iMaputo: problemasecon6micx ffi
no centrodo Congressoda Frelimo
O IV CONCRESSO da Frelimo,
mica e de actividadesligadas ao
prazo, resolver os principais proque na proxima terga-feira refine
mercadonegro.
blemas econ6rnlcos do pais, e A
no Maputo, teri como principais
Apesar de algumasmedidasjA
falta de apoio estatal ao sector da
temas de debate a economia e a
tomadas,continuaa haver gran- agricultura praticada em regime
defesa. SerA ainda tarefa dos deledes bichaspara a compra de profamiliar.
gados eleger um novo comit6 cendutos alimentares,em especialfotral e novos membros do <bura da capital.O mercadonegroAmbigio e consciOncia
reau> politico, cujo ntmero se es- onde um carro em terceira mtro
pera ver ampliado. Dado que
pode custarmaisde mil contosou
JA na 0ltima Assembleia PopuMoqambique € um Estado de parcom um d6lar (por ser d6lar) se lar o Presidente Samora Machel
tido tnico, caberi ainda ao Conpode comprar um sacode batatas disse explicitamente: <<O nosso
gresso a eleigfo do Presidente, - continua activo, bem como o
problema 6 querermos fszer funcargo que se considera continuarA
trifico ilegalpara paisesvizinhos cionar um complexo que envolve
no entanto a ser desempenhado
Os observadores consideram 5{n t:sbalhadores, quando ainda
por Samora Machel.
que o Congressoda Frelimo ntro nf,o somos capazes de cuidar da
Este Congresso realiza-se num
vai rdcorrerao chavlo da heranga charrul.
Queremos cuidar de fromomento de crise grave para
do colonialismopara justificar es- las de cami6es, quando ainda nio
Mogambique, a bragos com os acte tipo de situag6es,tal como ntro somos crpszes de cuidar da nossa
tos de guerrilha e sabotagem levao dever6 fazer pafa a utilizageo bicicletr.> No que pareceu jh endos a cabo pela chamada ResistOn- abusiva de bens do Estado, de
tXo ser indicativo de uma tentativa
cia Moqambicana e com a corque sio exemplosa utili::agtrode de reajustamento de prioridades,
rupqtro ou desleixo de alguns
um comboio para transportar
Samora Machel frisou ainda haver
quadros do pr6prio aparelho de
agricarroubado ou o casodo di<<muitl contradigio entre o cresciEstado ou das comiss6esde gesttro
plomata que fugiu com milharess mcnto dl nossa consciOncia e as
de empresas estatais e privadas. O
de contos.
exigOncias>que vlo surgindo.
problema atingiu dimensdes tais
Espera-se
igualmenteuma atituNos 0ltimos tempos, apenas as
que, recentemente,foi introduzida
de critica relativamentei concen- chamadas <machambas estatais>>
a pena de morte para os casos tragio macigade quadrosem protErn registado algum aumento de
mais graves de sabotagem econ6jectos que nio podem, a curto produtividade, facto que
ntro €
a

por certo alheia a concentragao
dos esforgosde apoio estatal neste
sector agricola, em detrimento das
pequenas explorag6es familiares.
Os camponeses ntro recebem sementes nem apoio t0cnico, albm
de serem afectados pelo p€ssimo
funcionamento da rede de comercializagtro: Apesar da substituig6o, em 197'1,do ministro da
Agricultura, o problema arrasta-se.
Para al6m dos factores humanos, a pr6pria natureza parece ter
conspirado contra a economia
mogambicana, que, a partir de
1981, tem registado alguns retrocessos. Desde a independ€ncia atb
1977, o pais foi atingido por 3
enormes cheias.Neste momento, a
Sul do Zarnbeze, onde se concentram os maiores projectos agricolas do pais, vive-se a maior secade
que h6 memoria em Mogambique.

Duas faces
da mesma moeda
Samora Machel considera <<a

defesa e a economia como duas fsces da mesma moeda>. Ao assumir em Julho do ano passado, e
comando das operag6es contra a
RM, o Presidente moqambicano
viria a ser informado pelos comandantes militares espalha.dos
Pelo pais de toda uma s6rie de
anomalias, cuja existOncia afirmou desconhecer.Tais anomalias
passam pela corrupgio ao nivel do
aparelho estatal e a sua supressio
tem sido considerada a principal
arma para resolver os problemas
da falta de comida, roupa e outros
bens de consumo fundamentais.
Tal como o descontentamentopopular perante tais problemas b
uma arma a favor da acQdo da
RM.
Dado que tal acatrodos bandos.
que o Maputo considera armados
por Pretoria, vem agudizar ainda
mais os problemas de Moqambique, os observadoresesperamque
o Congressoreafirme o apoio I luta dos opositeresdo apartheid.
Por outro lado, embora seja seguro que as relag6escom os paises

socialistas venham a ser definidas como preferenciais, pensa-se
que a Frelimo iri prestar mais
atengio As relaqdescom o Ocidente. Basicamente, porque € o Ocidente que melhor pode conter a
politica agressivade Pret6ria; mas
tamb6m, porque ele pode ter um
papel de relevo para a economia
moqambicana.
Neste momento, Maputo e
Washington descrevem como as
melhores de sempre as relagOes
entre os dois paises.Fontes da embaixada norte-americana na capital de Moqambique indicam que
tal se deve em parte ao papel cie
Samora Machel quanto irs iniciativas diplomAticasdos EUA.
Com excepgtro da Su6cia, que
acaba de retirar o seu apoio t6cnico d segunda fase de um projecto
da indristria florestal, as relaqOes
com Portugal, ItAlia, Franga, Inglaterra e, mais recentemente.
RFA tOm-se intensificado. Aliirs.
logo apos o Congresso Samora
Machel visitari a Gri-Bretanha. a
Bblgica e a Holanda.
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