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Para quem ainda pudesse ter drividas, os dados indicados na-
quele relat6rio do SNASP r{nham afast6,-las: Das f6rbricas onde
existem Grupos de Vigilincirao uma.medla d,e 23o/o dos operirios
participam naquela estrutura. IJ6L fibricas onde a p€rc€ntagem de
participa,gE,o operi,ria se elevou a mais de 5O% .

Ao falar-se de vigilincia popular, tal implica a participaqeo
das massas ness& tarefa e a presenga de virias centenas de dele-
gados operirios no 2.' Seminirio Provincial que se realizou no pas-
sado firn-de-semana vem patenteS,-lo.

No semini,rio, que fez o balango das actividades desde o pri-
meiro encontro provincial e tra4ou orientagdes at6 ir, pr6xima reu-
nif,,o, foi o povo que d.iscutiu os seus problemas, a formas de actur
geo do inimigo, qual a melhor forma de o conter.

Com efeito, s6 a participag6o popular permite levar ir, pratica
a acfual palavra de ordenl no sector: Colocar o inimigo na defen-
siva passiva.

O Segundo Seminirio dos Gru-
pos de Vigil6.ncia ao nivel de locais
de trabalho na Provincia do Ma-
puto, foi orientado por elementos
do Servigo Nacional. de Seguranga
Popular, SNASP, estrutura das
Forgas de Defesa e SeguranQa que
t6m como tarefa a organizaqio,
por todo o pais, dos Grupos de Vi-
gilAncia. O 2: Seminario contou
ainda com a partieipagio de res-
pons6veis do Partido e do Estado,
Conselhos de Produgio, secretari-
ado dos GUP'S, APLM e CPPM.

A fim de permitir uma partici-
pagio . democritica do grande nri-
inero de delegados presentes ao
encontro, adoptou-se o m6todo da
discusslo em grupos de estudo que
estudava[r os documentos para de-
pois, em plenS.rio, apresentarera
as suas dfividas e sugest6es.

Os grupos de estudo, analisaram
o relat6rio do SNASP que fazia
0 balango das actividades desde o
primeiro seminS.rio e, depois, o
documento que continha a propos-
ta de acg6o at6 ao pr6ximo encon-
tro.

O primeiro seminirio, dado que
era a primeira vez que os Grupos
de VigilS.ncia se encontravam nu-
ma reunido do g6nero, estudou as
formas principais de actuagio do
inimigo, definiu as tarefas dos GV
as linha5 gerais dos planos de pro-.
tecgio fisica das empresas e as
formas de organrzagS.o que corres-
pondiam a essa fase da vida da-
quelas estruturas.

No encontro da semana passa-
da tratava-se essencialmente de
aprofundar o conterido dos objec'
tivos do encontro (com particular
realce para as quest6es relaciona'
das com a actuagio db inimigo no
sector econ6mico) e aprofundar as
formas de organizagl,o dos GV de
modo a habiliti-los para o desen-
volvimento das suas tarefas actu-
a is .

No discurso de abertura, um res
ponsivel do SNASP analisou a ac-
tual si tuagdo do seguinte modo:
,,Nos lu.gares onde foram criados
Grupos de Vigilincia, es;*es obtive-
ram ji ltt6rias no que respeita ao

objectivo principal definido pelo
Partido e llstado qire 6 de impedir
as ac96es contra-revolucionirias e
mant€-las na defensiva. O Povo
mogambicano, enquadrado nos
Grupos de Vigili,ncia, d6, uma res-
posta en6rgica a, qualquer mano-
bra inimiga e sabe eneaminh6,-la
is estruturas competerrte5.

Contudo, assistimos uma vez
mais, i actuagi,o carnuflada do ini-
migo, aproveitando-se das nossas
insuficiOncias e do nosso n[o vo-
lunt6rio desleixo.

Por isso, nos GV, o esfudo so-
bro o inimigo ndo tem fim e nflo
tem descanso.

Agora, o inimigo disfarga as
suas actividades a coberto de ser
mogambicano credenciado e atr4 co-
mo membro dos Grupos de Vigi-
l6,ncia. Quando detectado, ele jus-
tifica as suas aca6es como senclo
,.deSleixOrr, Otl UIil rreffO)), uma <<fal'

ta,' ou rrneglig€ncia>, <falta de
planificag5,o,,,,. inexperi6ncia>, <faF

ta de recursos)' (preguigaD e rlu-

tras formas.
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0 Inlmigo toma a atifude de hu'

milhado quando 6 descoberto o a

nosse tsndOncia, Por vozes' tem
sido sontimental. As nossas deci'
s6os sentimentalistes conduzem-
-nos a grandos falhas e isso obri-
garnOs & que o n0sso comaorta'
hento se 

-alie 
ao do inimigo tle

clossol.
Um outro asPecto imPortante

que ressalta do discurso daquele
respons6vel foi a tarefa dos Gnt'
pos de Vigilincia no que resPeita
&os cumprimentos dos planos eeo'
n6micos. O discurso de abertrua
salientava a este prop6sito: E ne-
cess&rio desenvolver uma forto vi-
gilflncia sobre os produtos que po-
demos exportar p&ra obtermos di-
visas, dando prioridade i,s rique'
zas mineiras do nosso solo, i, Pro'
duceo pesqueira, principatnento
do camarflo, i pruduCfio do caju'

participag6o popular nos GVs de'
pende em grande medida do grau
de consci€ncia politica dos traba-
lhadores da empresa. Ora, a eleva-
96o dessa consci€ncia politica esti
directamente ligada ao trabalho
politico-ideol6gico das estmturas
do Partido n,r local. Dai que o pa'
pel das estnrturas do Partido na
intensificagdo e massificagio da
vigilincia seja de particular impor
tAncia como, ali6s, foi referido pe-
los pr6prios elementos das estru-
turas politicas presentes ao encon-
tro.

Mas, n6o s6: Sendo o Partido a
forga dirigente da sociedade cabe
ils suas estn:turas dirigircm o pro
cesso politico na fibriea e, conse-
quentemente, elevagio do nivel pe
litico-ideol6gioo dos membros doq
GVs. Foi ne$te sentido, que uma

Muitas vr, s, por falta de sen-
sibilizagdo $u mesmo Dor malrt>
bra, as estruturas administratirdrg
nio t6m realizado completamente
o trabalho que lhes compete. Por
isso se dee,idiu no semin6rio: cSo
bre a aplica,gio inte$a,t da,s m€dl-
das de protocgfio fisice o Eegurun-
Ce nos locais de trabalho, oo llar.
ticipantes foram uninimes em oon
clulr que so devom oxigir respon-
sabilidades rcrrrpnc que o plano,
pr6via o eonjuntamente dlscutido
e aprovado, nio seja lntegralmen-
te cumpridor.

OUTBOS ASPEqTOS

O semin6rio abordou tamhim
aspectos relacionadbs com a estnr-
tuia dos Grupos de Vigil6,nci6 es-
pecialmente no que respeita i con-
solidag6o dos secretariados e I in-
tensificag5o das trocas de experi-
€ncias entrre os diversos Gmpos de.
Vigilincia.

F'ora,m igualmente abordadoe
aspectos de organira.g6,o e contro-
lo, fonnagio e propaganda, rela'
t6rios e troea de experi€ncias en'
tre os GVs.

A sessio de encera.mento, con'
tou eom a participagio de Augus'
to Macamo, membro do Comite
Central e r€sponsivel Pela Comis-
s6o Nacional de ImPlementagSo
dos Conselhos de Produgio que
saudou o SNASP e exortou os
membros do Partido FRELIMO e
secretariados dos GruPos de Vigi-
lincia a aplicarem as decis6es to'
madas. De igual modo, Augusto
Macamo apelou Para que as Co-
missdes Administrativas cumpram
os Planos de Protecgio Fisica.

Aquele membro do Comit6 Cen'
tral 

-salientou 
ainda que o inimigo

vai pretender sabotar -o Processo
de irirplementagio pqs decisdes to-
."a"t: ..f ne"ess6"io que a vigi-
lincia parta de cada um do n6s'
da nossa consciOncia. Becontlemos
que o inimigo vai lutar contra o
programe aProvado tornondo'sb'
ior-isso, necessirio que imPemea'
biliremos cada vez mais as nosses
fileiras contra as manobras do lni-
migott.

o

produtos considerados prioriti,rios
nas Directivas Econ6micas e Soci'
ais definidas pelo tII Congresso
Assim ostg,mos a defender a,s nos-
sas conqulstas, estamos a consoli-
d6-las.rt

Nos locais de kabalho em Par-
ticular, os Gmpos' de Vigiti.ncia
doveni funcionar no sentido de sa'
ber so aquilo que se Produz em
quantidade esti dentro do Plano
ou ni,o,'assim como se & qualidade
dos prnduto. est6r dentro do Plano
o dos objectives tmcados.

O PAPEL DIR,IGENTE
DO PAR,TIDO

Uma das quest6es Por virias ve'
zes abordada foi o da relagio enr
tre as diversas estntturas de uma
determinada empresa e a sua arti-
culagSo. Com efeito, sendo a vigi-
lincia uma tarefa voluntiria, a

<<Sendo o Partido o
lorQa dirigente da so
ctedadc eabe ds suas
estruturos dirigirem
o processo Polltico
no fdbrica 6 corLSQ-
eu.entemente, eleaar
6 niael politieo-ideo'
l6gico dos m.en*sros
dog Grupos de Vigi'

t&ncia PoPulart>

das solug6es adoptadas foi a, de
que os secretirios dos Gmpos de
Vigilincia deverem ser membros
do Partido.

as DTRECSOES
E A PROTECQAO FTSICA

Uma questio tamb6m abordada
no seminirio, {oi o da aPlieag6o
integral das medidas de Protecgdo
fisica para as empresas.

Como se sabe, ao GV comPete a
elaboragdo do plano sob orienta-
gio do SNASP devendo a sua aPli-
cagio ser parte integrante do tra-
balho das estruturas administra-
tivas da empresa. Com efeito, s6o
estas estmturas que t6m os meios'
materiais necessirios ir, sua reali'
zag6.o para al6m do facto de as me'
di{as he protecgio fisica irem be'
neiiciar em muitos aspectos o tra-
balho da pr6Pria empresa e imu'
niz6-la de ataques inimigos.
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