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CONSELHO DE MINISTROS 

Decisoes do Conselho de Ministros 

Sob a direccao do Presidente da Reputblica, Samora 
Moisés Machel, realizou-se, com inicio a 9 e termo a 25 de 
Julho de 1975, a primeira sesso do Conselho de Ministros 
da Reptiblica Popular de Mocambique. 

No momento da realizacao da reuniao, a primeira apos 
a proclamacao da independéncia de Mocambique, o Con- 
selho de Ministros saudou a vitéria do Povo Mocambicano 
contra o colonialismo portugués e o imperialismo, pres- 
tando homenagem aos combatentes que se sacrificaram 

~oara liquidar a dominacao estrangeira e criar, no nosso 
ais, uma sociedade justa e livre da exploracao. Porque 
a vitoria foi obtida devido a direccao correcta da FRE- 
LIMO, vanguarda do Povo Mocambicano, e consciente 
de que s6 a FRELIMO pode assegurar o triunfo da Revo- 
lucao Mocambicana, o Conselho de Ministros considerou 
condicao de sucesso da sua accao a observancia, em todos 
os momentos, da linha politica e das directivas das ins- 
tancias da FRELIMO. 

A ordem do dia da reuniao consistiu na definicao das 
tarefas que, no ambito da accao governamental, competem 
a cada Ministério para que o Governo possa realizar de 
forma eficaz a sua tarefa fundamental de dirigir o aparelho 
do Estado. 

Antes de entrar na ordem de trabaihos o Conselho de 
Ministros considerou indispensavel proceder a uma reflexao 
de conjunto sobre a situagaéo no nosso Pais, a fim de deter- 
minar a forma como o aparelho do Estado se deve inserir 
na accao nacional. 

O Conselho de Ministros apontou as caracteristicas que 
deve possuir 0 Estado na Republica Popular de Mocam- 
bique, salientando que ele deve ser um instrumento para 
a destruicao de todos os vestigios do colonialismo e do 
imperialismo, para a eliminagao do sistema de exploracao 
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do homem pelo homem, e para a edificacéo da base poli - 
tica, material, ideolégica, cultural e social da nova sasie~— 
dade. 

O Conselho de Ministros constatou que existe um pro- 
fundo desnivel entre a grande disponibilidade das massas 
populares, que estao preparadas ¢ ansiosas pela Revolucao, 
e a natureza, capacidade e métodos do aparelho de Estado 
que caracterizava o sistema colonial. O aparelho de Estado, 
na sua esséncia, reflecte ainda os interesses e a ditadura da 
burguesia colonial sobre as largas massas trabalhadoras 
nacionais. 

A accao do Estado tem vindo a ser até agora funda- 
mentalmente orientada para as cidades e para a populacao 
das zonas urbanas, como reflexo da natureza do prdéprio 
Estado colonial cuja preocupacao essencial era beneficiar 
grupos de privilegiados. O contacto com o povo caracte- 
riza-se pela dificuldade de acesso das massas trabalhadoras 
a utilizagao dos servicos ptblicos, dificuldade que deriva 
dos custos elevados, do sistema de funcionamento inutil- 
mente complicado e da prdépmria linguagem utilizada nos 
servicos do Estado que esta ao alcance apenas de uma mi- 
noria identificada com os padroes de cultura do colonizador. 

Outra manifestacao da natureza do Estado colonial reve- 
la-se no sistema de recrutamento dos funciondarios: os fun- 
cionarios nao eram recrutados segundo critérios de compe- 
téncia e engajamento no servico do povo. Pelo contrario, 
o sistema de recrutamento dos funcionarios era um método 
para distribuir regalias e favorecer amigos ou familiares 
através da «cunha». 

Por outro lado, nenhuma atencao era dada a formacao 
e reciclagem permanente do pessoal do Estado, na sua 
tarefa de gestores e encarregados da administracao, tanto 
no momento da sua admissao como no decurso do tra- 
balho. Como resultado do sistema, abundam a incompe- 
téncia, a alienacado, o desinteresse pelo trabalho, o desper- 
diclo e a corrupcao. 

© aparelho de Estado, solucionando os problemas com 
base no nepotismo e compromisso individual, favorecia 
essa corrupcao e incompeténcia de funcionarios para quem 
o servico do Estado era um meto cémodo de ganhar a 
vida e nio uma forma consciente e¢ entusiasta de servir 
as massas. 

Exige-se, pois, uma mudanca radical que ponha o Estado 
ao servico das massas operarias e camponesas, para o que 
é necessario empreender uma profunda transformacao dos 
métodos de trabalho e de estruturacdo, a fim de criar novos 
esquemas mentais e regras de funcionamento. 

O Conselho de Ministros considerou ainda que era fun- 
damental para o sucesso do seu trabalho que se criasse ¢ 
consolidasse um verdadeiro espirito colectivo e um sentido 
de colaboracéo permanente e reciproco entre os varios 
orgaos do Governo, combatendo o espirito de departa- 
mentalismo e de separacdo gue existe actualmente entre 
OS VArlOs Servicos.
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Revolucionarizar o aparelho de Estado é, pois, uma das 
tarefas fundamentais do Governo. 

Consciente destas responsabilidades o Conselho de Mi- 
nistros decidiu empreender um estudo geral dos problemas 
da funcao publica, sem prejuizo de medidas a tomar desde 
ja na luta contra a corrupcio e o esbanjamento. 

Ainda a este nivel foi decidida a programacao de cursos 
rapidos de reciclagem politica e de gestao administrativa 
ao pessoal dos servicos do Estado. Estes cursos, a levar a 
cabo em colaboragéo com as Forcas Populares de Liber- 
tagao de Mocambique a semelhanca do que sucedeu 
durante a luta de libertacgao, tém como objectivos reforcar 
a ligagao com as massas e com a produc4o e combater 
os perigos do burocratismo. 

Analisando 0 aparelho de Estado, constatou ainda o 
Conselho de Munistros a necessidade de empreender um 
estudo urgente do sistema administrativo a fim de 0 orga- 
nizar de modo a imprimir-lhe caracteristicas de um ver- 
dadeiro poder popular tanto ao nivel das estruturas como 
dos metodos. Em aplicagao do disposto na Constituicao 
impoe-se desde ja a reorganizacao da relacdo hierarquica 
dos governadores provinciais, que passaram a estar na de- 
pendéncia directa do Presidente da Republica. A fim de 
proceder ao estudo do conjunto de problemas existentes 
ao nivel da administracao, foi decidido criar uma Comissio 
de Estruturagcao Administrativa. Entretanto, o Ministério 
do Interior superintende na Administracdo Civil e na coor- 
denacao dos orgaos do poder local. 

Correspondendo a linha politica da FRELIMO e aos 
principios expressos na Constituicao, o Conselho de Minis- 
tros decidiu considerar prioritario o desenvolvimento das 
zonas rurais em todos os sectores de actividade do Estado, 
com preferéncia para as zonas mais afectadas pela guerra. 

Para este objectivo os servicos do Estado mobilizarao 
todos os meios de accao ao seu alcance para o sucesso das 
Aldeias Comunais cuja criacio e extensao constituem uma 
das primeiras preocupacoes da Revolucaéo Mocambicana. 

Na aplicacao do disposto na Constituicao, e em confor- 
midade com as decisoes da FRELIMO, o Conselho de 
Ministros decidiu criar e regulamentar o Servico Nacional 
de Defesa e Reconstrucao a fim de institucionalizar a 
participagao dos cidadaos nas tarefas da defesa da Patria 
e da Revolucao. 

O Conselho de Ministros considerou ainda que, a luz 
da experiéncia da luta de libertac&o, as tarefas de defesa 
nacional deveriam estar profundamente ligadas 4 recons- 
trugao nacional, garantindo o caracter popular do Exército 
através de uma participacao directa na producao e de um 
profundo contacto com as massas. Ao mesmo tempo, a 
accao das Forcas Populares de Libertagio de Mocambique 
continuara a constituir uma contribuicaéo concreta 4 recupe- 
racgao da economia nacional e a organizacao duma actuacao 
social em beneficio do povo. 

Os cidadaos serao, portanto, requeridos, sem distincao, 
a receber preparacao politico-militar e a participar na 
producao no quadro das Forcas Populares de Libertacado 
de Mocambique por periodos determinados, durante os 
quais receberao uma formacdo profissional e técnica que 
os habilite a contribuir utilmente para o desenvolvimento 
do Pais. 

Analisando a situacio econémica e financeira, o Con- 
selho de Ministros constatou o estado de ruina em que o 
governo colonial mergulhou o Pais, como resultado do 
sistema de pilhagem e exploracdo, situacgdo essa que sd 
podera ser vencida orientando-se a economia nacional no 
sentido do desenvolvimento da Nacao e dos interesses do 
povo. 
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Ha, pois, que afectar os recursos financeiros prioritaria- 
mente aos grandes sectores em que se forjara a reconstrucao 
nacional — ensino, satide, agricultura e defesa nacional —, 
aplicando uma firme politica de austeridade e economia 
dos gastos publicos e de divisas, orientando e organizando 
o crédito para o melhor aproveitamento possivel das disponi- 
bilidades existentes. 

Por outro lado, impoe-se uma redefinicaéo da politica 
fiscal ao encontro do objectivo enunciado no artigo 13.° 
da Constituicao: fixagéo dos impostos segundo critérios 
de justica social. 

Além disso o Partido e os 6rgaos de administracdo terao 
de desenvolver um trabalho de mobilizacao para que todos 
os cidadaos participem, através do pagamento de impostos 
e evitando-se as fugas fiscais, na obtencao dos recursos 
financeiros necessarios a concretizacaio da politica de desen- 
volvimento nacional definida pela FRELIMO e posta em 
execucao pelo Governo. 

QO papel fundamental da Agricultura na economia de 
Mocambique fez com que o Conselho de Ministros tivesse 
dedicado uma atencao muito particular a este sector de 
actividade. 

Constatou-se que no tempo colonial a agricultura servia 
para beneficio exclusivo da minoria exploradora: o noss 
povo era obrigado a cultivar sO aquilo que os interesses e 
as necessidades de Portugal ¢ dos colonos ditavam. O nosso 
povo estava proibido de tirar da terra mesmo os produtos 
mais simples de que necessitava para se alimentar. 

No Mocambique independente e revoluciondrio, onde 
deixa de ter lugar a exploracio do homem pelo homem, a 
agricultura deve beneficiar o povo inteiro, assumindo o seu 
papel na eliminacao da fome e da miséria, e apoiando a 
industria. 

A agricultura deve ser, porém, uma actividade organizada, 
dado que, em grande parte, é da organizagcao que depende 
a produtividade. Assim, e dentro da linha de orientacao 
da FRELIMO, o Conselho de Ministros decidiu promover 
a criacao de aldeias comunais, onde 0 povo, apoiando-se nas 
suas proprias forcas, podera produzir e melhorar as suas 
condicgoes de vida, baseado em formas colectivas de pro- 
ducao. Esta forma de organizacao permitira também ao 
Partido e ao Governo, dentro dos meios disponiveis, forne- 
cerem ao povo OS meios materiais, técnicos e cientificos que 
facilitarao um desenvolvimento mais rapido. 

Constatando ainda a grande exploracado a que sao sujeito 
OS camponeses por parte das companhias e individuos que 
thes compram os produtos por precos baixissimos para os 
lancar na rede comercial a precos muito altos, com grande 
margem de lucro, o Conselho de Ministros determinou que 
Os precos, na fase da compra aos produtores, sejam fixados 

pelo Ministério da Agricultura. 
Nos dominios da Industria e do Comércio o Conselho 

de Ministros acentou a necessidade de promover o desem- 
volvimento industrial de Mocambique duma forma planifi- 
cada, contribuindo de modo decisivo para que a economia 
do Pais arranque da situacao de subdesenvolvimento em 
que o colonialismo a deixou, para novas fases do progresso 
economico e social. 

Impoe-se, portanto, nao sé assegurar o maximo aprovel- 
tamento das indulstrias existentes, como criar novas unidades 
industriais, tirando todo o beneficio possivel dos recursos 
naturais de Mocambique. Estes principios foram conside- 
rados igualmente validos para os sectores mineiro, de energia 
e das pescas, que tém vindo a ser explorados contra os 
interesses do povo mocambicano. 

O Conselho de Ministros frisou a necessidade de o Estado 
orientar o comércio externo e interno, Jutando contra as 
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manobras especulativas e combatendo energicamente todas 
as formas de sabotagem econdémica. 

Fo. ainda decidido no dominio do Turismo conceder 
prioridade ao turismo em beneficio das massas populares, 
permitindo-lhes que conhecam o Pais nos seus diversos 
aspectos, e reforcando a unidade nacional. 

No que respeita ao desenvolvimento turistico difiniu-se 
O principio de dar prioridade 4 orgamizacao de contactos 
regulares com os paises africanos e socialistas, a fim de 
que o turismo sirva de elemento de reforco dos lacos de 
amizade existentes com esses povos. 

A situagao do Ensino e da Cultura mereceu profunda 
ateng¢ao da parte do Conselho de Munistros. O desenca- 
deamento de um combate frontal contra o analfabetismo, 
a ignorancia e o obscurantismo, ao nivel] das largas massas 
populares, a luta contra o elitismo e o favoritismo, produtos 
do capitalismo e da forma capitalista de organizar o ensino 
em beneficio dos privilegiados, a preparacdo de novos 
professores e a coordenacéo do ensino com o plano de 
desenvolvimento nacional foram consideradas tarefas prio- 
ritarias. 

Decidiu também o Conselho de Ministros que 0 Governo 
deve exercer um controlo directo e imediato sobre todo 
o ensino em Mocambique, tendo lancado para isso a pala- 
vra de ordem de nacionalizacio e estatizacio do ensino 
particular, para o inserir no sistema geral de ensino do 
Pais e assegurar a orientacaio politica da FRELIMO neste 
sector vital. 

No campo da Cultura salientou-se a necessidade de pro- 
mover o desenvolvimento da cultura nacional e revolucio- 
naria a fim de afirmar a personalidade mocambicana e 
completar a tarefa da educacio na formacio do homem 
novo. 

A fim de reforcgar a unidade nacional, que s6 se consegue 
pelo conhecimento miutuo, e difundir o conhecimento do 
nosso Pais no mundo, foi decidido divulgar de forma sis- 
tematica no plano nacional e no plano internacional os 
varios elementos integrantes da Cultura mocambicana. 

O Conselho de Ministros considerou a necessidade de 
se popularizar a Educacao Fisica e o Desporto, estendendo 
a sua pratica as massas pupulares. 

A pratica da medicina privada constitui um meio de 
exploragao que utiliza a doenca como método de enrique- 
cimento. Ao mesmo tempo a assisténcia médica esté re- 
servada a uma elite com dinheiro. Esta situacao devera ser 
radicalmente transformada e os servicos de saude postos 
ao servico das massas. Para realizar este objectivo, o 
Conselho de Ministros decidiu a nacionalizacao de todas 
as clinicas privadas e a criacado de um Servico Nacional 
de Satide cujo objectivo é o de planificar todos os servicos 
médicos e sanitarios disponiveis, e assegurar assisténcia 
sanitaria a todos os cidadaos indiscriminadamente. 

Neste dominio, a orientacao de base é dada pela linha 
da politica sanitaria da FRELIMO que concede prioridade 
a actuacao preventiva através de uma larga mobilizacao 
e esclarecimento das massas e da sua participacio activa 
na accao sanitaria. 

Deve igualmente dar-se prioridade, neste sector, As zonas 
rurais, nomeadamente as aldeias comunais, acabando com 
a orientacao colonialista que beneficiava quase exclusiva- 
mente certas minorias das cidades. 

O desenvolvimento de meios de transporte a nivel na- 
cional, de modo a satisfazerem coordenadamente as ne- 
cessidades de circulagao da populacdo e fluxo da producao, 
foi considerado pelo Conselho de Ministros como tarefa 
prioritéaria no 4ambito dos transportes. 

O Conselho de Ministros, analisando o problema dos 
Transportes Aéreos e Maritimos, concluiu pela necessidade 
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de o Governo proceder 2 um estudo profundo das causas 
da crise e das possibilidades de desenvolvimento de cada 
um dos sectores, a fim de se definir a orientacac politica 
que determinara a respectiva estruturacao. 

A planificacao do aproveitamento racional do parque 
transportador existente devera ter em particular atencao 
a organizacao da agricultura que esta a ser planificada e, 
ao mesmo tempo, visar c desenvolvimento das relacgoes 
com OS povos e paises amigos. 

QO Conselho de Ministros constatou a necessidade de se 
desenvolver a accéo de prevencdo de acidcntes e seguranca 
em todos os meios de transporte, incrementando-se a luta 
contra a corrupcao que reina no sector 

O Conselho de Ministros prestou atencao aos problemas 
relativos aos Correios e Telecomunicacoes e acentuou a 
necessidade de se organizarem os respectivos servicos é 
incrementar as redes existentes, com prioridade para a rede 
nacional. 

A situagao da Habitagao foi considerada pelo Conselho 
de Ministros como exemplo flagrante da injustica social 
e da exploracao gue caracterizam o sistema colonial. 

Ao Governo competira aplicar uma politica habitacional 
dirigida a contrariar a actuac4o que se verifica no sector, 
de um permanente desprezo pelo desenvolvimento do 
campo, em favor de um empolamento sistematico das cida- 

des. 
OQ Conselho de Ministros considerou que a habitagao ¢ 

um sector importante na organizacado das populacgoes em 
aldeias comunais, que constituem o melhor meio de cons- 
truir e espalhar pelo Pais as estruturas urbanisticas de apoio 
ao desenvolvimento rural. 

A criacaéo de uma rede de estradas subordinada as reais 
necessidades da populacdo e da producao camponesa é 
tarefa prioritaria definida pelo Conselho de Muinistros que 
constatou, ao mesmo tempo, a necessidade de se abrirem 
e melhorarem estradas que linguem o nosso Pais aos paises 
amigos, nomeadamente Tanzania e Zambia. 

Analisando os problemas da administragao da Justiga, 
o Conselho de Mintstros constatou que no passado esta era 
um privilégio de poucos dispensado através de métodos 
custosos e pouco claros A prépria apresentacao das leis 
era de dificil compreensao para o povo, 0 que requeria a 
existéncia de profissionais para a sua interpretacdo. Além 
disso, na.punicao dos crimes nao era considerada com a 
profundidade exigida a necessidade da reeducacao dos an- 
tigos criminosos e da sua reintegracao na sociedade. 

Procurando tirar o maximo de licdes da experiéncia 
ganha nas zonas libertadas durante a luta armada de liber- 
tacdo nacional, o Conselho de Ministros deciditu empreen- 
der a elaboracio progressiva de novas leis que sejam 
instrumentos de unidade nacional e de defesa da Revolucao. 

Decidiu aplicar uma politica de simplificacgao da linguagem 
das leis e lancar campanhas de explicacaéo sobre o seu 
conteido, a fim de as popularizar. 

Na organizacdo do sistema prisional o Conselho de 
Ministros deliberou conceder prioridade a questao da reedu- 
cacao dos detidos, a realizar em colaboracao entre os Mi- 
nistérios do Interior e da Justica. 

Finalmente o Conselho de Ministros considerou incom- 
pativel com um sistema de justica popular a existéncia 
da advocacia privada. 

A Informacao e Propaganda deturpadas foram dos prin- 
cipais instrumentos usados pelo colonialismo para manter 
a sua dominacio sobre o nosso povo. Os mitos da sua 
«missao civilizadora», da sua «superioridade racial» e da 
sua «invencibilidade military conseguiram confundir no 
periodo colonial certos sectores da populacdo, porque os
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colonialistas, além da brutalidade, usavam com asttcia a 
informa¢ao (melhor dizendo: a desinformacio) e a pro- 
paganda. 

Essas estruturas no sector da Informacdo, criadas pelo 
colonialismo para o servir, terao que ser revolucionariza- 
das, exigindo este processo uma vigilancia constante. 

Os meios de informacao devem agora ser orientados 
dentro de uma perspectiva de reforco da ynidade nacional, 
difusao dos valores culturais nacionais e de defesa da 
Revolugao. Ao mesmo tempo cabe popularizar a linha po- 
litica da FRELIMO e fazer conhecer a actividade do 
Governo, para que 0 povo se possa pronunciar sobre ela. 
Para este efeito a Informacéo, rompendo radicalmente com 
os esquemas herdados do sistema colonial, deve exprimir 
as aspiracoes populares e falar ao povo na linguagem do 
Povo. 

O conjunto dos meios de informacaéo, em particular o 
cinema, deve ser regulamentado pelo Governo a fim de 
por termo a degradacao de valores e 4 corrupcao moral 
que alguns destes meios transmitem, e transformaé-los em 
verdadeiros instrumentos de uma cultura sé e nao comer- 
cial. 

A mesma responsabilidade recai sobre 0 Governo no que 
respeita a importacao de meios de informacao estrangel- 
ros. 

Nos sectores afectos ao Ministério do Interior, ha que 
impulsionar as transformacOes imiciadas no periodo de 
transicao na reestruturacao do sistema administrativo para 
uma crescente participag¢ao do povo na resolucao dos seus 
proprios problemas. 

A criagao de um novo Corpo de Policia despido da 
feicao repressiva que caracterizava as policias coloniais, 
pord nas maos do povo um instrumento para o combate 
eficaz contra a criminalidade, os vicios herdados da socie- 
dade capitalista e para garantia da seguranca das pessoas 
e dos bens. 

Outra tarefa importante confiada ao Ministério do Inte- 
rior € a do controlo da circulacéo das pessoas, e mais 
particularmente a entrada e saida dos estrangeiros, que 
deverad processar-se em termos de no prejudicar as con- 
quistas da Revolucao Mocambicana. 

Com o estabelecimento de novas estruturas de admuinis- 
tracio, a empreender nos termos do artigo 61.° da Cons- 
tituicao, criar-se-ao as bases de que dependera o correcto 
funcionamento dos érgaos do poder povular 

Assim, o Conselho de Ministros decidiu a extincéo das 
regedorias, estruturas que pela sua natureza feudal e pela 
colaboracaéo que prestaram ao colonialismo sao incom- 
pativeis com o poder popular. 

Analisando a situacao do trabalho existente em todo 
o Pais, o Conselho de Ministros sublinhou o papel que 
ao Governo cabe de instrumento de defesa dos interesses 
das massas trabalhadoras, pelo que devera estabelecer es- 
truturas empenhadas na luta contra todas as formas de 
exploracao. 

© Conselho de Ministros saudou a decisao do Comité 
Central da FRELIMO de criar uma organizacao de mas- 
sas da classe trabalhadora, organizagao essa que prestara 
uma contribuicao decisiva para a consolidacao do poder 
popular. 

A actuacao dos orgaos do Estado deve ser dirigida no 
sentido de criar condicOes que permitam assegurar o direito 
expresso no artigo 31.° da Constituicao, por forma a que 
todos os cidadaos participem com o seu trabalho na recons- 
trucao do Pais. 

Foi expressa, simultaneamente, a necessidade do gradual 
estabelecimento de um sistema geral de previdéncia com- 
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pativel com o desenvolvimento econdmico do Pais e que 
apoie todos os trabalhadores nos casos de incapacidade, 
velhice e doencga, eliminando as discriminacgdes actualmente 
existentes. 

No plano exterior o Governo seguira a linha politica 
definida pela FRELIMO de desenvolvimento de relacdes 
com todos os povos do mundo e de reforco da solidariedade 
anti-imperialista. 

A politica exterior da Repiblica Popular de Mocambique, 
em conformidade com os principios expostos na Consti- 
tuicao, basear-se-4 no internacionalismo e na solidariedade 
de futa com os povos oprimidos. 

A Republica Popular de Mocambique reforcara os lacos 
solidos que unem o Povo de Mocambique desde a fase 
da luta armada aos paises africanos e socialistas e desen- 
volvera relacdes de fraternidade militante com todos os 
regimes e forcas. progressistas no mundo, com o objectivo 
de reforgar a Revolucéo Mocambicana e contribuir para 
a revolucao mundial. 

Nas relagdes com os Estados o Governo da Reptblica 
defendera os principios de independéncia e soberania na- 
cionais, igualdade dos Estados, nao ingeréncia nos assuntos 
internos e reciprocidade de beneficios nas relacGes mttuas. 

Conforme ja foi divulgado, o Conselho de Ministros 
decidiu, no decurso da reuniaéo, pedir a admissio da 
Republica Popular de Mocambique na Organizacio das 
Nagoes Unidas e na Organizacéo da Unidade Africana e, 
em sessao extraordinaria, reconheceu a indevendéncia do 
arquipélago das Comores no seu todo territorial. 

O Conselho de Ministros esta consciente de que a palavra 
de ordem «Revolucionarizar o aparelho de Estado» nao 
€ nem pode permanecer palavra de ordem para comunica- 
dos ou slogans. 

Destruir as estruturas do passado nao é tarefa secundaria, 
nao é «luxo ideolégico». E condicaéo do triunfo da Revo- 
lucao. 

Se aceitarmos herdar as estruturas do passado e as assu- 
mifmos, mesmo com retoques e reformas, seremos absor- 
vidos, corrompidos e desagregados por elas. 

A sobrevivéncia das estruturas do passado constitui um 
perigo imediato e grave, particularmente em todas as re- 
gides onde as estruturas coloniais e as mentalidades per- 
maneceram praticamente intactas por nao terem sido aba- 
ladas pelo fogo da luta armada revolucionaria de libertacdo 
nacional. 

O interesse do povo trabalhador, o interesse da classe 
operaria ¢ camponesa e o inferesse da revoluc4o exigem que 
aceitemos enfrentar qualquer eventual crise. Ela sera tem- 
poraria e conduzira a consolidacéo do poder popular. Nao 
receamos que Os nossos quadros nao esteyjam preparados 
tecnicamente. A técnica é secundaria em relacao a linha 
politica e a consciéncia de classe. Os altos técnicos do colo- 
nialismo e do capitalismo nada fizeram em favor das massas 
porque serviam uma linha politica errada e as classes ex- 
ploradcras Aprenderemos a técnica no trabalho, no pro- 
cesso da revolugcao, como aprendemos a ganhar a guerra 
fazendo a guerra. 

A tarefa do Conselho de Ministros, que representa o 
Poder Popular Democratico, é assumir os valores e as 
aspiracoes da luta revolucionaria. 

Recusamos o reformismo que leva ao desvirtuamento 
da nossa linha, a perda das conquistas revolucionarias, 
a capitulacao e a derrota. Escolhemos decidamente pros- 
seguir a Revolucio que conduz a vitoria. 

OQ Povo Mocambicano, mais unido e determinado do 
que nunca sob a direccao da FRELIMO, esta preparado
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para exercer o Poder em todos os niveis, o Povo quer 
liquidar a exploracgao, o Povo exige a Revolucgao. 

VIVA A FRELIMO QUE UNE E ORGANIZA O 
POVO MOCAMBICANO! 

VIVA A REVOLUCAO MOCAMBICANA! 

A LUTA CONTINUA! 

Lourenco Marques, 26 de Julho de 1975 

re 

Decreto n.° 1/75 

de 27 de Julho 

Nos termos do artigo 54.° da Constituicao da Republica 
Popular de Mocambique, cabe ao Conselho de Ministros 
realizar a politica interna e externa do Estado, dentro da 
linha politica da FRELIMO, forca dirigente do Estado e 
da sociedade. 

Na fase presente, a accéo governamental deve ser rea- 
lizada com a preocupacao essencial de materializar ao 
nivel do aparelho do Estado o poder das massas campo- 
nesas e operarias, revolucionarizando as estruturas existen- 
tes para as pér ao servico do povo, tal como vem definido 
no comunicado «Decisoes da Primeira Sessao do Conselho 
de Ministros». 

Neste quadro, torna-se necessario definir as tarefas e 
funcdes ,que cabem a cada Ministério na realizacio do 
programa geral de actividades do Conselho de Miunistros, 
assim como delimitar as competéncias de cada Ministério, 
estabelecendo a relacao hierarquica dos diferentes servicos 
existentes ou a Criar. 

Nestes termos e ao abrigo do disposto na alinea c) do 
artigo 54.° da Constituicao da Republica Popular de Mo- 
cambigue, o Conselho de Ministros decreta: 

Miinistério de Estado na Presidéncia 

Artigo 1.° Ao Ministério de Estado na Presidéncia 
compete criar e orientar os servicos de assisténcia ao Pre- 
sidente da Republica no exercicio das funcdes governa- 
mentais atribuidas pela Constituicao. 

O Ministério de Estado na Presidéncia realiza a liga- 
cao entre a Presidéncia da Republica e os diversos orgaos 
e estruturas governamentals. 

Compete-lhe ainda a organizacdo dos servicos comuns 
aos varios Ministérios. 

Devera ainda este Ministério ocupar-se do estudo dos 
problemas gerais da funcao publica com vista nomeada- 
mente a sua reestruturacao. 

Art. 2.° Na realizacao das suas tarefas compete nomea- 
damente ao Ministério de Estado na Presidéncia: 

i. Transmitir as directivas do Presidente da Rept- 
blica aos Servicos do Estado; 

2. Organizar os servicos de apoio da Presidéncia da 
Repwtblica; 

Organizar o Secretariado do Conselho de Ministros; 
Organizar o Gabinete de Estudo da Produtividade 

dos Servicos do Estado: 
Organizar os programas de elevacio continua do 

nivel do pessoal dos Servicos do Estado; 
Organizar o Centro Nacional de Documentacdo, a 

funcionar em colaboracao com a Biblioteca Na- 
cional e destinado a preparar estudos e organi- 
Zar inquéritos sobre os problemas nacionais por 
indicacao dos érgaos do Estado; 
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7. Organizar o Gabinete de Relacdes Publicas, en- 
carregado de recolher sugest6es populares re- 
ferentes 4 actividade governamental; 

8 Organizar os servicos comuns aos Ministérios; 
9 Organizar o Servico Nacional do Protocolo, 

10 Supervisar a pubiicacdo do Boletim da Republica. 

Ministério da Defesa Nacional 

Art. 3.° O Ministério da Defesa Nacional executa a li- 
nha politica definida pela FRELIMO na defesa da Nacao 
e do Estado e tem como responsabilidade fundamental a 
consolidacéo da Independéncia e da Unidade Nacionais. 

O Ministério da Defesa Nacional coordena e organiza 
as Forcas Populares de Libertacio de Mocambique que, 
colocadas sob a direccao da FRELIMO, constituem uma 
forca de defesa e consolidacao da Revolucao e uma forca 
de vanguarda na tarefa de reconstrucao nacional. Neste 
dominio o Ministério da Defesa Nacional mantera es- 
treita cooperacao com os restantes Mintstérios e Servicos 
do Estado. 

As Forcas Populares de Libertagao de Mocambique con- 
tinuarao como na fase da luta de libertacao nacional a 
desempenhar o papel de grande centro de formagao de 
quadros revoluciondrios e de criacao de uma mentalidade 
nova em estreita ligacao com as massas populares. 

No cumprimento do disposto no artigo 3.° da Consti- 
tuicAo cabera ao Ministério da Defesa Nacional a orga- 
nizacao do Servico Nacional de Defesa e Reconstrucao, 
através do qual os cidadaos mocambicanos sem qualque1 
distingao se prepararao para o exercicio da tarefa de conso- 
lidacao e reforco da Independéncia Nacional e da Revo- 
lugao e receberdo preparacao técnica que os habilite a 
participacao activa e qualificada na reconstru¢cao nacional. 

Art. 4.° No exercicio das tarefas que lhe sao atribuidas 
compete nomeadamente ao Miuinistério da Defesa Na- 
cional: 

1. Desenvolver, estruturar e organizar as Forgas Po- 
pulares de Libertacao de Mocambigque para gue 
elas estejam em qualquer momento aptas a ga- 
rantir a defesa da independéncia nacional e a 
integridade territorial do Pais: 

2. Criar no seio do Ministério da Defesa Nacional 
as diferentes seccOes e departamentos que per- 
mitam a realizacado das suas tarefas essenciais 
de defesa militar, formacao politica e preparacao 
técnica; 

3. Organizar a producao agricola e industrial e outras 
formas de actividade produtiva no seio das For- 
¢as Populares de Libertagao de Mocambique 
de modo a que a producdo constitua uma escola 
de identificagao com as massas populares e ao 
mesmo tempo uma contribuicao concreta para 
o desenvolvimento da economia nacional; 

4. Contribuir para o desenvolvimento da cultura na- 
cional e do conhecimento mutuo, organizando 
no seu seio actividades culturais de promocio 
dos valores revolucionarios e de fusao das con- 
tribuicd6es das diversas regides do Pais: 

3. Regulamentar e orientar a posse e utilizagdo de 
material ou equipamento de natureza militar ou 
paramilitar ou susceptivel de servir a defesa 
nacional; 

6. Organizar a proteccao e defesa dos orgaos Vitais para 
o funcionamento do Estado: 

7, Regulamentar a difusao publica de documentos 
relacionados com a defesa do Pais;
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8. Organizar o Servico Nacional de Defesa e Recons- 
trugao, definindo os seus varios escalédes, orga- 
nizando nomeadamente os cursos de reciclagem 
para determinadas categorias do pessoal dos 
servicos do Estado; 

9, Organizar e preparar as massas populares para as 
tarefas de defesa nacional e defesa da revolucio; 

10. Assegurar a aplicacéo na esfera militar dos acordos 
subscritos pelos 6rgaos do Estado. 

Ministério do Interior 

Art. 5.° O Ministério do Interior dinamiza, ao nivel local, 
O processo de transformacao das estruturas do poder colo- 
nial e tradicional, tornando-as instrumentos ao servico das 
massas trabalhadoras. 

Compete ao Ministério do Interior a garantia do fun- 
cionamento das estruturas democraticas locais do poder 
popular e a sua coordenacdo e articulacdo a nivel nacional. 

O Ministério do Interior garante a seguranca de pessoas 
e bens, visando a sua accao, em particular, a transforma- 
cao da Policia em verdadeiro instrumento de seguranca e 
defesa das massas populares. 
Compete ao Ministério do Interior regulamentar e con- 

trolar a circulagao de pessoas de acordo com os principios 
definidos pela Constituicao da Reptiblica Popular de Mo- 
cambique, e, nomeadamente, a entrada e safida de estran- 
geiros. 

Cabe ao Ministério do Interior o estudo da divisio 
administrativa de forma a que ela acompanhe o processo 
revolucionario e assuma em cada fase um cardcter ade- 
quado e funcional. 

Art. 6.° A fim de permitir a implementacao desta orien- 

tacao compete ao Ministério do Interior: 

I. Coordenar e orientar a estrutura administrativa; 
2. Coordenar e orientar a administracio municipal; 
3. Controlar a imigracao; 
4. Emitir passaportes; 
5.. Organizar e: dirigir o conjunto das forcas policiais; 
6. Prevenir a criminalidade; 
7. Coordenar a proteccéo e seguranga de pessoas e 

bens: 
8. Organizar o combate para a eliminacao de males 

sociais, nomeadamente a prostituicao, o alcoo- 
hismo e¢ a vadiagem; 

9 Reestruturar as funcoes da Inspeccao Civil; 
10. Preparar a absorcao dos servicos de reeducacao 

de marginais e delinquentes; 
11. Dirigir a formacao de quadros para os servicos 

dependentes. 

Art. 7.° O Ministério do Interior superintende nos seguin- 
tes servicos e organismos: 

Direccio dos Servicos da Administracéo Civil. 
Corpos administrativos. 
Servicos de Imigracd&o. 
Corpo de Policia de Mocambique. 

Ministério do Desenvolvimento 

e Planificacao Econémica 

Art. 8.° O Ministério do Desenvolvimento e Planificacao 

Economica realiza e coordena, ao nivel da orientacao 
econdémica nacional, a politica da FRELIMO. 

Este Ministério devera criar as estruturas mecessarias 

para conhecimento dos diversos sectores da actividade 

econémica por forma a permitir um desenvolvimento pla- 

nificado. 
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Cabe também ao Ministério do Desenvolvimento e Pla- 
nificacao Econémica coordenar a accio dos varios Minis- 
térios directamente ligados 4 actividade econdémica. 

OQ Ministério do Desenvolvimento e Planificacio Eco- 
nomica realiza o desenvolvimento planificado e harmonioso 
da economia de Mocambique, seguindo o principio de que 
a agricultura é a base do desenvolvimento econdédmico e a 
industria o factor dinamizador. 

Art. 9.° O Ministério do Desenvolvimento e Planifica- 
cao Economica tem as seguintes tarefas: 

1. Orientar politicamente os Ministérios mais direc- 
tamente ligados ao desenvolvimento econdmico, 
designadamente os Ministérios da Agricultura, 
Industria e Comércio, Financas, Obras Publicas 
e¢ Habitacgao, Transportes e Comunicacées, Tra- 
balho, bem como o Banco de Mocambique, sec- 
tores gue, em conjunto, constituirio a Comissaio 
Interministerial para os Assuntos Econdémicos: 

2. Coordenar a accao dos Ministérios da Agricultura, 
da Indistria e Comércio, das Financas e do 
Banco de Mocambique, e orientar a definicao 
da politica fiscal, financeira, monetaria e orca- 
mental; 

3. Dirigir a Comissao Interministerial para os Assun- 
tos Econdémicos; 

4. Promover a criacgao das condicdes materiais, téc- 
nicas e politicas para realizar uma economia 
popular e planificada; 

5. Centralizar, coordenar e canalizar a ajuda econé- 
mica estrangeira. 

Art. 10.° O Ministério do Desenvolvimento e Planifi- 
cacao Economica superintende nos seguintes servicos: 

Gabinete do Plano do Zambeze. 
Servicos de Planeamento Econdémico. 
Direccao dos Servicos de Estatistica. 

Ministerio dos Negocios Estrangeiros 

Art. 11.° Ao Ministério dos Negécios Estrangeiros com- 
pete o estabelecimento e desenvolvimento de relacdes de 
amizade, de paz e cooperacao com os Povos e Governos 
do Mundo. Esta acc&o sera orientada pelos principios 
adoptados pela FRELIMO de respeito intransigente pele 
independéncia e soberania nacionais, igualdade dos Estados, 
nao ingeréncia nos assuntos internos e reciprocidade de 
beneficios nas relacOes mutuas. 
Em cumprimento dos principios definidos na Constitui- 

cao o Ministério dos Negécios Estrangeiros desenvolvera 
a sua atcdo no plano bilateral e multilateral numa linha 
internacionalista militante no sentido de reforcar o movtl- 
mento de libertacao nacional, a unidade africana, os la¢os 
de amizade e solidariedade com os paises socialistas e 
cooperacao com todas as forgas progressistas na luta 
mundial contra o colonialismo, o imperialismo e a explo- 
racdo e pelo estabelecimento de uma ordem politica, eco- 
nomica e juridica justa no plano internacional. 

O Ministério dos Negocios Estrangeiros exprime a poli- 
tica internacional da Republica Popular de Mo¢gambique 
e organiza a representacao do Pais no plano exterior, esta- 

belecendo embaixadas e consulados e promovendo a parti- 
cipacao da Republica Popular de Mocambique nas con- 
feréncias e organizacOes regionais e internacionais. 

Art. 12.° A fim de realizar os objectivos acima definidos 

compete nomeadamente ao Ministério dos Negécios Es- 
trangeiros: 

1. Estabelecer embaixadas e consulados;
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2. Preparar os tratados e acordos a celebrar com ou- 
tros Estados; 

3. Assegurar a proteccado dos cidadios mocambicanos 
que se encontrem no estrangeiro, e dos seus 
interesses; 

4 Realizar a coordenacéo geral das relacoes dos Or- 
gaos do Estado com o exterior; 

5 Estudar os tratados celebrados e os actos juridicos 
praticados na ordem internacional a fim de 
determinar as suas eventuais incidéncias sobre o 
Pais: 

6 Organizar o plano penddico de envio de delegacoes 
para o exterior; 

7 Organizar a participacao da Republica Popular 
de Mocambique em organizagoes e conferéncias 
regionals e internacionais; 

8 Organizar o intercambio com outros estados no 
quadro do reforco de relacoes de amizade e 
conhecimento mutuo; 

9, Conceder o agrément dos embaixadores; 
10. Definir o estatuto e a assisténcia ao pessoal diplo- 

matico acreditado na Republica Popular de Mo- 
cambique, 

11. Organizar cursos de preparacéo com vista a for- 
macao do pessoal do Mimnistério e a formacao 
de responsaveis do Governo em matérias rela- 
clonadas com relacOes internacionals; 

12. Receber os pedidos e emitir os vistos de entrada 
de estrangeiros em colaboracao com o Ministério 
do Interior. 

Ministerio da Justica 

Art. 13.° O Ministério da Justica promove a realizacao 
de uma justica verdadeiramente popular com a participacao 
do povo é ao seu Servico. 

Na sociedade revolucicnaria mocambicana a Lei é um 
instrumento de unidade nacional e de consolidacéo do 
poder popular. 

OQ Muinistério da Justiga estuda e aproveita a rica expe- 
riéncia das zonas libertadas no periodo da luta de liberta- 
¢caO no que se refere a eliminacao das causas da crimi- 
nalidade, & supressao de males sociais como a prostituicao 
e o alcoolismo, a solucao de problemas sécio-familiares 
ligados a infancia e maternidade e no que se refere 4 
disciplina militar 

A simplificacao da legistagao e¢ a sua divulgacao entre 
as massas populares através de campanhas de explicacgado 
constituem preocupacao essencial do Ministério da Justica 
e sad Oo caminho para que seja o préprio povo a zelar 
pela observancia e aplicacao das suas prdprias leis. 

E vocacao do Ministério da Justica fornecer apoio juri- 
dico a todos os sectores do Estado e orientar as seccoes 
juridicas a criar no seto dos diversos Muinistérios. 

Até a sua transferéncia para a direccfo do Ministério 
do Interior, o Ministério da Justica organiza os estabeleci- 
mentos prisionais e de reeducacao tendo em vista gue 
estes sejam unidades produtivas e instituicdes de reinte- 
gracao social e politica dos delinquentes. 

Art. 14.° Constituem principais tarefas do Ministério da 
Justica: 

1. Assegurar o normal funcionamento dos Tribunais 
e a sua adequacao ao papel que devem desem- 
penhar na revolucao mocambicana; 

2. Garantir a instalacdo eficiente dum Servico Nacio- 
nal de Registo e Identificacio; 

3. Preparar reformas legislativas, quer as que sao 
imediatamente requeridas como resultado da 
aprovacdo da Constituicao da Republica Popular 
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de Mocambique e da Lei da Nacionalidade, quer 
as que hdo-de resultar na formacae de novos 
codigos; 

4. Supervisar a actuacao da Policia Judiciaria, para 
que ela constitua instrumento eficaz na luta 
contra a crimunalidade: 

5 Superintender na Procuradoria da Republica e nos 
servicos dela dependentes, para que os Orgaos 
do Estado tenham o apoio juridico de que neces- 
sitarem, e para que a defesa dos interesses e dos 
objectivos do Estado seja acautelada. 

Art. 15.° Na dependéncia do Ministério da Justica ficam 
OS seguintes sectores: 

Tribunais. 
Cofre Geral de Justica. 
Direcgao dos Registos, Notariado e Identifica¢do. 
Procuradoria da Repdtblica. 
Policia Judictaria. 

Ministério da Informacao 

Art. 16.° Ao Ministério da Informacao compete, como 
tarefa fundamental, a difusio da linha politica da FRE- 
LIMO e da acc4o do Governo ao nivel das camadas popu- 
lares, a fim de gue todo o povo conheca, compreenda e 
assuma O processo revolucionario. 

Através de uma ampla circulacao de informac6es, o 
Ministério fomenta uma continua troca de experiéncias 
entre as massas populares, em contacto constante com a 
direccao, reforcando a participacao do povo no exercicio 
da verdadeira democracia e consolidando a unidade na- 
cional. 

No ambito dos dérgaos de informacéo, compete ao 
Ministérid criar condicGes para que os profissionais da 
imprensa, radio e imagem se identifiquem profundamente 
com as largas massas populares, de modo a que os Orgaos 
de comunicacao sejam a expressao dos problemas do povo 
e usem uma linguagem que 0 povo compreenda. 

No plano internacional, o Miunistério da Informacao 
transmite a imagem da verdadeira personalidade mocam- 
bicana e divulga as realizacées revolucionérias do povo 
dirigido pela FRELIMO, contribuindo, desta maneira, para 
o reforco das relacdes de amizade e solidariedade com to- 
dos os povos, fazendo-lhes conhecer a natureza e os 
objectivos da FRELIMO e da Republica Popular de Mo- 
cambique. 

Art. 17.° Compete ainda ao Ministério da Informacao 
coordenar as actividades de todos os 6rgaos do Estado no 
sector da Informacao. 

Compete nomeadamente ao Ministério da Informagcao: 

[. Orientar a accao de todos os érgaos da informagao, 
compreendendo a imprensa, radio e imagem; 

2. Promover a formacéo de profissionais de informa- 
cao e organizar e regulamentar o exercicio da 
sua actividade; 

Constituir novos orgaos de informacao; 
. Organizar e controlar a difuséo de noticias e publi- 

cacdes para o exterior; 
5. Autorizar a instalacdo de representagdes de agén- 

Cias noticiosas estrangeiras e acreditar os corres- 
pondentes de Orgdos de informacgao de outros 
paises; 

6. Constituir a rede informativa interna e internacio- 
nal com o objectivo de criar uma agéncia noti- 
ciosa nacional; 

7. Coordenar, centralizar e difundir a informacao do 

Governo e estruturas governamentais; 
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8. Promover meios para a difusdo e divulgacao da 
informacio ao nivel das massas com acento nas 
zonas rurais, em particular nas aldeias comu- 
nais; 

9, Controlar e orientar a actividade editorial e definir 
a respectiva politica de importacao e exportacao; 

{Q. Controlar e orientar a producaéo de discos, fitas 
gravadas e outros meios de reproducao sonora 
e definir a respectiva politica de tmportacao e 
exportacao; 

11. Controlar e orientar a producdo de filmes e video- 
-tape e definir a politica de importacao e expor- 
tacao, bem como de distribuicao e exibicao cl- 
nematografica, 

12. Controlar e orientar a acco de publicidade, pro- 
mocao e propaganda a todos os nivels; 

13. Criar estruturas de apoio a nivel provincial. 

Art. 18.° O Ministério da Informacao superintende em 
todas as actividades ligadas 4 informacgao ¢ no servigo da 
Imprensa Nacional. 

Ministério da Educacao e Cultura 

Art. 19.° O triunfo da Revolucéo depende fundamen- 
talmente da criacao e desenvolvimento do homem novo e 

duma mentalidade nova. 
E ao Ministério da Educacéo e Cultura que compete 

criar as condicoes para que a imstrucao, a educacdo e a 
cultura estejam na realidade ao servico das largas massas, 
combatendo enérgica e sistematicamente a pesada heranca 
que foi legada pelo colonialismo: o analfabetismo, a igno- 
rancia e o obscurantismo. 

E tarefa principal deste Muinistério difundir o conheci- 
mento politico, técnico e cientifico, para que, libertando a 
iniciativa criadora de todos e valorizando os talentos de 
cada um, seja mobilizada a natureza e o potencial humano 
para desenvolvimento da sociedade mocambicana. 

O Ministério da Educacao e Cultura promove a valori- 
zacao de todas as manifestacdes culturais do Povo de 
Mocambique, dando-lhes um contetido revolucionario ¢ 
difundindo-as no plano nacional e internacional, para pro- 
jeccao da personalidade mocambicana. 

O Ministério da Educacao e Cultura cria condi¢goes para 
fomentar a pratica da cultura fisica e desporto ao nivel 
das massas populares em toda a extensdo do territorio 
nacional. 

Art. 20.° Ao Ministério da Educacao e Cultura compete: 

No dominio do Ensino: 

1. Orientar e controlar todo o sistema do ensino, tn- 

cluindo: 

a) Elaborar e executar os programas das es- 
colas, em todos os niveis; 

b) Estabelecer regras que assegurem o funcio- 
namento uniforme das escolas; 

c) Elaborar os livros, textos e manuais de en- 
sino; 

d) Organizar e dinamizar todo o programa de 
alfabetizacao e educacao de adultos; 

e) Orientar a producdo de material didactico, 
garantindo a sua relagdo com a socie- 
dade ec o meio ambiente mocambicano; 

f) Preparar novos professores e promover a 
qualificacdo permanente e progressiva de 
todo o quadro docente, do ponto de vista 
cientifico, pedagdgico, cultural e politico; 
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g) Criar escolas de formacao profissional e re 
formular a orientacao das ja existente 
em funcao das exigéncias do desenvolv. 
mento nacional e da Revolucdo, e er 
cooperacao com outros Ministérios: 

h) Organizar cursos acelerados de formacd 
profissional e especifica; 

i) Organizar cursos, conferéncias, coléquios | 
seminarios destinados a elevacéo do ni 
vel cultural e cientifico geral, assim come 
a actualizacao dos conhecimentos; 

j) Contactar paises amigos para o efeito di 
formacao e especializacao de técnicos; 

ky Criar escolas de arte; 
fy Criar institutos de cultura fisica e desportos 

2. Promover a accao de investigacao cientifica e tec: 
nolégica, de acordo com as necessidades do de 
senvolvimento econdémico do Pais; 

3. Implementar a estatizacao e socializacao do ensino. 

No dominio da Cultura: 

4. Inventariar a accao ja realizada pela FRELIMO, 
neste dominio que servira de ponto de referén- 
cia da accao futura; 

5. Orientar e estimular a actividade artistica (literaria, 
plastica, teatral e musical): 

a) Promover a recolha do patrimoénio artis- 
tico nacional, nomeadamente a literatura 
tradicional, narracoes de factos hist6ricos, 
musica de tradic¢ao popular, material de 
teatro popular; 

b) Promover a troca de experiéncias entre 
escultores e poetas, artistas plasticos, 
musicos e actores, orientando-os para 
que a sua producao seja popular e revo- 
lucionaria na inspiracao, no contetido e 
na forma; 

c) Procurar talentos no seio do povo e valo- 
rizar e divulgar as suas obras; 

d) Publicar obras sobre os varios ramos de 
producao artistica: 

e) Organizar bibliotecas publicas, exposi¢oes 
e museus, nomeadamente de historia das 
sociedades e historia natural; 

f) Valorizar os instrumentos musicais tradi- 
clonals; 

g) Controlar a importacdo e exportacao de 
obras de escultura, pintura e desenho. 

6. Promover o intercambio cultural entre as varias 
regides do Pais e com os povos e paises amigos; 

7. Criar condicdes para que o comércio externo da 
producao artistica seja exclusivo do Estado. 

No dominio do Desporto: 

8. Promover a pratica do desporto pelas massas em 
todo o Pais; 

9. Reformular as tarefas do Conselho de Educacao 

Fisica e Desportos dentro da perspectiva de popu- 
larizacio das actividades de cultura fisica e des- 
portivas; 

10. Organizar ec supervisar a preparacao de represen- 
tacdes gimnodesportivas nacionais; 

11. Promover o intercambio desportivo com outros po- 
Vos € paises.
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Art. 21.° O Ministério da Educacio e Cultura superin- 
tende nos seguintes servicos e organismos: 

Direccao dos Servicos de Educacao. 
Inspeccao dos Servicos de Educacao. 
Servico Extra-Escolar, 
Servico Nacional de Alfabetizacao e Educacao de 

Adultos. 
Educacao Fisica e Desportos. 
Instituto de Investigagcao Ctentifica. 
Direcc4o dos Servicos de Cultura. 
Universidade de Lourenco Marques. 
Instituto de Orientacao Profissional. 
Arquivo Historico. 
Museus. 
Biblioteca Nacional. 

Ministério da Industria e Comércio 

Art. 22.° Cabe ao Ministério da Industria e Comércio 
promover o desenvolvimento da industria de Mocambique 
com o fim de satisfazer as necessidades materiais do povo, 
tendo em conta nomeadamente o papel dinamizador que 
cabe a industria no desenvolvimento do Pais e particular- 
mente no que respeita 4 agricultura. 

A fim de assegurar a realizacao desta tarefa de forma 
organizada, o Ministério da Industria e Comércio orienta 
e planifica a actividade do sector industrial e comercial 
segundo as formas consideradas mais adequadas. 

QO Ministério da Indtstria e Comércio devera orientar 
O comeércio externo e interno, reprimindo as praticas espe- 
culativas em detrimento do produtor e do consumidor, e 
procurando estabelecer uma rede comercial que sirva o 
conjunto de populagao do Pais, particularmente nas zonas 
rurals. 

O Ministério da Industria e Comércio estabelecer4 orga- 
nismos de estudo, promoc4o e investigacdo cientifica e tec- 
nologica em todos os sectores do Ministério, e, em coope- 
ragao com outros Ministérios, organiza cursos de formacao 
profissional progressiva e permanente para os trabalhado- 
‘Tes. 

Para salvaguardar a firmeza da base econémica da tfe- 
volucao mocambicana, o Ministério da Indtstria e Comér- 
cio combate energicamente todas as formas de sabotagem 
econémica. 

Art. 23.° Ao Ministério da Indistria e Comércio com- 
pete: 

No dominio da Indtstria: 

l. Assegurar o maximo aproveitamento dos meios de 
producao existentes; 

2. Promover, em cooperacéo com outros Ministérios, 
designadamente o Ministério do Trabalho, a cria- 
gao de condicgdes para que as massas trabalha- 
doras assumam o seu papel de direccao; 

3. Planificar o desenvolvimento industrial, articulan- 
do-o adequadamente com outros sectores da acti- 
vidade econoémica, nomeadamente com a agri- 
cultura: 

. Estabelecer e controlar os precos dos produtos; 

. Promover o desenvolvimento industrial, baseado no 
aproveitamento dos recursos naturais de Mocam- 
bique. 
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No dominio das Minas- 

6. Promover o levantamento geoldgico do Pais para 
O mais correcto conhecimento dos seus recursos 

minerals: 
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7. Intensificar a prospeccio e exploraco dos hidro- 
carbonetos; a 

8. Planificar a exploragao dos recursos minerals. 

No domino das Pescas: 

9. Reorganizar o sector das pescas, comecando pela 
reestruturacaio dos correspondentes servicos; 

10. Lutar para por fim 4 pilhagem dos nossos recursos 
do mar e assegurar o seu controlo; 

11. Promover o desenvolvimento da pesca e a instala- 
lacio da industria de conservas do pescado e de 
aproveitamento dos subprodutos da pesca. 

No dominio do Turismo: 

12. Planificar e promover o turismo em Mocambique, 
para nacionais e estrangeiros; 

13. Coordenar a expans4o das infra-estruturas com o in- 
teresse da proteccao da natureza. 

No dominio do Comercio: 

14. Promover condicdes para um eficiente abasteci- 
mento de todo o Pais em bens essenciais, arti- 
culando esta accado com o Mintstério da Agri- 
cultura; 

15. Fixar e controlar precos em cooperacao com o 
Ministério da Agricultura; 

16. Planificar e orientar as importacdes e exportacoes. 

No dominio da Energia: 

17. Planificar a utilizacdo racional dos recursos ener- 
séticos; 

18. Promover a electrificagdo do campo, nomeada- 
mente das aldeias comunais; 

19. Promover‘cordicées para o total controlo pelo Es- 
tado dos recursos energéticos. 

Art. 24.° O Ministério da Industria e Comércio superin- 
tende nos seguintes organismos e services: 

Direccfo dos Servicos de Comércio. 
Fundo de Comercializagao. 
Comissao Consulttva do Comércio e Indéstria. 
Gabinete da Promogao de Exportacao. 
Direccio dos Servicos de industria. 
Fundo de Compensacéo de Comrbustivets. 
Servicos Aut6nomos de Electricidade. 
DireccZo dos Servicos de Geologia e Minas. 
Centro de Informacao e Turismo. 
Missao de Estudos Bioceanolégicos e de Pescas. 

Ministério da Agricultura 

Art. 25.° No estddio actual da economia de Mocambique 
a agricultura constitui o factor de base da economia nacio- 
nal. Esta realidade, reconhecida pela nossa Constituicao, 
determina a grande importaincia da miss{o do Ministério 
da Agricultura, cuja tarefa fundamental é precisamente 
promover o desenvolvimento da produc#o agricola e pe- 
cudria, segundo os principios e métodos definidos pela 
FRELIMO. 

O Ministério da Agricultura tem dois objectivos princi- 
pais: O primeiro é garantir a todo o povo, em particular 
as massas camponesas, melhoria das condicdes de vida e 
designadamente uma alimentacdo qualitativa e quantitati- 
vamente adequada; o segundo é apolar com miateérias- 
-primas agricolas o sector industrial, que é definido pela 
Constituicao como sendo o factor dinamizador da econo- 
mia de Mocambique.
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A situacao de dispersio em que vive 0 nosso povo nas 
zonas rurais indica que, para que o Ministério da Agricul- 
tura possa realizar com sucesso os seus objectivos, deve 
preocupar-se prioritariamente com a organizacao da popu- 
lacao. Neste contexto, e a luz da experiéncia adquirida pela 
FRELIMO nas zonas libertadas durante a luta armada de 
libertagao nacional, deve o Ministério da Agricultura pro- 
mover a criacao de aldeias comunais que serdo o instru- 
mento que contribuira para se eliminar definitivamente a 
exploragao do homem pelo homem, e para coordenar os 
esforcos do povo com os meios de apoio do Governo, 
para uma maior eficacia e produtividade. 
Em toda a sua accao o Ministério da Agricultura deve 

apotar-sc fortemente nas estruturas do Partido a fim de 
garantir O sucesso e a correcta orientacao politica do seu 
trabalho 

Art. 26.° Compete nomeadamente ao Ministério da 
Agricultura: 

1. Desenvolver e controlar a producao agro-silvo-pe- 
cuaria, no quadro da planificacao geral do desen- 
volvimento nacional: 

2. Promover, apolar e fiscalizar formas colectivas 
de producdo e organizar as aldelas comunais; 

3, Fixar os precos na fase que antecede a comercializa- 
cao, de modo a que constituam a justa remune- 
ragao do produtor, eliminando a exploracaéo do 
homem pelo homem; 

4. Criar estruturas para 0 armazenamento dos produ- 
tos agricolas; 

5. Executar a politica de terras definida pela FRE- 
LIMO: 

6. Orientar e controlar a accao de conservacao dos 
recursos naturals renovavelis; 

7. Desenvolver a investigacéo agronomica e veterina- 
ria com vista 4 melhoria da qualidade da prody- 
cao e aumento de produtividade. 

Art. 27.° O Ministério da Agricultura superintende nos 
seguintes organismos e servicos: 

Direccao dos Servicos de Agricultura e Florestas. 
Conselho de Coordenacao Agraria. 
Gabinete de Estudos Agrdrios. 
Direccao dos Servicos Geograficos e Cadastrais. 
Direccao dos Servicos de Veterinaria. 
Inspeccao dos Servicos de Veterinaria. 
Junta de Povoamento. 
Inspeccao de Povoamento. 
Instituto do Algodao. 
Instituto dos Cereais. 
Instituto de Investigacdo Agrondémica. 
Instituto de Investigacao Veterinaria. 
Missao de Inquérito Agricola. 

Ministério das Financas 

Art. 28.° A fim de assegurar o financiamento das tarefas 
do Estado, o Ministério das Financas realiza receitas ptbli- 
cas cobrando taxas e impostos fixados segundo critérios 
de justica social conforme a linha politica da FRELIMO, 
e mobiliza outros recursos financeiros. 

© Ministério das Financas distribui os recursos finan- 
ceiros do Pais de acordo com as actividades prioritarias 
de interesse nacional, fazendo do trabalho critério para a 
distribuicao da riqueza, segundo o principio estabelecido 
no artigo 7.° da Constitui¢gao. 

QO Ministério das Financas controla os recursos finan- 
ceiros do Estado garantindo a execucéo do orcamento 
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geral do Estado dentro do rigido principio da austeridad 
na utilizacao dos dinheiros publicos. 

Art. 29.° Ao Munistério das Financas compete 

1. Preparar o orcamento geral do Estado e controlar 
a sua execucao, 

2. Criar condigoes necessarias a contabilizacao da‘ 
financas publicas do Pais, ao aperfeicoamentc 
da gestao dos dimheiros a fim de permitir a 
realizacao de um controlo eficaz dos gastos, e 
tornar claras as contas do Estado, 

3 Velar pela cobranca dos impostos, 
4. Estabelecer um sistema fiscal de acordo com os 

principios definidos na Constituicao, 
5. Administrar o Patriménio do Estado, 
6. Superintender na gestao da Caixa do Estado, 
7, Supervisar e orientar a execucao da politica mone- 

taria, financeira e de crédito; 
8. Estudar as condicoes necessérias a reestruturacao 

do sector bancaric, tendo em vista as linhas ge- 
rais da politica econdémica; 

9. Exercer o controlo da industria seguradora; 
10. Definir a politica de controlo eficaz do movimento 

de entrada e saida de mercadorias, estabele- 
cendo principios quanto aos direitos aduaneiros 
devidos. 

Art. 30.° O Ministério das Financas superintende nos 
seguintes servicos e€ organismos: 

Direccao dos Servicos de Financas. 
Inspeccao de Fazenda e Contabilidade. 
Direccao dos Servicos das Alfandegas. 
Banco de Mocambique. 
Instituto de Crédito de Mocambique. 
Montepio de Mocambique. 

Ministério do Trabalho 

Art. 31.° Aos trabalhadores mocambicanos tanto rurais 
como urbanos cabe, pelo seu papel na producao, uma ac¢ao 
decisiva e revolucionaria nas miultiplas tarefas de recons- 
trugao nacional — politicas, econédmicas, sociais e cultu- 
rais. 

A fase da reconstrucao nacional que vai do estado de 
subdesenvolvimento herdado do colonialismo ao da pros- 
peridade, pressupd6e uma luta contra o capitalismo, pela 
eliminacéo da exploracao do homem pelo homem e, final- 
mente, pela criacado dum novo tipo de sociedade. 

O Ministério do Trabalho constitui @ principal instru- 
mento da politica do Governo de defesa das massas tra- 
balhadoras, aplicando a politica geral de trabalho definida 
pela FRELIMO. 

Para este fim o Ministério do Trabalho prepara, baseado 
na pratica e guiado pela experiéncia revolucionaria, os 
projectos de legislacdo de trabalho que correspondam 4 
natureza do poder popular. 

Esta legislacao é tanto mais imperativa quanto é certo 
que as leis do sistema colonial visavam sobretudo a explo- 
racao e divisao da classe trabalhadora. 

Art. 32.° Sao as seguintes as tarefas do Ministério do 
Trabalho: 

1. Executar uma politica de trabalho em conformidade 
com a linha politica da FRELIMO, assegurando 
prioritariamente a defesa do trabalhador em 
todos os dominios, nomeadamente do salario, 
seguranca, higiene e horario de trabalho; 

2. Providenciar especial proteccdo ao trabalho de 
menores e de mulheres;
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3. Proceder a um estudo continuo da situacao de 
emprego em Mocambique com vista a deter- 
minar em cada momento as necessidades e dis- 
ponibilidades de mao-de-obra, pard que se possa 
lancar uma verdadeira e racional politica de 
colocacao. Esta actividade deve ser desenvolvida 
paralelamente com a formacao profissional ace- 
lerada; 

4. Reforcar o seu dispositivo de fiscalizagéo e ins- 
peccéo quer em meios humanos quer em meios 
técnicos por forma a gue, em cada momento 
e em cada local de trabalho, se possam fazer 
respeitar as leis, regulamentos e condigoes a 
que o trabalho deve obedecer; 

5. Criar 6rgaos capazes de solucionar os conflitos de 
trabalho com eficiéncia, justica e rapidez; 

6. Apoiar a criacao e desenvolvimento de estruturas 
Sindicais de tipo novo com vista a mobilizar 
é organizar a classe trabalhadora e a reforcar a 
sua consciéncia de classe e a sua participacao 
na reconstrucao nacional; 

7. Organizar um sistema de previdéncia capaz de fazer 
face as situacoes de invalidez, reforma, doenga, 
desemprego e outras situacdes de caréncia, de 
modo a estendé-lo progressivamente a todos os 
sectores da vida publica; 

8. Desenvolver relacdes de cooperacao em matéria de 
trabalho com os diversos organismos internacio- 
nais e em especial com os organismos africanos. 
Esta actividade deve ser desenvolvida em estreita 
ligagao com o Ministério dos Negocios Estran- 
gei©ros. 

Art. 33.0 O Miunistério do Trabalho superintende nos 
seguintes Servicos: 

Instituto do Trabalho. 
Servico de Emprego. 
Junta de Accao Social no Trabalho. 

Ministério dos Transportes e Comunicacédes 

Art. 34.° Dada a importancia econémica dos transportes 
e€ comunicacoes para a reconstrucao nacional, este Munis- 
tério tem como objectivo prioritario promover o controlo 
operacional e coordenado dos melos de comunicacao e 
transporte. 

Ao Ministério dos Transportes e Comunicacgoes compete 
fundamenta]mente: 

Coordenar as infra-estruturas existentes e orientd-las 
num plano interministerial para a satisfacao das 
necessidades econdmiucas do Pais e de circulacao da 
populacao; 

Planificar novos investimentos que estejam coorde- 
nados com a transformacao das infra-estruturas exis- 
tenteés; 

Implementar a prevencao de acidentes e a seguranca 
dos meios de transporte. 

No que respeita as Comunicacdes deve incrementar-se a 
sua rede com prioridade para as comunicacoOes internas, e 
estabelecer esquemas que conduzam ao controlo pelo Estado 
das comunicacdes internacionais. 

A formacao profissional acelerada em todos os ramos de 
actividade, sob a orientacao politica da FRELIMO, cons- 
titui condicaéo necessdria para se assegurar um funciona- 
mento eficiente dos organismos técnicos do Ministério. 

Art. 35.° Sao as seguintes as tarefas do Ministério dos 
Transportes e Comunicacoes: 

1. 

2 

3. 
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No dominio dos Transportes: 

Promover, autorizar e controlar redes de transportes 
ferroviario, rodoviario, maritimo e aéreo; 

Fiscahzar e coordenar o trafego fluvial e o trafego 
comercial, maritimo e aéreo; 

Planear, investir e operar de forma integrada as 
estruturas e infra-estruturas ferroviarias, portua- 
rias, rodoviarias e aeronauticas e sua manuten- 

cao; 
4. Fixar taxas, tarifas e fretes no 4mbito do trafego 

10. 

11. 

dees 

L3. 
14. 

15. 

16. 

Ld 

18. 

19 

20. 

Zi, 

ae. 

22. 

24. 

ferrovidrio, portudrio, rodoviario, maritimo e 
aéreo; 

. Promover a filiagao nas organiza¢oes internacionais 
e o estabelecimento de acordos internacionais em 
todos os ramos de transporte e meteorologia; 

Promover as medidas necessérias para garantia da 
seguranca e fluidez da circulacao em todos os 
tipos de transporte; 

. Regulamentar e controlar o trafego em todos os 
ramos de actividade; 

Controlar a preparacao e licenciamento do pessoal 
aeronautico, pessoal maritimo e condutores de 

automdéveis, mantendo, ao nivel das direc¢cdes 
de servicos proprias, o respectivo cadastro; 

Conceder licengas de exploragao de transporte ro- 
doviario, aeronautico e maritimo;: 

Manter o registo de veiculos automoveis, aeronaves 
e embarcacoes ¢ o respectivo registo de proprie- 
dade, proceder ao seu licenciamento e organizar 
estatisticas de circulacao e trafego; 

Controlar o desenvolvimento e caracteristicas do 
parque nacional de automoveis, aeronaves ¢ em- 
barcacoes, participando na definicaéo da politica 
de importacao e exportacao; 

Controlar, a actividade das empresas de estiva e 
afins; 

Fazer a gestao dos aeroportos e entrepostos; 
Explorar carreiras aéreas regulares, internas e inter- 

macionais, de passageiros e carga, através das 
empresas publicas; 

Explorar comercialmente os servi¢cos de manuten- 
cao e formacao aeronautica; 

Fazer o apoio hidrografico, fornecimento de cartas 
e documentos de navegacao; 

Dirigir, executar e coordenar os estudos e traba- 
Ihos de meteorologia e outros de natureza geo- 
fisica e astronomica; 

Emitir previsOes meteorologicas de apoio a segu- 
ranca dos transportes e alertar na eventualidade 
de previsao de calamidades naturais. 

No dominio das Comunicacoes: 

Desenvolver e operar o servico postal interno e 
internacional; 

Desenvolver as redes de telecomunicacoes interna 
e internacional e integra-las nas comunicacoes 
intercontinentais; 

Emitir selos e controlar a comercializacao de selos 
e formas de franquia postal; 

Licenciar e fiscalizar as comunicacodes ptblicas, pri- 
vadas e particulares; 

Controlar o desenvolvimento e caracteristicas téc- 
nicas dos equipamentos de telecomunicacoes, 
emitindo pareceres e participando na definicao 
da respectiva politica de importagao e expor- 
tacao; 

Fixar as taxas de exploracao postal e das tele- 
comunicacoes;
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25. Promover a filiagéo em organizacdes internacionais 
e o estabelecimento de acordos internacionais no 
campo dos correios e telecomunicacdes 

Em geral compete ao Ministério dos Transportes 
e Comunicacées: 

26. Organizar e coordenar a acco de formacio pro- 
fissional a todos os niveis no dominio dos 
transportes e comunicacoes; 

27. Criar os Servicos de Aeronautica Civil e os Ser- 
vigos Meteorolégicos de Mocambique: 

28 Supervisar e orientar a concepcio e modificacado 
dos meios de transporte; 

29. Participar na planificagao da rede de estradas: 
30. Dirigir e manter os pipelines. 

Art. 36.° Na dependéncia do Ministério dos Transportes 
e Comunicagoes ficam os seguintes organismos e servicos: 

Direcg&o dos Servicos dos Portos, Caminhos de Ferro 
e Transportes 

Direcgao dos Servigos dos Correios, Telégrafos e Tele- 
fones. 

Direccao dos Servicos de Viacdo. 
Direccao dos Servicos de Marinha. 
DETA — Linhas Aéreas de Mocambique. 
HEPAL. 
Direccao dos Servicos de Aeronautica Civil. 
Direcgao dos Servigos Meteorolégicos (a formar). 

Ministério da Satde 

Art. 37.° O Ministério da Satide visa essencialmente pdr 
em aplicagao o disposto no artigo 16.° da Constituicdo, 
segundo o qual compete ao Estado organizar um sistema 
de sade que beneficie todo 0 povo mocambicano. 

Fsta accao sera orientada pela politica da FRELIMO 
de colocar a saude ao servico do Povo. 

sera criado um Servico Nacional de Satide Unico para 
servir todos os sectores da populacio, independentemente 
do grupo étnico, do nivel econédmico ou social ou da reli- 
Z1a0. 

Porque na época colonial as zonas rurais foram total- 
mente abandonadas, ha que concentrar no imediato os es- 
forcos nestas zonas. 

A saude é um direito de cidad&ao e um dever do Estado. 
No Servig¢o Nacional de Satide a accéo preventiva e a 

accao curativa devem estar totalmente integradas ao nivel 
da base, tendo contudo sempre em conta que a prevencdo 
deve ter prioridade sobre a cura. A educacdo sanitaria 
e Oo Saneamento do meio terao um papel preponderante 
no conjunto da accao do Ministéria. 

Art. 38.° Assim, as tarefas do Ministério da Satide sao 
essencialmente as seguintes: 

1. Organizar e dirigir a prevencao da doenca através 
de: 

a) Educacao sanitaria das populacoes; 
5) Saneamento do meio ambiente: 
c) Combate as doencas evitaveis (designada- 

mente através de vacinacdes, combate a 
vectores, despistagem precoce, etc.); 

d) Vigilancia epidemioldgica; 
e) Proteccao materno-infantil; 
f) Organizacao de servicos de satide escolar; 
g) Organizagado de servicos de medicina do 

trabalho; 
h) Organizacéo de servicos de higiene, de nu- 

tricfo e de educacao nutricional. 

If SERIE — NUMERO 15 
lool Eo eT 

2. Organizar e dirigir um sistema de prestacio de cui- 
dados médicos ambulatérios tanto nas zonas 
rurais como nas zonas urbanas, devendo as al- 
deias comunais ter a prioridade no estabeleci- 
mento dos postos médicos;: 

3. Organizar e dirigir a rede hospitalar do Pais, criando 
hospitais provinciais auto-suficientes; 

4. Planificar, coordenar e impulsionar toda a infra- 
-estrutura sanitaria do Pais: 

5. Promover a formac&o de quadros de todas as pro- 
fissoes técnicas da satde: 

6. Dirigir a actividade de todo o pessoal da satide, 
controlar e atribuir os titulos profissionais da 
saude e fiscalizar o exercicio das profissdes téc- 
nicas da satide; 

7. Impulsionar a investigacao cientifica médica e far- 
macologica, e em particular os estudos sobre a 
medicina tradicional; 

8. Controlar e supervisar a importacao e uso de medi- 
camentos; 

9. Promover a fabricacao de medicamentos, vacinas, 
apositos e outros produtos médicos em Mocam- 
bique; 

1Q. Organizar, impulsionar e dirigir a accao de pro- 
teccao a infancia: 

11. Organizar, impulsionar e dirigir a accao de apoio 
a velhice pela criacdo de centros para acolhi- 
mento de velhos; 

12. Organizar, impulsionar e dirigir centros para aco- 
lhimento e reabilitagdo de diminuidos fisicos e 
mentais; 

13. Colaborar e impulsionar a prevencao e o combate 
as toxicomanias (alcoolismo, vicio do tabaco e¢ 

outras) bem como o tratamento e recuperacao 
social dos intoxicados; 

14. Controlar os servicos funerarios; 
15. Desenvolver, em estreita ligagdo com o Ministério 

dos Negécios Estrangeiros, relagdes de coope- 
racao em matéria de satide com os diversos or- 

ganismos internacionais, e especialmente com os. 

organismos africanos. 

Ministério das Obras Publicas e Habitacao 

Art. 39.° O Ministério das Obras Publicas e Habitagao, 

no Aambito da linha de orientacdo politica da FRELIMO, 

procurara responder as necessidades do Pais no que res- 

peita ao problema da habitagaio e a criagao e desenvolvi- 

mento de infra-estruturas sociais, de comunicacao, hidrau- 

licas e de construcao. Cabe-lhe ainda a conservagao ¢ 

desenvolvimento do patrimdénio do Estado. Toda a accao 

do Ministério das Obras Publicas e Habitacao tera como 

preocupacao essencial contribuir para a eliminagao dos 

desequilibrios existentes entre a cidade e o campo, desequl- 

librios agravados pela politica colonialista de privilegiar 

as cidades concentrando ai os investimentos em matéria de 

construcao e habitacgao 
As aldeais comunais serao a estrutura através da qual 

o Ministério das Obras Publicas e Habitacao reorientara as 
suas actividades em beneficio das zonas rurais. Em toda a 

politica de construc&o deve-se ter em vista que o desen- 
volvimento da construgio deve corresponder e ao mesmo 
tempo potenciar um desenvolvimento real da produgao. 
O apoio e facilidades prestados pelo Estado, tais como 
créditos e apoio técnico, deverao corresponder ao trabalho 
e as exigéncias de progresso social, no plano nacional, das 
populacdes das zonas apoiadas.



ES 

29 DE JULHO DE 1975 

Art. 40.° As principais tarefas do Ministério das Obras 
Publicas e Habitagio sfo as seguintes: 

40. 

No dominio da Habitacao: 

. Definir a estratégia de desenvolvimento habitacionai 
nas provincias; 

. Promover e apoiar a autoconstrucao através da 
elaboracao de instrucdes e manuais simples de 
construcao; 

. Promover a construcao de infra-estruturas de apoio 
a habitacdo, nomeadamente o abastecimento de 
agua, a rede viaria, esgotos e dienagem, espacos 
publicos Je recreio e integracdo urbanistica: 

. Unificar os métodos de construcaéo de modo a 
equilibrar os padroes de conforto, tendo no en- 
tanto em vista as diversidades geograficas e os 
recursos naturais de cada regiao: 

Flaborar regulamentos que presidam a construcio 
de habitacoes; 

. Elaborar estudos de normalizacao dos elementos 
da construcao de modo a facilitar e tcrnar aces- 
Ssivel o seu fabrico e o seu uso: 

. Fazer o levanitamento das técnicas e tipos de cons- 
trug¢ao populares de modo a desenvolverem-se 
cientificamente os seus aspectos positivos; 

. Participar na definicao de uma politica de crédito 
para a construcao de habitacoes; 

. Melhorar as condi¢des habitacionais das popula- 
cOcs marginalizadas nas cidades e planificar o 
desenvolvimento das cidades de modo a que 
ele corresponda as suas capacidades de produc¢ao 
em cada momento e responda aos imperativos do 
Planeamento Estatal, 

Planificar e organizar, em colaborac4o com outros 
Ministérios (nomeadamente os das Financas e 
do Interior), a ocupacao de casas vagas. 

No dominio das Infra-estruturas Soctais: 

ll. Executar os planos estatais de outras construcoes 

12. 

13. 

i4. 
15; 

16. 

publicas em colaboracdo estreita com os 6rg4os 
do Estado directamente interessados; 

Definir as regras arquitect6nicas e urbanisticas ge- 
rais a que devem obedecer os edificios e contro- 
lar a sua construcao e utilizacao. 

No dominio das Infra-estruturas Hidraulicas: 

Promover a ocupacao hidrolégica do Pais de modo 
a poder-se fazer a utilizacao racional dos seus 
recursos hidricos; 

Fazer a inventariacao dos recuros hidraulicos; 
Projectar, construir e proceder a manutencao de 

aproveitamentos hidraulicos, tais como barragens, 
obras de irrigacao e drenagem. 

No dominio das Infra-estruturas Gerats: 

Projectar, construir e controlar as infra-estruturas 
gerais bdsicas, das quais depende o desenvolvi- 
mento harmonioso dos nicleos habitacionais, 
permitindo-lhes condicoes de expansao. Enqua- 
dram-se neste caso: 

a) O abastecimento de Agua para as popula- 
coes; 
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6b) A organizacao de sistemas de drenagem e 
saneamento do ambiente: 

c) A organizacao de sistemas de esgotos, eva- 
cuacao e extincao de Iixos. 

\'7 Estabelecer normas de utilizacio urbanistica do 
ambiente: 

18 Projectar e construir estradas e pontes de acordo 
com as necessidades e o plano rodoviario. 

No dominio da Industria de Construcado; 

19. Controlar a actividade da industria de construcao 
civil e estabelecer, em colaboracéo com o Minis- 
tério da Industria e Comércio, as necessidades 
de producao (custos, producéo e prazos), de 
materiais e elementos de construcao, tanto para 
utilizacao interna como para a exportacao: 

20. Controlar a accéo das empresas de construcao civil 
e estabelecer as condicdes para a criagao de 
empresas eStaiais neste sector 

No dominio do Patrimonio: 

21. Inventariar os iméveis pertencentes ao Estado, e 
organizar e controlar a sua manutengao. 

No dominio das Relacées Internacionats: 

22. Adoptar medidas sobre a regularizacgao dos rios 
e garantia de caudais nos rios ‘internacionais; 

23. Participar na planificagdo dos acessos rodoviarios 
aos paises vizinhos e sua integragao na rede 
internacional de estradas; 

24 Participar em organismos técnicos internacionais. 

Art. 41.° O Ministério das Obras Puiblicas e Habitacao 

superintende nos seguintes servi¢os e organismos: 

Direccio dos Servicos de Obras Publicas e Trans- 

portes. 

Inspeccao de Obras Publicas e ‘Transportes. 
Conselho de Obras Publicas. 
Direccao dos Servicos Hidraulicos. 
Inspeccao dos Servicos Hidraulicos. 
Junta Aut6noma de Estradas. 
Laboratério de Engenharia de Mocambique. 
Fundo para Construcgao de Casas. 
Gabinete do Limpopo. 
Gabinete de Urbanizacao e Habitacéo da Regiao de 

Lourenco Marques. 
Junta dos Bairros e Casas Populares. 
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