grandeza do nosso Pais, a confian�a que temos na inesgotavel energi". •
capacidade do nosso Povo".

�

Senhor PresIdent.

Excel'nele,
Senhore. Deputado.
AlsumlmolHmpr. como pesada ra.ponu·
bilidade esta tarefa de apresentar ao nollSo
mala aho Orgllo do Estado 0 On tamento
a nu al.
Desta vez, por6m, fazOmo·lo enrlquecldos
da. reftexOes e dlrectivas tral<adaa pelo Co
mite Ce,ntral do Partido FRELIMO, 0 que sim·
plifiea estl apresentl(:iio, pols tudo 0 que de
fundamental hllvia a dizer fieou Inscrlto na
Resolu�ao aprovada pela 8." Sessiio do
Comll� Central.
Saudamos aquelas dec:isoes, como sauda·
mos IS Oriental<aes de Vossa Excelencia,
Senhor Presldente, sempre tiio directas e eon
tun denies, tllo profundas, tio essenciais e lao
11IstlUl. Vamos aprendendo �om Vossa Exce18nela, Senhor Presidente, em cada momento
import ante de nossa vida, da vida da cons
tru�io do soclallsmo no nosso PaiS, como
se forla 0 pensamento dlahietleo, como surge
a refer6ncia oportuna e eerteira que serve
de marco e rasga 0 caminho eorrecto. Tam·
bem este r.ro prlvil6gio nos impoe parti. eula.
rea devero s, para que nos engaJemos e m
es tar Ii altura de e orresp onder ao que de
no s 6 exrgl do .

Faz agora urn ano que, ao ap, ..anlannos a
lei Or�ame ntal de 1980, nos eongratu16vamOll

pelo avanqo signlficativo que ela represen·
tSVL Pela prlmelr. vez ramos eomeqar um
novo ano com 0 Plano aprovado • eom um

Or\;amenlo do Estado que, no essencial, ..
enconlrava com ele compallbillzado.
EISa conqulsla fol agora enriquaelda e
aprofundada e podemos dlzer que, aste IIno,
Iloiros avanqos se ,egistaram. e que outro
sano qualltatlvo toj dado no esforr;o de com
pallbilizar;ilo do Plano e Orqamenlo. 0 pro·
Jec:to da Lei Or"amentaJ e 8 eXl!!essio dos
progresaos alcan�ados na nossa pl aniflC8(:iio
finaneeira.
Queremos em particular realr;a, que, na
elabo,a�iio do Plano e Or�amento de 1981.
II Comissao Naclonal do Plano, 0 Mlnisl6rlo
das Finanr;as, 0 Banco de Mo"amblque e os
principals Minlst6rios inveslidores, trabalha
ram em Intima relacrona�ao, 0 que permillu
aprofundar 0 conhecimento das realidades e
perspectiVar a rsspos!a financeira' adequada
ae esforl<O de desenvoll/lmenlo em que nos
vamos e",penhar,
E iremos desde Ja avan"ar uma sugeslio:
esta axperlOneia nilo sO deve ser continuada
e complelada na fase de encucao e contrale
do Plano e Or\;Imento, como deve .e, esten·
dida 1\5 esttuturas provincials. Aproveilamos
esla oportunidada para lan"ar como dlrectiva
1\5 Direc,,6es Provincials de Flnanr;as. que
procurem Instltucionalizar rela"lies <Ie treba
Iho reglliares' com 0 .ector band rio e com
as Direer;6es Provlnclais dos demais seclores,
deslgnadamenle o� principals Investldores,
promovendo, dnde 0 In le lo do ano, ac"C!es
de acompanhamenlO e contrOIe de realiz89io
material do Plano • de execuqio do Orca·
mento.

NOTICIAS, domingo, 21 de dezembro de 1980
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RATlFICADA A LEI N'.O 5/80
QUE CRIOU AS PATENTESMU
I TARES
A 7.-.8esslo da Assembleia Popular, cujos trabalhos decorrem:
desde ontem em Maputo, ratificou por aclamac;:ao a Lei n.O 5180,
aprovada pela ComissAo Permanents daquele 6rgao maximo do
Poder de Estado, que criou 0 sistema de patentes militares nas FOfQ8S
Armadas de Republica Popular de Mo�ambique. r: 0 seguinte, 0 teoll
daquela impo{tante r.esolu�ao:
No dla 25 de Setembro de 1980, 0 Comita Politico Permanente
do Comlt6 Central do Partido FRELIMO aprovou uma resolu91o
rica que marcou uma nova etapa qualltatlva no cresclrnento das
nossas FOl'9as Armadas: a Introdu9fio de patenles mllitares.
Este acto de transcelldente Importancla. e fruto de 16 anos de
luta, de trabalho e de sacrlffclo dos combatantes das For9as Popu.
lares de Llberta9Ao de Moc;amblque. Ele " 0 produto das transfor
ma�s profundas' que 0 nosso processo revoluclonarlo, dlrlgldo
pel. FRELlMO, Incutiu as nossas Forlj:as Armadas.
Ho]e. todo. 0 Povo rnoc;amblcano senle e aflrma com orgulho
• satlsfa910 que a Repllbllca Popular de M09amblque tem urn
ex6rclto regular forte e organizado. um exerclto que consiliul urn
baluene flrme da salvaguarda da nona soberanla e das conqulstas
revoluelonarlas do nosso Povo.
As Forqas Armada. de M09amblqLie (FPLM), fortadas e tem'
perada. no duro e longo combate pela Llberta9io da Patrla. aflnna·
ram-se como uma fo�a a6l1da durante as batalhaa que 0 regime
IIegal e raclsta da Rodesla do Sui ImpM ao nosso Pars. Elas foram ,
tal como no passado. um exemplo cte fideI/dade ao Partido, um'
exeinplo de abneg�lo na· tarefa da delesa intranslgente da Revo
luC;lo Soclallsta.
Em curnprlmento da declsAo do Comlte· Politico Permanente do
Partido FRELIMO, a ComlnAo Permanente da Assemblela Popular
aprovou a Lei n.Q 5/80, que estabeleceu as medidas necessarlas
e execu9io da referlda ResolutrAo.
Nestes tennos e 80 abrlgo do dispoSIO na alinea g) do attlgo
44 da Conslltul9liO, a Assemblela Popular determlna:
II! ratlflcada a Lei N.· 5/80, de 25 de Setembro de 1980, que
crta 0 sistema de Patentes mllltares nas For<:as Annadas de MOQaln
blque (FPLM), aprovada pela ComissAo Permanente da Assemblela
Popular.
Aprov8da

((Coda l'ez que reune1 0$ exportadores de petroleo. SOmO$ .acudido$ pela
brutal/subida dos preeO$ do! combllstiveis: cada nova errcomellda que fazemos.
sobressalta-nos ° vertiginoso crescimenIQ d� Jactrtros. S6 aqurlo que expor
tamos niio acompanha esta sinisl1'a danftl dos nrlmero.m - MinistrD Rui Baltazar no

•

int.rvir ont6fJl
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o PRESIDENTE DA REPOBLlOA
Samo ra Mols�s Machel

