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SEGUNDA CAMPANHA 
R PRESENTOU UM · SALTO 

DAOFENSIV 
QUALIT ATIVO 

- P .. esideate Scuao .. a Machal, Da sessao de ence .... ameDlo do C. M. A. 

o Pre idenle do Partido FRELI 10 e Pre'ideDte da Republica Popular de Uo-' 
C(3IDbiqnc, lUal'cchal 'amora Moise" lUachel, ao encelTar os trahalhos da Se sao. Alar
gada do Ol1selho d, l\1iuistros. f(�z uma breve analise e tra�ou algwnas oriejlta�oes. 
Tl'anscrevemos a �guir� Da integra, essa inter\-en�ao: 

Termjn�mos os trabalhos da 5." Sessao Extraot
dinana Alargada do Conselho de Ministros. 

Para particlpar nesta Sessao forarn convidados 
quadros de direcr;ao do Partido e do Estado dos 
varios sectores de actlvidades. 

Ouvimos os ralat6rros das varias brigadas que 
se deslocararn as provlncias nesta Segunda C�mpa
nha da Of ens Iva POlitiCS e Organizacional. 

Discutimos e aprolundamos os varios aspectos 
apresentados nos relat6rios. 

Atraves dos relatorios conhecemos: 
- 0 grau de implementacao do Plano E�tatal 

Central 1981; 
- os nossos avancos e as nossas -dlficuldades: 
- a forma como todos e cada um de nos esla-

mos a aS8umir 0 esplrito da Of ens iva. 
A sintese que acabamos de aprovar. traduz bem 

a forma como decorreram os traball10s e as con
clusoes a que chegam os. 

Esta srntese deve constituir para todos n6s, quer . 
a nlvel ct>ntraJ quer a nivel local. materia de estudo 
obrigat6rio e instrumento de trabalho. 

Nilo YOu fazer discl/rso. 
As onentacoes ja estao trayadas: 

- tpOlOS 0 documento "Como age 0 100mlgo··; 
- temos 0 documento resultante da reuniAo de . 

3 a 6 de Julho de 1979; 
, 

- temos 0 documento da reu n iao do Conselho 
de Mlnistros de 1 a 4 de Agosto de 1979; 

- temos as orien tayoes tra<;adas na reuniao 
com os quadros da Saude, de Dezembro 
de 1979, orientayoes que dissemos extensll(as 
aes quadros de todos o� ,;ectores: 

- tP,mos 0 documento «Fa.ler do Niassa urn 
mOdelo e exemplo da luta contra 0 subde
�f-rlVolvimento"; 

• 

- temos 0 docl/ma 0 de 1(1 de Marco de 1980. 
Todos asses documentos con tern: 

- analises que continuam validas na nossa 
reaJidade politi ca. econ6mica e social: 

- orienta<;oes que continuam validas para todas 
as estruturas: 

- determina«oes e medidas a Que fodos n6s 
temos que dar cumprimento. 

Finalmente, tamos 0 P l ano Estatel Central 1981. 
aprovado pelo Comite Central dO Partido e aprovado 
pela Assembleia Popular. 

Queremos su':>lInhar mais uma vez. e oportuno 
faze-Io aqui: a Plano Estatal Central e LEI. 

Nilo viemos aqui discutH . 
Viemos aqui apreciar 0 grau do seu cumprlmento. 

. Viemos aqui estudar a melhor manelra de 0 
apllcar, de garantlr a sua realiza9Ao. 

Viemos aqui para estudar a mathor maneirs de 
dividir f' coordener as nossas foryas para implemen
tsr 0 Plano, 

A slntese que aprovamos e bem clara a este 
respeito. 

Ha, contudo, alguns pontos que gostarfamos de 
fazer e I>ublinhar: 

1. Aprofundamos os metodos de trabalho de Of en
siva Polftica e Organizacianal. 
Este aprofundamento permite compreender 
melhor 0 caracter e a natureza da pr6pria 
Of ens iva. 

Estamos a assumir cada vez mals que a 01en
siva e um processo permanente e global. Que 
as rases de campanha da Of ens Iva devem ser 
peri6dicas, devem envolver toda a Direc(;Ao do 
Partido e do Estado, de'Vem cobrlr todos os 
sectClres. 

Na prlmeira campanha da Ofenslva. 0 obJec
tlvo fundamental era desalojar 0 tnlmigo Interno_ 
E nessa primelra campanha conseguimos efec
tivame'nfe detectar e neutralizar muitos agentes 
do irimlgo e infiltr ados. 

Isto nao significa que este comb ate Ja 

esteJa cohclurdo. Este combate e urns caracte
rlstlc8 permanente, constanta, do nosso processo 
revolucionario. 

Eate combate faz parte da luta de classes. 
A tendencia � a agudizacli" desta luta de classes 
quando estamos a liquidar as sequelas do capi
taUsmo no nosso Pais. 

Nessa prlmeira campanha tambem tomamos 
medidas contra a incompetMcia. 0 deslelxo, a 
Inourla, a apatia. a irresponsabilldade, a 1alta 
de higlene. 0 combate contra estas manite�ta-
90es, contra estes vlcios, e tambem um comb ate 
permanente. 

Nesta segunda campanha da Of ens iva, con
centrl\mos as nossos es10n;:05 na batalha da 
economia, isto e, verificar oomo esta a ser 
cum rido 0 Plano, 

Por isso' defmimos como caracterlstioas 
desta segunda campanha: 
- a verlflcaQao 
-) contrOle 
- f responsabillzac;ao 
- a penallzac;ao 

E verlficamos que no processo de desen
volvlmento destas caracterrstic8S ficamos sen· 
sibili7ados para a importAncia: da inventarlac;ao 
des nessas potencialidades; da cap8citac;:�o das 
nossas estruturas. 

E este 0 saito qualitatlvo que realizamos 
durante esta segunda campanha. 

Quando vamos a uma unidade de produc;il • 

aquilo que lei vemos reflecte muitas vezes 0 
funcionamento das estruturas de direccao desss 
sector. tanto a nlvel local como a nlvel central. 

Esta segunda c�mpanha tornou isto bem 
claro. 

2.' Constatamos que continua alnda a existlr no 
nosso seio a contradh;:ao entre os metodos in(1i· 
viduallstas e os metodos colectivos de trabalho. 
entre 0 trabalho de gabinete e 0 trabalho com 
o povo_ 

Oual a origem destas contradlc;oes? 
Multos . de n6s alnda trazem consigo os 

estlgmas da formacao colonial-capitaliste. 
Trabalhar sozinho. nao transmitir conheci· 

mentos 80S outros. desprezar a opmiao dos 

suoordlnados, e erlminar possiveis concorrentes, 
e garantir 0 nosso lugar. 

Fechar-se no Gabinete, nao submeter as 
ideias a prova de pnltica, nao viver de perto 
a realidade concrete e os problemas do povo. 
nao auscultar a opini€lo da base & multas vezes 
a forma para se impor como chefe. 

Estas sl\o caracterlsticas dos quadros dO 
cap/talismo. Nao podemos aceltar ue os qua
dros do socialismo ten ham essas caracterlsticas. 

. Temos de fazer um combate interne par 
eliniinar das nossas caber;as esses vestiglQs 
que nos impedem de assumir as metodos cor
rectos os matodoB coJectivas de direcQso, os 
meto�os socialistas de direcQao 

Quando assumlrmos malhor os no�sos 
metocios, os metodos socialistas, tambem sabe
remos vivar e oorwiver com os nossos colegas, 
com os nossos subordinados. 

Saberemos culttvar: a sensibilldade para os 
pro\:ll emas do po 0; a simplicidade: a humildade. 

Saberemos submeter as nossas ideias, 0 
nosso comportamento. 80 fogo de crltica. 

Assumlremos 0 verdadeiro valor da auto
·crltlca. . 

Saberemos apl icar e observar os princlpios 
do centraJismo democrattco. 

SAo estas as caracterlstlcas dos quadros 
do �ocialismo. 

3. Temos condlr;Oes obj'ectivas para realizar 0 
Plano, para vencer a batalha contra 0 subde
senvolvimento: 
- temos abundantes recursos naturais; 
- tkmos connosco a forQa principal que e 0 

povo; 
- temos uma linha polltica correcta; 
- temos objectiv�s claros; 
- temos 0 instru mento fundamental que e 0 

Plano Estatal Central.' 
Depende de n6s faz�-I trillnfar· 

. Dsoende de n6s construir a felicidade e bem· 
-estar do nosso Povo. 

A Luta Continua! 

CORRIGINCO ER CE OIRECCAO 

-- +1 

TODAS A __ FA�ES DO PLAN 

-a se8�iio do encerrameuto da' 5: Reuniiio Extraordinaria ( AJargada) do Comellio. de ��tro8, realizaru. ontem a 
tarde, foj apre�entado e apl'ovado urn DocuUlcnto-Sintese da Ilcgunda campanha da Of en siva, 0 qual analisa a sihJa�ao 
encontr.ula e trac;a orieutat;o 'b para a !!Jupera�ao dos prohlemas detectados • .  E 'le Documento- intese seria depois definido 
peJo Presideute ull10ra lItu'hel como UIll iustrul1lcnto de trahalho d� estudo obrigatorio. quer a nive! central, quer local. 

E 0 f'guiute 0 texlo intl,.ural. que foi lido pelo l\'linistro das (i"inan�as, Rui Baltazar: 

o Conselho de Ministros reuniu. en �!!. 
sao arargada, flOs di as 17, t 8 e 20. leodo 
proccdido ao ba lan�o da actividade o�!env:ll
vida par diversas briga-das nas P,ovillcias de 
Maputo, Gaza. Inhambane, Sofa1a, Mamr.a. 
T teo Zambezia, Caho Delgado e na Cldade d 
Maputo. 

o frabalho das bfigadill IOseriu·se 00 
�mbi!o da Ofensiva PnJ1lica e OrgclnlLc!donaJ, 
como lIckao de comba1e permanente para 
removel as obstacutos Que dificultam a pro· 
cesso do mlSSO desenvotvimento, 0 :t,n,bate 
para tornar a presente decadit a :fecada oa 
vit6ri a sabre 0 subdeseIlV()lvimento, 

Nem 2.- Campanlla � esca1a ilacloliaL a\ 
brigadas visavam os seguintes obje.;jiw� p' 111• 
cipais: 

- Verifi(llr como e5M 3 ser allumlOa, a 
todos 05 niveis. a Ofensiva PGhflca e 
O:gan iw:ionaL e a evoll!�a(J eYlsladil 
desde 0 seu desen(.adeamento' 

- Veriflcar e controlar como es,iJ a set 
cumprido 0 Plano hIatal (ent aloe 
1981, designadamenle nas �'e(l5 Cl� 
produlos �stralegicol de ��PQrfa�O e 
dos produros estrategico:s de aOBsled
mento do pava. 

,Ofensivit Polftica e �ganizacillilal lem 

a! suas ralzes mai.s profJlIlda\  na expcrle"�ld 
revolucionaria do povo m�iHTlbicanlJ. na na:o 
rela popular da noSSi! luta e do OOdSi �ue se 
fOl jou nas zonas libertadas. A Ofenllva F oHtici! 
e Organizaciona leo m�todo corTerto, ilplica:l1> 
na area econ6mica e social, de t:OllSDJldal 0 
nosso Estado Popular, de verifir.ilr ilS oltltlJl
dades Que 5e pOem ao exerclcio do J}1lC!!lr 
pelo P(Jvo, de apreender, na sua globa1hdaae, 
as realtdades e a vida nadonal. 

A Ofensiva Polilica e Organizational e tim 
processo de profunda democracia; flid �rmilll 
medir. atraves da pratica, 0 desenJotvimenlo 
da nossa revolu�ao, 

A Ofensfva e um inslrumento atrclv6$ do 
qual 0 Partido 8 0 Estado mCHIt@m a iniciativa 

no procello de luta de elmes. em cada tas!! 
�o prOCe5S0 de constru�ao do \OCI�"�mc 110 
nos� Pais. 

1 - 8ala�o era 2: (ampanha da Ofell�fVa 

" 1 - AspetttS gerais 

unidades de produ�ao. Cada vel se tor!!a malS 
diflcll ao disl ito viver scm planificd�ao. 

Parilelamerte, e como conseq(Jcnc.li come-
amos a !fiver planitlcados, (om�amos it i' . . 

mir a necessidade. do conlrOle diU tii :cll. dil 
�trifica�ao dol. resultados, �o aCOmJ}iMdmenro 
con�ante da3 ac�ae5 programida�, 0 � eflit 
condi�es pill a prevermos' e nos anl�crj)uI1110S 

4rJ eiectuar 0 balan�o dB 2: Cdr"panlld as dfficuldades. 
da Of ens iva Polflica e Organizational, a ret:· (onstatamos que, em muifos ec.tIlfes,

· 
M 

njao alargada do Conselho de Mi)1l f,·.;� ;Oen"· progressos significilfivos levelados pelo ilJlTlen-, 
ficou Ol seguintes aspectos ger&i.1. comuns as Ie da produ�ao e da prOdUlividiide. pela ale. 
Provinciiu abl ngidas pe!o frabiilno udS bu- v��ao da qualid�e dqs ben, p, �UZIQOS. 
gadill. A norma�ao do tr elba ho COJOOCil lamh"n, i � 

foram c nstafados a an�os ilT/)OlTanfe� - uma l1eocupa�aD dcliva m diverm rr:me� ••• 
Que sao 0 rewltado da 1. (ampann. da . en· Um aspecio importante Que ierlftcBlIlo.. e 
siva. c crescimento d-G dlllamismo l1i bUsca'� s�b .. 

Existe um maior conhetilllenfo r2a n�s:.a �ije) locais, rompendo i m�:tia e oeS:.lrjl(l 
(&alidade, dil5 p'tenclafid1laal do no� pal�, d� eSperar passivamente Ue ilS 50(tl�S 
da natureza dos pr<lblemas Que el1f1euTamOS venham das eslruturas suoenores. 
e das VlitS para III solucionarmo� H� UIt,a No seu conjunto, enal avan�GS fordRi p'lS. 
aten�1io mais disperta e aguda pari! a} pdif;. slveis porQue a 1. Campa ha da Ofeilsiv. P(,If-
cularidildes e especi ficldadM de cadt. Prcvlu' liLa e Organizacional conduzfu it lima �'I.lh�a. 
cia, de cada regiao do nosso Pats, �ao das nassal fileim, desalo jou elem'ntas 

COllhecemos avitn�os na caoaciOilOt CIt Hlti'1rados, removeu mUlto do mdlOj)' Qut 
direc�ao e no grau de olga'lila�AO' C IIi' ei elltravava � nosses passos como a Jncompe· 
da Provincia e it> nlvel das unidarie.:. Lie pro· t�ncia, I) d�leixo, if ilTe5Donsab!lidadl' 0 0 
duc.ao. Melhorou it artlcula�ao entr� �tlorfl blllocratismo. 
e deSellVOliJeu-Se 0 combafe ao �epartameil 01 ttvan�1ll verificados nao nos deverr lJ'var 
talismo. A preocupa�ao ja 'Tlanifesti Ulm 3 II perder a dlmensao dos pfI)blemas �U� p�r· 
h Ig iene: a !impeza e a arruma�ao n� ellJ!}. e- sistem. 
Sill, nos partos, nos armazeru, nci� lulil e , Nesta 2, (ampanha dil \)fenSIVtl, ve:lfita· 
uma canQuista da nOlla capacldade de !lrga· MQ� a sobrf'viverlcia de muitos taCf1)res neoa-
n i la�ao, produl um desenvolvimenlo. d. nMII tiV06. 0 aVi1n�b mio e IInJforme am tOGil i� 
conscientia. Provlncias e sectores de adividade. A rempe· 

A Ofensiva, par aolr sobre uma �6alldtl(je fatura na� e a mesma Am todD .,. 14!.OO, naG 
concreta e por levar·nol il cornpreei1\le·)a me avan�amos itinda em ondas sucessivilS 
Ihor, permitiu 0 crescimenfo politico e eQ1100 Em pafficular, verifica-se que oode 0 Pa;-
dos qlJadro� e fez niseer novl)s qUd*�. tido esf� implantado, 0 controle sODre G COll. 

Conslalamos Que a plan ffic�ao repteseotll junto das acfiVldades econ6mlcas i SOClillS 
j� lima conquisla irreverslvp.1 do nono oro existe e 0 seu crescimenfo e superior. Onde 
ccsso revolucion�rio. Ela come�a II St: iSSiI· e mais frac! a sua implanfa�o, 0 aparelho 
fIlida ao nlvel de Provfncia e. emblt.i em de Eslado nao garanle a diret�ao tarred, d, 
menor escala, 10 nlvel des DistritOJ ! diS Vida econ6mica e social. Por oulro lado, as 

(Wga Iza�Oes Democrancas de Massas n�o pol
�U8m sufic;enle capac idade de enq1ladld. 
menlo e mobiliza�ao dos trabalhadOlf.l 

Aptsar dos aspectos poSltivOl (efefll2ol con· 
tinuam a v&'ifim·se, embora em m�!I()r Qrilu. 
sifua�oes de desorgaJliza�a . desteIX(). a p.l1 I ii, 
falta de conheciwento da realidada. InCGmp6-
tentia, �banjamenlo e rna utiliza�ao Ilo) betlj, 
ausencla de esfudo e nao aplica�ao dal lel5, 
Resol1J�es e Orrecflvas do btlldo, m.:lnlresla. 
�Oes de abuso do poder e infiltra,ao de agep
les inimigos. 

Tau s ituacOes reflectem que, em &lg!Jn1 
sectores, iinda ex ste resist�ncia a transtolma. 
�ao. 

Registou·se iI fa!ta de sen!;biliddCe pari 
a imporfancia do Plano e 0 desconneLlmtMo 
das metas e tiir�fas nele dt1irlldas l!m 31111if.l 
dislrit�l e empresas, quer i nIl'" dos re.spon
s�v8is. ql1er ii' nfv�i .dos Irabalhadores 

NOlltros casas constatou,sfl qu� i sua ext 
cu�iio se faz de forma mec�nlci 8 r.�n sa 
assume que 0 Pla'no tra�a metas ml:limlis obi!
gat6rial. 

Hestes casos, iI passividade, falta de mlCliI· 
tivi e a visao burocr&liu do PIi!llO, impeol:m 
a mobiliza�ao de tod.as as reserv.s ! If 8nJ. 
tGrmam·se mfm obst�culo a res�lu�o ae lie.. 
quenos problemas, possfveis d& solu(,lonaI I eo 
correndo anl meios locais disponlvell • � 
mobiliza�ao dos trabalhidores . 

Oulr. man ifesta�o negativa tonsi�!e no 
facio dfl �eentender 0 Plano como i llmplts 
realiza�ao de metas de produ�ao subestimano(}
-se as rmnles componentes com" a !it a pro· 
visionamento, inVtstimento, custos e forkS 08 
Irabalho. 

. Estas defici!ncias traduzem 0 facto de, 
em muifos locais, 0 Pllino nao fer sido elabo· 
rado com a Pirticlpa�ao acfiva dos :rabalha
dares e oenvolvimento das esfrutum dIStil
fais do apare/ho � Eslado. 

Par outo lado cerias imufrcil�c1i1s de pia
nifiCl� verificadas reffecfem a desOtganizl. 

�o e consequente falta d� tapatldade :Ie 
djrec�ao �xlltente em diversils empr-esas e 
enruturas do aparelho de Estado. 

(0010 resu/fado dest61 fact()s ainda naO 
foram assumidas integTalmen e as prlGlldaQ,es 
do plano e a batalha eCMomicil tOmo tispedo 
principal do no..sso tombale. 

Relatilfilllente aOl quadros forarr ell onlra. 
dOl caso! de ma �fltlza�ao. intorret1i \.OIOCd
�a()t e falta de acompanhamento do seu r.retl.l
mento. Isto agrava /I s�lJa�ao de carellriils de 
quadros polftica, c ieoflfica e recnicallleote 
ca�atil�o! para a realiza�ao das larefas aa 
conslru�ilo do sodallsmo. 

Regista.se um deficiante envolvimflnto (loS 
depu !ados e responsaveh ii. variG5 niveis na 
resolu�ao dos problemas e no Ira/Elho d� 
mobi!iza�ao e organizil�ao, 0 que OfIQJnit 0 
desconhecimento dOJ problemas concreios que 
o nossa Povo enfrenta. 

Ve(ificam01 ainda casor d� depo;1amen
talismo e divisfOlllsmo nas estruturas ao apa· 
relho de· fstado e I. el(ist�nciil de mas eli
�Oe.5 human� entre respon!iveis, 

Na rail de muitas destal silu�ie.s estt 0 
fitcto de nao sa, ter re�lIado um com�Bte pro. 
fundo para St viverem os novos vilorl!S. per
sistindo 0 indlviduailiJll1) como tril�o domlnante 
do comportamento de alguM quadrol 

A educa�ao das OVilS geli,ies e 8 f r· 
ma�ao d�s nouOl Irabalhadores' nao foram 
aindit enlendidas como tarefas defOdas is 
estruturas. 

Ainda ao eltamos aformllr 0 homem novo. 
Perslsle uma certa dlstancta,io des diver· 

sos 6rgaos cenlrais do lparel�o de tstaao em 
re!a�ao aDs f.fgios locals. 

Algumas estruturas a ntv�1 dil Provlndas 
permanetem como corpos esfranhos II vidiJ 
da Provincia e do Distrito, nao liltndo Oi 
sua acflvidade um meio para me lhorir is COIl: 
di�oes de vida do nosso Povo e perdendo 0 
objectlvo da sua pt6pria existancli. 

Existem iosuficiencias graves na concep. 
�ao e no funcionamento das el1rutuTIS a nlvel 
da provi nei a e do dilfrito. 

E1as resuHam duma tendAncia para reptOo 
duzir mecanicamente a tida um desses esc .. 
16eS 11 estrutura do e.scalao .superior. 

Isto lorna-se flagrante a nrvel de distrifo 

onde, pol exlslir II tend@nciJ em Mguns CISO! 

pMl se reprodllzirem todas as direccii� eXls
tentes no Governo PrOVincial, se �O jlul um 
lparelho pesado, sem f1exibilidade. que db1O've 
na sua erlrutura um numero exageraifo De fU/I· 
cionarios, sem larelas Que justifiQ'I�m a lua 
t'Cistencia. Por elCemplo. encol1traram·�{' cerca 
de 400 funcionarios num dos gomnos C!s· 
fritals. 

Uma questao que se revesfe da maier gra· 
vidade e a. da lenfidao dos nliSSOl aVllr,cos liB 
.socianra�ao do campG. 

A sijua�ao constatada mostra QU� 0 es\r a.. 
fegia de s{)cializa�o do camj}O defiilfCla pelo 
!\OSso Partido nao esta a ser malerializ60a ,am 
a prioridade, 0 dinamismo e iI aten�ao mcil� 
pe[lSbveis. 

' 

A organjra�ao das aldeia5 comunais e 
debit. Muita5 aldeias comunais permtlnec�m 
numi filSe apens! embrionaria. essenCliJl1nenle 

. porque a SUil base econ6mica permanece lmil
vidual. I. produ�ao cooperative "dO se desen, 
votve ao ritmo desejaveL 45:' coop"rativil �e 
jlfodu�ao agricola siD sinda, Q�. maior pclrt! 
dos mos, pre·coopetativas. qlIe nao cons:,· 
fuem i activida� principal dOl seu� melflbr05 
e nao manifesfam 0 poder mobiHzador Gas 
vallfageru dem forma d. propriedade socia· 
lista. 

A direc�, 0 spaio e a ccnjugd,ao de 
esf�os em rel�ao 10 movimento da.s alde:lIs 
comunais e eoopera1ivas de prooucao 19rfcola 
nao sio assegarados, qU8I palas eS1ruluras 
centrals, quer pelos 6rgaos locais. 

1.3. - Aspectts especmCfl de cidl Prt1'lncil 

Durante 0 Balan,o efectuado fOrlm rell
�tdos alguns aspectos espedficGS de cada 
Provincia bem como de alguns seclore.s. 

Dos reiaf6rios concluiu-se que i s; ua�!!o 
S8 apresenta de fOlma diferenle em cada urn: 
diJ Provlncias que foram objecto cle.;hi �gun· 
da (ampanhi1 da Ofensiv�. 

Verificou·se que alguns sederes' tinham 
ticlo avan�os significafivos numa dada Provin· 
cia, enquanto noutra ProvIncia ja nao � veii· 
ficava 0 mesmo. 

Foi salientadi a import3ncia particular de 
algumas .provfncias no cumprimenfo do plano 
des ptodutos eslrategic05 de .exporta�iio t do 

I • 

. (Continua Ii p6glna segainle) 
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