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M~AMBICANAS! 

MOc;AMBICANOS! 

A 15 de Agosto de 1986 iniciamos 0 grandioso processo das 
Ssgundas Eleic;oes Gerais. Vamos eleger, uma vez mais, deputados 
do Povo. As primeiras Eleic;oes Gerais tiveram lugar em 1977, e, 
desse momento em diante, fomos acumulando ricas experiencias 
de exercicio do Peder Popular. Foram uma escola incomparavel de 
dedicaC;ao ao Povo esses nove anos em que operarios e camponeses, 
hom ens e mulheres, moc;ambicanos do Rovuma ao Maputo, exer
ceram 0 direito soberano de decidir 0 seu proprio destino. 

Os deputados do Povo enfrentaram grandes dificuldades no de
curso do seu trabalho, mas nunca Ihes faltou coragem e espirito 
de sacrificio, e acima de tudo, sempre ergueram bem alto a bandeira 
da Patria e do Socialismo. 

Demonstraram assim que, 0 exerciCio do poder popular, quando 
correctamente conduzido, responde as aspirac;oes mais profundas do 
povo. Atraves dele, encontramos sempre a soluC;ao mais justa e 
satisfatoria para os nossos problemas, mesmo nas situac;5es mais 
dificeis e complexas. 

As Assembleias do Povo representam a expressao maxima de 
valorizaC;ao do exemplo dos martires e herois da RevoluC;ao Moc;am
bicana que, com 0 seu sacrifiCio, contribuiram decisivamente para 
a libertac;ao da nossa querida Patria. Importa agora que consolidemos 
os mecanismos que assegurem 0 nosso futuro de uma forma livre, 
consciente e democratica. 

As Assembleias do Povo sao 0 instrumento atraves do qual 0 
Povo participa directamente na discussao e nas decisoes dos grandes 
problemas politicos, economicos, socia is e culturais do nosso Pais, 
afirmando assim a nossa personalidade. 

Desta maneira foi passive I 0 envolvimento total das massas 
populares nos debates e na elaborac;ao, entre outras, da Lei' do 
Sistema Nacional de Educac;ao, instrumento fundamental para 0 
combate contra 0 analfabetismo e elevac;ao dos conhecimentos 
tecnico-cientificos; da «Lei de Terras», base indispensavel para a 
utilizaC;ao racional dos nossos imensos recursos naturais e eliminaC;ao 
da fome e da miseria; e da «Lei de Trabalho», que institui as normas 
da disciplina laboral e da justa remunerac;ao dos trabalhadores ma
c;ambicanos. 
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Sabemos que estas Segundas Elei~5es Gerais realizam-se num 
momento muito dificil da vida do nosso Pais. Atingidos pela crise eco
nomica internacional e assolados por calamidades naturais, vimos esta 
situa~ao agravada pela guerra que nos e imposta pelo imperialismo, 
atraves dos bandidos armados e nao-armados. Isto torna mais ardua 
a nossa tarefa. Mas temos a consciencia e a certeza de que vence
remos mais este desafio a nossa determina~ao de sermos nos proprios 
os senhores do destino que escolhemos. 

M~AMBICANAS! 

M~MBICANOS! 

A vitoria esta nas nossas maos. Desde 0 inicio da Luta de Liber
ta~ao Nacional temos provado que, quando um povo combate pela 
conquista da sua dignidade, quando empenha a 'sua propria vida 
pela afirma~ao duma identidade nacional, quando resigna a todo 
o conforto e se sacrifica pela felicidade das gera~5es futuras, nada 
o pedera deter e a vitoria e sempre certa, 

Aceitemos, pois, mais este desafio com 0 elevado espirito patrio
tico com que sempre nos temos identificado, Mantenhamo-nos 
unidos e determinados como sempre, neste novo combate contra 
OS inimigos da nossa liberdade, soberania e independencia. 

Saibamos, pois, todos nos, homens e mulheres, velhos e jovens, 
merecer 0 exemplo heroico daqueles que tombaram nos campos de 
batalha, para sermos 0 que somos hoje - uma Patria reconhecida 
e respeitada em todo 0 mundo, 

Engajemo-nos totalmente nos trabalhos de organiza~ao das Se
gundas Elei~5es Gerais na Republica Popular de Mo~ambique, 

A experiencia acumulada tornou mais facil a nossa tarefa. Nos 
nossos locais de trabalho e de residencia sabemos ja quem devemos 
eleger, Sabemos ja quais sao os mais indicados e capazes, quais os 
que se tem sacrificado pelo bem de todos, quais os que defendem, 
acima de tudo, os interesses da nossa Patria. Aqueles que, sendo 
eleitos, serao realmente a nossa voz, a nossa esperan~a, a nossa 
luta pelo Progresso, pela Paz e Bem-Estar de todo 0 Povo M~am
bicano. 

Escolhamos os melhores operarios e camponeses. os melhores 
soldados e vigilantes, os melhores funcionarios, os melhores intelec
tuais, artistas e tecnicos, Eles seriio vanguarda de todo 0 Povo 
Mo~ambicano. Eles garantiriio 0 engrandecimento da nossa patria. 

Transformemos as Segundas Elei~5es Gerais num momento de 
afirma~ao e consolida~iio da nossa Unidade Nacicinal. Cerremos filei
ras contra os bandidos armados e seus sequazes que cometem as 
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maiores barbaridades. que tudo destroem e pilham. que levam a 
cabo actos de terror contra as popula~iies. 

Soldados. Policias. Seguran~a Popular. Milicias. todas as for~as 
locais. elevemos 0 nosso espirito combativo. reforcemos a nossa 
capacidade defensiva. redobremos a nossa' vigilimcia. tornemos inde.
trutiveis as muralhas da nossa determina~ao na defesa dos valores 
da Revolu~ao e do Socialismo. 
. Avante. pois. na destrui~ao total do banditismo armado. Empe
nhemo-nos todes nas tarefas da reconstru~ao nacional. 

Jovens m~mbicanos. a Patria chama por nos! " belo saber 
que 0 amanha desperta nas nossas maos! Que 0 bturo duma na~iio 
se defende com 0 nosso amor! Honremes. pois. es que. com sangue. 
escreveram a palavra liberdade! 

Sejamos a mais bela vit6ria das paginas da nossa historia. 
Trabalhadores mo~ambicanos! Homens e mulheres de todas as 

cren~as e origens sociais! Operiirios e tecnicos! Nas fiibricas. nos 
portes. nos transportes terrestres, nos navies enos aeroportos. 
participemos nas elei~iies elevando a produc;ao e a produtividade. 
refor~ando a disciplina e a vigilancia nos nossos locais de trabalho 
e de residencia. Protejamos os nossos bairros. as nossas aldeias e 
cidades. 

Nas empresas estatais e cooperativas agricolas. nas mach am bas 
e planta<;iies. nos centros de criac;ao de gado. produzamos a com ida 
e as materias-primas de que tanto necessitamos. Realizemos e 
ultrapassemos as nossas metas de produc;ao. 

Nos hospitais. nas maternidades enos centros de saude. sejamos 
exemplares na higiene. na limpeza. no born trato com os doentes. 
contribuindo para a efectiva erradicac;ao das doen~as endemicas no 
nosso Pais. 

Nos servic;os do Estado. nas empresas comerciais. nas lojas. nos 
hoteis. nos restaurantes. nos cates. trabalhemos para servir 0 Povo 
cada vez com mais cortesia. capacidade e brio profissional. 

Jovens. estudantes! A Patria precisa dos vossos conhecimentos. 
Saibam merecer Os sacriHcios do Povo. alcanc;ando resultados posi
tivos no fim de cada ana escolar. 

Professores, intelectuais. artistas saibamos calocar a ciencia, a 
cultura e a arte 00 servic;o do Povo. inspirando-nos no seu exemplo 
e sabedoria. 

Engajemo-nos decisivamente nas campanhas de emula~ao socia
lista em apoio as Segundas Elei~iies Gerais. Elevemos os nossos 
indices da produc;ao e produtividade. Que cada sector de trabalho 
contribua com pianos suplementares. realistas e viaveis para melho
rannos a nossa vida 
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MO<;AMBICANAS! 
MO<;AMBICANOS! 

o dia das elei~oes e um dia de festa. Embelezemos os nossos 
locais de trabalho, de estudo e de residl!ncia. Engalanemos pois, 
os nossos bai rros, as nossas povoa~oes, as nossas aldeias e cidades. 

Manifestemos a nossa adesao, a nossa alegria, com actos despor
tivos e culturais, com dan~as, can~oes e poemas, com 0 calor da 
nossa presen~a, com 0 entusiasmo com que se colhe sempre mais 
uma vit6ria do nosso Povo, mais uma conquista da nossa Revolu~ao. 

Do Rovuma ao Maputo, vamos eleger as nossas Assembleias 
para consolidar 0 Poder Popular. 

A LUTA CONTINUA! 

Aprovada pela Assembleia Popular. 

Publique-se. 

o Presidente da Republica 

Marechal da RepUblica 

SAMORA MOISES MACHEL 
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PREAMBULO 

Uma vez mais, na historia de Moc;ambique, 0 nosso Povo vai 
eleger as Assembleias do Povo, orgaos supremos do poder de Estado. 
As Assembleias constituem a base politica e estatal da ordem popular 
democratica que estamos a edificar. 

A vitoria do povo moc;ambicano, dirigido pela Frente de liber
tac;ao de Moc;ambique, sobre 0 colonial-fascismo e 0 imperialismo, 
e as conquistas revolucionarias ja aleanc;adas criaram as condic;5es 
para que, de acordo Com as decis5es do III e IV Congressos, milh5es 
de moc;ambicanes exerc;am 0 direito fundamental de eleger os seus 
representantes para Os orgaos do Estado a todos os niveis. 

Em todo 0 Pais, da Localidade a Nac;ao, em eleic;iies Iivres 
baseadas no sufragio universal, dezenas de milhar de moc;ambicanas 
e moc;ambicanos serao eleites para dirigir 0 Estado e reforc;ar os 
lac;os do Povo com 0 Estado para que este esteja cada vez mais ao 
serviC;o do Povo. 

As Assembleias enraizam-se na tradic;ao da vida democratica 
criada durante a Guerra Popular de libertac;ao, materializada nas 
frequentes reuni5es de massas em que se solucionavam os problemas 
do Povo e nas estruturas de caracter popular criadas nas zonas 
libertadas. 

Ao iniciarmos esta grandiosa tarefa da cria<;ao das Assembleias, 
beneficiamos tambem da rica experit,ncia que 0 nosso povo, orga
nizado pelo Partido Frelimo, ganhou na batalha pela destrui<;ao do 
Estado colonial, no combate pela produc;ao e em todas as formas 
de participa<;ao politica das massas atrav';s da actividade dos Grupes 
Dinamizadores, dos Conselhos de Produc;ao, des Sindicatos, das 
Organiza<;5es de Massas e Organiza<;6es S6Cio-Profissionais, Con
quistas que foram desenvolvidas pelas ricas experiencias de exercicio 
do poder popular ganhas durante os anos de funcionamento das 
Assembleias do Povo aos varios niveis e pelos sucessos da mobiliza<;ao 
popular. 

o processo de criac;ao das Assembleias .; baseado na nossa 
experiencia e condicionado pela situac;ao actual do nosso Pais. 0 
seu objectivo principal .; garantir a real participa<;ao popular na 
discussao dos problemas e na composic;ao das Assembleias, um dos 
fundamentos da verdadeira democracia. 

A presente Lei destina-se a regular as eleic;iies gerais na Repu
blica Popular de Moc;ambique. 
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CAPITULO I 

ASSEMBLEIA DO povo 

Artigo I 

1. As Assembleias sao os 6rgaos supremos do peder de Estado 
Democratico Popular. Como parte integrante do peder unitario de 
Estado, as Assembleias exercem 0 poder estatal de uma forma 
coordenada e unitaria, a luz dos principios do centralismo demo
cratico. Na realizac;ao das suas tarefas as Assembleias assumem a 
unidade de decisao, execuc;ao e controlo. 

2. Tedos os 6rgaos estatais, nomeadamente, Govemos, organismos 
do Aparelho de Estado, 6rgaos judiciais, unidades de preduc;ao e 
unidades sociais sao responsaveis perante as Assembleias do escalao 
respectivo e devem prestar-Ihes contas periodicamente. 

Artigo 2 

1. De acordo com as resolucoes do Partido Frelimo e nos termos 
da Constituic;ao da Republica Popular de Moc;ambique, sao 6rgaos 
superiores do Poder de Estado, nos seus escaloes respectivos: 

a) Assembleia Popular; 
b) Assembleia Provincial; 
c) Assembleia Distrital; 
d) Assembleia de Cidade; 
e) Assembleia de Posto Administrativo; 
f) Assembleia de Localidade, 

2. As cidades participam no processo eleitoral de acordo com 
o. escalao correspondente ao estatuto atribuido. 

Artigo 3 

1. As Assembleias do Povo sao eleitas por um periedo de 5 anos. 
2. A Assembleia Popular pederoi alterar a durac;ao deste periedo, 
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Artigo 4 

I. As Assembleias tem como tarefa principal consolldar a inde
pendencia e a unidade nacionais, assegurar 0 progresso social dos 
trabalhadores, organizar e refor~ar 0 poder estatal e promover a 
eleva~ao da produ~ao e produtividade. As Assembleias devem tam
bem estudar e divulgar as decisc5es do Partido Frelimo e planificar 
a sua implementa~ao em todos os sectores de actividade, com vista 
a consolida~ao da ditadura democratica popular da alian~a operario
-camponesa e a cria~ao das bases poifticas, ideol6gicas, tecnicas e 
materia is da sociedade socialista. 

2. As Assembleias devem dedicar-se 11 planifica~ao das activi
dades econ6micas e socia is, particularmente nos sectores da agri
cultura, industria e comercio, educa~ao, saude e habita~ao, 
implementando as directivas do Partido e do Estado no territ6rio 
respectivo. 

3. As Assembleias devem mobilizar as massas para que estas 
apoiem activamente as For~as Armadas de M~ambique (FPLM) e 
For~as de Defesa e Seguran~a, e participem nas milfcias popu la res, 
tendo em vista 0 refor~o da capacidade da defesa e seguran~ da 
Republica Popular de M~ambique. 

4. As Assembleias devem preocupar-se particularmente em 
mobilizar as massas para a realiza~ao das tarefas estatais. 

Elas devem promover a ac~ao unida e organizada das massas 
na luta contra Os sabotadores, OS agitadores, os .ndisCiplinados e 

. contra todos as actos que visam prejudicar a paz e 0 progresso 
social e a ordem popular revolucionaria. 

As Assembleias devem valorizar as melhores experiencias das 
massas e divulga-Ias para que constituam modelo para todo 0 Pais. 

5. As Assembleias devem dedicar-se a solu~ao dos problemas 
concretos da vida do Pavo. 

As Assembleias devem garantir que os cidadaos recebam um 
apoio efectivo por parte dos organismos do Estado e que seja en
contrada solu~ao para os seus problemas, dentro das possibilidades 
do Estado e sem obstaculos buracratiCos. 

Artigo 5 

1. As Assembleias de escalaa inferior subordinam-se as Assem
bleias de escalao superior. 

2. As Assembleias dec idem sobre as questc5es fundamentais da 
poiftica estatal no territ6rio respectivo. 

As suas decisc5es tem caracter abrigat6rio tanto para OS 6rgaos 
do Estado como para os cidadaos no territ6rio respectivo. 
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3. A Assembleia do escaliio imediatamente superior tem com
petencia para revogar as decisoes das Assembleias do escaliio inferior 
que' contrariem' a Constitui~ao, as Leis ou outras disposi~oes legais 
da Republica Popular de Mo~ambique. Nao se encontrando a'quela 
em funcionamE!nto, tais decisoes poderao ser suspensas pela Comissao 
Permanente da Assembleia do nivel imediatamente superior. Esta 
decisao' de suspensao devera ser confirmada pela Assembleia res
pectiva na' sua, sessao seguinte. 

Artigo 6 

, I.' Uma Assembleia pode ser dissolvida por delibera~ao funda
mentada da Assembleia do escalao imediatamente superior. A 
dissolu~ao pode ter como base a incapacidade da Assembleia em 
cumprir as suas atribui~oes e tarefas, a luz da Constitui~ao e da 
presente Lei, nomeadamente quando haja uma redu~ao do numero 
de membros' que prejudique a sua possibiHdade de trabalho efectivo. 

2. Em caso de dissolu~ao de uma Assembleia, realizar-se-ao 
novas elei~oes em conformidade com as disposi~oes da presente Lei. 

Artigo 7 

1. As Assembleias podem, no cumprimento das suas atribui~oes, 
criar comissoes de trabalho ou responsabilizar individualmente os 
seus deputados pela realiza~ao de tarefas determinadas. 

2. De acordo com a lei e com as determina~oes dos 6rgaos de 
escalao superior, as Assembleias poderao atribuir tarefas aos 6rgaos 
estatais do escalao respectivo. 

Artigo 8 

I. A Assembleia Popular e convocada e presidida nos termos 
fixados na Constitui~ao. 

2. As Assembleias de novel local elegem, na sua primeira sessao, 
os presidentes. 

as Presidentes das Assembleias convocam e presidem as respec
tivas sess6es. 

3. As Assembleias Provinciais e Distritais elegem, de entre os 
seus membros. uma Comissao Permanente ate urn maximo de dez. 

As Comissoes Permanentes assumem as fun~oes das respectivas 
Assembleias no intervalo entre as suas sessoes. 

As Comissoes Permanentes apoiam as Comissoes das Assembleias 
e os Deputados e assistem aos Presidentes das Assembleias no 
exercicio das suas fun~6es. 

-14-



Artigo 9. 

As Assembleias do Povo sO podem deliberar achando-se presente 
mais de metade dos seus membros. . 

As delibera~6es das Assembleias do Povo sao tomadas por mais 
de meta de dos votos dos membros presentes, exceptuados os casos 
em que um;; maioria qualificada for exigida pOr Lei... 

CAPITULO II 

DEPUTADOS DAS ASSEMBLEIAS 

Artigo 10 

I. Os deputados assumem uma alta responsabilidade perante 0 
Povo m~ambicano. 

2. Os deputados sao mandatarios de todo 0 Povo m~mbicano. 
Devem dedicar Os seus esfor~os a servir os interesses da alian~a dos 
Operarios e Camponeses, materializando as orienta~6es do Partido 
Frelimo. 

Os deputados nao servem nem representam os interesses parti
culares de uma ra~a, tribo ou religiao. 

Os deputados promoverao 0 desenvolvimento econ6mico e social 
dos locais ou unidades produtivas a que pertencem, procurando solu
~ces para os problemas locais e nacionais, inserindo-se no quadro 
dos objectivos e prioridades do pais. 

A.tigo 11 

I. Os deputados tem 0 dever de prestar contas das suas activi
dades ao Povo e as Assembleias a que pertencem. 

2. No caso de 0 deputado perder a confian~a das massas ou 
deixar de preencher as condi~ces definidas nos artigos 14 e 15, pode 
a Assembleia a que 0 deputado pertence decidir a revoga~ao do 
mandato. 

3. 0 deputado pode renunciar ao seu mandato. 

A.tigo 12 

I. Os deputados servem 0 Povo, participam activamente nas acti
vidades e reunices das massas, divulgam permanentemente a linha 
politica do Partido e as decisces dos 6rgaos estatais e mobilizam 
as massas para 0 seu cumprimento. 
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As actividades dos deputados terao como objectivo principal a 
consolida~ao do Poder Popular, a organiza~o do desenvolvimento 
econ6mico do Pais e a eleva~ao das condi~oes de vida dos traba
Ihadores. Os deputados devem apoiar as actividades das massas em 
particular 0 trabalho colectivo. 

2. Em todos os escaloes os deputados devem levar as suas 
actividades a discussao popular, fazendo a devida critica e a auto
critica de trabalho. 

CAPITULO III 

SUFRAGIO E ELEGIBILIDADE 

Artigo 13 

I. A elei~iio e 0 acto da constitui~iio do sistema unitario das 
Assembleias, desde a Localidade ate a Na~ao. Nas elei~oes podem 
eleger e ser eleitos todos os m~ambicanos independentemente da 
sua cor, ra~a, sexo, origem etnica, lugar de nascimento, religiao, 
grau de instru~ao, posi~iio social ou profissao desde que no dia da 
elei~ao tenham a idade minima de 18 anos. 

2. Os membros das For~as Armadas de Mo~ambique (FPLM) e 
as restantes For~as de Defesa e Seguran~a tem 0 direito de eleger 
e ser eleitos. 

3. 0 exercicio do direito de voto e pessoal. 
Cada cidadao eleitor s6 pode votar Ulna unica vez na mesma 

proposta eleitora/. 

Artigo 14 

Devem ser eleitos como deputados os melhores representantes 
do Povo: os patriotas mo<;ambicanos mais dedicados a causa da 
aljan~a operario·camponesa, com maior experil~ncia de militancia 
politica e gozando da confian~a das massas, decididos a lutar pela 
defesa das conquistas revolucionarias, exemplares no trabalho e 
capazes de mobilizar e dirigir correctamente as massas. 

Artigo 15 

Nao podem eleger nem ser eleitos, nem de qualquer forma 
participar nas elei~oes: 

0) Todos aqueles que, por senten~a judicial, tenham sido 
privados do exercicio de direitos politicos: 
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b) Todos Os individuos que se encontrem detidos; 
c) Os individuos que p~r virtude de doen~a psiquica se en

contrem incapacitados. 

Artigo 16 

1. As propostas dos candidatos para as Assembleias, desde a 
Localidade ate a Na~ao, devem obedecer aos principios da Consti
tui~ao da Republica Popular de Mo~ambique, segundo a qual 0 

poder pertence aos Operarios e Camponeses, unidos e dirigidos pelo 
Partido Frelimo. 

2. A lista dos candidatos a deputados e dos delegados as Con
ferencias Eleitorais e proposta pelo Comite do Partido Frelimo no 
escalao superior. Nas LocaI idades, nao existindo Comite do Partido 
Frelimo, a lista dos candidatos e prcposta pela CEllula do Partido. 

3. A lista dos deputados propostos deve ser divulgada publica
mente antes das elei~oes. 

4. Os candidatos a deputados SaO, sempre que possivel, 
apresentados aos eleitores. Nestas reunioes os candidatos tem 0 
dever de responder a todas as perguntas que Ihes sao postas pelos 
eleitores. 

5. Os candidatos a deputados constantes da lista referida no 
numero 2 do presente Artigo, serao votados individualmente. 

CAPITULO IV 

COMISS6ES DE ELEI~OES 

Artigo 17 

Para a direc~ao do processo eleitoral saO criadas Comissoes de 
Elei~oes ao nivel Nacional e em cada Provincia, Distrito, Cidade, 
Posto Administrativo e Localidade. 

Artigo 18 

I. Sao fun~oes das Comissoes de Eleic;oes: 

a) Dirigir a implementa~ao da presente Lei; 
b) Controlar 0 processo eleitoral e assegurar a observancia 

da Constitui~ao e das disposi~oes da presente Lei du
rante a realiza~ao das elei~6es; 
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c) Dar a conhecer publicamente as listas de candidatos a 
deputados, segundo a forma de comunica!;ao mais eficaz 
em cada lugar, e capaz de garantir que os nomes dos 
candidatos sejam amplamente conhecidos; 

d) Organizar e dirigir 0 processo de vota!;aO, apurar os 
resultados, proclama-Ios e elaborar a respectiva acta OU 
relatorio; 

e) Emitir directivas e orienta!;oes as Comissiies de Elei!;oes 
subordinadas e apoia-Ias no cumprimento das suas ta
refas; 

f) Receber e examinar as reclama!;oes quanto a validade das 
elei!;oes; 

g) Proceder ao registo dos resultados das vota!;oes, segundo 
a forma determinada pela Comissao Nacional de Elei!;oes. 

2. E ainda fun!;ao das Comissoes de Elei!;oes examinar as listas 
de candidatos a deputados as Assembleias verificando se estao em 
conformidade com a presente Lei Eleitoral e tomando especialmente 
em considera!;ao: 

a) Se os candidates tem a idade minima de 18 anos; 
b) Se os candidatos Sao abrangidos pelas incapacidades fi

xadas na presente Lei. 

Artigo 19 

1. A Comissao Nacional de Elei!;oes e eleita pela Assembleia 
Popular, sob proposta da sua Comissao Permanente e Ii constitufda 
por: 

a) Presidente; 
b) Secretario; 
c) Relator; 
d) Um maximo de quinze membros. 

2. Compete a Comissao Nacional de Elei!;oes criar as Comissees 
Provincia is de Eleic;oes e estabelecer as normas de criaC;ao das 
Comissoes de Eleic;oes dos outros escaloes. 

Artigo 20 

1. As reclamac;oes quanto a validade das Elei<;oes das Assembleias 
do Povo e de deputados individualmente considerados poderao ser 
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apresentadas, ate cinCo dias a contar da data da realiza~ao do acto 
eleitoral, a Comissao de Elei~6es do respectivo escalao. 

2. As reclama~6es dirigidas as Comiss6es de Elei~6es locais serao 
por estas apreciadas e remetidas a Comissao Nacional de Elei~6es 
no prazo' de 5 dias a Con tar da sua rece~ao. 

3. Compete a Comissao Nacional de Elei~6es decidir das recla
ma~6es no prazo de dez dias a Con tar da sua recep~ao. 

CAPITULO V 

NOMERO DE DEPUTADOS DAS ASSEMBLEIAS 

Artigo 21 

I. As Assembleias do Povo Sao constituidas da seguinte forma: 

a) A Assembleia Popular, por um numero maximo de 250 
deputadas e 10 suplentes; 

b) As Assembleias Provincia is, por um numero de 60 a 100 
deputados e 10 sup/entes; 

c) As Assemb/eias Distritais, por um numero de 35 a 60 
deputados e 10 sup/entes; 

d) As Assembleias do Posto, por um numero de 25 a 50 depu
tadas e 5 suplentes; 

e) As Assemb/eias de Localidade, por um numero de 15 a 25 
deputados e 5 sup/entes . 

. 2. As Assemb/eias de Cidade serao constituidas por um numero 
de deputados correspondente ao respectivo estatuto territorial. 

CAPITULO VI 

o PROCESSO ELEITORAL 

Artigo 22 

/. Os deputados das Assembleias de Localidade sao e/eitos em 
reuni6es de cidadaos com direito a voto. Nas localidades de gr.nde 
extensao e grande densidade popu/aciona/ a Comissao Distrita/ de 
Elei~6es podera determinar a rea/iza~ao da Conferencia Eleitora/ da 
Localidade. 
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2. Na sua primeira sessao as Ass'embl~ias de Localidade elegerao, 
de entre Os seus membros, ou de entre os membros do Partido 
Frelimo, das Foq;as Armadas de Mo~ambique (FPLM) e de outras 
For~as de Defesa e Seguran~a, das Organiza~5es Democraticas de 
Massas, das Institui~5es Estatais, das Organiza~5es Sociais e Pro
fissionais e das Unidades de Produ~ao, os delegados as Conferencias 
Eleitorais de Posto Administrativo. 

3. Na sua primeira sessao, a Assembleia do Posto Administrativo 
elegera os delegados as Conferencias Eleitorais Distritais em termos I 
analogos ao disposto no numero 2 deste Artigo. 

4. Na sua primeira sessao as Assembleias Distritais elegerao os 
delegados as Conferencias Eleitorais da Provincia em termos analogos 
ao estabelecido no numero 2 do presente Artigo. 

Artigo 23 

1. Nas cidades serao realizadas Conferencias Eleitorais de Cidade. 

2. Os delegados a Conferencia Eleitoral de Cidade serao eleitos 
em reuni6es eleitorais a realizar em locais de residencia e em locais 
de trabalho. 

3. A Conferencia Eleitoral de Cidade procedera a elei~ao da 
Assembleia de Cidade por voto secreto. 

4. Na sua primeira sessao, as Assembleias de Cidade eleitas 
procederao a elei~ao dos delegados a Conferencia Eleitoral do escalao 
superior tendo em conta 0 disposto no numero 2 do Artigo 22. 

Artigo 24 

As Conferencias Eleitorais Provincia is procederao a elei~ao por 
voto secreto da respectiva Assembleia Provincial, regendo-se no 
demais por regras analogas as contidas no numero 2 do Artigo 22. 

Artigo 25 

As Confen§ncias Eleitorais aos diversos niveis procedem a analise 
da campanha eleitoral e determinam as tarefas resultantes desta 
experiencia. 

As Ccnierencias Eleitorais procedem em seguida a analise das 
candidaturas e a sua vota~ao. 

Artigo 26 

As Assembleias Provinciais e a Assembleia da Cidade de Maputo 
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procederao a elei~ao de deputados a Assembleia Popular em datas 
a fixar pela Comissao Nacional de Elei~6es. 

A elei~ao sera por voto secreto. 

Artigo 27 

o Presidente da Republica pedera designar como deputades a 
Assembleia Popular um numero de cidadaos ate um maximo de 15, 
numero este que acrescera ao limite fixado na alinea a) do numero 
1 do Artigo 21. 

Artigo 28 

Nos escaloes em que a vota~ao e secreta, 0 numero de candi
dates a deputados devera exceder em, pelo menos 20%, 0 numero 
de deputados a eleger. Serao considerados eleitos os candidatos que 
recolherem maior numero de votos. 

Artigo 29 

Uma vez realizada a elei~ao dos deputados, proceder-se-ii aos 
diversos nlveis a elei~ao de suplentes para as respectivas Assem
bleias sob proposta do 6rgao do Partido do respectivo escalao .. 

Artigo 30 

Sempre que, em reuniao ou Conferencia Eleitoral de analise e 
vota~ao de candidatos a delegados ou a deputados, se verificar que 
um cidadao nao preenche as condi~6es referidas nos Artigos 14 e 
15 da presente Lei, a candidatura sera retirada. 

Artigo 31 

No acto da elei~ao dos deputados a Assembleia Popular devem 
participar cbrigatoriamente mais de 50% dos deputados da Assem
bleia Provincial. 

Artlgo 32 

Na verifica~ao dos resultados de elei<;ao e quando a mesma nao 
tenha lugar por vota~ao secreta, deve ser rigorosamente aplicado 0 

principio de que uma proposta s6 e considerada aprovada se obtiver 
mais de 50% dos votos. 
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Artigo 33 

As Comissoes Eleitorais devem proceder ao registo des resultados 
das vota!;oes, segundo a forma determinada pela Comissao Nacional 
de Elei!;oes. 

CAPITULO VII 

DATAS DAS ELEI~OES 

Artigo 34 

Compete a Assembleia Popular determinar os periodos e as datas 
do processo eleitoral. 

Artigo 35 

1. Compete a Assembleia Popular deliberar sobre a validade das 
elei!;oes apos aprOVa!;aO do relatorio da Comissao Nacional das 
Elei!;oes. 

2. A I.' Sessao das Assembleias do Povo tera lugar em data 
a determinar. 

CAPITULO VIII 

DISPOSI~OES FINAlS 

Artigo 36 

1. Os prazos fixados para as Conferencias Eleitorais sao de 
cumprimento obrigatorio. 

2. Nas Localidades, Postos Administrativos e Distritos onde cJr
cunstancias especiais nao permitam observar as datas fixadas para 0 
processo eleitoral, peder" a Comissao Provincial de Elei!;oes deter
minar, para a realiza!;ao das elei!;oes, uma data posterior a conclusao 
do processo eleitoral. 

Artigo 37 

Em caso de cria~ao de novas unidades administrativas territoriais 
apes a conclusao do processo eleitoral, a elei~ao das respectivas 
Assembleias processar-se-a de acordo com os prindpios definidos 
na presente Lei, competindo a Comissao Permanente da Assembleia 
Popular estabelecer os mecanismos adequades para 0 efeito. 
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Artigo 38 

Em cases de revoga~ao do mandato, renuncia, incapacidade ou 
morte de um deputado, a Assembleia respectiva designara 0 suplente 
que preenchera a vaga verificada. 

Artigo 39 

A presente Lei entra imediatamente em vigor. 

Aprovada pela Assembleia Popular. 

Publique-se. 

o Presidente da Republica 

Marechal da RepUblica 

SAMORA MOIS~S MACHEL 
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RELATORIO 

DAS ACTIVIDADES 
DAS ASSEMBLEIAS DO POVO 





Sua Excelencia Samora Moises Machel 
Presidente do Partido Frelimo 
Presidente da' Republica Popular de M~ambique 
Presidente da Assembleia Popular 

Distintos Deputados 
Distintos Convidados 
Senhoras e Senhores 

Ao tomarlnos a palavra para apresentar 0 relat6rio das Actividades 
das Assembleias do Povo, e com em~ao que dirigimos a Sua 
Excelencia 0 Presidente da Republica calorosas sauda~5es pelo tra
balho que tem realizado. pela for~a e perseveran~a ao servi<;o do 
povo no combate pela Patria, pelo Socialismo, pela Revolu~ao. 

Dirigimos a todos os Senhores Deputados uma sauda~ao de 
amizade, conscientes do esfor~o que tem desenvolvido nas diferentes 
frentes do combate em que estamos todos engajados para eliminar 
os bandidos armados. a fome e a nudez, consolidar 0 poder popular 
e edificar 0 socialismo. 

Saudamos os senhores convidados que, como jii e tradi~ao, vem 
trazer a nossa AssembJeia a contribuis:ao de experiencias de vida e 
de luta ganhas no combate pela defesa da Patria e constru~ao de 
Mo~ambique Independente. 

Excelencia 
Senhores Deputados e Convidados 

Vivemos neste momento 0 impacto das grandes decis5es da 
5." Sessao do Comite Central do nosso Partido Frelimo. Elas 
significam a consciencia que temos do desenvolvimento do nosso 
processo revolucionario, traduzem 0 crescimento do nosso Partido 
e 0 desenvolvimento do nosso Estado. 

A descentraliza~ao ora decidida, com a individualiza~ao das 
responsabilidades de Direc~ao da Assembleia Popular e do Conselho 
de Ministros. reflectem 0 desenvolvimento atingido pelas institui~5es 
estatais da Republica Popular de Mo~ambique. 

Saudamos a si, Camarada Presidente, pela clareza e lucidez 
demonstrada na materializa~ao das decis5es do Comite Central. 
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Excelencia 
Senhores Deputados 

o relaterio sobre as Actividades das Assembleias do Povo que 
hoje apresentamos e um complemento· e um aprofundamento do 
«Relaterio scbre as Assembleias do Povo e as 2.u Elei<;5es Gerais», 
apresentado e aprovado pela Assembleia Popular na sua 12." Sessao 
em Abril de 1984. 

Assim, 0 Relaterio apresentara os factos ocorridos desde 1984 
e fani a actualiza<;ao dos dados estat'sticos. 

o Relaterio fara tambem um aprofundamento da analise critica 
realizada no relaterio apresentado em 1984. 

A nossa tarefa foi facilitada e enriquecida pela Comissao Na
cional de Elei<;5es que fez um amplo trabalho de recolha de infor
ma<;5es, sistematiza<;ao dos dados e sua analise, assim como fez 
um estudo do funcionamento das Assembleias e dos seus ergaos, 
do trabalho dos deputados, seus direitos e deveres. 

o estudo feito pela Comissao Nacional de Elei<;5es scbre as 
experiencias de exerdcio do poder popular pelas Assembleias do 
Povo, foi uma contribui<;ao importante para a elabora<;ao deste 
balan<;o. 

'0 presente relaterio seguiu, na sua elabora<;ao, 0 plano do 
relaterio apresentado em 1984. Por um lado, porque 0 plano per-
manece valido e, por outro, para assegurar a unidade dos dois 1. 
relaterios e, assim sendo, permitir a sua facil compreensao. , 

Excelencia 
Senhores Deputados e Convidados 

I PARTE 

No periodo de 1984 a 1986. a Assembleia Popular e a sua 
Comissao Permanente dedicaram grande aten<;ao aos graves 
problemas que afectam a Na<;ao Mo<;ambicana, buscando as sclu<;5es 
mais correctas para OS mesmas. 

Neste periodo, a Assembleia Popular reuniu-se duas vezes, sendo 
esta 15." Sessao, a terceira vez. A Comissao Permanente da Assem
bleia Popular reuniu~se seis vezes. Para alem das sessoes ordinarias 
da Assembleia Popular e da Comissao Permanente da Assembleia 
Popular, realizaram-se seis reuni5es conjuntas do Bureau Politico 
do Comite Central do Partido Frelimo e Comissao Permanente da 
Assembleia Popular. 

Podemos sintetizar assim as principais actividades da Assembleia 
Popular e da sua Comissao Permanente, no periodo em referencia: 
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l. ACTIVIDADE LECISLATIVA 

Feram as seguintes as principais leis e reselu~5es aprevadas: 

I .1 Sobre questiies basicas de politica intema e externa 

Lei n.' 5/84, de 24 de Setembre que cencede amnistia aes 
cidadiies que no. passade, estiveram envelvidos na pratica 
de crimes centra 0. pove m~ambicane e a seguran~a de 
Estade. 

Lei n.' 1/86, de 16 de Abril que procede a altera~iie de n.' 3 
de Artige 10 da Lei n.' 6176, Lei de Terras, de 3 de Julhe, 
tambem designada per Lei de Terra. 

Lei n.' 2/86, de 16 de Abril: a Lei de Minas. 

Reselu~iie n.' 1/84, de 7 de Mar~e que ratifica 0. Acerde de 
Extradi~iie celebrade em Salisburia, em 27 deSetembre de 
1981, entre 0. Geverne da Republica Pepular de M~ambique 
e 0. Governe de Zimbabwe. 

Reselu~iie n.' 2/84, de 27 de Abril que ratifica as leis n.M 5, 
6 e 7/83, de 31 de Mar~e, 19 de Maio. e 25 de Dezembre 
de 1983 respectivamente. 

Reselu~iie n.' 3/84, de 27 de Abril que ratifica 0. Acerde de 
Niie Agressiie e Bea Vizinhan~a designade per «Acerde de 
Nkemati». 

Reselu~iie n.' 4/84, de 27 de Abril que ratifica 0. tratade 
de Amizade e Coopera~iie, celebrade em Brazzaville aes 12 
de AbriLde 1984, entre a Republica Pepular de M~ambique 
e a Republica Pepular de Cenge. 

1.2. No dominio econ6mico 

A Lei n.' 2/84, de 27 de Abril que apreva 0. Plane Estatal 
Central para 0. ane de 1984. 

A Lei, n.' 3/84, de 27 de Abril que apreva es principies e 
indicaderes gerais a ebservar na erganiza~iie de. Or~amente 
de Estade para 1984, 

Lei n.' 4/84, de 18 de Ageste que e a Lei de Investimentos 
Estrangeires na Republica Pepular de Me~ambique e define 
as nermas a observar na sua implementa~iie. 

A Lei n.' 1/85, de 14 de Junhe que apreva 0. Plane Estatal 
Central. para 0. a!"e de 1985. 
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A Lei n.' 2/85, de 14 de Junho que aprova 0 Or!;amento do 
Estado para 0 ano de 1985. 

A Lei n.' 5/85, de 12 de Novembro que introduz altera~ao ao 
artigo 6 da Lei n.' 4/82, de 6 de Abril, ou seja, Lei das 
Associa~oes Economicas. 

A Lei n.' 6/85, de 14 de Dezembro que aprova 0 Plano Estatal 
do Estado para 0 ana de 1986. 

A Lei n.' 7/85, de 14 de Dezembro que aprova 0 Or~amento 
do Estado para 0 ano de 1986. 

A Resolu~ao n.' 2/85, de 14 de Junho que ratifica a Lei n.' 
4/84, de 18 de Agosto, ou seja, a Lei de Investimentos 
Estrangeiros na Republica Popular de M~ambique. 

A Resolu~ao n.' 11/85, de 30 de Novembro que ratifica a 
Conven~ao de Lome I II, celebrado em 8 de Dezembro de 
1984. entre a Comunidade Economica Europeia e os Estados 
da Africa, das Carafbas e do Pacifico. 

E a Resolu~ao n.' 12/85, de 14 de Dezembro que ratifica as 
leis n." 4 e 5/85, de 12 de Novembro. 

1.3 No dominio da Organiza~ao do Estado 

Foram aprovadas a: 

Lei n.' 1/84, de 27 de Abril: da nova redac~ao ao artigo 77 
da Constitui~ao da Republica - relativo as cores e emblema 
da Bandeira Nacional. 

Lei n.' 4/85, de 12 de Novembro que altera a composi~ao 
do Conselho do Ministros. 

E a Resolu~ao n.' 3/85, de 14 de Junho: sobre a realiza!iao 
das 2." Elei~oes Gerais para as Assembleias do Povo. 

1.4 No campo da administra~ao da justisa 

. A Lei n.' 3/86, de 16 de Abril que cria 0 Instituto Nacional 
de Assistencia Juridica. 

1.5 No dominio laboral 

. Lei n.' 8/85, de 14 de Dezembro: a Lei do Trabalho . 

1.6 Alem das Leis e Resolu~oes enumeradas, a Assembleia Popular e 
a sua Comissao Permanente aprovaram varias outras resolu~oes 
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.autorizando 0 Presidente a efectuar visitas de Estado, con
cedendo ordens a personalidades nacionais e estrangeiras, 
civis e militares, etc. 

1.7 Pode-se resumir no quadro estatistico a actividade legislativa 
da Assembleia Popular e da Comissao Permanente: 

leglsla~o Aprovada all! 1984 d. 1984 a 1986 TOTAL 

Leis 66 16 82 

Resolu~oes 134 24 158 
-

Totais 190 40 240 

Assim, ate 1984, foram aprovadas 66 leis e 134 resolu~oes 
e, de 1984 a 1986, foram aprovadas 16 leis e 24 resolu~oes, 
o que totaliza 82 leis e 158 resolu!;oes. 

2. RELACOES DA ASSEMBLEIA POPULAR COM AS ASSEMBLEIAS 
E PARLAMENTOS DE OUTROS PAISES 

Durante 0 periodo em referencia, foram recebidas no nosso Pais, 
as seguintes delega~oes parlamentares: 

De 27 de Agosto a 1 de Setembro de 1984: uma delega!;ao 
do Soviete Supremo da URSS, chefiada por Antanas S. 
Barkaukas - Vice-Presidente do Presidium do Soviete Su
premo da URSS. 

14 de Maio de 1984: uma delega~ao de dois parlamentares 
da RFA, chefiada pelo Dr. Wolfagang Hake!. 

De 1 a 3 de Setembro de 1984: uma delega~ao parlamentar 
da RFA, chefiada pelo Prof. Dr. Karl-Heins Homhues. 

De 12 a 16 de Maio de 1985: uma delega!;ao do Parlamento 
da Dieta da Republica Popular da Pol6nia, chefiada pelo 
Prof. Zbigniev Gertych, Vice-Presidente do Parlamento, Vice
-Marechal da Dieta e Membro do Partido Open'rio Unificado 
da Pol6nia. 
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3. ACTIVIDADES DA ASSEMBLEIA POPULAR NA UNJ.i.O. 
INTERPARLAMENTAR 

De 24 a 29 de Setembro de 1984, uma Delega~ao da Assem
bleia 'Popular, chefiada pelo Senhor Deputado JORGE MABAY 
TEMBE, participou na 72.' Conferencia da UIP em Genebra. 

De 1 a 9 de Dezembro de 1984, uma Delega~ao da Assembleia 
Popular, chefiada pelo Senhor Deputado JORGE GRA~, 
participou no Seminario sobre Os Sistemas Parlamentares em 
Africa, em Harare, Zimbabwe. 

De 2 a 7 de Setembro de 1985, uma Delega!;ao da Assembleia 
Popular, chefiada pelo Senhor Deputado jOAO BAPTISTA 
COSME, participou na 74.' Conferencia da UIP, em Ottawa, 
·no Canada. 

Vamos agora apresentar algumas dificuldades existentes. 

4. DIFICULDADES EXISTENTES 

As principais dificuldades ainda sentidas ao nivel da Assembleia 
Popular sao; essencialmente, as mesmas ja apontadas no relat6rio 
de 1984, nomeadamente: 

A dificuldade de funcionamento das Comissoes da Assembleia 
Popular e a curta dura~ao do seu mandato. 

Falta de Comissoes que cubram as varias areas. 

A dificuldade de organizar 0 trabalho dos deputados nao inte
grados em nenhuma comissao. 

.' 

Estas dificuldades resultam, essencialmente, da inexistencia de l' 
um Secretariado Permanente da Assembleia Popular, um Secretariado 
Politico, distinto do Secretariado Tecnico, que actualmente existe 
o qual asseguraria: 

A organiza!;ao, programa~ao e acompanhamento do trabalho 
das Comissoes da Assemblei.a Popular e dos Deputados. 

A liga!;ao e comunica!;ao sistematica com as Assembleias locais . 
. As rela~oes da Assembleia Popular com 0 Governo . 
. E as rela!;oes internacionais. 

o funcionamento em tempo inteiro na Assembleia Popular de 
um Secretariado Permanente, assim concebido, contribuira para a 
solu!;ao dos problemas e dificuldades que ainda afectam 0 seu fun
cionamento na fase presente. 
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Excelencia 
Senhores Deputados e Convidados 
Senhoras e Senhores 

Vamos agora passar a aprecia~ao das Assembleias locais. 

DAOOS ESTATISTICOS 

Em rela~ao as Assembleias do Povo a nivel local .eleitas em 
1980, importa actualizar Os dados constantes no mapa estatistico 
publicado no relaterio sobre as Assembleias do Povo e 2.u Elei~oes 
Gerais de Abril de 1984, a actualiz'!.~ao inclui as Assembleias que 
estao em funcionamento actualmente. 

o mapa resumo do funcionamento das Assembleias que figura 
em anexo, mostra-nos que diminuiu 0 numero de Assembleias do 
Povo a nivel das localidades em funcionamento, devido essencial
mente a ac~ao destabilizadora dos bandidos armados, conjugada com 
a seca e a fome. 

No que respeita as Assembleias Distritais, em 1980 foram eleitas 
102 Assembleias com estatuto de Distrito. Posteriormente, 10 
Assembleias de localidade eleitas na mesma ocasiao, passaram a 
funcionar com estatuto de Assembleia Distrital, devido a reorgani
za~ao da divisao administrativa que teve lugar. Assim, presente
mente existem 112 Assembleias Distritais, das quais funcionam 
apenas 102 Assembleias. 

Grande parte das Assembleias funcionam irregularmente com 
grandes dificuldades, pois a destabiliza~ao provocada pelos bandidos 
armados torna muito dificil a reuniao regular dos deputados com 
o quorum necessaria para 0 seu funcionamento. 

T odas as Assembleias de Cidade eleitas em 1980 funcionam e, 
de um modo geral, 0 seu funcionamento esta a aperfei~oar-se. Do 
mesmo modo funcionam todas as Assembleias Provinciais eleitas 
em 1977. 

o processo das elei~oes locais em 1980 contribuiu bastante para 
o funcionamento mais eficiente das Assembleias do Povo em todo 
o Pais, sobretudo atraves do processo de presta~ao de contas p~r 
parte dos deputados perante os eleitorados, que antecedeu a fase 
eleitoral. 

A aprova,ao, logo nas primeiras sessoes das Assembleias eleitas, 
de um programa de actividades para os 6 meses seguintes, com 
!:.ase nas experj~ncias anteriores do funcionamento e dos problemas 
detectados, foi outro factor que contribuiu para um novo impulso 
no funcionamento das Assembleias do Povo em todo 0 Pais, em 
1980 e 1981. Este momento coincidiu com a Independencia do 
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Zimbabwe, e um periodo de relativa paz no Pais. Durante este 
perfodo, as Assembleias e os seus deputados dedicaram os seus 
esfor<;os na reconstru<;iio de zonas destruidas pela guerra, divulgaram 
a of ens iva politica e organizacional e desenvolveram actividades 
praticas para a melhoria das pcpula<;oes, aplicando os 7 principios 
e 9 tarefas das Assembleias do Povo. 

A partir do final de 1981, e sobretudo em 1982, a agita<;iio 
provocada pelos bandides armados em algumas regioes do Pais 
come<;ou a perturbar seriamente 0 funcionamento regular das Assem
bleias, vedficando-se assassinatos e raptos de cidadiios, sendo os 
deputados um des alvos preferidos. 

Apesar desta diffcil situa<;ao, agravada em muitas regioes pela 
seca que assolou 0 Pais, Os deputados continuam firmes e fieis 
na sua tarefa de representantes do povo. A sua ac<;ao faz-se sentir 
na organiza<;ao das popula<;oes, mesmo nos paises vizinhos onde 
estao deslocadas. Ha deputados que, vivendo em zonas totalmente 
afectadas pelos bandidos armados, continuam com alto moral e 
espirito patriotico, que se manifesta em particular no decurso das 
opera<;oes militares realizadas pelas nossas For<;as Armadas, prestando 
informa~oes valiosas, que muitas vezes permitiram mesrno a des
trui<;iio de esconderijos dos bandidos. 

Pelo seu engajamento nas tarefas revolucionarias, muitos depu
tados foram vitimas dos band ides armados, tendo pago com a 
propria vida a sua abnegada dedica<;ao a causa do povo e da re
volu<;ao. 

Em muitos casos, e a activa participa<;ao dos deputados que, 
apesar de varias dificuldades encontradas, contribuem para 0 normal 
funcionamento de algumas Assembleias de Localidade, garantindo 0 

exercicio do poder popular de uma forma cocrdenada e unitaria, a 
luz dos principios do centralismo democratico. 

Podemos dizer que, em muitas Localidades e Distrites do nosso 
Pais, ao longo dos 9 anos do exercicio do peder democratico popular 
pelas Assembleias do Povo, elas realizaram trabalho digno de des
taque, na organiza~ao e mobiliza<;ao das popula<;oes para a sua 
participa~ao nas frentes da consolida<;ao da Independencia e da 
Unidade Nacional, de defesa da Patria e da luta contra 0 subde
senvolvimento. 

" porque as Assembleias realizaram um trabalho importante, e 
porque os deputados souberam empenhar-se no cumprimento dos 
seus deveres, que foi possivel ganharem-se experiencias que hoje 
nos permitem clarificar as competencias das Assembleias de Locali
dade, Distrito, Cidade e Provincia, distinguindo muito melhor que 
no passado as tarefas das Assembleias, das tarefas dos Governos 
ou Conselhos Executivos. 
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As experil~ncias acumuladas em algumas Provincias, como Manica 
e Inhambane, sobre 0 funcionamento das Comissiies de Trabalho 
das Assembleias enquadrando os deputados em tarefas mesmo du
rante 0 intervalo das sessiies, sao uma fonte rica de ensinamentos, 
nao so para outras Assembleias do Povo, mas tambem para a propria 
Assembleia Popular. 

A afecta~ao de membros do Bureau Politico como dirigentes 
em algumas Provincias, contribuiu sem duvida alguma para 0 refor~o 
do funcionamento das Assembleias Provinciais e para a clarifica~ao 
da sua natureza de orgaos maximos do poder de Estado a nivel local. 

A partir de 1984, muitas Assembleias Provinciais aprofundaram 
a experiencia do funcionamento des 6rgaos ou Comissoes Perma
nentes das Assembleias. existindo neste momento maior clareza 
sobre as suas fun~iies. Houve ate troca de experiencias entre Assem
bleias Provincia is. num interdimbio salutar que importa desenvolver. 

Algumas Assembleias Provinciais conseguiram estabelecer uma 
intima liga~ao com as Assembleias Distritais atraves das Comissiies 
de T rabalho e da participa~ao dos deputados da Assembleia Provin
cial nas sessiies das Assembleias Distritais e estas. nas sessiies das 
Assembleias de Localidade. de modo que hoje ja podemos falar de 
«Sistema das Assembleias do POVO» , e que este sistema, em algumas 
Provlncias. comet;a realmente a enraizar-se. 

Todas estas experiencias. adquiridas muitas vezes em condi~iies 
extremamente dificeis, pelas quais alguns deputados deram as suas 
vidas, contribulram para uma consch~ncia da importiincia das Assem. 
bleias e do valor do trabalho do deputado muito mais avan~ada do 
que aquela que existia por ocasiao das primeiras elei~iies gerais 
no nosso Pa is em 1977. 

PRINCIPAlS RAZOES DO N.lO FUNCIONAMENTO OU DO 
FUNCIONAMENTO IRREGULAR DAS ASSEMBLEIAS LOCAlS 

A aq;ao do inimigo e sem duvida uma das principais causas 
para 0 nao funcionamento ou para 0 funcionamento irregular de 
varias Assembleias do Povo Locais, principalmente ao nivel dos 
Distritos e das Localidades. 

As transferencias de deputados tem tambem repercussiies nega
tivas no funcionamento das Assembleias. 

Por um lado e 0 deputado que nao raras vezes nao e substituido 
e, por outr~, e o·mesmo deputado que nao e enquadrado na Assem
bleia da divisao territorial em que se vai inserir com a sua trans
ferencia. 

A falta de apoio e de controle priva 0 escalao superior de ter 
um conhecimento real e aprofundado do funcionamento da Assem-
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bleia do escalao inferior, impede esta de receber apoio e orienta~oes, 
gera desleixo porque nao ha presta~ao de contas. 

Esta situa~ao que traduz uma fraca direc~ao do sistema das 
Assembleias, resulta em parte da inexistencia de um aparelho per
manente bem organizado no seio das Assembleias. 

A Lei Eleitoral diz claramente que os deputados prestam contas 
ao povo sobre as actividades que realizam. De certa maneira, tem-se 
procedido a presta~ao de contas, mas dado que se trata de um 
processo que ainda nao esta bem organizado, os objectivos da pres
ta~ao de contas nao tem sido plenamente atingidos. 

Do ponto de vista dos principios, as tarefas das Assembleias 
estao definidas. Porem, II ao nivel da pratica quotidiana que peque
nas indefini~oes tem influido negativamente no seu funcionamento. 

Chega a haver confusao entre as fun~oes do Partido e do Estado 
e verifica-se uma certa preponderancia dos orgaos executivos sobre 
as Assembleias. Ha falta de clareza das competencias das Assem
bleias. 

. Fraca qualificasiio academica de alguns Presidentes das Assembleia. 

Alguns Presidentes das Assembleias, principalmente ao nivel 
de localidade, tem dificuldades de exercer correctamente as suas 
fun~oes, por terem uma fraca prepara~ao escolar. 

. Falta de remunerasiio de alguns Presidentes das Assembleia. 

Em algumas Provincias, OS Presidentes das Assembleias de Loca
lidade nao tem uma remunera~ao mensal. Esta situa~ao cria desanimo 
quando se sabe que noutras Provincias ha pagamentos de salarios. 

Muitas Assembleias tem dificuldades de funcionar normalmente 
por carencia de meios, sendo por vezes necessario percorrer grandes 
distancias a pe para 0 local das sessoes. 

Esta situa~ao e agravada por dificuldades de alojamento e de 
alimenta~ao nos proprios locais da realiza~ao das reunioes. 

Este problema dificulta e explica em parte a ausencia de apoio 
sistematiCO as assembleias de escalao inferior. 

Devido a seca, as popula~oes de varias zonas do Pais veem-se 
obrigadas a migrac;i5es frequentes, inclusive para os paises vizinhos. 
Esta situa~ao, cria instabilidade no funcionamento das Assembleias, 
nao sendo poucas as vezes em que deputados de Assembleias Loeais 
se encontram a residir por longo periodo no exterior. 

Outros ha ainda que a procura de melhores condi~i5es de vida 
emigram sem dar satisfac;ao as Assembleias de que fazem parte . 

Vejamos agora: 
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ALCUMAS QUESTOES CONCRETAS PARA 0 DEBATE 
A aprecia~ao da realidade da vida das Assembleias do Povo, 

do trabalho realizado, do seu funcionamento, da ac~ao dos deputados, 
permite-nos ver certas questoes a que e necessario dar solu~ao. 

No ambito das rela~oes Partido-Assembleias do Povo persiste 
confusao. a nlvel da base, entre as estruturas do Partido e do Estado. 
Esta confusao manifesta-se particularmente entre os deputados que 
sao membros do Partido. 

£ necessario clarificar 0 mecanismo de realiza~ao do papel diri
gente do Partido Frelimo no funcionamento das Assembleias a 
todos os nlveis e dos 6rgaes do Aparelho de Estado. 

A experiencia das comissoes executivas das Assembleias tem 
mostrando que se torna urgente proceder a clarifica~ao de compe
tencias dos 6rgaos do peder de Estado, que sao as Assembleias do 
Povo, e dos 6rgaos executives do peder, que sao os 6rgaos do Apa
relho de Estado. 

Tem-se experimentado uma certa preponderancia das estruturas 
do Aparelho de Estado sabre as Assembleias. Desta situa~ao resulta, 
as vezes algo parecido com a inversao seguinte: as Assembleias se 
subordinarem as estruturas do Governo. 

A inexistencia de um Estatuto do Deputado agrava 0 problema. 
Quer, alias. parecer, que e um pouco nesta ordem de ideias que 

se veri fica a elei~ao automatica de certos dirigentes estatais, quando. 
por exemplo, poderiam ser tratados como convidados permanentes 
as sessoes das Assembleias na medida em que dirigem as estruturas 
que, em seguida, vao implementar muitas das suas delibera~oes. 

As Assembleias do Povo precisam ser dotadas de meios. 
Esses meios sao, nao 56 instala~oes condignas mas tambem or~a

mento pr6prio. equipamento e outros componentes necessarios em 
termos de recursos materia is. 

Assim, por exemplo. a falta de transporte para recolher os de
putados esta na origem da nao observancia da periedicidade das 
sessoes de algumas Assembleias. 

A organiza~ao intema das Assembleias supoe uma correcta es
trutura~ao das Assembleias, que deverao ter comissoes de trabalho 
permanente e/ou temporarias com prioridade para as areas de acti
vidades fundamentais. 

As Assembleias deverao ter orgaos permanentes, politicos, com
postos por deputados. para alem des Secretariados Tecnicos, actual
mente existentes. 

Como dissemos atras estes orgaos permanentes assegurarao em 
particular as rela~oes entre as Assembleias. 0 acompanhamento das 
comissoes de trabalho. as refa~oes entre as Assembleias e Os Go
vernesou Conselhos Executivos, assim como as rela~oes interna-
cionais. 
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A prestasao de contas e um principio motor da vida das nossas 
institusoes. Uma met6dica e rigorosa prestasao de contas pelos 
deputados, tendo como base uma clara definisao de tarefas para 
cada deputado, permitiria as Assembleias terem um maior impacto 
na vida das populasoes. 

A questao da prestasao de contas esta ligada a questao da v;n
culasao do deputado, materia cujo estudo deveremas tambem apro
fundar no decurso dos debates, nesta sessao da Assembleia Popular. 

FINALMENTE 0 ESTATUTO DO DEPUTADO 

T rata-se de uma base juridica importantissima para 0 trabalho 
do deputado. E nao e tanto por certos beneffcios materiais e sociais 
que deve ter, mas fundamentalmente pelas condisoes que Ihe devem 
ser criadas para que, sem embarasos nem susceptibilidades, possam 
contactar, interpelar, convidar, consul tar diversas entidades e estru
turas no desempenho do seu mandato de deputado. 

Excelencia 
Senhores Deputados e Convidados 
Senhoras e Senhores 

Hoje, as Assembleias do Povo sao realidade no nosso Pais. 
Assim, 0 Partido Frelimo materializou ja a exigencia da revo

luc;ao de levar 0 povo e, em especial, os operarias e camponeses a 
exercerem 0 poder. 

Importa lembrar nesta ocasiao que, com a ocupac;ao militar do 
nosso Pais, 0 colanialismo portugues privou-nos efectivamente, e 
por um periodo secular, do direito de decisao sobre 0 nosso destin~. 

Foi a FRELI MO, quem, com a luta de libertac;ao nacional, ;niciou 
o processo de recuperac;ao da nossa personalidade africana, mas 
agora nadona I. 

Com a independencia nacional e com a edificac;ao do sOcialismo, 
desenvolvemos em todo 0 Pais os instrumentos de exercicio do poder 
popular, construimos os 6rgaos do poder do nosso estado socialista. 

Sob a direcc;ao do Partido Frelimo a pavo moc;ambicano realizou 
em 1977 as eleic;6es gerais, elegeu os seus deputados, implantou 
as Assembleias do Povo. 

Nove anas depois, a sistema das Assembleias do Povo e uma 
realidade no nosso Pais e e tambem realidade viva 0 exercicio do 
poder popular. 

Esta e uma grande conqu ista do povo rnosambicano. 
o significado desta conquista e tanto maior, porquanto nas

ciamos de uma situac;ao de privac;ao nacional do direito de exercer 
o poder. 
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Mas hoje ha dezenas de milhares de mo!;ambicanas e mCll;am- 0' 

bicanos que com grandeza e dedica~ao, discutem e dec idem sobre_ 
questoes de uso e aproveitamento da terra, sobre questoes de tra
balho, da cultura, da produ!;ao; que discutem e decidem sobre 0 
que as machambas devem produzir, sobre 0 comercio e 0 abasteci
mento, sabre os transportes, sabre a pecuaria, sabre casamentos, 
sobre a divisao territorial do Pais, sobre 0 plano e 0 or~amento_ 

Estes factos dao-nos, por um lado, a dimensao da for!;a do nosso 
Partido Frelimo e, por outro, a dimensao do esfor~o que foi ne
cessario para realizar 0 crescimento das Assembleias do Povo. 

Ha ainda, Senhores Deputados, um longo caminho a percorrer 
para atingirmos 0 nosso objectiv~, um nivel alto do exercicio do 
poder popular para que cada um de nos seja um cidadao consciente 
do seu papel e do seu lugar de construtor do progresso continuo 
na sociedade mo~ambicana e socialista, um cidadao responsavel, 
individual e colectivamente. 

~ nesta perspectiva do desenvolvimento do direito e do dever 
do exercicio do poder popular atraves do desenvolvimento do nosso 
Sistema das Assembleias do Povo, que nos vamos engajar no decurso 
desta sessao da Assembleia Popular, aprofundando 0 estudo das 
questoes apresentadas e elaborando as solu~oes correctas. 

Aqui queremos deixar as nossas sauda~oes calorosas a todos os 
deputados da Assembleia Popular, das Assembleias Provincia is, Dis
tritais, de Cidades e de Localidade, pela vitoria que, juntos, construi
mos. 

Temos razac para estar orgulhosos. 
Com a clareza do vermelho do nosso Partido, a for!;a das nossas 

maos e da nossa inteligencia e a grandeza dos nossos cora~oes, 
amanha seremos fortes e prosperos, socialistas e, sempre, profun
damente mo~ambicanos, 

(Aplausos) 

Muito obrigado pela vossa aten~ao, pela vossa paciencia, Senhores 
Deputados e Convidados_ 

A LUTA CONTINUA! 
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MAPA RESUMO DO FUNCIONAMENTO DAS ASSE,..ILElAS 

ASSEMBlEIAS ASSEMBLEIAS ASSEMBlEIAS ASSEMBlEIAS PROVINCIAlS. DlSTRITAIS DE CIDADE DE LOCALIDAOE 

- Em funclon. ETa/taa Exlatantos Em. funelon. Baltsa Em· tuncloR. Em funclon. EJolb. em em .980 ---- £lelta, 
'984 '9Il6 ."'" '988 ~I '988 

.984 .988 ~I~ , ---- -MAPuTO PROViNCIA ........ , , , 7 7 7 7 - a :n :lot 

-=:-'"I-=- -- -- ---- -MAPUTO CIDADE """'''''''' - - - - , , , - - --- - -- -- -- ~ --
ClAZA "'"'''''''''''''''''''''''''' , , , 8 8 8 

I~ 
2 2 2 1n(l) .IM ('J -- -- -·1-· I~ 

INHAMBANE "."""."",,,, ••• • • • 9 9 9 , 9 • 781') 52 -- -- -- I-----~ 
MANICA "","""""""""",, • • • • 7 7 8 8 • • • 44 :lot 33 ; -- - 1--~ -- -- -80fAIA ".""""""""".""" • • • 6 81') 8 7 • • • 42 .20 .3 ----- ---- -- -- -mE '"'''''''''''''''''''''''''''''' • I · · '0 .0 9 9 • - • 118 48' 58 

-1-' -- ---- - -ZAr.tBalA """'''''''''''''''''' • 1 1. t .5 .5 '3 • 3 . • • • '87 '29 119 -- --
17 I -- -- --

204 .. 1~ NAMPULA ........................ • • • 20(1) 17 20 2 2 2 204 -- -- -- -- -CABO DElGAOO .............. • • • ~I 
'2 12 '2 , , • 398 398" 3S5 

-,-'-,- -- -- ---- -NIASSA "'''''''''''''''''''''''''' , 
" '8(') " tI , , , 521') SO .. '2 

-;-1-;- ~I -- -- -- -- --
"28 I~ TOTAL "."""".,,," , .0 

"2 98 '02 12 1t 12 .... 
(I) A diferen~8 entre 0 Rumoro de Assemblers. Olstrltals eleUes em 1980 e as axlstantes em "1988 results do facto de algumas 

AiS3emblel88 de localidade terem passado 8 funclonsr com astatuto de Ofstrlto. 
(I) Algumas Assemblerss de Loc::aUdade toram olaltaa depola de 1980. 
(II Nao hi1 dado.. . 

• Eatlmatlva. 
O. relat6rloa nIo eaaSoclflcam quanta8 ostlo efectlvarnanta 8 funclonar .. 

• 


