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Estas foram as palavras pronun-
ciadas no decurso da II Sessão Ex-
traordinária da Assembleia da Re-
pública sobre a Divida Pública, pelo 
Deputado Eduardo Namburete da 
Bancada Parlamentar da RENAMO, 
onde levantou vários aspectos refe-
rentes à questão da alegada “dívida 
pública”moçambicana,

Assim discursou aquele represen-
tante do povo:

Permitam-me que comece por 
agradecer a Deus pelo dom da vida e 

pelo seu amor incondicional. 
Saúdo Sua Excelência Afonso Ma-

cacho Marceta Dhlakama, Presidente 
da Resistência Nacional Moçambica-
na, e defensor incansável da causa 
dos moçambicanos. Aos citadinos de 
Maputo, meu círculo eleitoral, o meu 
abraço fraterno.

É com muita honra que faço uso da 
palavra nesta II sessão extraordinária 
convocada para se debruçar sobre a 
dívida que agora é pública. Digo que 
agora é pública porque durante muito 

tempo esteve a ser tratada na maior 
privacidade; longe do conhecimento 
daqueles que, mesmo não se benefi-
ciando dela, terão de pagar a factura.

A vinda do Governo à Assembleia 
da República é um passo assinalável 
na normalização das relações institu-
cionais entre os dois poderes no to-
cante à questão da dívida pública.

É também uma oportunidade para 
apaziguar os espíritos mais enfureci-
dos daqueles que se sentem engana-
dos por um

DÍVIDA PÚBLICA OU PESSOAL?

 “…se o Banco de Mo-
çambique não conhe-
ceu esta dívida fica 
claro que a inten-
ção era que este 
assunto não fosse 
de conhecimento 
público. Era uma 
dívida pública 
que não devia 
ser públi-
ca.”
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Editorial

O REGRESSO ÀS 
NEGOCIAÇÕES! 
É retomado na segunda-feira, 08 de 

Agosto, o processo de negociações que 
esteve suspenso durante duas semanas 
a pedido dos mediadores internacionais 
por motivos de organização. 
A ansiedade do Povo moçambicano 

nesta retomada é maior se considerarmos 
que a Paz é fundamental e está acima de 
todo o ego.
Esperamos que as partes possam 

regressar com posições claras que possam 
conduzir a conclusão de um acordo. 
Embora alguns compatriotas continuem 

a pensar que qualquer gesto de devolver 
a Paz aos moçambicanos seria um favor, 
nós entendemos que seria um dever 
patriótico e de amor. 
Deve-se dizer aqui, que não interessa 

apenas o calar das armas para se afirmar 
que já temos Paz. Uma verdadeira paz 
deve resultar de decisões corajosas que 
possam satisfazer a vontade de todo um 
povo. 
Uma verdadeira Paz não se alcança com 

o ego, arrogância, insultos e incitamento 
ao ódio como até agora tem sido o 
hábito da Frelimo e seus agentes de 
propaganda. 
O calar das armas não pôde ser 

entendido como o calar das vozes que 
clamam pelos seus direitos. 
O povo continuará sim a exigir um 

Estado democrático inclusivo, onde a 
vontade popular deve ser respeitada. 
É urgente uma revisão dos instrumentos 

legais que possam ajudar a inclusão. 
Apenas poderemos alcançar uma 

genuína paz se a Frelimo deixar de pensar 
que é dona de todos nós e de tudo que o 
país tem.
As nossas aspirações, é um Moçambique 

unido e próspero na diversidade. 
Lutamos e continuaremos a lutar por 
novos tempos em que as leis devem 
servir a todos e as instituições devem ser 
despartidarizadas. 
Antes de terminar, queremos fazer 

lembrar à Frelimo, aos moçambicanos e 
ao mundo, que o sistema com que se está 
a governar o nosso país é um braço de 
ferro invocando falsamente a observância 
dos meios legais como a Constituição 
da República. Tal leva o governo 
moçambicano a seguir uma política de 
raptos e assassinatos selectivos aos 
membros da RENAMO. Esta atitude do 
governo demonstra uma clara rejeição 
aos direitos humanos e uma violação 
a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos. Contudo, a nossa esperança 
da paz está bem viva e encorajamos 
que somente continuando o trabalho 
árduo da reconciliação e do diálogo, e 
garantindo a eliminação da linguagem 
das armas e de todos os instrumentos 
de violência, da descriminação e de 
todo o tipo de assimetrias, a paz poderá 
regressar de forma definitiva ao pais.
Para tal estamos ansiosos com a 

retomada das negociações. 
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Governo in-
consequente. Mas isto não deve, de 
maneira nenhuma, constituir o en-
cerramento deste assunto, deve sim 
ser vista como um passo importante 
para impulsionar uma acção necessá-
ria para o esclarecimento cabal deste 
imbróglio. Ao contrair estas dívidas, 
sem a autorização da Assembleia da 
República, o Governo violou o precei-
tuado no artigo 179, número 2, a alí-
nea p)da Constituição da República, 
que diz, e passo a citar: 

“É da exclusiva compe-
tência da Assembleia da 
República autorizar o Go-
verno, definindo as condi-
ções gerais, a contrair ou a 
conceder empréstimos, a 
realizar outras operações 
de crédito, por período su-
perior a um exercício eco-
nómico e a estabelecer o 
limite máximo dos avales 
a conceder pelo Estado”.

Houve a violação da lei constitucio-
nal e as instituições relevantes devem 
se pronunciar com a brevidade ne-
cessária. Não é necessária muita pe-
rícia para se concluir que os últimos 
empréstimos que constituem agenda 
desta sessão, foram contraídos fora 
da lei.

Pelas informações a que tivemos 
acesso, e pela hesitação com que o 
governo abordou alguns contornos 
desta dívida, podemos, sem muita 
margem de erro, afirmar que ela foi 
contraída em meio a muitas obscuri-
dades e para benefício de poucos que 
se outorgam a propriedade desta na-
ção. 

É muito sintomático e procupan-
te quando o Banco de Moçambique, 
que é o conselheiro do Governo para 
questões financeiras e económicas, 

diz que não foi consultado sobre este 
assunto. O Governador do Banco de 
Moçambique é citado pela imprensa 
(Mediafax 8.04.16) afirmando que 
nem sequer conhece a ProIndicus, 
uma das empresas apadrinhadas 
pelo Governo para junto dos credores 
obter o empréstimo de 787 milhões 
de dólares. “Não conheço a ProIndi-
cus nem os contornos de tal dívida. 
A dívida pública é gerida pelo Minis-
tério das Finanças. Nós como Banco 
Central levantamos as informações 
para ver qual é a situação geral do 

endividamento.”
Fica claro que o nível de secretismo 

no trato desta questão era tal que 
nem o Banco Central teve acesso as 
informações sobre esta dívida.

Senhoras e senhores deputados, ca-
ros colegas, se o Banco de Moçambi-
que não conheceu esta dívida fica cla-
ro que a intenção era que este assunto 
não fosse de conhecimento público. 
Era uma dívida pública que não devia 
ser pública. Mas estas operações não 
foram realizadas por uma força mis-

teriosa, nem foi a famosa mão exter-
na, a quem o governo, sempre que se 
vê sem respostas para os problemas, 
aponta o dedo acusador. Se o Estado 
Moçambicano, aqui incluidos os seus 
cidadãos, vão ter que pagar esta dí-
vida, que ao menos se conheçam os 
responáveis por este descalabro. Não 
advogo a caça às bruxas, mas a res-
ponsabilização faz parte do funciona-
mento de um Estado de direito.

O Governo se desdobra em explica-
ções sobre as formas do pagamento 
da dívida, querendo nos convencer 

que esta dívida não será paga pelos 
moçambicanos, e que as empresas 
em nome das quais a dívida foi con-
traída é que a vão pagar. Isto é uma 
falácia, porque o mesmo Governo que 
afirma isso tem estado a se desdobrar 
em renegociações para pagar as suas 
prestações. Ao desviar os fundos para 
o serviço da dívida, certamente há 
outros serviços que serão preteridos. 
É esta uma das formas como os mo-
çambicanos vão pagar a dívida -a ne-
gação de alguns
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DISCURSO DE ENCERRAMENTO DA III 
SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA 

DA REPÚBLICA
Sua Excelência Presidente da As-

sembleia da República,
Distintas deputadas e distintos de-

putados,
Excelsas autoridades aqui presen-

tes,
Caros convidados,
Minhas senhoras e meus senhores,
Moçambicanas e moçambicanos,
Minhas Senhoras e meus Senhores,
Caros jovens moçambicanos, 
Encerramos, hoje, a III Sessão Or-

dinária desta Magna Casa. Durante a 
presente sessão o infortúnio, a dor, a 
consternação e a tristeza se abateram 
sobre o Parlamento continua na pág 5

serviços so-
ciais. Portanto, Senhora Presidente 
da Assembleia da República, senho-
ras e senhores deputados, os discur-
sos não bastam, precisamos de agir 
para corrigir este caso e evitar que 
casos semelhantes ocorram no futu-
ro. E para essa acção, excelências, a 
ferramenta mais adequada para do-
cumentar e provar as fraudes rela-
cionadas com a dívida é a auditoria. 
Só assim é que se pode estabelecer 
a verdade e dar a conhecer a toda a 
sociedade. Para que esta acção seja 
materializada, reiteramos na neces-
sidade de criação de uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito.

Vários compatriotas nossos já so-
freram na pele, simplesmente porque 
procuraram respostas aos seus infin-
dáveis questionamentos sobre esta 
dívida. Aqui renovo a minha solida-
riedade e simpatia pelos moçambica-
nos José Jaime Macuane e João Mas-

sango e tantos outros moçambicanos 
que mesmo não fisicamente sofrem a 
sonegação dos seus direitos básicos.

A Comissão Parlamentar de Inqué-
rito não visa perseguir a ninguém, 
visa tão-somente o estabelecimento 
da verdade sobre os facto até aqui 
obscuros, e assegurar que os moçam-
bicanos não paguem uma dívida que 
não lhes beneficie ou pior que tenha 
beneficiado apenas um grupo de in-
divíduos, que estando junto do cen-
tro de decisão tiraram vantagens das 
suas funções governativas.

É importante sabermos quanto di-
nheiro estamos a dever? Com que 
taxa de juros estamos a pagar esta 
dívida? Onde é que esta o dinheiro? 
Pois ficou provado que pelas contas 
do Banco de Moçambique esse di-
nheiro não entrou no país. 

Mais do que se reconhecer que a 
dívida foi contraída inconstitucional-
mente, é preciso conhecer os respon-

sáveis por este endividamento, seguir 
os rastos para onde está o dinheiro 
e envidarem-se todos os esforços no 
sentido de se trazer o dinheiro para o 
país.

Porque nestas operações há, se-
gundo instituições autorizadas nestes 
assuntos, sinais evidentes de prática 
de corrupção, a Assembleia da Repú-
blica deve aproveitar esta oportuni-
dade para tomar medidas legislativas 
visando o repatriamento dos billhões 
de dólares escondidos no exterior. Se 
necessário fôr, a Assembleia da Repú-
blica deverá considerar a aprovação 
de uma lei de amnestia económica 
para todos aqueles que, voluntaria-
mente desejem se reconciliar com a 
lei, trazendo de volta os dinheiros re-
tirados do país de forma ilegal. Esta é 
a forma como vemos Moçambique a 
ir para frente. 

Pela vossa atenção, o meu muito 
obrigado.

Na Assembleia da República

Bancada Parlamentar da RENAMO
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moçambica-
no. Faleceu, vítima de doença, Sua 
Excelência Domingos Migina Assulai, 
nosso colega Deputado eleito pelo 
círculo eleitoral da Zambézia. Um 
homem de fé e fortes convicções 
deixou-nos fisicamente. À sua família 
vão os nossos reiterados e sentidos 
pêsames.

Perdemos muito recentemente um 
outro grande homem de convicções 
firmes. Um homem das letras, do 
teatro, do jornalismo responsável, 
falamos do saudoso querido amigo 
Machado da Graça. Que a sua alma 
repouse em paz. Que a sua escrita 
seja estudada por várias gerações 
de homens e mulheres comprometi-
dos com o jornalismo verdade, com 
a integridade e com a justiça sócio-
-económica.

Minhas Senhoras e meus Senhores,
Distintas individualidades aqui pre-

sentes,
Enquanto uns choram das mazelas 

da vida, noutros quadrantes deste 
nosso planeta terra mulheres desta 
nossa terra de compatriotas resisten-
tes tornavam-se campeãs mundiais. 
Fala-vos de jovens karatecas como 
Muquilina Soares, Joana Pereira Se-
medo, a pequena Amália Correia e 
Edmilsa Governo no atletismo que 
venceu três medalhas de ouro. 

Aos nossos atletas, campeões mun-
diais de salto à corda vai também o 
nosso reconhecimento. 

Sois nosso orgulho nacional.

Excelências,
Este país, Moçambique, tem tudo 

para sermos todos hipertensos. A 
crise sócio-politica em que estamos 
mergulhados leva o povo a não ter di-
nheiro para quase nada. Não há mo-
çambicano que não esteja a lamen-
tar-se da carestia de vida.

Quando todos esperavam que a 
Assembleia da República de Moçam-
bique ajudasse os moçambicanos a 
encontrar os consensos necessários 
para uma paz efectiva, esta Casa re-
velou-se irrelevante. Isso choca-nos, 
choca-nos bastante. Há necessidade 
de alcançarmos um entendimento 
urgente e termos Paz efectiva e du-
radoura.

Ao invés de embarcar no diálogo 
sincero e em conversações sérias, ve-
mos a Frelimo instrumentalizando os 
seus deputados, instrumentalizando 
cidadãos inocentes, indivíduos feitos 
comentaristas, analistas ou simples 
oradores para junto da comunicação 
social sugerirem a ilegalização da Re-
namo.

Excelências,
Nestes 41 anos de má governação, 

o partido que devia ser ilegalizado em 
Moçambique é a própria Frelimo. Há 
muito que a Frelimo deixou de ser 
um partido político passando a se 
equiparar às organizações mafiosas, 
autêntica associação para delinquir. 
Coitados daqueles que ainda acredi-
tam nesta Frelimo de hoje!

Excelências,
A Assembleia da República e os ór-

gãos de comunicação social públicos 
devem contribuir de forma positiva 
para a criação de um ambiente pro-
pício para uma verdadeira reconcilia-
ção nacional.

A Assembleia da República não 
pode continuar a ser um órgão incen-
diário, promotor de ódios, estimula-
dor de violência e disseminador de 
intolerância.

Nós deputadas e deputados não 
podemos continuar a discutir pesso-
as. Temos responsabilidades e não 
devemos transferir os conflitos de 
fora para dentro do Parlamento e 
agudizá-los, mas sim usar a casa do 
povo para buscar as soluções dos 
conflitos e construir consensos.

A arrogância dos dirigentes da Freli-
mo está a minar a verdadeira reconci-
liação entre os moçambicanos.

É hora de mudarem de postura, Se-
nhoras e senhores da Frelimo!

É hora de se reconciliarem com os 
moçambicanos que só são pobres por 
culpa de quarenta e um anos das vos-
sas más políticas de governação.

Minhas Senhoras e meus Senhores
A comissão parlamentar criada 

para averiguar a dívida oculta, ile-
gal e inconstitucional, foi projectada 
para ter 10 membros da Frelimo, seis 
membros da RENAMO e um mem-
bro do MDM. Logo, a oposição, que é 

quem exige informações concretas e 
reais para agir de acordo com a lei de 
modo que sejam responsabilizados os 
autores da dívida ilegal e oculta está 
em minoria em relação a Frelimo que 
é quem contraiu as dívidas inconsti-
tucionalmente. E o Conselho Consti-
tucional nada diz perante a violação 
da nossa Lei-mãe. Porquê será? É que 
o Estado está frelimizado e a Frelimo 
domina as instituições públicas.

Assim, as decisões da Frelimo vão 
prevalecer na Comissão de Inquéri-
to como sendo as decisões de toda 
a comissão, parecendo no fim que 
os membros da oposição concordam 
que as dívidas ocultas se tornem so-
beranas. É nossa posição impedir que 
a Assembleia da República aprove es-
sas dívidas inconstitucionais ou que 
tente inocentar os culpados das dívi-
das inconstitucionais.

Minhas Senhoras e meus Senhores, 
A comunicação social internacio-

nal denunciou a existência de valas 
comuns nas províncias de Sofala e 
Manica. A descoberta dessas valas foi 
revelada aos jornalistas por campo-
neses locais.

Ora, as valas comuns indicam uma 
prática desumana absolutamente re-
provada pela sociedade humana, em 
qualquer parte do mundo.

A existência de valas comuns em 
Moçambique é motivo suficiente para 
governantes serem presos, mas isto 
raramente acontece em África, onde 
muitos dirigentes fazem e desfazem 
e ficam impunes. A Frelimo, assusta-
da com a acusação de ser autora das 
valas comuns, tratou logo de enviar 
uma comissão parlamentar dos direi-
tos humanos para os locais indicados.

Só que a tal comissão também fun-
cionou com uma maioria de depu-
tados da Frelimo que logo tratou de 
ilibar o seu próprio partido.

Nós, deputados da Resistência Na-
cional Moçambicana, recusamo-nos 
redondamente a participar nesta 
fantochada de comissão de inquérito 
parlamentar que visa lavar a imagem 
deste governo de cleptocratas.

Minhas Senhoras e meus Senhores,
Moçambique está em chamas por 

culpa de um

continuação da pág 4
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continuação da pág 5 pequeno gru-
po de pessoas que foi endividar o país 
e quer transferir as dívidas para a res-
ponsabilidade do Estado.

Por causa da dívida inconstitucional 
e ilegal, os parceiros de cooperação 
internacional, incluindo o grupo de 
países que dá apoio directo ao or-
çamento do Estado cortaram o seu 
financiamento ao país. A falta de 
transparência é gritante na gestão 
das finanças públicas. Não devemos 
aceitar pagar dívidas dos dirigentes 
da Frelimo.

Nos últimos meses, tem aumenta-
do o número de empresas privadas 
a fecharem as suas portas porque o 
Estado não lhes paga o dinheiro que 
deve, igualmente por culpa da Freli-
mo. Daqui a pouco poderá não haver 
capacidade financeira para pagar os 
salários dos funcionários públicos. 
Para a Renamo, Resistência Nacional 
Moçambicana, é inconcebível que se-
jam os moçambicanos a pagar as dívi-
das inconstitucionais e ilegais.

As dívidas das empresas EMATUM, 
ProIndicus e MAM, contraídas para 
comprar armamento, no lugar de re-
solver os problemas que afligem os 
moçambicanos, mostram que a Freli-
mo e o seu governo continuam com 
o objectivo de empobrecer Moçam-
bique e prejudicar o futuro do país.

A Frelimo afirma que ter dívida não 
é pecado nem é crime, que todos 
têm dívidas. Ora, para a Renamo, um 
pequeno grupo não pode contrair dí-
vidas em seu próprio benefício para 
depois colocar o pacato cidadão mo-
çambicano a pagá-las.

Compraram armas para oprimir e 
reprimir o povo, impedir o direito à 
manifestação, impedir o direito à li-
berdade intelectual, impedir o direito 
à liberdade de expressão e colocar o 
país em permanente tensão.

A EMATUM foi criada supostamen-
te para pescar atum e patrulhar a 
costa moçambicana da pirataria. Mas 
na verdade, passados dois anos nem 
atum se pesca nem a costa é patru-
lhada. Foi tudo uma burla.

Os males que a Frelimo fez com a 
sua governação ruinosa nestes qua-
renta e um anos de independência 
nacional são conhecidos e extrema-

mente graves.
Com o dinheiro das dívidas da Ema-

tum e da ProIndicus seria possível 
construir pelo menos noventa salas 
de aula, com capacidade para alber-
gar vinte e cinco alunos/sala, em cada 
um dos distritos de Moçambique. 
Com o dinheiro da dívida da MAM se-
ria possível construir setecentos cen-
tros de saúde tipo dois ou comprar 
para Moçambique onze mil ambulân-
cias, que tanta falta fazem.

A Renamo defende a indispensabi-
lidade de uma auditoria internacional 
forense. Queremos que haja respon-
sabilização dos infractores das nossas 
leis. Queremos que se realize essa au-
ditoria internacional forense porque 
nós não acreditamos que a própria 
Frelimo teria a coragem de se incrimi-
nar a si mesma.

Exigiremos, até ficarmos roucos, 
que haja responsabilização dos di-
rigentes da Frelimo envolvidos nos 
escândalos da governação da Frelimo 
porque prejudicaram a todo o povo 
moçambicano.

Se a economia de Moçambique não 
é diversificada é por culpa de quaren-
ta e um anos de má governação da 
Frelimo de ontem e de hoje.

O Banco de Moçambique dizia que 
não tinha conhecimento das dívidas 
ocultas. 

Como é possível que a instituição 
reguladora das transacções financei-
ras no país não saiba de nada quando 
bancos comerciais compraram parte 
da dívida inconstitucional? 

Numa democracia efectiva, esse 
facto seria caso para os dirigentes do 
Banco Central demitirem-se em blo-
co. A sua não demissão só prova a 
frelimização das instituições públicas 
do país.

Minhas Senhoras e meus Senhores,
A Frelimo já provou ser incapaz de 

governar Moçambique e de desenvol-
ver o nosso País. Por isso, é hora de 
todos os moçambicanos empenha-
rem-se em retirar a Frelimo do poder 
e colocar o único partido idóneo que 
há em Moçambique, falo-vos da Re-
sistência Nacional Moçambicana.

É sabido que a Renamo tem sido 
considerada oposição, quando na re-
alidade é governo desde 1994 porque 

tem sempre ganho as eleições. A Re-
namo tem sido o governo sem tomar 
posse porque a Frelimo retira, impe-
de e interrompe a nossa vitória, usan-
do as Forças de Defesa e Segurança. 
Todos sabem, incluindo aqueles que 
validam as eleições fraudulentas. É 
uma democracia de fachada esta que 
temos, infelizmente! Mas isto vai mu-
dar.

Compatriotas, 
Depois das eleições de 2014, vi-

mos que não podemos mais permitir 
sermos eleitos e depois empurrados 
para a oposição por malabarismos 
administrativos.

Pacificamente, sem barulho, nem 
revoluções violentas, muito menos 
por golpe de Estado, queremos go-
vernar as seis províncias que têm vin-
do a votar na Renamo e em Sua Ex-
celência Presidente Afonso Dhlakama 
desde 1994. Mas também deve ficar 
claro que não estamos a pedir favores 
a alguém. Nem ao partido Frelimo, 
muito menos ao governo da Frelimo.

Contudo, como a Frelimo teima em 
governar sem ter ganho, urge rever a 
Constituição da nossa República para 
nela acomodar a pretensão da popu-
lação que quer ser governada pela 
Renamo e clama pela justiça eleito-
ral. Governar as seis províncias não 
é exigência da Renamo, mas das po-
pulações donas dos votos, que estão 
em Niassa, Nampula, Zambézia, Tete, 
Manica e Sofala.

Que fique claro que são províncias 
que desde 1994 têm votado no me-
lhor partido de Moçambique, a Rena-
mo.

Que fique claro ainda, que estas 
seis províncias não são províncias da 
Renamo, são províncias de Moçam-
bique, nosso país. E nós queremos 
governá-las por cinco anos, legiti-
mados pelos resultados das eleições 
de 2014. E porque a democracia não 
pára aí, volvidos esses cinco anos da 
governação da Renamo, iremos a no-
vas eleições onde todos os interessa-
dos poderão concorrer e, em caso de 
vitória, poderão formar o seu gover-
no, assim como a Renamo também o 
fará. As populações têm o direito de 
serem governadas por aqueles em 
quem confiaram 
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a rapariga 
crescer!

Toda a pessoa,  quer sozinha quer 
em colectividade,  tem direito a pro-
priedade.  

Este direito consagrado na Declara-
ção Universal dos Direitos Humanos 
foi amplamente debatido e discutido 
nesta assembleia (Parlamento Pan 
Africano) ao longo destes dias onde 
falamos em particular do direito ao 
acesso à terra.

A mulher sofre de restrições ou de 
exclusão de direito de propriedade, 
sofre de restrição ao financiamen-
to, o que tem que ser severamente 
denunciado. Por isso aqui estamos a 
discutir esta matéria.

Um desafio que se coloca tem a ha-
ver com a participação política, tem 
a haver com a participação econó-
mica e nos processos de tomada de 
decisões,  pois aí podemos eliminar 
o papel secundário a que a mulher 
muitas vezes está relegada.

A Declaração Universal de Direitos 
Humanos diz ainda no seu artigo 21º 
que toda a pessoa tem direito a to-
mar parte na direcção dos negócios 
públicos do seu país, quer directa-
mente quer por intermédio de re-
presentantes.

A mulher tem também direito a 
acesso,  em condições de igualdade, 
às funções públicas do seu país.

A vontade do povo é o fundamen-
to da autoridade dos poderes públi-
cos. Esta vontade deve exprimir-se 
por eleições honestas que devem 
ter lugar periodicamente por sufrá-
gio universal,  igual, directo e voto 
secreto.

A nossa Agenda 2063 fala da cria-
tividade,  da energia e da capacida-
de inovadora da juventude africana 
que será a força dinamizadora da 
transformação política, social, cultu-
ral e económica de África, o que nos 
irá ajudar a ultrapassar os grandes 
desafios que neste momento nós 
mulheres temos: estando sempre à 
margem dos Estados,  em particular 
o que se reflecte na desigualdade de 
oportunidades nesses mesmos Esta-
dos.

Para a rapariga o grande desafio 
que se coloca para que haja maior 
respeito pelos direitos humanos tem 
a ver com a superação do flagelo dos 
casamentos prematuros e forçados.

Acredito que temas como estes, 
não são temas que nós podemos di-
zer que chegámos a uma conclusão.  
Tenho a consciência de que temos 
uma longa caminhada a percorrer 
para atingirmos o ideal que a Agen-
da 2063 promete. Algumas de nós,  
se vivermos até 2063,  poderemos 
erguer a bandeira branca da vitória 
sobre todos os males que hoje nos 
preocupam.  

As mulheres e crianças em parti-
cular, são as mais afectadas pelas 
calamidades, pelas guerras, pela po-
breza, descriminação, desemprego, 
analfabetismo,  imposições culturais, 
religiosas, mortes, mortes também 
pós-parto,  assédio,  violência, casa-
mentos prematuros, acesso ao trans-
porte público,  preconceitos,  falta de 
assistência médica e medicamentosa 
e falta de educação de qualidade.

 
Minhas irmãs e meus irmãos,  
Ao iniciar falei que o princípio da 

democracia nos ajudaria a resolver 
este problema. Mesmo a terminar, 
permitam-me que diga que demo-
cracia pressupõe liberdades civis, 
pressupõe separação dos poderes, 
alternância do poder, transparência 
na gestão da coisa pública, igualdade 
de todos perante a lei, participação 
popular, respeito pela diversidade de 
opinião, distribuição equitativa de 
verbas,  tolerância, o poder subor-
dinar-se às leis, direitos humanos e 
liberdades fundamentais,  o respeito 
pelas minorias com direito a identi-
dade.

Quando o nosso continente,  o 
continente africano,  respeitar a de-
mocracia e os seus princípios e acei-
tar essa mesma democracia, acredi-
tem que os direitos das raparigas, os 
direitos das mulheres serão também 
respeitados porque a democracia 
pressupõe a existência de respeito 
pelos direitos humanos.   

 Muito obrigada pela vossa aten-
ção.

     

     Palácio do Parlamento Pan Afri-
cano

     Midrand, 12 de Maio de 2016.

                  (Dra Maria Ivone Soares)
•Primeira Vice-presidente da Ju-

ventude no Parlamento Pan Africano
•Membro da Comissão Permanen-

te de Justiça e Direitos Humanos
•Chefe do Grupo Nacional de Mo-

çambique junto ao Parlamento Pan 
Africano

•Chefe da Bancada Parlamentar da 
Renamo.

o seu voto 
nas urnas.

O sentido das eleições é esse. Quem 
vota no João quer ver o João, quando 
ganha, a governar, implementando as 
políticas que prometeu na campanha 
eleitoral. Daí que, para sairmos da 
crise em que estamos hoje é preciso 
dar a Dhlakama o que é de Dhlakama.

Minhas Senhoras e meus Senhores,
Compreende-se que a Frelimo está 

assustada. Ela teme perder o poder. 
Mas tudo tem o seu início. Não nos 
digam que as eleições não eram para 
eleger governadores, nós sabemos 
disso. Mas também nós não combi-
námos com a Frelimo em 1977 que 
iríamos obrigá-la a aceitar o multi-
partidarismo. Decidimos como povo, 
lutámos e vencemos.

Nunca houve uma reunião para a 
Frelimo autorizar a Renamo a fazer a 
luta pela democracia a partir de 1977. 
Até agora, todos sabem que a luta 
que aconteceu em Moçambique foi 
por vontade dos moçambicanos. Até 
porque devem estar lembrados que a 
Frelimo chamava-nos nessa altura de 
Bandidos Armados. Acusava a Rena-
mo de estar contra a independência. 
Para eles lutar pela democracia signi-
ficava estar contra a independência 
nacional.

Mas a Renamo, esta Renamo glo-
riosa, insistiu e conseguiu introduzir o 
multipartidarismo em Moçambique. 
Insistimos e conseguimos convencer 
a Frelimo a aceitar a democracia, o 
que foi confirmado pelo acordo as-
sinado a 4 de Outubro de 1992 em 
Roma.

Em 1977 não havia quadro legal 
que autorizasse a Renamo a lutar 
pela democracia. Lutámos e vence-
mos porque sempre tivemos o apoio 
dos moçambicanos.

Desde que se introduziu o multi-
partidarismo em Moçambique e com 
assinatura do Acordo Geral de Paz, 
realizaram-se várias eleições, todas 
elas imbuídas de fraude, violência 
policial, intimidação de eleitores e 
membros dos partidos da oposição, 
uso de meios do Estado por parte do 
partido Frelimo, para fins partidários 
e eleitorais.

A fraude eleitoral constitui causa 
central da actual crise político-militar 
que o nosso país sofre. Neste mo-
mento, as Forças de Defesa e Segu-
rança e outras paramilitares, como 
os esquadrões da morte, são usadas 
para impedir a actividade da oposi-
ção política perseguindo, raptando, 
sequestrando, detendo, torturando e 
assassinando seus membros.

Queremos de volta o nosso mem-
bro Manuel Lole, que vocês (Frelimo) 
fizeram desaparecer.

Excelências,
A Renamo está a pretender satis-

fazer a exigência das populações de 
Moçambique, e não está a preten-
der violar nada. Aquele que governa 
sem legitimidade é quem violou tudo, 
aquele que arrancou a vitória da Re-
namo para garantir a sobrevivência 
da Frelimo é quem violou tudo.

Não se pode permitir que um gru-
pinho venha aqui dizer que a vontade 
do povo deve ser adiada ou anula-
da. O tal grupinho pode controlar as 
instituições do Estado, os tribunais, 
o Conselho Constitucional, a Procu-
radoria Geral da República, o Banco 
Central, o Parlamento mas não pode 
controlar a vontade e os anseios do 
povo. 

O grupinho da Frelimo pode ter 
canhões e todo o tipo de armamen-
to pesado e pode até ter milhares 
de militares e mercenários de todo 
o mundo numa tentativa de assustar 
o povo, mas o povo e a Renamo não 
irão recuar.

Estamos decididos a avançar até à 
vitória do povo moçambicano sobre 
o novo colono, a Frelimo. Os homens 
armados da Frelimo é que praticam 
o terrorismo de Estado em Moçam-
bique. Poderão tentar fazer uso des-
ses meios, mas acabarão por aceitar 
a decisão e a vontade do povo mo-
çambicano. Pela via da força a Freli-
mo não terá sucesso, porque não terá 
balas suficientes para matar a todo 
povo moçambicano. 

E saibam que num país democráti-
co quem decide é o povo.

No passado, a Frelimo tentou im-
pedir o multipartidarismo através de 
ofensivas militares, com o apoio de 
forças estrangeiras, ajuda de muitos 

países, mas o povo, este povo mo-
çambicano determinado, não desistiu 
e hoje temos esta democracia, onde 
há muitos partidos que a acusam de 
pretender escangalhar o pouco de 
democracia e liberdade que conse-
guimos conquistar.

Compatriotas,
Nós não queremos tomar o poder 

pela força. Isto tem que ficar claro. 
Nunca foi a nossa agenda. Nós es-
tamos a dar a nossa vida pelo bem-
-estar dos moçambicanos empo-
brecidos, marginalizados, excluídos, 
controlados e seviciados pelo regime 
da Frelimo.

Sua Excelência Presidente Afonso 
Dhlakama tem feito um esforço titâ-
nico para acalmar as populações que 
votaram nele e viram os seus votos 
roubados.

O Presidente da Renamo, Sua Ex-
celência Afonso Macacho Marceta 
Dhlakama, quando vai às províncias é 
recebido por milhares e milhares de 
homens, mulheres e jovens, porque 
têm esperança nele. Esses milhões de 
moçambicanos, na verdade, só con-
fiam em Afonso Macacho Marceta 
Dhlakama. Qual é a figura que quan-
do fala na televisão «chama» maior 
audiência? É Dhlakama!

Quem não sabe que os jornais ven-
dem mais e esgotam quando Dhlaka-
ma está na capa?

Quem não sabe? Todos sabem!
Isto será por acaso? Claro que NÃO!
Isto é assim porque o povo acredita 

e tem esperança na governação do 
Partido Renamo e do seu presidente 
Afonso Macacho Marceta Dhlakama.

Contrariamente ao Presidente 
Dhlakama, quando o presidente da 
Frelimo Filipe Nyusi visita as provín-
cias têm que fechar escolas, unidades 
sanitárias, comércio local e toda a ad-
ministração pública para que tenha 
algumas pessoas a recebê-lo, debal-
de.

Minhas Senhoras e meus Senhoras,
Temos que construir consensos e 

dar a Dhlakama o que é de Dhlakama. 
É urgente. 

Não queremos usar a força, mas 
quando somos
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atacados te-
mos o direito a auto--defesa. Como 
está a acontecer agora. É lamentá-
vel que a Frelimo só respeite o troar 
das armas e a quem põe dinheiro na 
mesa.

Fala-se muito que «a Renamo está 
a atacar», mas a Renamo não ataca 
a ninguém. 

A Renamo está onde sempre este-
ve. Quem sai dos quartéis, desloca-se 
kilometros à procura da Renamo é a 
Frelimo e as suas forças armadas. 

Se alguém vem nos atacar e depois 
foge, temos direito de persegui-lo e 
até encontrá-lo e dar-lhe uma lição. 

Os homens armados da Frelimo 
atacam alvos civis, violam mulheres, 
pilham bens de moçambicanos para 
de seguida imputar a responsabilida-
de à Renamo, mas ninguém acredita 
neles.

Enquanto se fala de paz e de nego-
ciações tendentes ao alcance dessa 
paz e concórdia que todos almeja-
mos, todos esperavam que a própria 
a Frelimo também alinhasse, mas afi-
nal carrega contingentes e contingen-
tes de militares, percorrendo mais de 
mil kilometros para a serra da Goron-
gosa, procurando matar o Presidente 
da Renamo e escravizar as popula-
ções que estão à volta da serra, so-
nho que não está a acontecer porque 
o povo já viu que a Frelimo pretende 
acabar com a democracia e reintro-
duzir o monopartidarismo.

O regime da Frelimo envida esfor-
ços para eliminar Sua Excelência Pre-
sidente Afonso Dhlakama (enquanto 
diz pretender negociar) a fim de se 
apresentar em posição de força e 
obrigar-nos a assinar algum docu-
mento de capitulação.

Sobre a mediação internacional do 
diálogo entre o Governo e a RENAMO

Queremos com a presença dos me-
diadores internacionais que a nego-
ciação da governação das 6 provín-
cias acelere. Queremos que haja um 
acordo entre o Governo e a Renamo 
urgentemente. Que esse acordo seja 
submetido a Assembleia da Repúbli-
ca com muita urgência de modo a ser 
transformado em Lei para que as pro-
víncias passem a ser governadas pela 
Renamo.

Que a Frelimo não pense que retar-

dando as negociações ou procurando 
ganhar tempo o povo e a Renamo 
irão desistir de exigir justiça eleitoral. 
Nunca, nunca, nunca a Renamo irá 
desistir da governação das seis pro-
víncias. Ainda Vamos Governar!

Excelências,
Que a Frelimo saiba que a Paz é um 

bem precioso. 
As suas manobras de diversão, ao 

convidar os mediadores internacio-
nais sem organizar a logística, foram 
descobertas. A Frelimo deve parar de 
fingir que pretende a Paz quando a 
sua prioridade é a guerra. 

Nós não exigimos, nem queremos 
dividir o país. Nós não queremos a in-
dependência das seis províncias onde 
vencemos as eleições. Nós queremos 
manter o país inteiro, uno e indivisi-
vel.

Compatriotas, 
A Frelimo sabe que está a governar 

o país sem que tenha ganho as elei-
ções e não pode pensar que o povo 
quer e está satisfeito com isso.

Gostaríamos que a Frelimo não 
criasse dificuldades para complicar o 
trabalho dos mediadores, nem que-
remos que crie obstáculos no diálogo 
da Comissão Mista.

Num passado recente, para a solu-
ção da crise político-militar, ocorre-
ram inconclusivas rondas de negocia-
ções entre delegações do Governo e 
da Renamo no Centro de Conferên-
cias Joaquim Chissano. O corte da 
logística aos observadores militares 
da EMOCHM abortou o processo de 
implementação da paz, visto que a 
Frelimo sempre hostilizou a ideia de 
termos observadores e termos a me-
diação tanto da sociedade civil nacio-
nal como da comunidade internacio-
nal.

A ideia do regime do dia sempre foi 
a de dificultar a almejada reconcilia-
ção e o alcance da paz, uma vez que 
a guerra justifica a má governação, o 
elevado custo de vida e enriquece os 
seus membros, enquanto o povo em-
pobrece.

Basta lembrar quão difícil foi para a 
Frelimo aceitar a mediação interna-
cional. Desde Outubro que a Renamo 
vinha propondo a actual mediação 

internacional que só foi aceite agora. 
Será que este regime quer mesmo a 
paz? Alguns duvidam mas a maioria 
tem a certeza de que a Frelimo prefe-
re a guerra para não responder pelos 
seus crimes de violação dos direitos 
humanos contra os moçambicanos.

Minhas Senhoras e meus Senhores,
Ainda sobre as negociações, não 

podemos esquecer que para além da 
governação das seis províncias, outro 
ponto da agenda proposto pela Rena-
mo tem a ver com a política de defesa 
e segurança.

A reestruturação das Forças Arma-
das de Defesa de Moçambique, da 
Polícia da República de Moçambique 
bem como do Serviço de Informação 
e Segurança do Estado é urgente. Es-
sas instituições não podem continuar 
frelimizadas. Isso é inaceitável.

Moçambique não é Frelimo, lem-
brem-se!

De facto, é preciso que os coman-
dos militares da Renamo entrem 
para as Forças de Defesa e Seguran-
ça e partilhem os lugares de chefia 
conforme estava previsto no Acordo 
Geral de Paz. Porque é que não pode 
haver também comandantes nacio-
nais, provinciais e generais, chefes de 
batalhões e brigadas provenientes da 
Renamo?

A RENAMO pretende que Moçam-
bique tenha Forças de Defesa e Se-
gurança Republicanas. Não podemos 
continuar a tê-las tementes ao regi-
me da Frelimo, em prontidão para 
atacar todo aquele que seja opositor. 
Moçambique não pode continuar 
com um exército e outras forças pa-
ramilitares que são manipuladas para 
emboscar, balear, sequestrar, raptar, 
fazer desaparecer os adversários po-
líticos do regime.

É nossa esperança que o diálogo 
que está a decorrer agora ajude a 
criar instituições do Estado que sejam 
o orgulho dos moçambicanos.

Isso é possível.

Maputo, aos 28 de Julho de 2016.
Palácio da Assembleia da República 

de Moçambique
Dra. Maria Ivone Soares
(Chefe da Bancada Parlamentar da 

RENAMO)


