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A actual prioridade do
Governo moçambicano é
empreenderum programa
consistente de reconstrução económicae de desenvolvimento do país, em
particularnas zonasrurais,
disse em Maputo o
primeiro-ministrode Moçambique, Mário Machungo.
O chefedo Governo,que
discursava na sessão de
aberturade um seminário
sobre desenvolvimento
económico a decorrer em
Maputopor iniciativada Câmara
do
Comércio
Portugal-Moçambique,
acrescentouque, assinada
a paz em Outubrode 1992,
é agora necessáriopôr em
marcha um plano de reconstruçãonacional.
Estáseráa únicavia para a reduçãodrásticado d+
sêmprego,únicaalternativa
para reduzir a pobreza extrema da maioria do povo
mçambicano, devolvgndo
lhe a dignidadea que tem
direito",afirmouMárioMachungo.
ïal programade promoção e de desenvolvimento
implicaráigualmenterealizat o reassentamentoda
populaçãodeslocadae dos
reÍugiadose o fomento da
produçãoÍamiliar,a restauração de infra-estruturas
básicasde águas,saúdee
educação,redede estradas
e comunicações.
Aquilo que o Governo
moçambicanodesignapor
plano de reconstruçãonacionalprivilegiaráem particularas zonasrurais,mais
aÍectadaspelaguerrade 16
anos.
O proiectoimplica a extensãoe implementaçãodo
aparelho estatal em todo
território nacional de Mo

çambiquee o encorajamenagentes
dos
to
económicos,especialmente os privados,a particiParápida
rem
numa
restauraçãoda economia
rural.
.A prossecuçãodestes
Íins, num prazoimediatoe
médio, revela-seseÍ uma
exigência básica para se
poder pensar num programa mais amplo de desenvolvimento nacional,,
aíirmouo primeiroministro
moçambicano.
ParaMárioMachungo,a
reconstruçãoe desenvolvimento nacionalem Moçambique é um "desaÍio
gigantesco' que exigirá a
contribuição de todos os
quer a nímoçambicanos,
querdosgruvel individual,
pos sociais, instituiçõese

empresas.
"Gostariade realçarque
neste programa cabe um
papel importanteao Estado, mas que é igualmente
importanteo papel da sociedadecivil e em Particular o dos empresários",
afirmou o dirigentegovernamentalmoçambicano.
Mário MachungoreÍeriu
que o seu Governonãodlspõe de recursoshumanos,
materiais Íinanceirossuficientes para lazer aPlicar
este pÍeconizadoplanode
reconstruçãonacional,devendoter de recorrera ajudas internacionais.
Fez notar, contudo,que
o investimentoprivadoestrangeirojogará um papel
importantena prossecução
destesobjectivos,Peloque
o seu Governojá começou
a procurar fórmulas que

possam ser atractivas à do país no sastemade relacaptaçãode investimentos ções internacionais.
externos.atravésde nova
"Os desafios do futuro
legislação.
são grandes,mas felizmente são também grandesas
"Os empresáriosnacio- vontadese a atmosÍeraem
nais e estrangeirospodem que vivemosinspirao optie devem conjugaros seus m i s m o e a c o n f i a n ç a n u m
esforços para uma mais futuro melhor', afirmou MaeÍectivaparticipaçãono es- chungo aos participantes
paço imenso que se lhes no seminário.Moçambique
abre neste gÍgant€scode- - Compromissocom o FusaÍio de reconstruçãoe de- turo,, que decorreu em
senvolvimento
d e Maputo.
Moçambique",disse Machungo.
Segundo o primeiroA reconstruçâonacional ministromoçambicano,esem Moçambique,
segundo ta iniciativa e outras do
o governante,implicará o mesmotipo permitirãouma
relançamentoda produção .reÍlexão responsável' dos
nacional,elevaçãoda pro- problemasnacionaiscapaz
dutividadee do rendimen- de inspirar as elites polítito nacionais, com vista cas na formulaçãode decipossibilitarpolíticaseconô
sões mais consentâneas
micas mais expansivas e com os interessesdo país
uma posiçãomaisfavorável e do povo moçambicano.

