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* Discurso de Marcelino
dos Santos# no encerramento a II Reuniao

a

al do P Utica Econ6mica do ·Partido FR·EL!M't )

Teve luqa r ant80ntem em Maputo 0 eDcerramento do: n Reunicio Nacional da Politica Economica do Partido FRELIMO.
o enconiro durou dols dias e melo e foi. orlentado por Marcelino des Santos, membro do Comite Polf:tlco Permanente e Secreta.
rio do Comite· Central para a Politica EC:lnOmica ldc) Partido FHELIMO. Como demos a conhecer na nOBSa. edi~ao de ontem, Mar.
cellno dos Santos proierlu. na seasao de encerramento,. um importante ciscurso que P<J1I8CID1os a reproduzir.
Camaradas membros do Comitil CEm.
tral
Camaradas convidados e participan.
tes a esta II Reunlao Nacional de
Polftica Econ6mica
Caros camaradas
Terminamos hOje a II Reuniao Na·
cional da Polfti.ca Econ6mica do Par·
tldo. Ao longo de dois dias e meio
estivemos a trabalhar conjuntamente
no sentido de extrairmos conc lusOes
de nossa experiencia.
Ouvimos os relat6rios dos Cama.
radas Secretarios dos Comites Provinciais para a Polities Econ6mica.
A sua leitura permi~iu·nos apreciar 0
grau de desenvolvimanto do nosso
trabalho 0 nivel da nossa conscltlncia
dos problemas. Em alguns casos con·
tinuamos com dificu ldades de fazer
a distineao entre ~rabalho do Apare·
Iho de Estado e trabalho do Partido.
Verificamos que alguns de n6s andam
a reboque dos problemas, funcionam
como receptaculo de conhecimento
e nao como p610 de ae<;ao.
Not amos, poram, que. no seu global, demos um saito no nosso trabaIho. crescemos no combate. 0 nosso
conhecimento da realidade da vida
do Povo e da economia nas Ptovineias e apreciavel. Os Camaradas Secretarios, em particular naquetas Provincias onde 0 nosso grau de desen.
volvimento permite a existencia de
quadros a trabalhar em tempo inteiro
no Partido, comsQam, realmaote. a
dominar a complexidade da vida 8eo·
n6mica e a agir sobre os problemas,
dando orlentaeOes, educando 0 Povo,
dlnamizando as nossas estruturas es·
tatais e as Organizac6es Democra~icas de Massas. Neste caso particular.
pensambs que e justo dest8car 0
exemplo que e dado pelos Camaradas da Politica Econ6mica de 'nham·
bane. Sentimos .,0 relat6rio a aceso
do Partido, "Imos que, real mente. a
FRELIMO domina a situaeao. Os problamas ~60 grandes. a sua comple.

mais estreltamente as C8lu1as. de Ihes
darem orlentaeOes para as perspect·~
vas do que pretendemos que c nosso
Pals seJa. sobre 0 significado real Cia
vit6ria . sobre 0 sl,Ibdesen oll/tmento.
Oemos g.randes passos em frente
no ano de 1979. Na sua V. Sessao, 0
Comilte Central da FRELIMO analisou
a situacao ecan6mica do Pais e tomou importantes deoisOes. Sua Excs.
lenc1a 0 Presldente do· Rartido FRELIMO. Camarada. .SamoraMachel,
mandatado pelo Cof'niteCentral, assumfu a dlre~60 da luta contra 0
subdesenvolvimento.
.
Reallzamos amplq · reuniOes de
analise am Julho e Agosto de 1979,
respectlvamente com OS Govern dores provlnciais e 0 Consalho de MinistrOg alargado. As orientaQOes tra9a·
das estao na base de. preparaQ80 do
nosso Plano Prospectivo Indicativo.
Neste contexfo,·iI importame com.
preendermos que a Of ens iva Polltica
e OrganizaclonaJ
ums exlgencia
da RevoluCf8o •. A purificacAo das fIIei·
ras, 0 saneamento dos agantes do
inimigo, dos corruptos e dos ineom·
petantes das estruturas do Aparelho
de Estado•. s disciplina de ferro que
estamos a impor na direcQ~o a todos os nfveis, sao as nossas armas
organ iz~iYas e idept6gi.oas para ori·
entarmos 0 processo de desenvolvimento econ6mico e sOcial. A constru~40 do Socialismo· no nosso Pals
exige um Pavo ·organlzado; estrutu.
ras s6lidas e operativas no AparelhQ
de Estado e, aeima de tudo, exige
que a nossa estrutura bo Partido e
os seus membros assumam a dirac. Q80 a todos os niveis pelo lugar que
ocuJll8m e ·pelo que dAo b massas.
Os camaradas que nos apresentaram os temes da Ofens iva POiitic&
e Organlzacional e do Ajuatame.,to
de precos e sua! implicaeaes politi.
cas de(am-nos, ~Ia rigueza da sua
eXpo8t~o os inatrumentoe nee88sarlos para que -0 tf'abalho dos gfu.
pas deeorreeee com objectMdade e

e

llberta¥so do subdesenvolvlmento,
das sequelas do coloniallsmo. de
domina¢Ao Imperlallsta sobre a nossa
uma manifestsPatrie. A Ofensiva
ceo de forca da nossa revoluQ8,o,
for¥a que nos vem de longa experl·
~ncia da luta armada de libertaC(ao
naclona!. Lil. aprendemos que nunca
devemos recuar quando ha dificuldades. Os. problemas, longe de serem
entraves 80 nosso conhecimento.
sempre constlturram um desafio as
nossas capacidades, sempre t6m sldo um estimulo para . os superarmos
a n6s pr6prios e passarmos a eSta..
dios mais elevados da luta.
A Ofensiva esla a . mostrar quais
sao os nossos pontos fracos! 0 buroeratlsmo e imobillsmo das eSlruturas
do Aparelho de Estado, a inflltraeao
do Inlmigo nas nossas estruturas, a
a burocralizaoao qe muitas das nossas empresas estQtais. a corruPQ80
de funclonarlos do Apare'ho de Estado, 0 liberaltamo, corrupQAo e indtsciplina em grande parte. das empre~

e

so Estado tern seguldo uma politica
de contenv8o d s 'preeas dos produtos, .em particular dos de 1.- necessi·
dade para 0 consumo da populac:;Ao.
Isto representa um pesado encargo
para 0 ·Orcamento do Estado, urna
vez que temos vindo sistematicamente a subsidiar as empresas.
Como t ivemos oportunldade de
verifiear durante as nossBs discus·
sees, 0 reajustamento dos preCfos' n~o
6 mais do que aproximar os prevoa
de alguns produtos do seu valor real.
ou seja; dos seus c ustos de produc;:ao.
Por outro lado. com a subida de pre
Cf(Js ao produtor em alguns produtos
como a carne e 0 milho/ perml-timos
urna melhoria das suas condicoes
davida e incentivamos a produQ80.
Bastante ligados Ii problematlca
dos preeos v6m os salarios. confor·
me muitos das eamaradas colocsram
so longo da reunlAo. Podemos d l~er
Que hoje. a soma dos salarios que reo
cebemos ~ largamente superior aos
bens que podemos comprar. A si.
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=Vezes as so uCoes
s po em surglr
1 emoa 0
os em grup08 ...
oe
a longo prazo. Mu 0 importame
aqullo de q(Je devem08 tamar con~
ciencia e que a nossa vida se pro·
cess a num ambiente de luts de etasses. Luta de olasses em que muitas
vezes n6s nao vemos f/slcamen'te 0
Inlmigo, em que muitas vezes a defi·
nieao do inimigo S9 t orna dificil par·
que pardemos a perspectlva, porque
esqueeemos a nossa hist6ria. e hist6ria da luta de- IibertaQ80, a expe.
riencia dos 5 anos de independ6ncia.
Afligimo-nos com os inumeros pro·
blemas qua nos surgem, muitos deles
repetldamente e, graduah:nente. perdemos a capacidade de u l~rap assar
as nossas insufioi6ncias. ~ por Isso
que devemos cultivar 0 hSbito de
discussao produtiva e franca entre
n6s, membros do Partido.
Esta Reuniao Nacionat foi um
momento de reflexAo, deimpulso para novos avaneos. no trabalho do
Partido.
Ouvimos rela16rios das Celulas
de Empresas Estrategicas da nos~a
Economia. bern como de Calulas de
Ministerlos. Atraves destes relat6rios
pudemos ter uma· fotografla multo
clara da situac;ao do Partido ao nivel
da base. Uma conclusao i mportante
que retlramos e a necessidade de 0
OPE e OPC a nrvel cantral se Iigarem

trabalhO que dtacutiram aspectos
concretos da vida do Partido, em
pafiticular aKpectos relacfonados com sas, a confusao e dispersao da diraca Ofenslva e aJustamento de pre~. c;:ao. Todas estes falhas detectadas
Este metodo de trabalho permltlu que no ambito da Ofens iva parmite.nos
enriquecessemos ¢om ~xemp'os vi. hoje perguntar como seria possivel
vos e com a discussao de questoes enfrentarmos vkoriosamente a deca·
mals concretas da·nossa vida; os ob. da da vit6ria sobre 0 subdesenvolJectlvos da reuniAo. l odes OS cama· vimento com esta carga impura.
radas ttveram a oportunldade de apre.
Antes da batalha e necessario
sentar os seu! pontos de vista, as organizarmos bem 0 exercito, apesues dUvidae. os . seus problemas. A tlrechA·lo, definir a estrategia e a tacsintese dos trabalhos em grupo que tioa adequadas. ~ isso que a Ofenst.
nos fol apresentada hi pouco tempo va nos esta a permitir realizar. .: n
atras permitiu·nos ver a importancla medida em que rejeilamos as cargas
das discuss6es e a serfedade e pro- impures, em que punimos violenta·
f.undidade com que os camaradaS mente 0 Inimigo. em que eombatemos
assumlrama tarefa. A slntese dbS as hossas Insuficlencias. em que 0
trabalhos dos grupos €I uma base im' apoio do nosso Povo e a sua confi·
portante para 0 desenvotvlmento do anc;a no Partido e na sua Direcc;:ao
nosso trabalho. forneC&onos, as ques· . se t6m reforc;:ado.
toes essenciais sobre 8S quais a
o grande entusiasmo popular, a
analise e as declsOes se devem cen· participac;:ilo massiva das populaQoes
trar.
na materiallz89lio da Of ensiva, sao
a garantia de que a Ofens iva polrtlca
CAMARADAS.
e Organizaclonal .6 uma necessidade,
ums manifestacAo de forc;:a da Ravo·
A Of ensIva Polftlca • Organiza- luylto.
clonal l! ja hole, no noosso Pars,· 0
Quando a sememe e boa, por mais
segulmento l6gico da guerra de II· camadas de terra que a ela se sobrebertao80. Comodisse 0 Camarada ponham, 0 resultado final e 0 nasci·
PresldenJe ·do Partido FREU MO, est8 mento de ume arvore frondosa e pose a nossa segunda luta de Iibefltaolo. same.
Oengajamento das esliruturas do
Partido e dos seus membros na impiementa9Ao de Of ens iva tem· sido,
como pudemos constatar na nossa
reuniAo, fonte · de enslnamento para
os membros e revigoramento do tra.
balho des Celulas e-das estruturas
dos outros esealOes.
As medldas anunciadas pelo nosso Estado para 0 reajustamento dO'S
preQos de cartos bens tambem tol
obJecto de amilise da nossa Reunlao
Nacfonal. Pudemos constata( que,
embora de tlma t rma geml Os membros do Partido presentes saudassem
as medidas. nao era forte a sua capa.
cldade de explica~Ao da mesma a
populac:;i!o. Esta · reun,ao, as discus·
soes aqui havidas, permitlram contudo refor-car a nossa compreens6o.
retemperar-nos para 0 confronto com
a reacc;:ao.
A realidade da nossa estrutura
. econ6mica e ainda, em multos aspectos. produto directo da heranca dO
colonialismo. Cerca de 50% das ma·
tarias-primas da industria prov~m da
importeOlio. Contrariamante 80 que
. e normal nas economiss des pafses
desenvolvidos. as nossas empresas
nao t6"... uma t radioao de contactos
entre sl. nAo h8 relacOes inter·lndustriais desenvolvldas. Etas estAo 101'1damentarmente ligadas ao exterior
e dependem de matertas.prlmas tmportadas.
Desde a tndepend6ncta que 0 nos-

tua~Ao

e

neste campo
bastante com.
plexB-. As subidas desorganlzadas e
gerais de satarios na altura do Go·
verno provis6riG vteram piorar a 51'
tuac;ao d~ anarquia e injustlca legadas pelo colonial1smo. 0 fazermos
ums analise fria e cuidadosa da sltuaCao actual neste donifnio, verifica·
mos que, de uma forma geral, houve
subidas de salarlos dos funcionarios
do ApareJho de Estado. empregados
dos bsncos, comereio e servi~os em
relaoao a 1914. 0 mesmo aconteceu
tambem em mUttas ampresas.
A· cria(:ao da sociedade sociallsta
no nosso Pals exige sacriflcios a to.
dos nOS. A construQ8o do socialismo
pode significar na fase actual do nosso desenvolvimento faltas de bens
essen cia is, problemas de habitacao.
falta de meios de transporte. 0 as·
sancial da nossa riqueza tem de
ser investldo. Se consumimos tudo
o que produzimos, como vamos eresoar? A pusta de que? Os nossos sacriflclos, as b~talhas dificeis que estamos a travar contra a fome e a nudeZ sao.o prec;:o Que temos de pagal
para que os .,ossos filhos tanham a
abundancia. andem caleados e vestj·
dos. ten ham autocarros e escolas. pa·
ra que os nossos filhos respeitem e
honrem 0 nome dos seus pais.

Esse conhecimento e para nos per· TI CAL. 0 M etical 6 a expressao da .
mittr reflectir em reunlOes do Partido nossa soberan la no campo econ6mlsobre como as orientaQOes superio- co. ~ a atirmaoilo da nossa recusa
res da POUllica Econ6mica estao a em continuar a scaltar a propagand
ser cumprldas. Devemos agir direc· colonialista nas notas e~-:.:do . 0 nos- tamente Iigados
massas com co- so Povo viveu intensamente. com
nhecimento profund9 da' situaQao, grande alegrla. a crial(80 da nova
impondo-nos como dirigantes. atra- moeda e I! operac;:ao de troca que deves da correcoao das nossas posl. correu em todo 0 Pals fol urn suces.
cOes, at raves do dlnamismo da nos- so da mob iliz8Q80 popular e da otgantzac;:ao das nossas estruturss ensa sc¥Ao,
Compreendemos no decorrer da volvldas.
Reunlao s importAncla dos. DepartsChegamos agora 80 fi m dos nos.
mentos do Comlte Central acompa- SeS trabalhos.
A intensa actividade realizada ao
nharem mais de perto as Calulas dos
Ministerios econ6micos e das amprs- longo desta reuniao permitiu-nos
sas sam contrOle do Conselho de sair mais fortes para a aoc;:ao. A nossa
Ministros. A responsabilidade do actuac;:ao. quand o regressarmos as
acompanhamento destas C"elulas foi nossas Provfncias, As nossas Celu·
defi nido pelo Comit~ Polftico Perma- las, devers ganhar novo imp acto. nonente e p elo Secretarlado do· Comlte vas energies.
o nosso object iv~ central e .0
CeAtral como send o dos Departamen.
tos da Polftica Economlca e de Pro- bem do nOSsn Povo. 0 Partido vlve
dUQao e Comercio. Quer Isto dlzer e exlste em funeao do Povo.' inUmB..
que a prestacao de contas da sua mente ligado a ele. contlnuamente
actividade e felta direc' amente com · educando as massas a continua mena Sede Nacional do Partid • quer dl· Ie aprendendo.
Nao queremos deilcar de saudar
zer com os Departamentos de P.E.
o esforeo e dedlcaeAo dos Camarae P.C. do C.C.
Estes deverAo acompanhar e apo- das Que estiveram envolvidos na Or.
ganlzaoAo da reuniao. desde ~ secreiar 0 trabalho das celulas.
Vimos tam bam a necessldade de {ariado. dactll6gral os, motorlstas, e
realizarmos mais organizada e fre- todos Os damals. Senti mo-nos orgu.
quentemente a artlculac;:Ao entre o~ Ihosos com 0 trabalho por eles deDepartamentos do Comlte Central ."anvolvido.
.
Deselo a todos um bom trabalho
para a Polftica Economica e Produ¥ao e Comercio e os respectiV'Os Oe- nos VOSSos locais. Que a nossa 11 .
partamentos dos Comites Provi ncia is. . ReuniAo Naclonal de pontles Econ6Essa articulaC8o, vamos realiza.la a· mica sela um passo em frent~ n.o ca·
traves de reunlOes -deste tipo, rhas m!nho da con st ruq~o do Soclahsmo.
tamMm at raves de Iig~6es directas
d e trabalho. Oesta maneira, p rec isa· Viva a II Rauni!o Nacional da Polltica
mos de fortalecer a nossa acc;:~o coEcon6mica!
mum e faremos cre~er 0 Partido Viva a Ofansiva Polftiea 8 Organlza- ;
cional!
.-'
mais rapidamente.
.Viva 0 Comlte Central da FRELIMOI
Viva 0 Camarada Presidente Samoral
CAMARAOAS,
A Luts- Continual
No momenta em que realizamos A. Revoluclio Vencerat
a nossa reunlao. na 17.· Clmerra da o Sociallsmo Triunfara!
~UA uma grande vit6ria diploma~ica
fai ccnseguida. 0 reconhec imento da
Republica Arabe Sahariana Democratica por 26 Pafses Afrioanos, crlou
as condioOes para a Sua admissao
no seio da ~UA. Eats vit6ria para a
Qual a nossa delegao1io, dlriglde por
Sua &xC&Itlncta o..Pres1dente.aa FRE·
LIMO. Camarada Samora· Machel, deu
uma importan~e contrlbulo:lo. Mostre-nos que 0 avanoo da nossa ravo1U(;:ao segue a par com avanco das
forcas progressistss no nosso con.
tinente.
Na AfrIca Austral, as poslcoes do
sociallsmo sofo/'em ataques directos
do nosso inlmigo. em parti cular da
Africa do Sui racista. A invasAo de
RepubliCa Popular de Angola que e
perpetrada pelos racistas suf..africanos. neste momento, e uma afronta
a independAncla dos parses africanos.
e um cri me imernacionalmente con·
denado.
Os racistas sul -africanos realizam
neste momento uma g rande operaOao
ml\iltar. Popula080 indefesa sofre os
ataques assassinos a 0 massacre i n~
discriminado.
A R.P.A. assume herolcamenta 0
seu papal internacionalista de apoio
Ii luta de libertaQao dO Povo da Na·
mrbia. sob a direcQfto da SWAPO.
o Povo mooambicano apoia e
esta. 10talmente soJidarlo com os nos·
50S irmaos angolanos na sua luta e
condena os ataques do regime racis·
ta d a Africa do Sui.
A luta de classes e apuda dentro
e fora das nossas fronteiras. Este
facto e mais uma 'exig·~ncla para 0
fortalecimento do nosso Partido. para
a garantta do triunfo da RavoluYIlO.

as

CAMARAOAS,
CAMARADAS.
No dia 16 de Junho de 1980, Sua
Ex.cel6ncla 0 Presideme da FREU MO
Econ6mica perm itiu·nos t ambem de- . e da Republica Popu lar de Mooamt&ctar alguns prOblemas concretos blque, Camarada Samora Machel.
sobre as quais devemos enconllrar. anunciou ao Pais a decisao hist6rles
de imediato. ·0 caminho para a sua da crieCAo da Moeda Nacional. 0 ME.
solucao.
.
Um . dOs aspectos mals salientes
diz raspeito a necessidade d e separarmos 0 que e 0 trabalho do Partido
do que e o trabalho do Estad . 0 Par·
tido dirlge 0 Estado e a sociedade.
Ofganlza e mobiliza 0 Povo para as
AJdelss Comunais, as cooperatlv8s.
a produc;Ao.
o Partido educa 8S massas, tamb~m atraves do exemplo dos seus
membros.
Na adopc;:ao de metodos correctos
de trabalho polrtico. 0 relat6rio t ransforma-sa num grafleo at raves do qual
medlmos 0 crescimentoda nossa
consciencla. Para isso e necessario
que nos armemos com instrumentos
para obtermos um conhecimento pro·
fundo da realldade. Esse conhecimento e para nos . permitTr uma actua~o rnais parfelta na mobilizacAo
dos trabalhadores para as tBretas do
cumprimento do Plano, para as t ao
refas da vida. para aCQ6es concretas
como a fiseatizaQAo popular de ven.
da dos produtos nas lo}as, talhos, etc.

A II ReuniAo Nacional de Politlca

