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Reafirmação de principias 

Ueúne-se novamente o Conselho Legislativo na sua 
segunda sessão ordinária do corrente ano para prosseguir 
no desempenho das altas funções que lhe estão confiadas. 
E fá-lo, desta vez, em eireunstll.ncius peculiares-pro-
mulgada a Lei Orgânica do Ultramar, apenas se aguarda 
a publicac;:ão do novo Estatuto da Província, já cm decurso 
de apreciação, para que seja terminado o processo que a 
revisão constitucional desencadeou. P or outras palavras, 
ao Conselho na sua forma actual sucederá a !utura 
Assembleia Legislativa, com composição ampliada c estru-
tura modificada, como órgão de governo do Estado de 
Moçambique tal como o é o próprio Governador-Geral. 
1 [oje mesmo terá inicio a sessão plenária do Conselho 
Ultmmarino que se pronunciará sobre o projecto do 
Estatuto, a respeito do qual já foram prestados os pare-
ceres solicitados à Província. Tudo indica pois que dentro 
de brC\'CS semnnll8 entrará em plena execução o novo l'C· 
gimc político-administrativo. Mas a evolução não íicnrú 
por aqui. O Ministro do Ultramar, na sua recente visitn, 
anunciou ter pedido jú. a indicação de quais as actuais 
atribuições do seu Ministério que, independentemente da~; 
provisões da Lei Orgfmicn e do Estatuto, possam set· 
transferidas par a  a competência provincial. 
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Trabalha-se activamente na elaboração deste novo pa-
recer, que se pretende vá ao encontro da vontade firme 
de descentralização, implícita na Constituição e nas leis, 
a que o Governo da Nação concede alta prioridade. Nas 
próprias palavras do Ministro do Ultramar no discurso 
proferido na posse do novo Governador-Geral de Angola, 
c:abre-sc assim um novo período na história do Direito 
Público do Ultramar:., mantendo-se portanto ca tradição 
portuguesa de se caminhar progressivamente no sentido 
da autonomia de cada território, sem quebra ou enfraque-
cimento da unidade nacional. Mais ainda: nesse mesmo 
discurso é mais uma vez recomendada a necessidade de a 
descentralização c  a desconcentração de poderes não ter-
minarem nas capitais das Províncias, mas de que ru; insti-
tuições políticas c administrativas, com relevo para as 
autarquios locais, funcionem como verdadeiros centros de 
decisão dentro das !unções que as leis lhes atribuem. Dois 
dos diplomas que o Conselho apreciará. na presente sessão 
inserem-se justamente nesta linha de prcoeupações. 

De resto, ninguém pode acusar os portugueses de não 
terem uma doutrina nacional ou de não a seguirem apesar 
de todos os saeri!lcios . .A sua reafirmação OJ>Ortuna é sem-
pre conveniente. Basta que meditemos nas nobres palavras 
da mensagem do Chefe do Estado no solene acto da sua 
posse cm novo mandato c nas declarações frequentes c 
insofismáveh1 do Senhor Presidente do Conselho como 
alto rcs)>OJlSÚvcl pela condução da politica do Pats. A sua 
leitura traça uma linha de rumo coerente e clara de que 
não temos de nos afastar. 

Alguns acontecimentos da vida nacional 

Desde a última sessão legislativa muitos acontecimentos 
de relevo se foram sucedendo no fluir da vida do grande 
País que somos. Não 6 possível referi·los aqui todos nem 
sequer enumerar completamente os mais significativos. 



9

Mas convém determo-nos por momentos reeordando aque-
les que mais decisivamente se projectam no nosso futuro 

O primeiro é, sem dúvida, n reeleição do Chefe do Es-
tado c o inicio do seu terceiro mandato na mais alta mn-
gistl·atura da Nação. Não pode esta Assembleia fica1· 
indiferente ao acto c ao seu significado profundo que tão 
hcm se deduz das próprias palavras da mensagem de posse 
n que há pouco me referi: continuação da defesa intransi-
gente da nossa integridade territorial, esforço de promo-
ção do bem geral da Na~.:ão em escala sempre crescente, 
apelo à unidade dos portugueses para j1mtos vencermos 
estes grandes desafios do nosso tempo. 
Creio interpretar o pensamento do Conselho manifes-
tando a nossa gm.tidiio c  o nosso respeito por mais este 
devotado scrvi<;o que o Senhor Almirante Américo 'J'homaz 
se dispôs a prestar ao Pais. 

Não quero também calar uma calorosa referência à pas-
sagem do quarto aniversário do governo do Senhor Pro-
fessor llareello Caetano. Não são necessárias a este rcs-
i>cito palavras de elogio; mas o csion;o de doutrina c 
noção que vem desenvolvendo, o calmo enf-rentar das difi-
culdades c das incompreensões, a trndul,lão dos anseios 
deste incompaJ·ávcl povo português, n autoridade que já 
ninguém lhe contesta c  o sereno exemplo da sua entrega 
pessoal aos esmagadores deveres do cargo que lhe foi con-
fiado, bem justificam o apreço em que é tido e  a cola-
boração que tem o direito de exigir de todo&. 

Outro facto que convém colocar na sua justa l>crspcc-
tiva é o da consolidação dNJ relações especiais com o 
.Bra.sil1 traduzida pela presença dos Chefes do Estado e 
do Governo nas cerimónias principais das Comcmora-
ÇÕCH da Independência e pelo estabelecimento do Esta-
tuto da Dupla Nacionalidade. 'foda n aproximação c cola-
boração já em curso, nos mais variados campos

1 
vai 



10

confcri1· uma nova dimensão ao espaço luso-brasileiro e 
representa a aurora dum novo poder político, económico 
c estratégico com que haverá que contar no mundo de 
umanhã. 

Numa direcção geográfica diferente, há a registar a 
assinatura do acordo com o 'Mercado Comum, no qual se 
procurou defender até aos limites do possível os nossos 
legítimos intc.rcsscs. Mas este acordo vai exigir, cm con-
trapartida, um renovado esforço dos nossos empresários 
c dos responsáveis pela economia nos sectores público c 
pri\•ado. E não apcnns no campo económico: há tentações 
de ordem política, recentemente reforçadas pelos resul-
tados da rcuJlião dos nove cm Paris, que ueccssitnm de 
contínua vigilância para evitar no futuro desvios preju-
diciais uos supremos interesses do País. 

Com benéfico reflexo imediato para Moçambique, efec-
tuou-se há poucos dias mais uma visita do ~Un istro do 
Ultramar. Cumprindo exaustivo progt·ama, contactou com 
as populações c as tropas,  estudou problemas, tomou de-
cisões ou concedeu Q necessário apoio para medidas indis-
pensáveis, tudo no seu estilo próprio de quem conhece o 
valor do tempo e as ansiedades dos homens. Foi-lhe pos-
sh·el inaugurar melhoramentos públicos que constituíam 
aspil·açõcs de décadas e recolher-se perante a grandeza de 
Gaborn Bassa; e  a sua deslocação ao Norte testemunhou 
mais uma vez perante jornalistas nacionais c estrangeiros 
as mentiras da propaganda inimiga. Direi que servindo 
Moçambique serviu Portugal, como é seu dever e vocação 
de homem de Estado. 
A sua presença, aliás, não constituiu excepção, pois ou-
u·os membt·os do Governo se têm deslocado até nós, a 
título of.ieial ou privado, com a rcsultrultc vantagem de 
observação directa elos problemas ou das situações. Cito, 
além do 1Jfinistro da. Marinha, presente junto das tropas 
na época do Natal, o :Ministro da Defesa c Exército, o 
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Sccrctúr·io de Estado da Aeronáutica, o então Secretário 
de Estado do 'l'csouro e hoje da Instrução c Cultura, c, 
muito recentemente, a. Subsecretária de Estado da Saúde 
c Assistência. 

Já há pouco me referi à promulgação da Lei Orgânicn 
c às avenidas que abre no progresso do illtrnmar. Ela foi 
assinalada por uma medida de clemência que não terá 
pa~nclo despercebida c abrangeu muitas centenas de indi-
víduos. '!'rata-se da amnistia concedida a antigos elemen-
tos subversivos que puderam assim reintegrar-se na vida 
normal da sociedade portuguesa. Mais uma vez se provou 
que estamos ~:~cmprc prontos a receber os trausviados 
desde que ~:~c disponham a colaborar com lealdade no 
imcuso esforço colectivo cm curso. Dai n apresentação de 
alguns chefes gu<m·ilhciL·os que, fartos da violência  c da 
ct·ucldudc, de  novo se acoUtcm à sombra da única bnn-
Ucira que  lhes asseguro. paz:, protecção e progresso. Este 
mo\'imento pt·osseguc c atinge uiveis cada vez: mais altos 
na cstruturu dos movimentos subversivos, como dentro 
de dias novamente se verificará. 

Puru CIU!ct·rur esta brevíssima resenha de factos salien-
te'! da nossa vida nacional quero recordar a recente posse 
do novo Governador-Geral de Angola e  a sua próxima 
entrada na plenitude do exercício da sua magistratura. 
'L'udo o que interessa a Angola é igualmente importante 
parn Moçambique. Portanto daqui o saudamos e lhe apre-
sentamos votas dum longo c feliz governo. 

A confusa cena internacional 

Ao passarmos agora a um rápido exame  do panorama 
internacional, não nos poderemos furtar a um desolador 
sentimento de pcqJlexidade e confusão. Não sendo evi-
dentemente possível uma. análise completo. da situação 
cm todos os seu~ nspectos, será contudo útil que ponha-
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mos em destaque ao menos dois ou três pontos de maior 
interesse ou significado. Serão eles a atitude de duas 
caras perante o terrorismo~ a evolução da política ame-
ricana, cm especial no Sudoeste da Ásia, e a corrosão da 
economia ocidental pela inflação e pela instabilidade mo-
netária. 

O teL·rorismo, com todos os seus horrores, é hoje facto 
corrente da vida mundial. O massacre de Munique c  a 
pirataria aérea são apenas pormenores dum estado de 
espírito e dum método de acção que a complacência ou 
a  simpatia das grandes potências deixaram degenerar 
até aos massacres da Irlanda, à luta na Indochina, W; 
cartas ou encomendas armadill1adas, aos atentados bom-
bistas ou a tiro nas cidades europcias, africanas, ameri-
canas c australiMas~ aos raptos e assassinatos, ao ataque 
venenoso contra as fronteiras das ten·as portuguesas de 
África. Contràriamente às aparências, os factos enca· 
dciam-se c  resultam sistcmàticamcnte das abdicações 
sucessivas perante as responsabilidades que ninguém 
quis assumir: se o nssalto ao Santa Man"a tivesse sido 
reprimido, não existiria a amcac;a ao tráfego aért.'O 
mundial; se os massacres do Norte de Angola tivessem 
merecido a activa repulsa dos paises civili?.ados, não se 
combateria hoje nas ruas de Belfast ou nas planícies do 
Vietname; se a g1·Huria histérica dos meios de informação 
c Pl'O]>nganda não se tivesse empenhado muna campa-
nha de ódio c diCamação contra Portugal, poderia cape· 
rar-se uma normal convivência civilizada. entre os paises, 
em lugar dos constantes golpes de estado africanos, das 
lutas tribais, da opressão demagógica, do genocfdio hor-
roroso do Burúndi, da expulsão dos asiáticos da Uganda 
ou da dcstrui~ão dn.'l tribos negras do sul do Sudão. Con-
tudo, aqtlilo a que nssistimos é apenas uma tfmida reac-
ção internacional que não encontrou melhor forma que 
a peregrina dL'Itin~ da ONU entre os bons e os maus 
terroristas, legitimando e até aceitando no seu conspur-

10 
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eado seio os representantes da violência contra a África 
civilizada c limitando-se a condenar cos outros• cuja filo-
sofia, meios de acção c falta de escrúpulos são absoluta-
mente paralelos aos daqueles. 

Os ditílogos dos Estados Unidos com a China c  a Rús-
sia, por um lado, c entre o Japão e  a China, por outro, 
constituem  factos históricos de primeira plana suscepti-
vcis de iníluenciar  a história da Humanidade. Dos pri-
Jneiros de1·ivam cm linha recta a transigência americana 
no Sudoeste Asiático, com a provável entrega a prazo às 
(orças comunistas duma dos charneiras vitais do mundo, 
a quebra de confiança dos seus aliados, a ameaça à segu-
rança dns Filipinas, da Indonésia,. da Tailândia, da Bir-
mânia e da Austrália. Dum possivcl entendimento sino-
-japonês bem pode resultar a formação duma poderosa 
fo1·ça hegemónica com possibilidades e motivações sus-
ceptíveis de conduzir a uma nova distribuição de esferas 
de influêncin. Por razões óbvias, não posso neste mo-
mento continuar cfrta análise; apenas desejo prevenir 
que, na possivel paz victnamesa, bem pode resultar o 
reacender de acções de guerra na Africa e no Oceano 
fndieo. 

O terceiro ponto que merece uma breve reflexão 6 o 
da autodestruição da economia ocidental. Mercê de cau-
sas múltiplas, a que também não é estranho o hedonismo 
dos tempos que vivemos em que todos pretendem traba-
lhar cada vez menos e ganhar e divertir-se cada Yez 
mais, todo o Ocidente é sacudido por um vento de infla. 
ção. Não vejo que haja a coragem dos responsáveis poli-
ticos pelos dc.<>tinos das Nações de lhe oporem os métodos 
<'irúrgicos runs fortemente impopulares que são os únicos 
dotados de alguma c.íicáeia. E enquanto o sistema mone-
tário internncionn] se afunda c periOdicamente abaln ft.9 
fund~c.<~ dns cidadelas íinanceirns, prossegue vcrtigi. 
nosamentc a marcha da espiral de preços c salários com 

11 
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os resultados previsíveis. O sistema capitalista apresenta 
sintomas gravlssimos de doença progressiva e implacável. 
Para além da «COrtina de ferro:., tudo indica que os diri-
gentes c doutrinários marxist88 não estão alheios ou 
indifer entes ao que se passa e, de certa maneira, aguar-
dam a sua horn. 
O abrandamento drástico do comércio mundial, a que-
bra do ritmo das exportações dos paises industrializados 
c das cotações c merendas das matérias-primas produzi-
das nos países cm desenvolvimento são factos que, além 
das consequêncin.s ccon6micas, podem dar lugar a con.sc-
quêncin.s politicas de alcance imprevisivcl. 

A tentativa de  envolvimento pela  retaguarda 

Portugul não pode isolar-se das consequências da si-
tuação acabada de descrever. Na verdade, é mesmo ví-
tima da agressão organizada, financiada c comandada 
pclus grandes centrais de ataque ao Ocidente c não conta 
com o apoio incondicional e efectivo que deste tinha o 
dil·cito de esperar. Com efeito, é em países amigos e até 
aliados que tem sede, audiência e auxilio a grande má-
quina da calúnja c difamação que noite c dia se encar-
niça contra o nosso Pais. A velha doutt'ina de que cda 
mentira alguma coisa fica:. é utilizado. cm cheio, sem 
rcbuço nem vergonha. Entretanto" sercnrunentc, vamos 
continuando o nosso caminho. 

E visto que continuamos, assiste-se nos últimos tempos 
a uma mudança de táctica inimiga. que não é menos pe-
rigosa que a acção directa contra as fronteiras e as po-
pulações a!ricanas da Guiné, Angola. c Moçambique. 
A abnegação da juventude em armas, o. fidelidade dos 
habitantes apesar das violências e das ameaças, o espan-
toso progresso que se regista na Áirica portuguesa cm 
contraste com a derrocada. das pseudo-estados recém-in-
dependentes, tudo isso levou os estados-maiores da sub-
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versão ao convencimento da inutilidade da guerra que 
nos movem face à inflexível determinação de resistir que 
anima os portugueses. Numa manobra clússiea. tentou-se 
então e tenta-se ainda o  envolvimento pela retaguarda. 
Dessa manobra se npercebcu imediatamente  o Governo 
c é o próprio Presidente do Conselho que vem sistcmà-
licamente alertando a consciência da Nn~. Não posso 
encontrar melhor síntese do que estas palavras ditus no 
seu célebre discurso em Almada, cm Junho pnssado: 

cEstamos todavia perante um renovo de ncçiio re-
,·olueionária armada que, desde sempre, constituiu 
o ideal dos grupos da extrema esquerda em Portu-
gal. 

E essa ac~ revolucionó.ria é preparada, ajudada 
e estimulada por enorme esforço de propaganda que 
utiliza não só o pasquim clandestino, como u. litera-
tura, o teatro, o cinema, os boletins de informações 
de certos organismos c todas a.s forma.s de deforma-
ção ideológica das realidades e de lenta penetração 
nOs cspfritos. A própria ~la está largamente in-
fectada. O Governo acharsc empenhado numa vasta 
e profunda reforma do eDBino. Mas sabe, eom pcr-
[cita consciência dos factos, que as gerações de 
nmanhã dependem das escolas de hoje. E que nilo é 
nas leis de reforma que está a chave da formação da 
juventude, mas na atitude dos professores de agora 
c na maneira como as estruturas eseolares corres-
pondam à sua fonnação educativa». 

Esta vaga de agitação, cuidadosamente preparada c 
meticulosamente executada, ainda não foi completamente 
destruída, mas sê-lo-á.. Os recentes acontecimentos nas 
Universidades de Lisboa, lUcidamente dissecados na alo-
cução televisionnda do SecretArio de Estado da Instru-
ção c Cultura~ põem a claro a técnica seguida entre a 
juventude estudantil, ingênuamentc arrebanhada eomo 
ponta. de lança da destruição da sociedade: a mãquina de 

19 
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propaganda, a invocação da solidariedade académica e  a 
instnura~ão dum clima de medo. 
O último esíorço vem sendo a tentativn de c..xtensão 

à retaguarda m~ambicana dos métodos subversivos de-
calcados sobre os usados na 1.Ietrópolc, apunhalando 
assim pelas costas os que se batem no Norte. Quero afir-
mar, mais uma vez, que não permitirei que tal suceda e 
que parll is.'>O conto com o apoio e a vigilância da imensa 
maioria da popula~ão. A lei é s6 uma e  a ela obedecerão, 
na sua qualidade de cidadãos dum país livre c civilizado, 
o Govcrnador-Ocral como qualquer funcionário, os pa-
trões c os operários, os comerciantes ou industl'iais c os 
consumidorc.<J, os bispos c os sacerdotes, os ricos c os 
pobres, os professores e os estudantes, os generais  c os 
soldados. Não concebo privilégios de casta ou estatutos 
especiais de classe que isentem dos deveres gerais de 
cidadania c não os tolerarei. Fica portanto bem claro 
que usarei de todos os meios que a lei permite para de-
fesa da l'omuuidndc nacional a que todos pertencemos. 

Pontos de referência na situação do Estado de Mo-
çambique. 

Dentro do compt•omisso que assumi perante o povo de 
.Moçambique ele o ter no corrente, com ve1·dadc c sem 
nada ocultar, dos problemas que cnÍ1'entamos c da forma 
como os pretendemos resolver, parece-me útil pussar em 
revista alguns dados de informação que nos permitam 
ter uma ideia suíidentemcntc clara da actual situação 
do Estado e SlllL'! perspectivas de cvolu~iio. 

Para tal !im, proponho-me dividir esta parte da minha 
exposição cm curtos capítulos em qt1c tratarei da situa· 
ção política, da situação militar, da situação económica 
<' da situação iinanceil'a e cambial. 
Terei incvitl\vclmcnte de me socorrer de alguns indi-
cadores que, embora tornando mais ~rida a apresentação 

14 
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critica dos dados fundamentais, permitem uma análise 

quantitativa mais documentada e sugestiva. 

Situação política 

Começando portanto por uma referência à. situação 
1JOlWca, já t i\'C ocasião de me referir ao dcscn\'Olvimcnto 
nol'mal da última fase do processo de revisão das insti-

tuições com a p1·óxima entrada cm vigor do novo Esta-

tuto do Estado de Moçambique. Seguir-se-á a elci~ão 

para a Assembleia Legislativa e para a Junta Consul-
tinl Provincial cm que íol'mulo o desejo de ampla pre-

sença de representantes qualificados dos grupos popula-
cionais c dos intercssca de todo o Estado, no I>rosscgui-
mcuto da polítiea de participação do povo no processo 

administrativo c de governo que desde a primeh·a hora 

proclamei c que terá certamente expressão na renovação 
cm curso das autar<1uias locais que, na expressão feliz 
do :Ministro do Ultramar, são verdadeiras escolns de for-

mnção de políticos c de administradores. 
Pela minha parte continuarei a promover uma cola-

boraçii.o cada vez mais estreita entre o Governo do Es-

tado c a população, quer por contactos directos, quer por 

intermédio dos que Jegltimamcnte a representam. Nii.o 

pode haver mal entendidos ou quebra de confiança entre 

governlllltcs c govet·nndos, sob pena de abcrlura de bre-

chas por onde o inimigo imediatamente se infiltrará. 

Nesta ordem de ideias, é justa uma palavra de apreço 

para com as Associações Económicas cuja atitude tem 

permitido que juntos procuremos as melhores soluções 

para as dificuldades prescntca. 
Kão menos justo será o agradecimento aos órgãos de 

informação que, com independência c vivacidade, têm 

cumprido o seu dever de divulgar os acontecimentos rele-
vantes c de criticar o que merece corTCCção. POSI!O acres-

centar que são já muita8 as providências tomadas cm 
seguimento de intervenções da imprensa. Por outro lado, 
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o eritél'io seguido de os Serviços esclarecerem ou justi-
ficarem as notícias que lhes dizem respeito parece útil 

c  é ainda susceptível de aperfeiçoamento. 
No lado negativo, as principais ra7.ÕCS de qucLxa da 
população parecem residir sobretudo nos rcílexos do 
~istema de pugumcntos, cm algumas dificuldades de abas-
tecimento interno, na falta de eficiência de cc1'tos SCI'-
viços públicos ou municipais c nas dif iculdades de comu-
nicações po1· cstl·adn cm várias Úl'eUH do Estado. L<>to 
sem falar na tendência à alta do custo de vidn. 

Ao sistema de pagamentos irei referir-me mais adiante, 
dada a complexidade c importância do problema. Sobre 
as cat·ênciag de alguns produtos básicos de alimcnt;u;:iio 

-carne, peixe, leite, frescos, etc.-toma rum-se já ou 
estão cm cm·so as pt·ovidências possíveis. A mclhol·in da 

pr0dutividadc dos serviços está sempre presente uns 
preocupuçõcs do Oovct·no, cmbom S<' l'Cconhe<:n haver 
ainda muito a fa7.cr neste campo, o que exige melhor 
dotação de alguns departamentos, reforço dos meirn~ de 
ncção c, sobretudo, reforma de mentalidades. 

No campo elas comunicações rodoviárias está-se fa-
zendo um csfot·ço prioritário na recuperação do ntrmm 
cm que rcnlmentc se deixou jazer C8ta nl.'tividndc vital 
para o progt·csso económico-social de i\loçmnbiquc. Den-
tro de dias adjudicar-se-fi a grande empreitada da CS· 
trada Centro-Nordeste c abrir-sc·ÍI. novo COUCUI'SO para 
mais mil quilómetros de estrada cm região bem merece-
dora de apoio neste campo. Isto sem esquecer a enorme 
obra cm curso, desde a própria fronteira do Rovuma 
até ao sul da Provfucia. 

Mais delicado é  o problema da alta do custo da vida. 
Consequência. directa da inflação, que não é s6 local 
mas mundial, encarou o Governo a questão estudando c 
pondo cm movimento (ou preparando-se para o fazer) 
toda uma série de mcdid11g nnti-inflacionigtas. Dentro de 
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muito pouco tempo scguir-sc-á a revisão do preço dos 
medicamentos, o (.'Stabcleeimcnto de margens rcalistns de 
comercialização c  o possivcl contrôle das rendas de habi-
tação. Mns outros factores existem que escapam à nossa 
acção, tlomeadamcntc no que se designa pot· i11flnção 
importada. De qualquer forma, s6 com a colaboração de 
todos-comércio, indústria, p(iblico consumidor. auto· 
I' idades de .fiscalização-6 que será possivel trazer para 
limites aceitáveis a taxa de aumento anual do custo da 
vida. 
J>nra essa colaboração se apela, no interesse de todos. 

Situação militar 

Não podemos csquccCl' um só momento que vivemos 
num território cm guerra. Mais ainda-que enfrenta· 
mos a mnis insidiosa de todas as guerras, que 6 a subver-
siva. Nela, o aspecto militar é apenas um factor, já que 
o que conta é a conquista do apoio e adesão das popula-
ções. Sabe-o o inimigo como nós o sabemos. Dai que tenha 
tanta importância como arma de ataque o boato propa-
lado 11os cafés de Lourenço Marques ou da Beira, a injus-
tiçn que se comete, a especulação da preços que se desen-
cadeia, (1 derrotismo que se afirma~ como a mina nas 
picadas do Norte ou o ataque vil e traiçoeiro aos ha-
bitantes indef(.'Sos dum aldeamento. Quem verdadeira-
mente quiser colaborar na contra-subversão, como 6 de-
ver de honra de qualquer português, tem de ter isto 
sempre bem presente. 

Quanto à sit~o ntüitar prOpriamente dita, não jus-
tifica qualquer atitude alarmista, como aquelas que por 
vezes são propagandeadas &16m-fronteiras. Isto não sig-
nifico., de resto, que possa haver o menor abrandamento 
do abnegado esforÇo e vigilã.nein das Forças Armadas 
c de scguram,:a, Nesta guerra sem frentes, ffil1B que se 
axtinguiria se alguns patscs vizinhos deix8SSem de dar 
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abrigo c santuário aos elementos terroristas, o golpe pode 
vir de qualquer lado e em qualquer ocasião. M:as o que 
importa é a redução progressiva daa áreas afeetadas~ o 
estabelecimento ou manutenção das comunicações, o con-
tacto permanente e  o auxílio efectivo às populações, o 
isolamento da guerrilha até à sua extinção. E, como já. 
fiz notar, a coesão da frente interna, face a todas as 
tentativas, venham donde vierem, de a abalar ou atingir. 
Poderei resmnir u. situação nos seguintes termos: 

-No Niassa, situação estacionária, com desarticula-
ção do dispositivo inimigo e algumas acções esporádicas 
contra o caminho de ferro e estradas levadas a efeito por 
pequenos grupos que se refugiam além-fronteiras. Redu-
zida agressividade inimiga e brilhantes sucessos das for-
ça.c;; de milfcia. 

-Em Cabo Delgado, tentativa de recrudescimento da 
actividade dum inimigo com moral fortemente abalado, 

mediante a introdução de novas armas vindas da Tan-
zânia e cujo emprego falhou redondamente. Fraeasso 
da pressão em direcção 11.0 Sul e eficiente acção das For-
c;R8 Armadas e das millcias, em especial na circunscrição 
de Ancuahc onde capturaram muito material e destrui-
raro várias bases. Criminoso ataque ao aldeamento de 
Sitate, com numerosas vitimas ent-re a população. 
-Em Tete, onde se concentra o principal esforço ini-
migo com base nn Ziimbia, falência total de qualquer 
ncção contra Cabora Bassa, inutilização das tentativas 
contra o caminho de feiTo e estrada internaciona1, inter· 
dição da tentativa de envolvimento de Cabora Bassa pelo 
ltste e selagem do istmo, onde prossegue activamente a 
localiz~iío e destruição dos noventa elementos terroristas 
ali infiltrados. Com tristeza o digo: entre Os importantes 
documentos apreendidos ao inimigo na área, figuram 
nlgnns altamente comprometedores para quem~ mesmo 
sendo c.stra.ngeiro, tinha o dever de dar exemplo de isen-
ção, devoção pclo próximo, colaboração na promoção das 
populações. Tcnho.os em meu poder e ffL-.1GS-ei publicar 
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se necessário. Felizmente que se trata de lamentáveis ex· 
CCMêkS que, de forma a1guma, podem ser generaliza· 

das. 
Resumindo: hoje como sempre, mantemos o domínio 
do tc.rritório, protegemos as populações, uuxiliamo.las no 
seu progresso, rasgamos estradas, construímos pontes, 
Cl'guemos aldeias e cidades, facilitamos e apoiamos u 
produção. Sabemos que um dia há.de chegm· em que o 
último guerrilheiro, cansado, batido, desiludido, deporá 
us nrmas c se entregará ou passará definitivamente a 
fronteira. E, para esse objectivo, o tempo não conta. 

Situação económica 

•rodo o esfor~o inenlcuUwel de defesa e desenvolvi· 
meuto cm que estamos empenhados tem como um dos 
seus pilares essenciais o aumento c racionalização da pro. 

dução. 
Devo confessar que, apesnr de, desde há longos anos, 
vir seguindo a evolução da economia moçambicana, a 
enpacidade de expansão que vem dl'monstrando excedeu 
as minhas previsões mais optimistas. 
Com efeito, cnircntávamos uma c;strutura económica 
assente nos scctoJ·cs de serviços c comércio; uma procura 
de bens que não tinha correspondência na oícrto. interna, 
I>OJ·tanto provocando um aumento galopante das impor· 
taçõcs (11 por cento cm 1968 c 25 por cento cm 1970) 
c um ngravamcnto de p1·cços que cm 1971 atingiu em 

r.JOurenço Marques 15,7 por cento. 
']'ratava-se, portanto, de estimular ao máximo as CX· 
po1·tnçõcs c de substituir tanto CJU!Utlo possivel as impor. 
tllçõcs por pmdutos de [abricação local. Isto é: ao lado 
dum [omento imediato da indfu;trin, tirar todo o partido 
da produção ngro.pceulll'in, que tradicionalmente cons-
titui a coluna dorsal da ric1ucza de Uoçambiquc. 
Vamos ver que, cm um e outro seetor, se registJUn 
resultnclos dignos de nota. 
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Antes do mais, detenhamo-nos um pouco sobre n evo. 

lu~ão do Produto I ntcrno Bruto. 

A análise dos números respectivos, a preços eonstantcs 

de 19133, revela imcdiatRmcnte quatro aspectos funda-
mentais: 

a) 01·cscimcnto do P roduto Intcl"no Bruto global de 
29 848 000 contos em 19133 para 49 030 000 con-
tos cm 1971, il. taxa portanto de 6,6 por cento 
que aumentou já para 6,8 por cento cm 1970-
-1971; 

b) Crescente monetarizaç.ão da economia, tendo a 
parte do produto correspondente aos fluxos 
monetários passado de 59,4 por cento cm 1963 
para 76,6 por cento em 1971; 

c) Crescimento do produto correspondente à econo-
mia de merendo à taxa de 10,3 por cento entre 
1963 c 1971; 

d) Crescimento da capitação do Produto Interno 

Bruto global, que atingiu 256 dólares cm 1971, 
com um aumento de 8,6 por cento sobre 1070. 

Quer isto signiíicar que todos estes indicadores tra· 

duzem uma saudável aceleração do erc.<Jcimcnto econó-
mico da Provfnein. 

Passando no sector agro-pecuá1-io, que constitui a 
chave da reacção imediata da. economia às JlCCcssidadcs 
actuais, a cstimntivn da exportaçiio correspondcutc ao 

ano agrícola sobe a 3 900 000 contos, que constitui rã um 
verdadeiro recorde. 

Examinando os principais produtos, o açúcar deve 
atingir 850 000 contos (250 000 t) de valor de exportação 

(contra 578 000 contos e 207 000 l em 1071), npcsnr dum 
consumo interno de ]20 000 t. Se tudo correr como se 

rspcra, a marcn de 500 000 t de c..'Cportn~ão deve ser nl-
cançadn até 1975. 

•o 
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O alyodiio deve Íot'llcccr 42 000 t de fibra para expor· 

tação, cm valor superior a 800 000 contos (36 000 t e 
658 000 contos cm 1971), havendo ainda a acrescentar 

o consumo interno c  a semente utilizada na produção 
de óleo. 

A produção controlada de amendoim, toda consumida 
pela indústria local, subirú às 34 000 t, contra 26 000 em 
]971. 

Simultâneamente, aparece pela primeira vez em força 
o yimssol, que se ('$1pcra renda 50 000 contos na exportação 
já cm curso. 

ApcsHr das cheios do Limpopo c Incomáti, a produçiío 
de al'roz, destinada no consumo interno, excederA as 
80 000 1.. 

A cult111·n da baua1111 necessita profunda rcconvcrsüo; 

contudo,  a produção de 1971, de 13 000 t no valor de 

31 000 contos, poclcrú ser excedida no ano cm curso. 

O caju continua a ser o valor vedeta na exportação 
agricoln. Em 1971 mareou 1 032 000 contos na exportação 

para uma produção de 182 000 t. E1>1c ano deverá atingir 
185 000 t c uproximar·se de 1200 000 contos. 

O citá ussinalará. também este ano valores excepcionais, 
com 20 000 t  c 430 000 contos (cm 1971. 16 536 te 276 000 

contos). 

Os citl"i1tos começam vcrdndcii·amc.ntc só agom a ocupar 
o lugnr <lUC podem atingi!·. PrcvênH.;c 22 500 t no valor de 

40 000 contos. 

A copm íoi p1·cjudicnda no corrente ano por grande 

qucb1·a de cotações. Os números de 1971, 4G 000 t c 
2!12 000 contos, dificilmente serão repetidos. 
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O ·milho parece finalmente no bom caminho. Este ano 
cxportar-se-ão pelo menos 150000t, representando 

200 000 contos, contra uma importação de 53 000 t em 
1971. 

O sisal tem beneficiado de cotações excepcionalmente 
altas, que provàvclmcntc se não manterão. As previsões 
rcicrcm uma exportação de 17 000 t, no valor de 80 000 

contos. 

O tabaco está longe de rcprescntat o valor económico 
que lhe competiria; mesmo assim o seu valor de exporta-

~ão <1uase duplicará, com 64 000 contos, relativamente ao 

do ano t1·unsacto. 

1\ s madeiras representaram, cm 1971, 189 000 contos 
de expO!"taçõcs, com 10 ~ 000 t. Estes números serão pro-
vàvclmcntc excedidos cm 1972. Mas o mais importante é 
o esforço de plantação maciça de espécies cxóticru;, eom 

vista à próxima instalação da indústria da celulose. 

Na pecuária, assiste-se à c.."Xpansão da criação de gado 
por toda a Província, para além das áreas tradicionais 

do Sul do Sa,,c, 'fctc c Baixa Zambézia. Os efectivos cm 

1971 eram de 1286 000 bovinos, 723 000 ovinos e caprinos 

e 164 000 suínos. Este ano iniciou-se a exportação de 

carnr, prevendo-~ que se embarquem 1000 t. 

1'\a pesca, os resultados mais espectaculares registam-se 
nos crustáceos, cm que cm 1971 se tripHcou a captura cm 

rcln~iio no ano anteriOL·, passando a marca dos 100 000 

conto.<~; no primeiro semestre do corrente ano nota-se novo 

aumrnto de 21,8 por cento relativamente a período ho-

m61ogo do uno transacto. 

Examinando agora a indúdria, o condicionalismo espe-
cial resultante do novo sistema de pagamentos veio intro-

duzir um fnctor de nl't'!Cl'llÇi"io de produção cujos rfcitos 

X<' ÍHZl't:l jâ X('nlil· . 

•• 
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O primeiro semestre de 1972 acusa um aumento global 
de 12 por cento em rela~ã o no período correspondente  de 
1971. Destacam.se, nas indústrias predominantemente di. 

rigidns aos mercados externos, a do descasque do cnju, 

com Gl,S por cento, n do.'l óleos vegetais, com 31,8 por 
cento, do chá, com 20,1 por cento, c da fabricaçüo c refi-
nação de açúcar, 4,4 por cento, que certamente aume ntar(~ 

muito no segundo semestre do ano. 

Nas indústrias dirigidas  ao  mercado interno, a t'OIIl· 
parnção dos  mesmos perl'odos de 1971 c 1972 regista 
aumentos de 50 por cento no fabrico de sabões e deter. 
gentes, 41 por cento  nos artigos plásticos, de 50 por crnto 
nos artigos de  borracha, de 60 por cento no calçado de 

coiro, de 24 por cento nas embaJagens de ca.rtiio. de 
363 por cento nos tecidos c urtigas de mnlhn, d e 22 por 

cento  no mobiliá1·io metrtfieo, de 21 por cen to nas cmba· 
lagcns metálicas, de 233 por cento  no sulfato de  amónio 
r de 57 por cento no ácido sulíúrieo. 

Registe-se ainda que estavam autorizados e cr:1 via dP 
concrctiza~ão 108 novos cmprt'cndimcntos indw;tl'iais, rr-

prcsc.ntando um invcstimt'nto de 5 milhões de eontoq !' 
a criação de 11000 novos cmp1·egos. Est~ números J.lO· 
bem cspcctnculnrmcntc se considerarmos todos os que 

entraram em labm·açí'io desde o :f'im de Jfl71 pam cA. 
O valor du produção do sector industrial foi estimado 
cm 1970 cm 8 milhões de contos, correspondendo n um 
invc..,-timcnto de 9,3 milhões de contos e pagando mnis 
de 1 mi1hão de contos de salários. O valor de e:tportaçiio 
aproximotH;c de 4 milhões de contos cm J971. 
Além da expansão normal da pequena c médin ind6s. 

trin, Cl'itiio cm montagem, autorização ou estudo grandps 

projectos que terão decisivo impucto na contextura in-
dustrial da Provincia. 

A construção ci1Ji1. montém o seu ritmo expansioni..;tn: 
o primeiro semcgtre do corrente ano registou um nu-
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mento de 7,4 p01· cento de ár-ea construída sobre o mesmo 
período de 1971. (cm valor-o aumento foi de 29,5 por 

cento). 

O tltrismo representa outrn indústria que, se devida-
mente estimulada c conduzida, poderá ràpidamentc con-
tdbuit· de fot·mn substancial para a balança ele paga-
mentos da Pt·ovíncin. l\Ias terá de ser objecto dum esforço 
de dinamização a sét·io, com criação de quadros especiali-
zados no sector público c privado, infra-estruturas ade-
quadas c apt·oveitamcnto dos me i os de comunicação 
tcrl·cstrcs c 11érCilil por forma adequada. 
Paralelamente, tcrú de se cncontl'nt' fórmula capaz de 

cvitat• o desvio de divisas para os mercados monetários 
pamlelos, q11c se ll·aduziu nos primeiros sete meses do 
corrente uno num saldo negativo da respectiva balança 
de 20 700 contos! Caso contrário, seremos obrigados a 
impor uovumentc severas restrições na saída de viajantes 

pat·a o exterior. 

O sector t11ineiro continua a acusar a apatia tradicio-
nal, contràriamcnLe no que aconteec cm Angola. Tem 
11uc se encontrar maneira de o cstimulor, já que é uma 
das fct·rmncntns tradicionais de arranque dos territórios 
subdesenvolvidos. l<.:studos t·cccntcs ou cm curso parecem 
nbrir novas esperanças neste importante ramo de activi-
dnde económica. 

Passnndo ngot·n ao wmércio externo1 é bem sabido que 
o desequilíbrio tradicional da balança comercial está na 
base das dificuldades de pagamentos da Província. 0:> 
respectivos de{icits agravaram-se a partir de 1965, pas-

sando de 1 878 000 contos cm 1968 para 3 410 000 contos 
cm 196!1, 4 866 000 contos cm 1970 c, apesar das medidas 
1·cstritivus dos impottnçõcs que tiveram deSCI' impostas. 
pnra 5 02G 000 contos cm 19711 Este último valor foi 

superior no total dns exportações (4 613 000 contos), co-
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brindo apcnll8 52 por cento das importações (9 639 000 
contos). 
Por outro ludo, enquanto a tonelada imp01tada sof.t·cu 

um aumento cm valor no quinquénio 1967-1971 de 14,6 
por cento, n tonelada e.xportada diminuiu cm valm· no 

mesmo período de 13,1 por cento.  Isto é: ns razõc.<; de 
troea (cocientes dos preços de importação c c.xportação) 
sofreram uma deterioração de 24,2 por cento. 

Conclui.sc pol'lnnto que este sector do comércio ~x

terno de i\foçnmbique tem de ser objecto de análise mnito 
profunda c  realista para se tentarem corrigir os factores 
de distor(:ão. 
Anote.se ainda, como contributo para a avaliação da 
diiiculdadc do problema, que os dez principais produto:; 
importados cm 1971 foram, rcspcctivnmcntc, pctl'Óieo ou 
óleos minerais betuminosos cm bmto, automóveL'> p!U'a 
trunspOI"te ele pessoas ou mercadorias, aeronaves e pUI'tes 
ou p~ns S<'purndas, tecidos de algodão, tractores, trigo, 
chapas de ferro macio ou aço, sobresselentes de automó-
veis, automóveis para transporte de pessoas c óleos com· 
bustíveis, enquanto que os dez principais produtos ex-
portados foram o uçúcaL', u umêndoa de castanha de caju, 

o algodão cm rama., a castanha de caju, o chá, a copra, o 
fuel..ml1 o gasóleo, a madeira serrada c os cordéis de sisai. 
Vcrifica·se portanto a d.iíiculdadc na actuação num ou 
noutro dos conjuntos em presença enquanto não suceder, 

como em Angola, uma presença efectiva da produção 
mineira. 

Deixando de lado, por carência de tempo, os indica· 
dores referentes a energia. c  n transportes, façamos uma 
breve rcferüncia. aos indices de preços. 
Tomando como fonte os referentes ao consumidor cm 

Lourenço Marques, verifica--se que se passou de 128 cm 
Dezembro de 1969 para 134 cm Dezembro de 1970 (vu. 
riação 15,5 por cento), atingindo--se 159 em Dezembro 
de 1971 (varia!_!ão 18,7 por ecnto) c 169 <'m Julh'> do 
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cor1·elltc ano (variação 6,3 por cento). F'oi portanto cm 
1971 que se registou o maior agravamento, que parece 
estar a ntenuar·sc um pouco em 1972, mas ainda com 
valores elevados. :)':) na habitação, na saúde c fnrmúciu 
que se registam os aumentos mais exm·bitantes, seguiu. 
do-se a alimcntução c  o vestuário. 
Isto significa QUI.} o surto inflacionista está ainda ins-
talado entre n6s e que é necessário não vacilar nas me-
didas que o possnm cicctivnmcnte eont1·aria1". 

Um oull"O indicador que convém ter presente é o da 
circulação fiduciária, que se contém dentro de limites 
aceitáveis. Com números rciercntcs a 31 de Dczcmbr·o, 
era de 2 026 000 contos cm 1970 c de 2 325 000 contos 
cm J97J; cm 31 de Ago.~to pns.<Jado ntingiu 2 625 000 
conto.'!. 

Por sua vez, 06 11ltios de pagamento em Jloder do pú. 
blico, incluindo moeda cm circulação c disponibilidades 
à vistn, passnram, cm rc.fcrêneia. ao último dia de cada 
ano, de 8 962 000 contos cm 1970 para 10 121 000 eon· 
tos cm 1971 c 10 923 000 contos cm Abril de 1972. Também 
no mesmo m& 011 ~tabclccimentos bancários acusavam 
7 729 000 contos de dep6sitos à ordem, 4 247 000 contos 
de depósitos a prn:r.o e 274 000 contos com pré-aviso, num 
total de 12 250 000 contos. A manter-se o ritmo actual, 
é de prever <lUC se chegue n 31 de Dezembro com perto 

de 15 milhões de contos de dcpósitoo. 

Situação financeira 

FaÇI\IllOS ainda uma rápida análise à .tit~ {útan-
ceira de :Moçambique. 
Os resultndos do ~xcrcício de 1971 acusa1·am tUM re-

ceita cobrada de lO 841 000 contos, contra mnn. previsão 
inicial de 9 016 000 contos. Por sua vez, a previsão ini-
cial da despesa de 9 016 000 contos, ampliada com re-
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forças, transferências c créditos para 11487 000 contos, 
corresponde a umn despesa paga de 10 515 000 contos c 
a um saldo de exercício de 326 026 contos. 

Passando a  destacar npcnas as rcecitas c despesas 
ordinárias, veremos que cm 1971 a cobrança das re-
ceitas ordinárias foi de 9 625 000 contos, com um excesso 
de 1 761 000 contos sobre a previsão c um aumento de 
11,2 por cento sobre  o ano anterior. São factores deste 
nnmcnto os impostos directos gerais (14,4 por cento)~ os 
reembolsos e r eposições (37,2 por cento)  c as receitas 
consignadas (19,4 por cento). 

Por sua. vez, as despesas ordinárias pagas atingiram 
lO 515 000 contos, mais 1631000 contos (ou 17,6 por 
cento) do que no uno anterior. Os aumentos mais impor-
tantes incidem sobre os cap'itulos da Dtvido. Pública 
(27,9 por cento), Adminlstração Geral c Fiscalização 
(20.4 por cento), Fomento (15,8 por cento) c Encargos 

Gerais (26,6 por cento). 
Deve merecer muita atenção o facto de a ta.xa de cres-
cimento das despcsns ordinárias se manter superior à 
das receitas do mesmo tipo. 
A execução orçamental do corrente ano vem-se pro-

<·cssnndo com srgurança. 

A cUvida pública mantém-se em limites razoáveis. 
O seu volume total, que era de 4 295 000 contos cm 1970 
c 4500000 contos cm 1971, elevou-se em 1972 para 
5 257 000 contos, pcríeitamcntc comportável. Os encar-
gos anuais respectivos foram de 348 000 contos em 1970, 
381 000 em 1971 e prevêm-se de 474 000 em 1972. O re-
curso ao crédito está assim ainda largamente aberto, 
desde que se actue com prudôneia c se prefiram os inves-

limcnt()!j reprodutivos. 

O outro indicador importante 6 o dado pelo montante 
dos avales ccmcedidos pela Pr01Jíncia. Em 30 de Junho 
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pn.ssado o seu saldo cm dívida era de 521 000 contos, so-
bre um montante global inicial de 893 000 contos. Não 
há. aqui, portanto, motivo para preocupações s6rias. 

A política financeira a seguir terá cm vista. por um 
lado, a correcção de certos defeitos de que enferma u. 
elaboração c ex:ecuçiío do orçamento, de forma a evitar 
a sua distorção ao longo do ano pelo recurso substancial 
à abertura do créditos e à realização de reforços e trans-
!erôneins, concomitantemente com a realização de vulto-
sos saldos de exercício; por outro lado, não se pode igno-
l'llt' o peso enorme das despesas com a defesa e segurança 
nos seus mí1ltíplos aspectos, que no corrente ano se apro-
ximru·ão dos 2 milhões de contos e excederão largamente 
estu. vcL·ba no próximo ano. Fica feito o aviso p::u·n aqueles 
que, impacientemente, pensam que se pode avunçnr mais 
depressa do que nctualmcntc ou clumrun por que o crá1·io 
público venha suprir toda a carência que se manifeste 
cm qualquer ponto da Provincia. 

De resto, temos quo continuar inflexivelmente o desen-
volvimento dos sectores da Educação c Saúde, essenciais 
para o progresso e bem-estar da comunidade. Lembremos 
que, cm 1971, a Eduenção, abrangendo n U nivcrsidndc 
c  o ensino oíicinlizado a cargo das l\Iissõe.s Católicas, 
excedeu os 700 000 contos c  a Saúde quase atingiu os 
350 000 contos. Os valores no corrente ano serão larga-
mente superiores, como é mister. A título de curiosidade, 
ucrcsccntc-se que foi de 217 000 contos a despesa paga 
para as actividades universitárias, compreendendo-se que 
este sensível C!;ÍOrço financeiro que a Província gost088-
mentc encara não pode ser inutilizado por ameaças ou 
ugitn~õc.'(. 

Situação cambial 

Desejo terminar esta sintese dos aspectos ruais rele-
vantes da vida diária do Estado de Uo~.:runbiquc com 
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algumns palavras sobre o funcionamento do sistema de 

pagamentos. 
Como é geralmente sabido, até 1968 inclusive os saldos 
negativos da balança de pagamentos contiveram-se em 
limites controláveis, não C..'(ccdendo nesse ano os 318 000 
contos. SUbitamente, o agravamento da balança comercial 
pelo rccm·so imoderado às importações, traduzindo a 
patologia da estrutura económica do Estado, atirou aque-
les deficits para 1279 000 contos em 1969 e 1 570 000 con-
tos cm 1970, simultâneamente com a acumulação de 
milhões de contos dos chamados c:atrasados:.. Era o 
colapso do sistema imaginado para os pagamentos inter-
tcrritoriais no espaço português, baseado em concepções 
teóricas que a. prática desmentia. 

Em 1971 foram impostas drásticas restrições às impor-
tações e  o saldo negativo do. balança de pagamentos foi 
reduzido para 440 000 contos; este valor, contudo, está 
de certa maneira mascarado pela entrada de capitais a 
curto prazo, relacionada com financiamentos destinados 

a Cabora Bassa. 
Em fins de 1971 entrou cm vigor o novo sistema de 
pngnm.cntos, impondo pesados sacrifícios quer à. Metró-
pole, quer a .Angola c Moçambique., numa tentativa para 
sanear um estado de coisas que ràpidamente ameaçava 

tornar-se catastrófico. 
Pode-se imaginar com que escrúpulo e cuidado tem 
sido vigiada a execução do orçamento cambial, uma vez 
que é indispensâvel que o exercício termine equilibrado. 

O primeiro semestre terminou com um saldo negativo 

de 333 550 contos~ o que não é grave se atendermOs a que 
é no último semestre do ano que entram as receitas pro· 
ve11icntcs da exportação dos principais produtos agrí-
colas. Houve novo resultado negativo cm Julho (126 686 
contos) , logo compensado por saldo positivo em .Agosto 

(125 952 contos). 
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O exame da balança de Janeiro a Julho, fazendo a 
comparação com período homólogo de 1971, mostra uma 
redução sensível do saldo negativo da balança de merca-
dorias, que, embora situada em valor relativamente ele-
vado de 2 251 000 contos, é contudo infc1·ior cm 261 000 
contos à de. idêntico período do ano transacto. Contudo, 
a balança de invisíveis correntes apresenta resultados 
menos favoráveis em 113 000 contos que em idêntico 
período de 1971, devido ao desvio das receitas turísticas 
em rand para o mercado negro, prática com que todos 
sofrem c se procurará eliminar. Teve também influência 
desfavorável a dcsva1orização do rand (agora atenuada) 
cm matéria de receitas de transportes c de salários de 
emigrantes c  o aumento da rubrica de saldos de rendi-
mentos de capitnis. 
Igualmente se verificou um lamentável abuso na uti-
lização da faculdndc de importação de mercadorias sem 
boletim de registo prévio, o que, ficando sem resposta 
os sucessivos avisos ao comércio nesta matéria, levou ao 
cancelamento desta faculdade. 

Mas o ponto mais importante que constitui verdadeira 
pedra de toque nn. execução do orçamento carnbia1 foi 
o aparecimento dos catrasados ocultos», autorizações cm 
poder do público antes de 16 de Dezembro de 1971 que 
foram sendo apresentadas a pagamento. Além dos atra-
sados normais, devidamente avaliados e que gozam dum 
regime de pagamento a prazo em execução, detectaram-se 
mais 5 287 000 contos referidos àquela data, que cm 30 
de Junho de 1972 se achavam reduzidos a 2 970 000 contos. 
No periodo de 1 de Janeiro a 30 de Junho pagaram-se 
daquela dívida. 1 955 000 contos referentes a mercadorias, 
113 000 contos referentes a invisiveis correntes e 125 000 
contos referentes a opel'ações de capitais. Destas verbas, 
cerca. de 834 000 contos foram liquidados a territórios 
nacionais. E  6 nesta última verba que reside a principal 
causa do deficit verificado na balança de pagamentos. 
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'fambém se pode concluir pcla evidência do funciona-
mento satisfatório do sistema, uma vez eliminadas as dis-
torções deste tipo que o afectaram na sua fase inicial. 
Tal não exclui, é evidente, a continuação duma gestão 
muito cuidadosa dos meios de pagamento sobre o exterior 
c porventura o adiamento da satisfação de necessidades 
legitimas que terão de aguardar melhores dias. 

Perspectivas 

Entendi ser necessário, nas palavras que acabo de 
proferir, ser directo e totalmente franco na apresentação 
da situação real do Estudo de Moçambique. Não concebo 
utilidade nas meias palavras ou nas meias tintas c con-
sidero um mau serviço prestado aos meus eoneidadiíos 
ocultnr-lhes os aspectos menos agradáveis para npenas 
sublinhar os fortemente positivos. Cada um terá de 
julgar por si próprio e formular uma ideia segu.ra da 
posição cm que nos encontramos e das aberturas que nos 
são oferecidas. 
Na sessão anterior deste Conselho Legislativo propus 

um plano de acção governativa que vem sendo meticulo-
samente executado e cuja viabilidade e interesse não 
foram postas cm dúvida por ninguém . .Ao meditar agora 
nos dados que coligi para vossa. apreciação, nas difi-
culdades que enfrentamos c também na força de ânimo, 
determinação e coragem da população de :Moçambique; 
ao evocar este imenso e bclo território em que tanto jli 
Coi possível realizar e nos desafia para realizar muito 
mai!l-não posso deixar de terminar com uma expressão 
de fé c confiança. nos destinos desta parce1a da Plt.tria 
Portuguesa: Moçambique está em marcha e nenhuma 
força. terrena será. capaz de o desviar ou de o deter no 
seu caminho. 
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