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A actual prioridade do

Governo moçambicano é
empreender um programa
consistente de reconstru-
ção económica e de desen-
volvimento do país, em
particular nas zonas rurais,
d isse em Maputo o
primeiro-ministro de Mo-
çamb ique ,  Már i o  Ma-
chungo.

O chefe do Governo, que
discursava na sessão de
abertura de um seminário
sobre desenvolvimento
económico a decorrer em
Maputo por iniciativa da Câ-
mara do Comérc io
Po r tuga l -Moçamb ique ,
acrescentou que, assinada
a paz em Outubro de 1992,
é agora necessário pôr em
marcha um plano de re-
construção nacional.

Está será a única via pa-
ra a redução drástica do d+
sêmprego, única alternativa
para reduzir a pobreza ex-
trema da maioria do povo
mçambicano, devolvgndo
lhe a dignidade a que tem
direito", afirmou Mário Ma-
chungo.

ïal programa de promo-
ção e de desenvolvimento
implicará igualmente reali-
zat o reassentamento da
população deslocada e dos
reÍugiados e o fomento da
produção Íamiliar, a restau-
ração de infra-estruturas
básicas de águas, saúde e
educação, rede de estradas
e comunicações.

Aquilo que o Governo
moçambicano designa por
plano de reconstrução na-
cional privilegiará em parti-
cular as zonas rurais, mais
aÍectadas pela guerra de 16
anos.

O proiecto implica a ex-
tensão e implementação do
aparelho estatal em todo
território nacional de Mo

çambique e o encorajamen-
to dos agentes
económicos, especialmen-
te os privados, a particiPa-
rem numa ráp ida
restauração da economia
rural.

.A prossecução destes
Íins, num prazo imediato e
médio, revela-se seÍ uma
exigência básica para se
poder pensar num progra-
ma mais amplo de desen-
vo lv imento nac ional , ,
aíirmou o primeiroministro
moçambicano.

Para Mário Machungo, a
reconstrução e desenvolvi-
mento nacional em Moçam-
bique é um "desaÍ io
gigantesco' que exigirá a
contribuição de todos os
moçambicanos, quer a ní-
vel individual, quer dos gru-
pos sociais, instituições e

empresas.
"Gostaria de realçar que

neste programa cabe um
papel importante ao Esta-
do, mas que é igualmente
importante o papel da so-
ciedade civil e em Particu-
lar o dos empresários",
afirmou o dirigente gover-
namental moçambicano.

Mário Machungo reÍeriu
que o seu Governo não dls-
põe de recursos humanos,
materiais Íinanceiros sufi-
cientes para lazer aPlicar
este pÍeconizado plano de
reconstrução nacional, de-
vendo ter de recorrer a aju-
das internacionais.

Fez notar, contudo, que
o investimento privado es-
trangeiro jogará um papel
importante na prossecução
destes objectivos, Pelo que
o seu Governo já começou
a procurar fórmulas que

possam ser atractivas à
captação de investimentos
externos. através de nova
legislação.

"Os empresários nacio-
nais e estrangeiros podem
e devem conjugar os seus
esforços para uma mais
eÍectiva participação no es-
paço imenso que se lhes
abre neste gÍgant€sco de-
saÍio de reconstrução e de-
senvolv imento de
Moçambique", disse Ma-
chungo.

A reconstruçâo nacional
em Moçambique, segundo
o governante, implicará o
relançamento da produção
nacional, elevação da pro-
dutividade e do rendimen-
to nacionais, com vista
possibilitar pol íticas econô
micas mais expansivas e
uma posição mais favorável

do país no sastema de rela-
ções internacionais.

"Os desafios do futuro
são grandes, mas felizmen-
te são também grandes as
vontades e a atmosÍera em
que vivemos inspira o opti-
m i smoeacon f i ançanum
futuro melhor', afirmou Ma-
chungo aos participantes
no seminário .Moçambique
- Compromisso com o Fu-
turo,, que decorreu em
Maputo.

Segundo o primeiro-
ministro moçambicano, es-
ta iniciativa e outras do
mesmo tipo permitirão uma
.reÍlexão responsável' dos
problemas nacionais capaz
de inspirar as elites políti-
cas na formulação de deci-
sões mais consentâneas
com os interesses do país
e do povo moçambicano.


