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Sociedade civil não engole burla 
da constituição da CNE

“O processo (da constituição da CNE) foi viciado, foi manipulado para colocar 
uma pessoa a dirigir a CNE. O Dr. Brazão Mazula deve-nos explicação de como 

sucedeu a eleição de Abdul Carimo na CNE”, Graça Samo

“Um processo da constituição da Comissão Nacional de Eleições desestruturado pode 
ser desestruturante (de todo o processo eleitoral)”, Professora Iraê Lundin 

“Os doadores depois de comerem camarão são os primeiros que aparecem a dizer que as 
eleições foram livres, transparentes e justas e ignoram todos estes problemas”, Alice Mabota

Maputo (Canalmoz) – A socieda-
de civil não aprova a constituição 
da actual Comissão Nacional de 
Eleições (CNE). A jogada de Brazão 
Mazula que à última hora propôs, 
a título individual, o sheik Abdul 
Carimo para dirigir o órgão, quando 
se notou que já não havia espaço 
para João Leopoldo da Costa con-
tinuar na direcção da CNE, mere-

ceu, na altura, o repúdio público 
das mais diversas organizações da 
sociedade civil e ontem o assun-
to voltou a dominar as discussões 
no decurso do 4.º Fórum Consul-
tivo AGIR, realizado em Maputo.

No encontro organizado pelo We 
Effect, no âmbito do programa AGIR 
– Acções para Uma Governação 
Responsável e Inclusiva, estiveram 

presentes representantes de mais de 
meia centena de organizações da 
sociedade civil. Todos os interve-
nientes foram unânimes em consi-
derar que a composição da actual 
CNE deixa o “campo de competi-
ção política minado” e os resulta-
dos de eleições organizadas neste 
contexto poderão ser tão viciados 
quanto a composição da CNE.

Alice MabotaProfessora Iraê Lundin Graça Samo
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O debate sobre a CNE seguiu a 
apresentação feita por Adriano Nu-
vunga onde disse, fundamentalmen-
te, que quando antes das eleições 
há já partidos políticos que têm a 
certeza de que irão vencer o escru-
tínio, então não se pode falar de 
eleições justas (ver a peça a seguir).

“Um processo desestruturado”
A Professora Iraê Baptista Lun-

din, representando a Diakonia, 
disse no debate que um processo 
da constituição da Comissão Na-
cional de Eleições desestruturado 
poderá resultar numa organização 
desestruturante e isso pode afectar 
todo o processo eleitoral. Iraê Lun-

din foi uma das personalidades que 
exigiu explicação, por escrito, ao 
CEDE – Centro de Estudos de De-
mocracia e Desenvolvimento – so-
bre a candidatura de sheik Abdul 
Carimo a membro da CNE e em 
explicação foi revelado que afinal o 
sheik foi proposto por uma pessoa 
e não por uma organização, vio-
lando desta forma a lei (ver caixa).

Na sua intervenção, a académica 
falou ainda dos elevados índices de 
abstenção em processos eleitorais 
que chegam a ser duas vezes mais 
elevados do que o total de votos ob-
tidos pelo partido ou candidato ven-
cedor. Disse que esta é uma situação 

A indicação do actual presidente 
da CNE para membro do órgão foi 
polémica. O sheik foi, na verdade, 
proposto à última hora por Brazão 
Mazula, que é membro do Centro 
de Estudos de Democracia e De-
senvolvimento. Mazula tramitou 
a candidatura de forma fraudu-
lenta, usando o nome do CEDE 
sem que a organização soubesse, 
seguindo quase que à risca o mes-
mo roteiro usado para tramitar a 
fraudulenta candidatura de Leo-
poldo da Costa, com a gravidade 
de Mazula ter feito tudo sozinho.

Mazula tramitou clandestina 
e ilegalmente a candidatura de 
Abdul Carimo, depois de o Ob-
servatório Eleitoral, organização 
que integra o CEDE, ter entrega-
do, oficialmente, a sua lista de 
candidatura composta por 16 no-
mes. Faziam parte da referida lista 
as seguintes individualidades: (1) 
Salomão Azael Moyana, (2) João 
Carlos Trindade, (3) Gilles Cistac, 
(4) Ivete Marlene Mafundza, (5) 
Alfiado Laita Zunguza, (6) Anas-
tácio Diogo Chembeze, (7) Edu-
ardo Chiziane, (8) Júlio Gonçalves 
Cunela, (9) Benilde dos Santos 
Nhalivilo, (10) Ana Cristina Mon-
teiro, (11) Paulo Isac Cuinica, (12) 
Jorge Frederico Borges de Olivei-

que pode resultar de processos elei-
torais não transparentes, tal como se 
assiste agora com a questão da CNE.

“A CNE foi manipulada”

Graça Samo, do Fórum Mulher, 
teve uma intervenção bastante 
contundente para com a compo-
sição da CNE. Disse que a actu-
al composição do órgão foi ma-
nipulada e viciada por Brazão 
Mazula, que é da sociedade civil. 

“Como cidadãos não podemos cri-
ticar o Governo quando agimos da 
forma em que se viu. Vimos que o 
processo da composição da CNE foi 

ra, (13) Ângelo Francisco Amaro, 
(14) Jacinta Jorge, (15) Arlindo Muri-
riua e (16) Joaquim Rafael Machava.

Esta lista foi aprovada em reunião 
do Observatório Eleitoral sem qual-
quer contestação. Estranhamente, o 
próprio sheik Abdul Carimo, mem-
bro do Observatório Eleitoral, acei-
tou a referida lista que depois seguiu 
para a Assembleia da República (AR).

Quando a Comissão ad-hoc, cria-
da para a selecção das personalida-
des da sociedade civil, publicou na 
Imprensa a lista dos candidatos, es-
tranhamente já aparecia o nome de 
Abdul Carimo como tendo sido pro-
posto pelo CEDE. Mas, na verdade, 
foi Brazão Mazula quem propôs o 
sheik de forma ilegal e fraudulenta.

 
A revelação do esquema

A Diakonia, uma organização 
não-governamental que trabalha 
em Moçambique para o fortaleci-
mento das organizações da socieda-
de civil, dirigida pela Professora Iraê 
Lundin, escreveu uma carta quer ao 
CEDE assim como ao Observatório 
Eleitoral a pedir esclarecimentos.

Em resposta pública, o Observató-
rio Eleitoral e o CEDE distanciaram-
-se da burla empreendida por Bra-
zão Mazula. Em cartas separadas as 

duas organizações esclarecendo 
que “à luz dos princípios de éti-
ca e por forma a evitar conflitos 
de interesses, era de bom-tom 
que o suporte da candidatura e a 
candidatura (do sheik Abdul Cari-
mo) tivessem ocorrido no quadro 
do processo levado a cabo pelo 
Observatório Eleitoral”. Nestes 
termos as duas organizações dis-
tanciavam-se do comportamento 
pouco ético de Brazão Mazula.

Encurralado e sem manobras, 
Brazão Mazula viu-se obrigado 
a explicar a sua própria burla. 
Em carta enviada à coordena-
dora da Diakonia em Moçambi-
que, Professora Iraê Lundin, Bra-
zão Mazula diz claramente que 
foi ele quem tratou da candi-
datura do sheik Abdul Cari-
mo, assumindo assim a fraude.

“Tenho a dizer que se houve 
alguma irregularidade no proces-
so que V.Excia denuncia, é da 
minha inteira responsabilidade 
e não do Observatório Eleitoral, 
nem do CEDE”, escreve Mazu-
la, deixando claro que de facto 
o sheik Abdul Carimo não pas-
sa de uma encomenda com fins 
inconfessáveis. Agora está con-
firmado o objectivo do trabalho 
sujo feito por Brazão Mazula. 

Sobre chegada fraudulenta de Abdul Carimo à CNE 
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Os perigos de um processo eleitoral 
viciado*

“O que se observa é que em muitos países com um partido dominante – que é o caso 
de Moçambique – o campo de competição eleitoral é tão estruturalmente desnivelado que é 
problemático falar de eleições justas, na medida em que o partido dirigente, muitas vezes o 

conquistador da independência e fundador do Estado, nunca se encara como um partido político, 
mas, sim, como o próprio Estado e a expressão do interesse geral” – Adriano Nuvunga

viciado. O processo foi manipulado 
para colocar pessoas a dirigir a CNE”, 
disse a activista para de seguida 
apontar os nomes dos responsáveis.

 “O Dr. Brazão Mazula deve-nos 
explicar o que sucedeu com a elei-
ção do sheik Abdul Carimo. Não 
foi ético, não conseguimos acre-
ditar naquilo”, disse na sala com 
quase centena de participantes.

Graça Samo lembrou que quando 
se notou que o processo da cons-
tituição da CNE estava viciado, a 
sociedade civil optou em retirar as 

Maputo (Canalmoz) – O acadé-
mico e director do Centro de In-
tegridade Pública (CIP), Adriano 
Nuvunga, fez ontem em Maputo 
uma apresentação que abordou 
a transparecia e a justiça nos pro-
cessos eleitorais em Moçambique 
e a sua consequência para a le-
gitimidade dos governos eleitos. 

Nuvunga demonstrou com base 
em factos combinados com teorias 
que em ambientes em que um parti-
do domina os órgãos de administra-
ção eleitoral (NdR.: o caso do par-
tido Frelimo para com a Comissão 

suas candidaturas, é o caso da Benil-
de Nhanlivilo, directora executiva 
do FORCOM, que optou em desistir 
da candidatura a membro do órgão.

“Doadores comem camarão 
e dizem que as eleições foram 

transparentes”

Alice Mabota foi outra a intervir 
de uma forma contundente. Repu-
diou a forma como os pleitos elei-
torais são organizados em Moçam-
bique e sugeriu que a sociedade 

civil deve ensinar ao cidadão em 
como votar para não vender seu 
voto em troca de t-shirt e bonés.

Alice Mabota manifestou-se ainda 
contra o papel dos doadores, que es-
tavam representados na sala através 
de muitos embaixadores. Disse que 
“os doadores depois de comerem 
camarão são os primeiros que apa-
recem a dizer que as eleições foram 
livres, transparentes e justas e igno-
ram todos estes problemas levanta-
dos pelos próprios moçambicanos.

Publicidade
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Enquadramento 

Governação 

Da legitimidade dos governos 

Nacional de Eleições), os governos 
daí resultantes não podem ser consi-
derados legítimos e as eleições não 
podem ser consideradas justas. “…o 

Inerente a esta proposta está a 
questão da legitimidade do gover-
no, uma vez que isso determina 

O Banco Mundial define a go-
vernação como tradições e ins-
tituições através das quais a au-
toridade é exercida num país 
para o bem comum . Nesta con-
cepção, a governação inclui: 

O processo através do qual 
os que estão em posição de au-
toridade são seleccionados, 
monitorados e substituídos;

A capacidade do governo de ge-
rir efectivamente os seus recursos e 
implementar políticas adequadas; e 

O respeito dos cidadãos e do 
Estado pelas instituições que 
governam as interacções eco-
nómicas e sociais entre eles.  

Mais amplamente, o PNUD con-
ceptualiza a governação como o sis-
tema de valores, políticas e institui-

Estas são notas para uma comuni-
cação a ser feita no Fórum Consul-
tivo 2013 do Programa AGIR, que 
se realiza no dia 11 de Setembro 
de 2013. O tema proposto é com-
plexo por exprimir um conjunto 
de premissas que são, de alguma 
forma, normativas dentro do actu-
al paradigma dominante, o liberal. 

campo de competição eleitoral está 
tão desnivelado a favor do partido 
dirigente que é problemático falar 
de eleições justas”, disse Nuvunga.

a sua habilidade de coordenar as 
várias redes que trabalham para 
a prossecução do bem comum. O 

ções através das quais a sociedade 
gere os seus negócios económicos, 
políticos e sociais através da inte-
racção dentro e entre o Estado, so-
ciedade civil e o sector privado. É a 
forma através da qual uma socieda-
de se organiza para tomar e imple-
mentar decisões, alcançando com-
preensão, acordo e acção mútua. 

Este sistema compreende os me-
canismos e processos para os cida-
dãos e os grupos articularem os seus 
interesses, mediarem as suas dife-
renças e exercerem os seus direitos 
e obrigações legais. É o conjunto de 
regras, instituições e práticas que es-
tabelecem limites e proporcionam 
incentivos aos indivíduos, organiza-
ções e empresas. A governação, in-
cluindo as suas dimensões política, 

Na tentativa de fazer uma dis-
cussão mais substantiva e menos 
normativa, o texto discute a pre-
missa subjacente ao tema dentro 
do conceito de governação visto 
através das lentes do Banco Mun-
dial e do Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD) e vai, paulatinamente, dis-

Devido à pertinência do assunto 
discutido pelo académico, o Canal-
moz publica, na íntegra, a apresen-
tação aqui:

pressuposto principal subjacente a 
esta posição é o de que os governos 
democraticamente eleitos possuem 

social e económica, opera a todos 
os níveis da empresa humana, seja 
na família, vila, município, nação, 
região ou globo (PNUD, 1997).

A ênfase nas duas definições é que 
as teorias da governação desafiam 
a compreensão tradicional do que 
constitui a força do Estado. Da pers-
pectiva de governação, o Estado 
busca a sua força, mais nos recursos 
públicos e privados coordenados 
do que nas suas capacidades legais 
e constitucionais. O ‘poder sobre’ 
de tipo legal foi substituído por um 
‘poder para’ mais de tipo contextu-
al (Stone citado em Pierre & Peters, 
2000). A implicação é que a trans-
formação do sector público envol-
ve ‘menos impulso no comando’ e 
‘mais articulação e/ou dinamização. 

secando sobre a ideia de eleições 
justas e transparentes e como o 
mesmo se liga aos demais as-
pectos apresentados no tema. 

A escolha desta abordagem 
deve-se ao facto de as eleições 
serem parte do amplo conceito 
de governação e ser dentro deste 
que se compreende o seu alcance.

Publicidade
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a legitimidade de tomarem decisões 
difíceis, porém necessárias, prin-
cipalmente na arena económica.

As duas definições acima apre-
sentadas sugerem que a legitimida-
de é visualizada em duas dimen-
sões: legitimidade orientada pelos 
subsídios (inputs) e orientada pelos 
resultados (outputs). A legitimida-
de orientada pelos subsídios deriva 
do acordo daqueles a quem lhes 
é pedido o cumprimento das leis, 
enquanto a legitimidade orientada 
pelos resultados deriva da efectivi-
dade das regras em produzir resul-
tados tangíveis. Por conseguinte, os 
argumentos orientados pelos inputs 
dizem respeito ao estabelecimento 
de procedimentos democráticos, 
aceites pela maioria, para a tomada 
de decisões colectivas vinculativas, 
enquanto os argumentos orientados 
pelos resultados referem a critério 
substantivo de buon governo, no 
sentido de que políticas efectivas 
podem reivindicar legitimidade se 
servirem ao bem comum (Scharpf, 
1997, citado em Kjaer, 2004:12). 

O argumento é que se a governa-
ção for largamente definida como o 
estabelecimento, aplicação e cum-
primento das regras de jogo, tais re-
gras necessitam de ser legitimadas 
para que possam ser estáveis. So-
bre este assunto, Rueschemeyer et 

A incerteza resulta dos pressupos-
tos subjacentes aos regimes demo-
cráticos que envolvem uma com-
petição aberta para a conquista do 
poder, para que ninguém ou nenhum 
grupo esteja certo da vitória antes 
da conclusão do processo eleitoral. 

al. (1992) e Mainwaring (1992) são 
esclarecedores quando dizem que 
a única característica óbvia duma 
democracia (consolidada) é quan-
do ‘…todos os actores assumem 
como dado adquirido que os pro-
cessos democráticos determinam 
a renovação do governo’ (p. 532). 

Usando a definição de Schumpe-
ter (1965), a democracia liberal é 
tida como tal ou pode ser tida como 
consolidada quando as pessoas, par-
tidos políticos e grupos perseguem 
os seus interesses de acordo com 
negociações e cooperação pacífi-
ca, competição com base nas regras 
dentro dum dispositivo institucional 
para chegar a decisões políticas, 
nas quais os indivíduos adquirem 
o poder de decidir, através de uma 
luta competitiva pelo voto popular. 

O principal argumento que emer-
ge da afirmação acima é que a con-
fiança no processo, bem como no 
resultado de processos eleitorais é 
crucial para a consolidação demo-
crática. Mainwaring (1992) defen-
de que uma condição necessária 
para a sobrevivência das democra-
cias é a aquiescência das regras do 
jogo político e a lealdade a essas 
regras, isto é, a aquiescência so-
bre o processo democrático em si, 
especialmente por elites políticas. 

Leftwich (1997) argumenta que 

Quando um antigo partido-estado 
aceita a democracia, este abandona 
o controlo efectivo sobre os resulta-
dos do processo eleitoral. Este posi-
ciona-se, então, numa situação com 
pelo menos duas dimensões, ambas 
compreensivamente ameaçado-

para a democracia se consolidar, 
deve haver legitimidade política 
dentro do regime. Mas, tal legitimi-
dade é defendida pela medida em 
que o eleitorado – ou, mais realisti-
camente, os partidos políticos – con-
sideram que o governo tem proces-
sualmente direito de estar no poder. 
Isso significa que, para os objectivos 
presentes, o governo pode ser tido 
como politicamente legítimo quan-
do o resultado da eleição reflecte as 
preferências da votação de acordo 
com determinadas regras e quando 
os resultados não tenham sido frau-
dulentos. Para Barker (1990) a legiti-
midade existe quando há crença no 
direito dum governo para governar. 

Em resumo, Leftwich (1997) diz 
que um regime democrático não 
pode sobreviver por muito tem-
po a menos que goze de uma for-
ma de legitimidade, tanto através 
da aceitação pacífica como, mais 
comummente, através da apro-
vação passiva. Por conseguinte, 
a consolidação democrática com 
sucesso ocorre via legitimação e, 
neste contexto, legitimação deri-
va da (boa) governação eleitoral. 
Nesta conformidade, Przeworski 
(1988) vê a democratização como 
um processo de institucionaliza-
ção da incerteza; de sujeitar todos 
os interesses à imprevisibilidade. 

ras: por um lado, pode não ganhar 
as eleições e perder o poder e, por 
outro lado, as mudanças políticas 
introduzidas por um novo governo 
podem danificar os seus interesses. 
Neste contexto, a boa governação 
eleitoral é importante para a cre-

Desnivelamento do Campo de Competição Eleitoral 

Publicidade



ano 5 | número 1043 | 12 de Setembro de 20136

www.canalmoz.co.mz

dibilidade das instituições e, em 
particular, para a transição e con-
solidação das novas democracias. 

Elklit e Reynolds (2002) identifi-
cam a principal tarefa da governa-
ção eleitoral como sendo de pro-
videnciar certeza processual para 
assegurar a substancial incerteza 
subjacente às eleições democrá-
ticas. Schedler e Mazaffar (2002) 
exploram esta questão mais pro-
fundamente. Eles observam que as 
escolhas da governação eleitoral 
efectuadas por indivíduos e grupos 
poderosos são importantes. Estas 
escolhas estão relacionadas com 
uma série de questões, como a es-
trutura organizacional da instituição 
central encarregue pela gestão elei-
toral; a sua independência política, 
as suas motivações internas e a sua 
transparência. Assim, a governação 
eleitoral é sobre as escolhas feitas 
em torno das instituições eleitorais 
que têm um impacto sobre os ní-
veis gerais de prestação de contas.

Pastor (1999) concorda com esta 
análise. Ele aponta para o cres-
cente reconhecimento de que o 
quadro organizacional da gestão 
e administração eleitoral – como 
a competência e a imparcialida-
de das comissões eleitorais ‘inde-
pendentes’ – é importante para a 
qualidade da democracia eleitoral. 
Ele nota que enquanto os elemen-
tos que tornam as eleições livres e 
justas são ilusoriamente simples, 
os governos dispostos a manipular 
os resultados geralmente estabele-
cem as suas fundações para o fazer 
muito antes dos períodos eleitorais. 

Enquanto os critérios de avaliação 
de eleições justas e transparentes di-
zem respeito ao processo eleitoral, 
os aspectos fundamentais que dis-

torcem a competitividade eleitoral 
acontecem bastante antes do pro-
cesso eleitoral iniciar. Em inglês se 
usa o termo playing field que em por-
tuguês seria o equivalente a ‘campo 
de competição’. O que se observa é 
que em muitos países com um par-
tido dominante – que é o caso de 
Moçambique – o campo de compe-
tição eleitoral é tão estruturalmen-
te desnivelado que é problemático 
falar de eleições justas, na medida 
em que o partido dirigente, muitas 
vezes o conquistador da indepen-
dência e fundador do Estado, nunca 
se encara como um partido políti-
co mas, sim, como o próprio Esta-
do e a expressão do interesse geral. 

Nesta conformidade, o seu inte-
resse é o de saborear os frutos da 
legitimidade eleitoral sem se sujei-
tar à incerteza eleitoral subjacente 
ao jogo democrático-eleitoral. O 
papel do próprio Estado é, de algu-
ma forma, desvirtuado e orientado 
para obliterar os espaços de força 
da oposição e, desta maneira, enfra-
quecer e derrotar a oposição antes 
de iniciar o processo eleitoral. É que 
muitos partidos dominantes tiveram 
sucesso em se fazer passar pelo pró-
prio Estado, onde muitos funcioná-
rios encaram o seu papel como sen-
do de defender o partido dirigente 
e não de servir o interesse público, 
no sentido de bem comum que, 
por conceito, se situa acima do in-
teresse dos vários partidos políticos 
que agitam o sistema político. Por 
assim dizer, e num posicionamento 
Aristotélico, muitos funcionários do 
Estado, incluindo em Moçambique, 
não qualificam o conceito de fun-
cionários públicos, porque apesar 
de pagos pelos impostos públicos 
compreendem o seu papel, como 

sendo o de defender os interesses 
dum partido e não do bem comum. 

A terminar 

Voltando para os três aspectos do 
conceito de governação do Banco 
Mundial, fica claro que, em contex-
tos de partidos dominantes, como 
Moçambique, o primeiro aspecto, 
o que tem que ver com o proces-
so através do qual os que estão em 
posição de autoridade são selec-
cionados, monitorados e substitu-
ídos, é seriamente problemático. 

Primeiro, em torno da própria go-
vernação eleitoral que é marcada 
por questionamentos em torno da 
legalidade e legitimidade de parte 
dos órgãos de administração elei-
toral e das regras que pretendem 
implementar. A exclusão de parti-
dos políticos em 2009 e a retirada 
de partidos políticos do processo 
eleitoral em 2013 constrangem a 
legitimidade dos processos eleito-
rais, compreendendo que mais do 
que os cidadãos e os observadores 
eleitorais nacionais internacionais, 
são os partidos políticos e demais 
actores políticos que devem con-
cordar com a legalidade e legiti-
midade dos processos eleitorais. 

Segundo, conforme referido aci-
ma, o campo de competição eleito-
ral está tão desnivelado a favor do 
partido dirigente que é problemáti-
co falar de eleições justas. Em todo 
o mundo, o partido dirigente usa o 
poder público para tirar vantagens 
em relação aos seus adversários, 
mas em contextos de partidos domi-
nantes como Moçambique isso é tão 
estrutural que distorce o alcance de 
competição eleitoral. Nalguns con-
textos, a retirada de partidos políti-

Publicidade
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cos da oposição de processos elei-
torais e, em caso de participar, de 
não legitimar os resultados é hipo-
teticamente movido pela impossibi-
lidade institucional de alterar o sta-
tus quo que muitas vezes, como em 
Moçambique, assenta numa vitória 
eleitoral frágil, por um lado, por ser 
sustentada por apenas pouco me-
nos de um terço de eleitores recen-
seados e, por outro, pelo facto de a 
abstenção ser perto do quase o do-
bro dos votos do partido dominante.

Daqui decorre a legitimidade ou 
não dum governo para assegurar 
as duas últimas partes da definição 
de governação apresentada pelo 
Banco Mundial, nomeadamente: a 
(i) capacidade do governo de gerir 
efectivamente os seus recursos e im-
plementar políticas adequadas; e (ii) 
o respeito dos cidadãos e do Estado 
pelas instituições que governam as 
interacções económicas e sociais 
entre eles. Para estas duas dimen-
sões do conceito de governação a 
questão fundamental que se coloca 
é: até que ponto há, na sociedade 
e, principalmente, entre os actores 
políticos, a crença no direito dum 

Maputo (Canalmoz) – Armando 
Guebuza, na qualidade de presiden-
te do partido Frelimo, inaugurou on-
tem na Machava a universidade par-
tidária denominada “Nachingwea”.

Guebuza disse que a Universidade Na-
chingwea tem a missão de “formar patriotas 
que acreditam que só aos moçambicanos 
cabe a missão de lutar e vencer a pobreza”.

 A universidade funciona nas instala-
ções onde outrora era a sede da OMM 

governo para governar. Este direito 
decorre de sucesso eleitoral obtido 
num processo conduzido num qua-
dro de boa governação eleitoral. 

A legitimidade política decorrente 
da conquista do poder político num 
quadro de boa governação eleito-
ral assegura a confiança e autori-
dade do poder público para, num 
quadro de aceitação pública, arti-
cular, coordenar e liderar os vários 
segmentos da sociedade política, 
económica e social para a realiza-
ção do bem comum. Na verdade, 
onde há legitimidade decorrente de 
conquista do poder político num 
quadro de boa governação eleito-
ral não há lugar para a ameaça à 
paz, à estabilidade política e social 
e, necessariamente, haverá uma 
boa governação (que em harmonia 
com a definição do PNUD, acima 
apresentada, se manifestará, pelo 
menos, no respeito pelo bem públi-
co e necessidade de sua destrinça 
com o bem privado), porque o go-
verno do dia será temente de per-
ca de poder nas eleições seguintes. 

Quando este temor não existe, a 
função política das eleições é esva-

a nível da província de Maputo. Não 
foram revelados os custos da reabili-
tação e apetrecho do empreendimen-
to nem a proveniência dos mesmos.

 “A Universidade Nachingwea her-
da o património político concebido, 
desenvolvido e aprimorado ao longo 
da Luta de Libertação Nacional. Her-
da um nome de prestígio que reverbe-
ra na história desta pátria de heróis e no 
quotidiano como cidadãos”, disse Gue-

ziada e permite um insidioso pro-
cesso de politização do Estado e 
particularmente de confusão entre 
Estado e partido; funcionário públi-
co e partidário disfarçado de públi-
co. Em contextos de partido domi-
nante, como Moçambique, a ideia 
de eleições transparentes e justas 
pode, na verdade, significar pouco 
para uma governação democrática 
se o campo de competição eleitoral 
já tiver sido estruturalmente desni-
velado antes do processo eleitoral 
iniciar. O principal dos problemas 
decorrentes deste quadro é a con-
fusão entre o interesse público e o 
interesse político do partido diri-
gente que se operacionaliza atra-
vés dum Estado que tende a não 
ter uma existência independente 
do partido dominante. (Redacção)

*Título da responsabilidade 
do Canalmoz. O título original 
do artigo é: “Eleições Justas e 
Transparentes – um Passo Funda-
mental para Assegurar a Gestão 
Responsável e Transparente do 
Interesse Público, Preservação 
da Paz e Estabilidade Nacional” 

buza que de resto foi o único a falar.
 Nachingwea é nome de uma an-

tiga base militar do ex-movimento 
de libertação do domínio colonial 
português, FRELIMO, a quem hoje 
o partido Frelimo adoptou o nome.

Numa primeira fase, a universidade vai 
ministrar cursos de Economia, Informática, 
Ciências Jurídicas, Políticas e Administra-
ção Pública. Este ano estão matriculados 
cerca de 500 estudantes. (Cláudio Saúte)

Partido Frelimo abre sua universidade

Anuncie no

Contacte-nos:
canal.i.canalmoz@gmail.com ou

Telefone: (+258) 823672025| (+258) 842120415|  (+258) 828405012
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Inhambane (Canalmoz) – Cerca de 
dez mil funcionários públicos em Mo-
çambique encontram-se numa situa-
ção irregular devido à ausência de vis-
to do Tribunal Administrativo nos seus 
contratos de trabalho com o Estado.

Este assunto foi colocado on-
tem pela ministra da Função Pú-
blica, Vitória Diogo, à sua chega-
da à cidade de Inhambane onde 

Maputo (Canalmoz)  - O presi-
dente da República, Armando Gue-
buza, promulgou na última terça-
-feira a Lei que cria o Estatuto do 
Médico, após verificar a constitucio-
nalidade do instrumento que estabele-
ce direitos, deveres e regimes jurídico, 
administrativo e profissional da classe.

O Estatuto do Médico levou 17 
anos para ser aprovado pelo Parla-
mento moçambicano e foi uma das 
reivindicações levantadas pelos mé-
dicos do país durante as duas greves 
feitas este ano. Só viria a ser apro-
vado no passado mês de Agosto.

A Presidência da República refere 

irá trabalhar nos próximos dias.
“No País estamos a falar de cerca de 

dez mil funcionários que estão numa 
fase irregular, este é um número que 
dentro dos próximos dias poderá au-
mentar com a entrada em vigor do novo 
regulamento sobre a contratação dos 
funcionários públicos”, disse a ministra.

A ministra falou ainda de funcioná-
rios “fantasmas” e disse que a edu-

em comunicado que o chefe de Esta-
do promulgou a Lei que cria o Estatuto 
do Médico na Administração Públi-
ca, após ter verificado que a mesma 
“não contraria a Lei Fundamental”.

Em Agosto, o Parlamento  aprovou, 
na generalidade e por consenso  com 
voto da Frelimo, o documento que 
também atribui aos médicos direitos 
de seguro, bem como subsídios de 
riscos e exclusividade profissionais.

A Associação Médica de Moçambi-
que vem reivindicando que o estatuto 
está aquém das exigências dos seus fi-
liados. Este ano, os médicos moçambi-
canos paralisaram as suas actividades 

cação é campeã neste aspecto.
 “Muitos casos desta natureza vêm 

do sector da educação, existe pro-
fessores fantasmas, mas este decre-
to (de contratação de funcionários 
públicos) irá combater funcionários 
inexistentes na função pública” , dis-
se a ministra dando prazo de um ano 
para resolver o problema. (Luciano 
da Conceição, em Inhambane)

em duas greves separadas em protesto 
contra a recusa do Governo de aceitar 
um aumento de 100 por cento de sa-
lário, que determinou um incremento 
de apenas 15 por cento do ordenado.

Os médicos reclamaram ainda um 
subsídio de risco de 35 por cento e 
“habitação condigna” para os profis-
sionais deslocados das suas áreas de re-
sidência, mas estas reivindicações não 
foram satisfeitas pelo executivo que 
alegou falta de condições. Actualmen-
te, muitos deles e outro pessoal de saú-
de enfrentam processos disciplinares 
nos seus locais de trabalho por terem 
aderido à greve. (Bernardo Álvaro)

Guebuza promulga Estatuto do Médico

Em todo o País

Dez mil funcionários do Estado em 
situação irregular

Maputo (Canalmoz) –  Decorre 
nesta quinta-feira, no Museu Nacio-
nal de Arte, a inauguração da XII edi-
ção da Bienal de Arte TDM 2013.

A exposição, subordinado ao tema “CA-
MINHOS”, reúne um total de 57 obras em di-
versas modalidades e técnicas, inicialmen-
te apuradas de entre 162 obras candidatas.

A inauguração coincidirá com o lan-

çamento do Catálogo da Exposição e a 
divulgação pública dos nomes dos ven-
cedores do concurso e a quem se desti-
narão a conquista dos valores monetário 
oferecidos pela organização que são de: 
150.000 MT para o primeiro classifi-
cado, 100.000 MT e 50.000 MT para 
o segundo e terceiros respectivamente.

A exposição, que decorrerá até o dia 

27 de Outubro, será preenchida com al-
gumas actividades paralelas, sobretudo 
palestras à volta da temática da Exposição 
e das Artes Plásticas em geral, cujas datas 
e temas serão anunciados pela  imprensa.

A Bienal é uma iniciativa da em-
presa Telecomunicações de Mo-
çambique e inserida no âmbito da 
sua responsabilidade social.  (FDS)

TDM inaugura exposição de arte e 
premeia vencedores
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Capitais Provinciais

Maputo

Xai-Xai

Beira

Quelimane

Nampula

Lichinga

Inhambane

Chimoio

Tete

Pemba

Sexta-Feira Sábado Domingo

Previsão do Tempo até Domingo

max: 22º min: 18º

max: 24º min: 18º

max: 27º min: 21º

max: 28º min: 20º

max: 30º min: 17º

max: 32º min: 22º

max: 38º min: 22º

max: 35º min: 17º

max: 30º min: 23º

max: 29º min: 17º

max: 29º min: 22º

max: 32º min: 21º

max: 27º min: 22º

max: 31º min: 21º

max: 30º min: 17º

max: 32º min: 22º

max: 37º min: 22º

max: 33º min: 17º

max: 29º min: 23º

max: 28º min: 15º

max: 32º min: 21º

max: 34º min: 21º

max: 29º min: 22º

max: 33º min: 21º

max: 34º min: 17º

max: 35º min: 23º

max: 39º min: 22º

max: 33º min: 16º

max: 29º min: 23º

max: 29º min: 14º

max: 28º min: 21º

max: 31º min: 20º

max: 29º min: 21º

max: 31º min: 21º

max: 33º min: 16º

max: 34º min: 21º

max: 39º min: 22º

max: 32º min: 15º

max: 29º min: 23º

max: 28º min: 14º

Quinta-Feira

Maputo (Canalmoz) -  O Stan-
dard Bank procedeu, terça-feira 
última, em Maputo, à entrega de 
um acervo bibliográfico, no valor 
de 20 mil dólares norte-america-
nos, à Escola Portuguesa, como 
prémio, por ter vencido o con-
curso MFW School, inserido na 8ª 
edição do Mozambique Fashion 
Week (MFW), que decorreu de 7 a 
15 de Dezembro do ano passado.

Parte do lote de livros oferecidos 
à Escola Portuguesa, vai constituir 
um total de 10 maletas a ser cana-
lizadas para o projecto “Mabuku 
Ya Hina”, que visa a promoção 
da leitura nas escolas públicas e 
comunitárias do País, disponibili-
zando serviços de aprendizagem.

Intervindo no acto de entre-
ga, a directora de Recursos Hu-
manos do Standard Bank, Hélia 
Campos, referiu que a premiação 
“representa o cumprimento de 
mais uma etapa do nosso projec-
to de apetrechamento de biblio-
tecas dos municípios e escolas 
moçambicanas, no âmbito da 

nossa responsabilidade social”.
“Serve, igualmente, para mo-

tivar a direcção desta e demais 
escolas a acompanharem e mo-
tivarem a participação dos seus 
alunos no concurso MFW Scho-
ol”, realçou Hélia Campos.

Por sua vez, Ana Paula Rel-
vas, coordenadora da Biblioteca 
da Escola Portuguesa, disse que 
“receber livros, para nós é sem-
pre uma coisa fantástica, porque 
vem enriquecer o nosso acervo 
e contribuir para formar mais e 
melhores leitores, que é o nos-
so grande objectivo, não só den-
tro da nossa escola, mas também 
nas escolas moçambicanas”.

“O nosso acervo é grande, mas 
como todas as bibliotecas está 
sempre incompleto, pelo que es-
tes livros vão contribuir bastante 
para que o nosso acervo seja cada 
vez melhor e responda às solici-
tações”, frisou Ana Paula Relvas.

Christine Ramela, representan-
te da DDB, promotora do MFW, 
agradeceu ao Standard Bank por 

ser parceiro do MFW, em geral, 
mas também pela ajuda que o Ban-
co tem vindo a prestar ao projecto 
MFW School, desde o ano passado.

“Não existem muitas escolas 
que tenham as bibliotecas apetre-
chadas, daí que, como DDB-Mo-
çambique, naquilo que é a nossa 
responsabilidade social, achamos 
que não é só premiar o estudan-
te vencedor do MFW School, 
mas também deixar alguma coi-
sa para a sua escola”, realçou.

Refira-se que a Escola Portu-
guesa venceu o concurso MFW 
School, na sequência da vitória 
conquistada pela sua aluna, Yu-
nara Zaqueu, que, na altura, re-
cebeu como prémio de 27 mil 
meticais e uma viagem para a 
África do Sul, onde estagiou num 
atelier de um conceituado esti-
lista daquele país vizinho. (FDS)

Standard Bank entrega acervo 
bibliográfico à Escola Portuguesa

Os artigos de opinião inseridos nesta edição 
são da inteira responsabilidade dos respecti-
vos autores e não reflectem necessariamente 

o ponto de vista da direcção do jornal.


