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1' A direcção máxima do nosso Partido constatou, durante controlada traduz-se numa baixa de qualidade dos serviços pres-a primeira campanha da,.OÍensiva Politica e organízacional, as , tados e agrava as. carências já existentes.graves cdnsequéncias políticas, económicas e sociãis que resultam A habitação soÍre uma éãbreocup"çao para a..qual não Íoida chegada constante à cidade de MapuÌo de novas pessoas, em dimensionada e lsso reÍlecte.se no desgaste prematuro do parquegÍande número, vindas do campo ccm a intençãc de se fixarem habitacional, assim como num consumo de água e eléctrisldacjena capital do PaÍs'. Este mesmo problema é senìido, em graus di- superiores à actuar capacidade de fomecímento. Deterioram.seversos, nas Íestantes cidades moçambicanas. as condiQões de higiene e salubridade.
A migração contínua de camponeses para a cidade tem duas os transportes urbanos são sobrecãrÍegados com mlllraresconsequéncìas pr inc ipais ,  do ponto de v is ta económico:  de utentes improdüt ivos, .enquanto a população t rabalhadora rem

- a diminuição da produção no carnpo; j:l iJ'Í::; 

"?T".ootut 

transporte para' o seu rocar de rrabarho e
- o aumento do consumo na cidade. os servíços de saúde e de educação balxam de quail.lade.

rsto reÍreae-se principarmente no abastecimenÌo do pQVo: Ë:l-l ff""9'o"J,ï:"#t"r?"t;:, 
nãs cidades, um número de pessoas

cresce continuamente o número de pessoas â alimentar nas cida- As diÍiculdades de abaslecimento abrem o caminho à especu_des, enquanto dimlnui a produção de alimentos no campc. As laçãc, ao açambarcâmento e à candonga, do que se aproveitâ umpessoas que aÍluem à cid,ade são-camponeses que,.na sua terra punhado de oporÌunistas com vocação pâra explorâr o povo.
natal' produziam a sua âlimêntação. chegados a cíoaoe, nosfe- 

--"Ã-ãigraçào 
oesoiden-aoi-pìr^ ^" cidades provoca a desa-dam-se geralmente em casa d-e um Íamiliar ou. amigo 

". 
como, gregaçao iã*-i"Àiár, 

"' 
inãoãir"çao e a fÍustração de muiÌosna maior parte dos casos, não encontram colocaçã-o. ficam ã Ë,oi",i,oic"no.,

constiÌuir uma pesada sobrecarga social. Encontramos assim. Ao oespovoar os campos, esta mígrâção compromete os nos-principalmente em Maputo, agregados ÍamÍlÌares com dgz e maig .oa plãno. de desenvorvimenú e, em particular, a nossa estrate-pessoâs, vivendo em más condições na mesma casa; e dessaó gia áe desenvolvimento harmonioso e equilibrade da cidade e codez pessoas só uma píoduz. campo.
Em resumo, a migraÇão descontrolada paÍa as cldades con-2' Do ponto de vista dos. servíços e íacilidadees que a tribui tara perpetuar todas as deformações que a sociedade mo-cldade proporciona aos seus habkantes, esta migração descon- çarnbicana heídou do passado colonial e constitui um obstáculo

a todas as translormaçôes revolucionárias que hoJe têm lugar n'o
nosso PaÍs.

. ..a..Oo 
ponto. de vísta polnÍco, esta migraçâo Ímpede que os

habitaÍites das cidades se organizóm correcÌaminte e possam pro.
curar sob a orientação do partido Frelimo. a resolução paÍa os
seus problemas.

As diÍiculdades de organização, ao nÍvel dos bairros. consti-
tuem uma poÍta aberta paía a infiltração dos agentes Íísícos e ideo-
lógicos do in imigo.  Uma população desorganizada.  em que cada
um não conhece o seu vizinho, qual a proÍissão deste e o local
de trabalho, não está em condições. de constituìr barrefta para a
infiltração inÌmiga. Do mesmo modo. essâ siiuação constiiui campo
tértil paira a proliferação do crime, da vadiagem. ãa marginalidade
e da prostituição.

Estes problemas têm sido levantados à diiecção do partldo
pela população de diversas cidades, em particular a de Maputo.

4. A solução dê Íundo do problema da migração para as
cìdades está na materialização da nossa estratégia de soclaliza_
ção do campo,  que levará à a ldeia comunal  e à cooperal iva os
beneíícios que já são conquista cta Revolução. Torna-se necessá_
rio. entretanto, tomar algumas medidas polÌticas e administralivas
;ue permi tam ao Par t ido e ao Estado contro lar ,  dê imediato,  o
movimento migratório do campo para a cidade

Uàa destas medÍdas será a criação dê um Cartão de Resídente,

a lntroduzir numa prìmeira Íase em MapuÌo e em oulras cidades o,
posteriormente. eÍn todo o Pais.

O Càrtão de Residente comprovará o eslaiuÌo de residente
numa cidade e dará acesso a todas as facilidades de qr.re a cida-
de dispõe. Em contrapartida quem não possuir o Cartão.não po-

-derá teJ acesso a essas facilidades e aos serviço5 urbanos em
gerâ|, Para.as pessoas gue se encontrem de visúa à cidade, por
razão justiÍicada, será emilido um Documento de permanóncia
Temporária.

O Cartão de Resìdente será atribuido a todos os cidadãos
naclonais maiores de -t6 

anos e estrangeiros que residirem numa
cidade à dâta da introdução do Cartão nessa cidade. A âtÍibüição
do_ Cartão a pessoas qué se Íixem posteriorãente na cidade será
obJecto dô regulamentação pelas éstruturas competentes.

. 5. A Íim de possibìlitar a lntrodução do Cartão de Residente,
serâ realízado na capltal do paÍs, e em o'utras cidaàes, um ,ecên-
seamento completo dos habitantes. Estg rsçsngsamento será efec_
tuado pelas estrutuías polÍtico-administrativas dos balnos; com
apoio e sob orientação dos órgãog estatais competentes.

_ 6, O- processo que vai ser desencadeado reveste-ser pelâs
razões_ iá. apontadâs, de uma gfande importâncla para o nosso
País, Será altavés dele que criaremos condições para a Íesolução
de muttos dos problemas que ainda hoje nos preocupam.

..Por isso,_ toda a população das áreas abrangidas deverá
participar activamente nesta tarefa, enquadrada pelas estrutuÍâs
polÍticâs e administrativas dos baiiros, que para o ãÍeito receberão
orienÍações côncreÌas.

_Só a participação popular consciente garantirá a coÍrêcta exe_
cuçao e o poslerior controlo de todo o processo.

7; Peta sua lmportância para a vída do povo, a tareÍa deíhida
.neste Comunicado constitui um aspecto íundamental da prêpa_
ração do. lV- Congresso Co nosso pàntOo. Constituj, por isso. ia-
refa prioriiárla para as estrutuÍas do partido. em todbs os ocaÍs
ondê o Cartão vai ser implementado, a explicação dos obiectivos
deste processo e a mobiÍização para o engaiãmenÌo popútar no
mesmo. Esta é uma íorma concrela de apíicarmos a'oiientação
do Comité Central do nosso partido, no sentido de Íazermos da
preparação do lV Congresso uma fase de resolução concreta dos
problema5 do Povo.
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