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Na manhã de ontem em Maputo

Algumas assembleias de voto permaneceram fechadas
- “Nem todos os representantes dos partidos políticos da oposição estavam presentes em certas mesas de voto, com maior
destaque  para o MDM

Algumas assembleias de voto na cidade
de Maputo não cumpriram com o tempo
marcado para a sua abertura, enquanto
outras não chegaram a abrir pelo menos
até ao fim da manhã  de ontem, data que
decorreu o processo de votação do
Presidente da República , dos deputados
da Assembleia da República ne dos
Membros das Assembleias Provincias.
Esta constatação foi feita ontem em Ma-
puto, pela Chefe da Comissão do Obser-
vatório da União Europeia, Judith Sar-
gentini, que falava à  imprensa, fazendo
avaliação daquilo que foi o comporta-
mento das assembleias de voto no pe-
ríodo da  manhã de 15 de outubro do ano
em curso, data eleita para os pleitos
eleitorais no país.
Outra constatação feita pelo Observa-
tório da União Europeia, está relacionada
com a ausência dos representantes em
certas mesas de voto dos representantes

maior destaque  para o MDM.
“Nem todos os partidos políticos da
oposição estão representados nas
mesas de voto pelos seus delegados,
em algumas assembleias de voto
notamos que alguns partidos não
tinham lá os seus representantes, o que
é preocupante dado que não sabemos
quais são os motivos que ditaram esta
ausência dos delegados dos partidos
de oposição em algumas assembleias
de votação” referiu Judith Sargentini,
Chefe da Comissão de Observação da
União Europeia.
Falando das implicações que podem
advir da ausência dos delegados dos
partidos de oposição nas assembleias
de votação  Sargentini disse que  os
próprios partidos pdem dar  explicação
do que está a suceder-se, e como espe-
ram reagir  no caso de não se sair bem
nestes pleitos eleitorais.
Ainda na mesma senda do processo
eleitoral, decorrido ontem em  todo
território nacional a Chefe da Comissão
de Observação da Uniao Europeia  indi-

cou que a sua equipa de trabalho está
indignada pelo facto de não ter sido
autorizados a exercer as suas funções
algadamente devido a falta de carimbos
na sua documentação.
Contudo, a fonte garantiu que ao nível
do país, as mesas de voto abriram a tempo
, sem registo de atraso, dando indicação
ainda de que o processo decoria normal-
mente
Entretanto, os membros das mesas de
voto, enfrentaram dificuldades no pro-
cesso, ligadas à existência de cartões de
eleitores sem números das assembleias
de votação, o que remetia à confrontração
nome por nome, fazendo  com que o pro-
cesso se tornasse morroso, conforme re-
velou Olinda Cumbe, escritinadora numa
das assembleias de voto da escola pri-
mária completa Filipe Samuel Magaia, que
falou à nossa equipa de reportagem.
Cumbe disse ainda que fora desta ques-
tão, o processo está decorrer numa nor-
malidade, sem motivos para queixas .

                                                                 DPdos partidos políticos da opsição com
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Em quatro cidades problemáticas

CNE diz que todas assembleias abriram durante o dia
O porta-voz da CNE, Paulo Cuinica diz que nas cidades da Beira, Nampula, Angoxe e Nacala-Porto, as assembleias de voto
abriram durante o dia. Nestas cidades houve registo de atrasos exagerados, que ultrapassam o prazo legalmente estabelecido.
Ainda que as assembleias tenham aberto antes do fim do dia, claramente não abriram antes das 12 horas, pelo menos, nos seis
locais em que o CIP reportou que houve atraso de mais de seis horas.
Nos termos do disposto no nº 1 do artigo
71 da Lei 8/2013, de 27 de Fevereiro,
derrogada e republicada como anexo da
Lei número 12/2014, de 23 de Abril, em
caso de ocorrência de irregularidades que
impeçam o processo de votação, a mesa
da assembleia de voto tem até quatro
horas para proceder ao suprimento de tais
irregularidades, o que significa que
nenhuma mesa deve abrir depois das 11
horas, uma vez que as assembleias de
voto abrem as sete horas.
 ”Tornando-se impossível suprir as
irregularidades dentro do prazo previsto
no número anterior, o presidente da mesa

declara encerrada a assembleia de voto e
participa o facto à Comissão Nacional de
Eleições para decisão, através do Secre-
tariado Técnico de Administração Eleitor-
al”,  número 2 do artigo 71
Todavia, nos casos reportados pelo CIP e
outros observados, por via das diferentes
plataformas, esta norma não foi respeitada,
e o STAE e CNE não querem reconhecer a
ilegalidade, ao argumentar que as urnas
estavam abertas mais tardar até as 10 horas.
A legislação eleitoral em vigor atribui à CNE
competência para conhecer e curar tais
casos, designadamente, por via da alte-
ração do período de votação por um

período não superior a um dia, de
acordo com a alínea b) do número 2
do artigo 9 da Lei número 6/2013, de
22 de Fevereiro, derrogada e republi-
cada como anexo da Lei número 9/
2014, de 12 de Março.

Votos destruídos em Tsangano
voto queimados e as urnas abertas
por membros da Renamo em assem-
bleias de voto localizadas na EPC de
Gumbacere, em Tsangano. Esta notí-
cia  foi publicada ontem à tarde no
nosso Boletim 58 da CIP.

                                                 Redacção

Encerramento das urnas
Presidente de mesa detido por enchimento de urnas

Os correspondentes do CIP relatam que, no final da votação, ainda havia algumas
assembleias de voto com um número significativo de pessoas ainda por votar, e, apenas
algumas encerraram às 18h30 ou 18h45.
Um número de assembleias de voto,
inclusive em Moma, Nampula, e Mecula,
Niassa, tinha longas filas e teve que
permanecer aberto por mais tempo.

Observatório Eleitoral vaticina baixa
participação

 O Observatório Eleitoral informa que
seus observadores, num total de 778
assembleias de voto relataram que 34%
dos eleitores tinham votado até às 14h30.
A maior parte das pessoas votou por volta
das 14.30, o que sugere uma participação
igual ou inferior aos 45% registados em
2009 e 43%, em 2004.

Tiroteios para dispersar eleitores
Na EPC de Macombe, no bairro da
Munhava, na Beira, agentes da FIR
dispararam balas e gás lacrimogénio para
dispersar eleitores que não quiseram
abandonar o local depois da votação.
Uma situação similar, resgistou-se na
escola Secundária 12 de Outubro, na

Cidade de Nampula, onde os eleitores se
recusavam a abandonar o local depois da
votação, com o argumento de acompanhar
o processo de votação.

Tumultos em Angoche causaram
interrupção da contagem

Indivíduos assaltaram as assembleias de
voto em Inguri, Angoche, o que originou a
fuga dos MMVs, levando a interrupção da
contagem em algumas assembleias de voto.

Em Nampula
Nas últimas horas da votação, as assem-
bleias da EPC dos Belenes, em Nampula,
registou uma enchete irregular dos eleitores
que logo pela manhã foram impedidos de
exercer o seu direito devido ao desapare-
cimento dos cadernos eleitorais.
Os mesmos alegam que não vão sair do
posto de votação antes de votar e a polícia
disparou para o ar balas verdadeiras e gás
lacrimogénio, visando dispersar a multidão.

Membro do MDM baleado

Um membro do MDM se encontra
hospitalizado no distrito de Dondo,
na província de Sofala, na sequência
de dois tiros atirados por agente da
polícia.O cidadão, cujo nome não foi
apurado, diz que estava a contextar a
introdução de uma urna pré-pre-
enchida numa assembleia de voto e
se desencadeou um tumulto.
De salientar que os dois tiros atin-
giram as duas pernas, numa das quais
partiu o osso.

Cortes  de energia
Depois das 18 horas, os cortes de
energia começaram a ser frequentes e
a generalizar-se em muitas províncias
do país.   Esta situação vai afectar o
processo de apuramento dos votos,
criando condições para fraude.
Relatos de correspondentes do
FORCOM indicam que os cortes se
registaram em: postos de votação em
Homuine, sem energia, na Escola Pri-
mária de Maringane, em Pemba, al-
guns postos em Bárue, alguns postos
na Cidade de Nampula, algumas
assembleias na cidade de Lichinga.
                                               Redacção
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16 de Outubro de  2014
Apesar de algumas falhas

Enchentes marcam primeiras horas de votação
O processo de votação para eleição do novo Presidente da República, deputados para a Assembleia da República e membros das
assembleias provinciais iniciou normalmente na maior parte do país, com grande parte das assembleias a abrirem a horas.
Grande parte dos correspondentes do
CIP reportam enchentes superiores a
100 eleitores nas assembleias regista-
das nas primeiras horas, o que indica
um afluxo considerável.
Por outro lado, reportam morosidade
no atendimento, decido à lentidão na
identificação dos nomes dos eleitores,
troca de cadernos, repartição de
cadernos por várias mesas.
Igualmente, houve registo de demora
na atribuição de credenciais aos de-
legados de candidatura dos partidos
políticos, atrasos na alocação de ma-
teriais, como urnas e de montagem das
próprias assembleias de voto.
Todos estes factores ditaram a demora
na abertura das mesas de voto.
Incidências consideráveis
Na Escola Primária Completa Manga
Loforte, na cidade da Beira, 10 Assem-
bleias de voto continuavam encerradas
até pouco mais de 9 horas. Na Escola
Primária Completa de Angoche, 10
Assembleia de Voto estão encerradas.
Na cidade de Nampula faltam seis
cadernos em alguns dos 9 postos de
votação e muitos eleitores tiveram que
regressar para as suas casas sem,
votar. Na Escola Primaria Completa dos
Beleneses, em Nampula, sete das 14
mesas não iniciaram no tempo previsto
e não havia informações sobre a
abertura até por volta das nove horas.
Na Escola Primaria de Muegane, em
Nampula, falta de pelo menos cinco
cadernos nalgumas das 11 assembleias
instaladas. Na escola secundária 12 de
Outubro, na Cidade de Nampula, o
processo arrancou duas horas depois
devido a questões de logística ligadas
a falta de cadernos eleitorais no local.
Algumas mesas encontravam-se en-
cerradas nas cidades de Chimoio,
Pemba, e Matola até as 9 horas. A EPC
Sede Macomia, em Cabo Delgado,
algumas mesas apenas abriram depois
das 9 horas, secola Secundária da Vila
de Inhassunge, na Zambézia, assem-
bleias abertas apenas as 9 horas, Es-
cola Secundária de Massinga, em
Inhambane, falta assembleia de voto.
- Em Metangula, Niassa, os heli-
cópteros para a distribuição do material
de votação só chegaram esta manha e
até as 10 horas ainda se encontravam
a transportar o material.

Nampula falha acreditação de
observadores

O Secretariado Técnico da Adminis-
tração Eleitoral (STAE) na província de
Nampula falhou a emissão de credenciais
para mais de 400 observadores do
Observatório eleitoral (OE), que neste
momento estão impedidos de acompa-
nhar o processo.
O OE diz que os nomes da lista finais
foram apresentados na quinta-feira na
semana passada (9 de Outubro), mas
houve demora na emissão de creden-

ciais. Algumas credenciais estão a ser
emitidas desde o início desta manhã.
Espera-se que os observadores façam,
também a contagem paralela dos votos,
(PVT, Paralel Vote Tabulation, em inglês) e
a falta de emissão de credenciais significa
que muitos não serão capazes de cobrir as
zonas mais remotas da província, no
momento da contagem, esta noite.
Há também relatos de falta de emissão de
credenciais para observador em Cabo
Delgado e Sofala.
                                                         Redacção

HCB tem novo membro do
Conselho de administração

- Trata-se do Eng. Móises Machava
O Presidente do Conselho de Administração da HCB, Paulo Muxanga, acaba de
apresentar aos trabalhadores, Móises Machava como novo membro do Conselho de
Administração da empresa, em substituição do eng. Gildo Sibumbe, que foi indigitado
à exercer as funções de PCA da Electricidade de Moçambique (EDM).
Na ocasião, o Presidente do Conselho
de Administração da HCB, Paulo Muxan-
ga, apontou como o principal desafio do
novo membro do Conselho de Adminis-
tração, liderar o desafio de modernização
da infraestrutura visando melhorar o
nível de produção da empresa bem como
a qualidade dos serviços aos clientes.
O Presidente do Conselho de Admi-
nistração da HCB, Paulo Muxanga, con-
siderou ser importante o empenho do
Engº Móises Machava para elevar os
padrões de operação e manutenção e
alinhá-los com as melhores práticas
internacionais da indústria energética,

com vista agarantir a sustentabilidade e
longevidade do empreendimento de Caho-
ra Bassa, para que possa ser, não só um
projecto de hoje, como também das futuras
gerações.
Por seu turno, o nomeado garantiu que dará
continuidade ao brilhante trabalho desen-
volvido pelo seu antecessor nomeada-
mente na Direcção de Engenharia e Manu-
tenção (DEM) como na Direcção de Gestão
de Operações (DGO).
Eng. Moises Machava ingressou nos qua-
dros da HCB, em 1995, e até a data da sua no-
meação desempenhava as funções de Direc-
tor de Engenharia de Manutenção. Redacção

Na credenciação dos delegados de candidaturas

CNE culpa partidos políticos pelo atraso
O porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, Paulo Cuinica, responsabiliza os
partidos políticos pelo atraso na acreditação dos delegados de candidaturas.
“A lei estabelece que os partidos po-
líticos devem apresentar as listas dos de-
legados de condidaturas até 20 dias an-
tes das eleições. Ora, até hoje (dia 15 de
Outubro), ainda estamos a receber as lis-
tas”, explicou Cuinica, adicionando que
“a CNE decidiu aceitar as listas mesmo
fora do período estabelecido pela lei”,
por considerarem que “os partidos são
os donos do processo”.
Esta situação, segundo Cuinica, fez com
que a CNE interrompesse, por algum tem-
po, o processo de acreditação dos obser-

tidos políticos.
Cidadão flagrado com urnas na Beira
Um cidadão, cuja identidade ainda não foi
revelada está detino na segunda esquadra
da PRM na cidade da Beira, por ter sido
flagrado na posse de seis urnas vazias no
posto de votação da Munhava.
O cidadão, que foi descoberto por popu-
lares, alega ser um funcionário da STAE
provincial, que tinha a missão de fazer a
distribuição de material pelos postos de
votação.
Entretanto, o STAE ao nível da Cidade da
Beira, diz que o mesmo não foi acreditadovadores eleitorais para atender os par-
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287,13    289,00
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para trabalhar naquela região e não
consta na lista do pessoal operativo
destacado para estas eleições.
Incidências
- Duas mesas da Escola Secundária
da Manga, designadamente 205 e 208
ja abriram e os eleitores estão a votar,
num processo que decorre normal-
mente.
- Na EPC Chanica, Mandimba, Niassa,
um eleitor tentou fazer campanha a

favor do partido Frelimo, enquanto
aguardava a sua vez para votar e foi ata-
cado por outros eleitores no local. A polícia
foi chamada a intervir.
- A a mesa de voto nr 07004620, na EPC
Massange, no Bairro da Manga-Beira,
ainda se encontrava encerrado às 13hs
quando um correspondente do CIP visitou
o local.
- Na EPC de Cariaco, em Pemba, duas
mesas de voto foram alocadas à 13 horas,

e a mesa será aberta a qualquer momento.
- Na Escola Amalcar Cabral, na Beira,
nenhuma mesa aberta até as 12horas
MMVs levam pastas para as assembleias
Em Dondo há reporte de que alguns
membros das mesas de votação (MMVs)
que carregaram suas pastas para a assem-
bleia, numa clara violação ao código de
conduta interno da STAE/CNE.

                                                        Redacção

Contendo os nomes dos eleitores inscritos
31 cadernos estão em falta em quatro escolas

do distrito de Nacala-Porto, em Nampula
Os cadernos são referentes às EP1 de Lacone (5), EPC de Mathapué (9), EPC
Triângulo (7) e EPC Cidade Alta (10).

Caso de Angoche
No distrito de Angoche há registo de
várias irregularidades, particularmente
na Escola Primária Completa de
Angoche, onde 10 assembleias de
voto não estão a funcionar devido à
troca de cadernos e os eleitores foram
aconselhados pelo STAE ao nível local
para regressarem às suas casas.
A troca de cadernos afectou a votação
do administrador do distrito, que teve
que recorrer à outra assembleia de
voto.
O STAE ao nível local reconhece a si-
tuação e diz que está a evidar esforços
no sentido de resolver a situação.
Falta de pessoal e troca de cadernos
ditam atrasos na Beira.
Até às 8 horas, em pelo menos 4 es-
colas primárias e  duas secundárias,
uma das quais foi onde o candidato
do movimento democrático de Mo-
çambique (MDM) Daviz Simango
votou, o processo de votação não ha-
via iniciado. Tratam-se das escolas
primárias 4 de Outubro, Palmeiras 1,
Amilcar Cabrar e a da Antiga Emissora,
e as das Escolas secundárias da Man-
ga e da Macunte.
Esta situação deveu-se à troca de ca-
dernos e números de assembleias de
votos, para além da falta de pessoal
nas mesas de voto, concretamente
nas escolas 04 de Outubro, Munhava
e Amílcar Cabral, nas assembleias
número 7001603,601-A,601-B,602,
670,6 06,671, na Escola 04 de Outubro,
07002061, 903, 911, 912 e 914, na Anti-
ga Emissora-Manyava e 07002805 e
806.
Os membros das mesas de voto es-
tavam a assinar os seus contratos na
manhã de ontem, para depois serem
colocados.

STAE em Sofala, avança que estes
problemas se verificaram desde ontem,
uma vez que não se podia enviar material
de votação ao seus respectivos destinos
sem a presença dos seus responsáveis.
Boletins destruídos em Tsangano
No distrito de Tsangano, EM Tete,
boletins de voto foram vandalizados e
queimados, por membros da Renamo, em
assembleias de voto localizadas em três
escolas.
Esta situação, que ocorreu nas EPC de
Chicabula- Diwa, EPC de Chiandame e EPC
de Gumbacere, deve-se ao facto de ale-
gadamente as urnas colocadas nas assem-
bleia de voto terem sido guaradas em casa
dos líderes comunitários, onde foram
enchidas de boletins previamente preen-
chidos.
Na sequência, houve o registo de dois
feridos na EP1 de Gumbacere,  e detenção
de 11 pessoas, das quais 5 de Chicambula
e 6 de Chiandame. Reporta-se que, em
Gumbacere, uma agente da PRM fugiu e
abandonou a uma arma (AKM), que se
encontra na posse dos membros da
Renamo.
Estas escolas, encontram-se completa-
mente abandonadas neste momento.
Uma situação similar ocorreu na EP1 de
Tsuende, localizada, entre  Moatize, perto
do limite com o distrito de Tsangano, e
nas proximidades da fronteira com o
Malawi.

Observadores impedidos de trabalhar
em Tete

A Missão de Observação Eleitoral da
União Europeia (MOE-UE) para as V elei-
ções gerais e as segundas para as Assem-
bleias de Provinciais em curso no país
afirma que os seus membros estão sendo
interditos de trabalhar na província central
de Tete.
A decisão resulta de uma alegada falta de
carimbo nas respectivas credenciais, daí

não poderem realizar o seu trabalho a nível
das assembleias de voto.
O porta-voz da Comissão Nacional de
Eleições (CNE), Paulo Cuinica, durante um
breve contacto com a AIM, disse que
desconhecia o sucedido, mas prometeu
se inteirar do mesmo com vista a encetar
esforços para seja ultrapassado.
“As suas credenciais não têm os carimbos
sim, apenas a assinatura do Presidente da
CNE (Abdul Carimo). Isso é estranho. Eles
já estão lá, faz um tempo, mas vamos re-
solver este assunto. Mas eles também
ainda não nos informaram”, disse Cuinica.
Alguns problemas prevalecem e enchen-
tes reduzem
Às 13 horas, a maioria dos correspon-
dentes do CIP reportava grande parte das
mesas de votação estavam a funcionar
normalmente, com filas menos de 25.
Entretanto, algumas assembleias de voto
ainda registam filas consideráveis de 50
até 100.

Mesas em lugar errado?
Cinco assembleias de voto, das quais duas
na EPC de Mutxora e três na Escola Secun-
dária de Cuamba, até às 11 horas, estavam

Entretanto, Celso Chimoio, director do
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Escola Primária de Inhagóia recebe apoio
AMB Consulting, uma conceituada empresa moçambicana que actua na área de
Consultoria, há sensivelmente 4 anos e a Escola Internacional de Maputo juntaram
esforços, esta Quarta-Feira, dia 8 de Outubrodo corrente ano, para levar a cabo
uma ação de responsabilidade social, tendo como beneficiário a Escola Primaria de
Inhagóia B.

sem eleitores. Uma situação pode revelar
que as mesas estivem em lugar errado,
não onde os eleitores se registaram. A
EPC 4º Congresso, vila de Manica tem
sete mesas sem eleitores. Na EPC Ma-
chava J, uma Assembleia de voto está
em falta.
Quatro mil impedidos de votar
Um total de quatro mil eleitores inscritos
na Escola Primária Completa de Mun-
gassa, na cidade da Beira, está proibido
de votar.
As cinco assembleias de voto ainda não
começaram a funcionar, pelo menos até
as 13, segundo reporta um correspon-
dente do CIP no local.
Votação reiniciada em Angoche
O processo de votação reiniciou na Es-
cola Secundária de Angoche, em Nam-
pula, um pouco antes das 11, depois de
terem sido recuperados os cadernos de
voto.
O processo iniciou um pouco depois das
7 horas e imediatamente foi interrompido
devido à troca de cadernos, onde
constava o nome dos eleitores inscritos,
que foram aconselhados pelos membros
das mesas de voto a regressarem para as
suas casas.
De acordo com informações apuradas no
terreno, indicam que o STAE recuperou
os cadernos da 10 assembleia da Escola
Secundária de Angoche na Escola
Primária Completa de Inguri.
Assembleias de voto abrem mais de 6
horas depois do inicio da votação
As assembleias de voto localizadas na
Escola Primária Completa de Massange,
na cidade da Beira, com o número de
07004620, apenas começaram a funcionar
as 13.23 minutos, pouco mais de seis
horas depois de iniciar o processo de
votação.
Na EPC 12 de Outubro, em Matacuane,
na Beira, a votação apenas iniciou às
14.30, na mesa número 4.
As razões para tal atraso não foram ainda
reveladas, mas segundo os nossos
correspondentes o processo decorre sem
sobressaltos, mas com uma afliência
menor, comparativamente a que se
registou nas primeiras horas.
Partidos da oposição com problemas de
acreditação de delegados e MMVs
Os partidos da oposição e com assento
no parlamento, o Movimento Demo-
crático de Moçambique (MDM) e Re-
namo dizem que estão a ter dificuldades
para acreditar os seus delegados de

candidatura e devida alocação dos seus
Membros das Mesas de Voto (MMV’s)
pelo país.
De acordo com Lutero Simango, membro
sénior do MDM, e António Muchanga,
porta-voz do líder da Renamo, o STAE
não está a emitir credenciais para os seus
delegados de candidaturas e por essa
razão, não estão a fazer o acompa-
nhamento devido do processo.

Em relação à alocação dos MMV’s,
Muchanga explicou que o seu partido
enviou a lista dos seus MMVs, que o
STAE disse não terem participado com
regularidade na formação e a Renamo os
substituiu. Ainda assim, considera que
os mesmos não estão adequadamente
colocados, uma vez que a alocação dos
membros das mesas de voto é feita pelo
STAE.                                            Redacção

A Escola Primaria de Inhagóia B, que
alberga por volta de 2000 crianças, foi
identificada pela Direção de Educação,
aquando do encontro havido entre esta
Instituição e a Escola Internacional de
Maputo. Esta Escola,à semelhança de
muitas outras escolas do País, não ofe-
rece, no momento, as condições neces-
sárias para um ensino saudável e possui
muitas necessidades de equipamento,
principalmente a nível das salas de aula.
O projecto, advindo de uma iniciativa de
um grupo recém-criado de estudantes da
Escola Internacional, visa essencial-
mente desenvolver um sentimento de
responsabilidade social e compaixão no
seio dos seus estudantes, que possibilite
ações de apoio aos menos privilegiados.
O referido apoio à Escola Primaria de
Inhagóia B irá basear-se no apetrecha-
mento total de duas salas de aulas. Para
o efeito serádoado, por parte da Escola
Internacional, carteiras que poderão
albergar um total de 2 a 3 alunos, cada
uma.
Sendo a MB Consulting uma empresa
que pretende estar cada vez mais envol-
vida em actividades de responsabilidade
social e apoio as camadas sociais menos
favorecidas e sendo a área de ensino
crucial para o desenvolvimento do País,
esta juntou-se à Escola Internacional
nesta iniciativa e irá doar um valor de
30,000MT (Trinta Mil Meticais), que
seráusado para a compra e obtenção de
material diverso para o apetrechamento
das salas de aulas.
Este é apenas o início de uma serie de
ações de responsabilidade social que a
MB Consulting pretende levar a cabo, a
nível do mercado nacional.

Sobre a MB Consulting
MB Consulting, Lda. eì uma empresa
100% moc’ambicana especializada na
prestação de serviços de consultoria,
assistenciatecia, formação, desen-
volvimento de sector privado, gestaÞo
de projectos e serviços de apoio a so-
ciedade civil. Possui ainda uma vocação
especial nas aìreas de Planificação Estra-
teìgica e Gestação de Finanças Publicas.
A empresa e composta por um grupo de
consultores, jovens experientes, dinami-
cos e responsaveis  necessidades de ca-
da Cliente/Projecto dedicados a entregar
aos seus clientes trabalhos de alta qua-
lidade que ajudam a gerar valor acres-
centado nas suas actividades e pro-
jectos.
Tem como proprietária Mariam marji,
cidadã  moçambicana, reconhecida como
especialista de nìvel internacional na
aìrea da Gestação de Finanças Puìblicas.
Ela ja trabalhou no sector público e
privado em Moçambique, Portugal e
Reino Unido. Como resultado do seu
trabalho, ela eì uma consultora respeita-
da na aìrea de Administração Publica
moçambicana e tambeìm entre os Par-
ceiros de Desenvolvimento que traba-
lham no paìs.
A equipa, individual e colectivamente,
tem uma ampla e solida experiencia no
uso do PEFA (Despesas Publicas e Res-
ponsabilidade Financeira) e tem aplicado
com sucesso a metodologia a niìvel
nacional, provincial e sectorial.  A equipa
tem um forte conhecimento da meto-
dologia e experiencia na sua aplicação e
esta incluìda na Comunidade de Pratica
PEFA e na Lista de Consultores do
Secretariado de PEFA.             Redacção
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Camponeses moçambicanos “correm” pela terra africana
Com um litoral vibrante que se estende por mais de 1,500 milhas ao longo do Oceano Índico, com um interior repleto de
parques que podem rivalizar com Serengeti e uma cornucópia de recursos naturais, localizados essencialmente em terras
utilizadas por comunidades rurais humildes, Moçambique tem atraído muita atenção nos últimos tempos enquanto um dos
centros de investimento mais promissor de África e um destino em voga.
 Os investidores não demoraram em
impor os seus interesses no país depois
de duas décadas de relativa estabilidade,
na sequência de uma guerra civil de 16
anos que se seguiu à independência.
O estado moçambicano, sem meios
financeiros, é tecnicamente o pro-
prietário de toda a terra delimitada pelas
suas fronteiras, oferecendo arrenda-
mentos renováveis até 99 anos a gover-
nos estrangeiros e multinacionais do
agronegócio ou megaprojetos da indús-
tria extrativa. Um desses exemplos é o
ProSavana, um projeto de desenvol-
vimento de iniciativa japonesa e brasi-
leira, com o beneplácito do governo
moçambicano. O ProSavana canalizou
terra no Corredor de Nacala, estendendo-
se por três províncias e afetando 19
distritos, para monoculturas tais como a
soja para exportação.
O ProSavana, à semelhança de outras
negociações de terra associadas ao car-
vão e à extração de gás, é acompanhado
de grandes promessas de crescimento
económico sob o signo de criação
massiva de emprego e de potencial de
exportação. Porém, sub-repticiamente, os
investimentos arrasam, na maior parte
das vezes, as vidas e os meios de subsis-
tência daqueles que dependem da agri-
cultura familiar, da pesca e da pastorícia
– mais de 70% da população no caso de
Moçambique. Muitos apontam estes
projetos como usurpações incontes-
táveis de recursos integradas numa mais
abrangente projeto neocolonial em
Moçambique e por toda a África.
“A ideia da criação de emprego em
grande escala é um mito,” afirmou
Vicente Adriano, investigador da União
Nacional de Camponeses (UNAC), “O
ponto principal é que estes projetos
criam uma dependência no seio da classe
que tem sido historicamente, e continua
a ser, negligenciada pelas políticas e os
planos de desenvolvimento do go-
verno.” Na qualidade de movimento

social, os membros da UNAC orgulham-
se de ser um grupo revolucionário. “A
mobilização através da resistência gera
formas alternativas de soberania políti-
ca,” acrescentou Adriano.
Foi neste espírito que a UNAC juntou
os seus organizadores principais e cam-
poneses vulneráveis de cada uma das
dez províncias em Maputo, nos dias 1 e
2 de Outubro, para a sua terceira con-
ferência camponesa anual internacional
sobre terra. A conferência foi o culminar
de uma série de encontros regionais
moçambicanos, em que os delegados
partilharam preocupações e discutiram
estratégias transversais como meios de
oposição à usurpação de terra e de re-
cursos.
“A nossa terra está a ser ocupada sem
que sejamos consultados,” partilhou
Helena Terra, uma camponesa do centro
do país, uma zona caracterizada pela
produção familiar de hortaliças e de
grãos que está agora a ser ameaçada por
culturas massivas de eucalipto e explo-
ração de carvão de capital estrangeiro
nas áreas residenciais. Terra explicou
que a água que, antigamente, era potável
na sua aldeia, está agora poluída pela
atividade industrial e já não era própria
para o consumo. A água não é a sua única
preocupação. Em 2015, novos projetos
de carvão procuram deslocar pelo menos
uma centena de famílias – mas com a
ajuda de membros organizadores da
UNAC, Terra empreendeu procedi-
mentos legais para tentar recuperar a
terra.
“Unidos como camponeses, temos de
resolver estes problemas por nós mes-
mos, sem esperar por intervenção
externa,” afirmou Augusto Mafigo, o
presidente da UNAC. As táticas do grupo
de camponeses – desde a agroecologia
para a soberania alimentar à reforma
agrária – fundamentam-se em educação
política e intercâmbios de aprendizagem
horizontal entre os seus membros, assim

como com outros movimentos africanos
e internacionais. A conferência tida na
semana passada contou com uma
apresentação do embaixador venezue-
lano, representando um país que tem
trabalhado em prol de uma reorientação
radical do seu sistema alimentar para
servir a sua maioria pobre. Outro exemplo
consistiu numa intervenção em conser-
vação de sementes e transformação
agrária do seu vizinho, o Fórum dos
Pequenos Agricultores Orgânicos do
Zimbabué (ZIMSOFF), com quem a
UNAC trabalha estreitamente através da
sua participação conjunta na Via Cam-
pesina.
Atualmente o maior movimento transna-
cional de camponeses no mundo, a Via
Campesina tem organizações membro em
73 países – representando mais de 250
milhões de camponeses – que lutam para
o acesso a e o controlo da terra e dos
seus recursos. “A Via Campesina é uma
ligação àquilo que as pessoas querem,
em oposição à realidade muito diferente
do que está a acontecer no terreno,”
disse Renaldo Chingore, líder tanto da
UNAC como da Via Campesina ao nível
regional de África. Há dez anos, a UNAC
tornou-se o primeiro membro africano da
Via Campesina. Hoje em dia, desempenha
um papel de relevo no apoio ao seu
crescimento regional e global, numa
época em que África se tornou uma
prioridade para o alargamento e a
ampliação – devido em grande parte às
usurpações de terra e de recursos, tais
como as que têm vindo a acontecer em
Moçambique, redefinindo a norma.
Contra estas políticas e as probabili-
dades mais plausíveis, os camponeses
em toda a África estão determinados em
agarrar-se – literalmente – às raízes dos
seus antepassados. A experiência da
UNAC no campo moçambicano pode
providenciar um plano de jogo para se
conseguir isso.
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Lembramos aos nossos estimados assinantes e anunciantes, que já estamos abertos para novas assinaturas
referentes ao ano de 2014. Os pagamentos são efectuados em cheque ou transferência bancária: nas
contas. BCI- 28085769101; BIM- 66159336; Standard Bank- 1053294261001 . Para mais informações,
contactar a administracção:  Cells: 823966059 ou 84-5147965 e/ou por e-mail:
diariodopais@tvcabo.co.mz, diariodopais@gmail.com.  Maputo-Moçambique.                      Administracção

Renovações e novas assinaturas para 2014
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