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Ossufo Momade diz que partido está
sob pressão para repor a verdade eleitoral

O líder da Renamo, principal partido da oposição moçambicana, e
candidato presidencial, Ossufo Momade, disse ontem em Maputo que
a organização está sob pressão para fazer tudo em prol da verdade
eleitoral, face à “escandalosa fraude”.

Frelimo vence com maioria absoluta
em redutos da oposição

A Frelimo venceu as eleições nas províncias de Nampula e Tete, redutos da oposição, com maioria
absoluta nas três votações realizadas na terça-feira, segundo resultados ontem divulgados.
O mesmo tipo de resultado tinha já
sido anunciado nas províncias de
Inhambane, Maputo – Cidade, Cabo
Delgado e Sofala, restando cinco
províncias por divulgar.
Em Nampula, a Frelimo obteve entre
58% a 59% dos votos nas eleições
presidenciais, legislativas e provin-
ciais, segundo dados da comissão
eleitoral provincial divulgados pelos
canais de televisão e imprensa local.
Nampula é a província natal do líder
da oposição, Ossufo Momade, um
dos redutos da Renamo e que há
cinco anos deu mais votos ao então
líder daquele partido, Afonso Dhla-
kama, na eleição presidencial, e
disputando de perto os votos para o
parlamento e a província.
Em Tete, os valores alcançados pela
Frelimo foram ainda mais altos, entre
76% e 77%, segundo declaração da
comissão eleitoral provincial à Rádio
Moçambique.
Há cinco anos, o líder da Renamo
também tinha sido o mais votado em
Tete, onde o partido conseguiu ainda

maioria de deputados na assembleia
provincial e ficou próximo da Fre-
limo nos votos para o parlamento.
A lei prevê que os trabalhos de cen-
tralização nacional e apuramento
geral tenham início na segunda-feira
e incluam a apreciação de questões
prévias e requalificação de votos.

Até dia 30, os resultados devem ser
anunciados em cerimónia pública pelo
presidente da Comissão Nacional de
Eleições (CNE).
Os partidos da oposição, Renamo e
MDM já anunciaram que não aceitam
os resultados alegando ter havido
fraude durante as eleições.

“O partido Renamo tem estado a re-
ceber pressão de todos os qua-
drantes da sociedade moçambicana
e não só de modo a fazermos tudo
para repor a verdade eleitoral”, de-
clarou Ossufo Momade, falando na
abertura de uma sessão extraordi-
nária da Comissão Política Nacional.
Nesse sentido, o órgão deverá apon-
tar soluções para que o país saia do

eleições gerais de 15 de outubro.
“Contrariamente a essa vontade co-
mum e genuína de eleições livres, justas
e transparentes, tivemos, vergonhosa-
mente, as eleições mais fraudulentas
jamais vistas no nosso país e no mundo
inteiro”, frisou Ossufo Momade.
O país, prosseguiu, deve ultrapassar o
litígio emanado do processo eleitoral,
a bem da paz e da reconciliação  na-
cional.diferendo eleitoral que emergiu das
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Os resultados parciais já anunciados
e todas as projeções apontam para
uma vitória expressiva, em todas as
frentes, da Frelimo, partido no poder
desde a independência.
A reunião da comissão política da
Renamo tem como objetivo analisar
a situação e decidir o que fazer,
depois de o partido ter pedido, no
sábado, a repetição das eleições, e

de ter referido que foi violado o
acordo de cessação de hostilidades,
que serviu de base ao acordo de paz
de 06 de agosto.
O terceiro partido parlamentar, o
MDM, anunciou também na sexta-
feira não aceitar os resultados,
alegando fraude.
Algumas missões de observação
eleitoral nacionais e internacionais, da

União Europeia e Estado Unidos da
América, anunciaram ter dúvidas e
preocupações sobre a qualidade do
processo eleitoral, do recenseamento
à votação - mas há outras opiniões: a
União Africana (UA) classificou-o
como transparente e a Comunidade
dos Países de Língua Portuguesa
(CPLP) considerou-o em linha com
as normas internacionais.           Lusa

PAR testemunha entronização
do novo imperador do Japão

A Presidente da Assembleia da República (PAR) Verónica Macamo,
chegou no final da tarde de domingo, na capital japonesa, Tokyo,
para participar, hoje, na cerimónia histórica de entronização do novo
imperador do Japão, Naruhito.
Nesta segunda-feira, a PAR reuniu-
se com os Presidentes das camaras
alta e baixa do parlamento japonês,
Akiko Santo e Tadamori Oshima.
Nos dois encontros de cortesia, a
PAR  e os seus homólogos manifes-
taram o interesse de verem as re-
lações de cooperação bilateral cada
vez mais fortificadas através de
troca de experiencias e boas praticas.
Durantes as audiências, a PAR
transmitiu os cumprimentos e sau-
dações do Chefe de Estado moçam-
bicano Filipe Jacinto Nyusi que, por
motivos de agenda politica nacional,
não pode se deslocar ao Japão para
participar nesta importante e his-
tórica ocasião para o Governo e po-
vo japoneses.
Ainda nesta segunda feira, a PAR,
que se encontra em Tokyo, em
representação do Chefe de Estado,
Filipe Jacinto Nyusi, manteve, esta
segunda-feira, um encontro de
cortesia com o Grupo Parlamentar
da Liga de Amizade Japao-Moçam-
bique, encabeçada pelo respectivo
Presidente, Ichiro Aisawa.
Durante o encontro, a PAR agrade-
ceu o apoio multiforme que o Japão
tem dado a Moçambique e felicitou

o sucesso da VII Conferencia Inter-
nacional de Tokyo para o desenvol-
vimento de Africa, TECAD VII,
realizada em Yokohama em Agosto
passado.
Na ocasião, a PAR transmitiu a
solidariedade do povo moçambicano
pelas vitimas e estragos causados
pelos tufões Faxai e Hagibis, atingi-
ram o território do Japao.
Por seu turno, Ichiro Aisawa disse a
PAR, que o Japao esta a disposição
em contribuir para o desenvolvimento
económico de Moçambique e agra-
deceu o apoio que o Pais deu para a
realização do TICAD VII.
Num outro desenvolvimento, o Pre-
sidente do Grupo Parlamentar da
Liga de Amizade Japão-Moçambique
pediu a PAR para que a instituição
que dirige faça de tudo que estiver

ao seu alcance para que a Paz,
Estabilidade e Segurança Publica
prevaleca em Mocambique porque os
empresários japoneses tem interesses
em investir no Pais, sobretudo na área
dos recursos minerais e gas.
Ainda nesta segunda-feira, a PAR
reuniu-se com os Presidentes das
camaras alta e baixa do Parlamento
japonês,  Akiko Santo eTadamori
Oshima.
Nos dois encontros de cortesia, a PAR
e os seus homólogos manifestaram o
interesse de verem as relações de co-
operação bilateral cada vez mais
fortificadas ataves de troca de ex-
periencias e boas praticas.
 Nesta sua deslocação ao Japao, a
PAR faz-se acompar pelo seu Espo-
so, Salomao Antonio Dlhovo, pela Vi-
ce-Ministra dos Negocios Estran-
geiros e Cooperacao, Maria Manuela
Lucas, Embaixador Extraordinario e
Plenipotenciario de Mocambique no
Japao, Jose Maria Morais, Conse-
lheiro Diplomatico da PAR, Milagre
Macaringue, e quadros do Secreta-
riado Geral da Assembleia da Repú-
blica.                                      Redacção

Mulheres de negócios reflectem sobre os
desafios que  enfrentam no seu dia-a-dia

Para partilhar experiências e estabelecer parcerias no mundo
empresarial, mulheres líderes e empreendedoras moçambicanas vão
reunir-se, na sexta-feira, em Maputo, na 10ª edição do “Lioness Lean
In Breakfast”, sob o tema “Outubro Rosa”, mês da consciencialização
sobre o cancro da mama.
Trata-se de uma iniciativa do Standard Bank, promovida pela Lionesses
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of Africa, em parceria com a Embai-
xada do Reino dos Países Baixos e a
Eni Rovuma Basin, que tem por
objectivo a troca de ideias, informa-
ção e conselhos de modo a criar
oportunidades para colaboração e
activar pontos de discussão sobre os
maiores desafios que as mulheres de
negócios enfrentam no seu dia-a-dia.
Baseado num formato de apresen-
tações e networking durante o
pequeno-almoço, a décima edição do
Lioness Lean In Breakfast contará
com a participação de quatro ora-
doras principais, nomeadamente
Mayra Pereira, directora da Gre-

enlight, Patricia Bettencourt, sta-
keholder engagement do Girl Move
Academy, Olga Madede, fundadora
da empresa de Assistência de Enfer-
magem ao Domicilio, e Refilwe
Sebothoma, fundadora do Grupo
PBM, da África do Sul.A apresen-
tação do evento estará a cargo de
Hlubi Mboya-Arnold, representante
da Lionesses of Africa para a África
Austral, e Sasha Vieira, responsável
pela Incubadora de Negócios do
Standard Bank Moçambique.
Com vista a inspirar e encorajar
jovens estudantes universitárias a
abraçarem o empreendedorismo, o

evento vai incluir uma sessão de
“Young Lionesses”, que contará com
três oradoras, a saber Eulalia
Muandula, da Dzimene, Andrea
Massamba, da Uabalika, e Telma
Cumbe, da Alabastro Serviços.Em
ambas as sessões, Madina Abacar,
do movimento Outubro Rosa, vai
debruçar-se sobre a associação e os
trabalhos que tem desenvolvido no
combate e prevenção contra o
cancro da mama, enquanto Filomena
Matimbe, da Finana, uma empresa
que produz farinha de banana, falará
sobre os benefícios desta fruta.
                                     Redacção

IFPELAC promove formação inclusiva
O Instituto de Formação Profissional e Estudos Laborais Alberto
Cassimo (IFPELAC)  e a Agência de Cooperação Italiana estão a
levar a cabo o Projecto “percursos participativos para inclusão
económica dos jovens com deficiência” através da formação
profissional para o acesso ao emprego.
A formação inclusiva está inserida
numa das convecções da Nações
Unidas como um direito da pessoa
com deficiência para que tenha
acesso a formação profissional e
consequentemente ao emprego
utilizando tecnologias acessíveis.
Em Moçambique o projecto é da
iniciativa da Agencia de Cooperação
Italiana em parceria com o Instituto
de Formação Profissional e Estudos
Laborais Alberto Cassimo (IFPE
LAC) para o qual disponibilizou 890
mil euros para um período de 24
meses. A gestão dos fundos e im-
plementação do projecto está a cargo
de três ONG,s italianas que operam
em Moçambique, designadamente
Instituto Sindical de Cooperação para
o Desenvolvimento, (ISCOS), Asso-
ciação Terre des Hommes e Associa-
ção Amigos de Raoul Follereau
(AIFO).
As partes sentaram-se a mesma
mesa esta sexta-feira para passar em
revista as actividades já realizadas,
nomeadamente restruturação do
Centro de Formação Profissional de
Malhazine de modo a torná-lo acessí-
vel para a pessoa com deficiência,
infraestrutura, equipamento e mo-

biliário e material didáctico, adapta-
ção das oficinas para uso da pessoa
com deficiência, formação em língua
de sinais e formação psicope-
dagógica.
A iniciativa vem inserida na convec-
ção das Nações Unidas para os
direitos de pessoas com deficiência
no sentido de empoderar as orga-
nizações de pessoas com deficiência
na realização de actividades inclu-
sivas de modo a que tenham acesso
a formação profissional e consequen-
temente ao emprego.
Foi neste contexto que o IFPELAC
na qualidade de instituição pública
abraçou a iniciativa, pois segundo
disse o respectivo director geral,
Anastácio Chembeze, todo o cidadão
tem direito a formação inde-
pendentemente da sua condição
física. Estamos a trabalhar no sentido
de nos adequarmos, em termos
materiais e mentais, a realidade da
pessoa com deficiência  e neste
momento decorrem obras no Centro
de Formação Profissional de
Malhazine para restruturar
fisicamente o edifício, lavabos e
materiais de formação, disse
Chembeze.

Para Cantola Pondja, Presidente do
Fórum das Pessoas com Deficiência
(FAMOD) disse que um dos desafios
impostos no Projecto Percursos
Inclusivos é a componente de
participação e acessibilidade da
pessoa com deficiência e acredita
que quando estas barreiras estiverem
ultrapassadas poder-se-á falar de
igualdade. Acreditamos que temos
entre nós pessoas talentosas, mas, a
pessoa com deficiência não sobressai
devido as barreiras, sobretudo as
físicas, que dificultam o nosso acesso
aos fóruns de debate, garantiu Pondja.
Concluiu destacando os avanços
levados a cabo pelo IFPELAC –
sede, pois a instituição já possui
condições aceitáveis para o acesso
da pessoa com deficiência, inclusive
os lavabos estão adequados para
eles. Em contra mão lamenta o facto
de ter havido uma exortação em
2008 para que as instituições tivessem
acessibilidade para pessoa com
deficiência, mas ainda há muito por
fazer.
Por sua vez, Francesca Bruschi da
Cooperação italiana em Moçambique
referiu-se ao projecto como parte de
uma convecção a qual Moçambique
ratificou em 2012 rumo a inclusão da
pessoa com deficiência e neste
desafio saudou o engajamento do
IFPELAC na restruturação das
oficinas dos centros de formação
para atender a pessoa com defi-
ciência.                          Redacção
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Mt-Coroa/Noruega

Mt-Iene/Japão

Mt-Libra/Inglaterra

Mt-Coroa/Dinamarca

Mt-Dolar/Canada

Mt-Dolar/Zimbabwe

Mt-Kwacha/Zâmbia

Mt-Shilling/Tanzania

Mt-Lilangueni/Swazilandia

Mt-Kwacha/Malawe

Mt-Rand/RAS

Mt-Dolar-Estado Unidos

Moedas         Compra   Venda

Mt-Euro-U. Europeia

61,77  63,00

4,18       4,27

4,18      4,27

85,05     86,74

4,68     4,77

47,10    48,08
8,74     8,91

80,06   81,65

6,41      6,54
62,68    63,92

 569,33   580,67

6,76      6,89

Mt-Franco/Suíça

Mt-Coroa/Suécia

9,23     9,41

Mt-pula/Botswana 5,67       5,78

Mt-Real/Brasil 15,02    15,32

Mt-Rememb/offshore China

Mt-Rupia/Mauricias 1,71      1,74

26,90    27,44
163,40  166,66

1.1 Mts por unidade  moeda

1.2 Mts  por 1000 unidades de moeda

2.1 Mts por unidade de moeda

Mt-Rememb/China 8,73     8,91

BM-Boletim nº125/20.21.2019

 68,90    70,27

SG da AR afirma que cooperação fortalece democracia
O Secretário-Geral (SG) da Assembleia da República (AR), Armando Correia, disse que a cooperação é um meio para o
fortalecimento da democracia participativa e um instrumento relevante para a elevação dos níveis de produtividade nos domínios
legislativo, fiscalizador e representativo, concorrendo para a promoção da boa governação.
Falando, na semana passada, durante a
cerimónia do encerramento do Curso
Executivo em Matéria de Protocolo e
Administração, dirigido a 15 funcionários
afectos à Divisão de Relações Públicas
Internacionais (DIREP) do Secretariado-
Geral da AR (SGAR), ministrado pela
Universidade Joaquim Chissano (UJC).
Correia explicou que “as Relações Públicas
e Internacionais, onde operam os recém-
formados, são uma das componentes
essenciais da administração pública, com
notória ênfase para o SGAR”, acrescen-
tando que, “e apesar da sua significativa
importância, seja-nos permitido reconhe-
cer, sem qualquer complexo, que neste
domínio ainda vivemos persistentes ca-
rências que se repercutem como obstá-
culos estruturais ao nosso adequado
desempenho”.
Correia disse ainda que a formação
contínua dos quadros do SGAR constitui
condição sine qua non para a garantia do
acompanhamento dos deputados e, por
essa via, a melhoria da confiança pública
na gestão governamental.
“É neste sentido que esta capacitação dos
quadros da DIREP decorre da necessidade
inelidível de, por um lado, aprimorar a sua
actuação, no que tange à observação de
normas e procedimentos administrativos,
no contexto do quadro jurídico nacional e,
por outro, dar aos formandos uma visão
global sobre os actores, princípios,
estruturas, normas e procedimentos que
governam as relações diplomáticas e
parlamentares”, frisou Correia.
O SG da AR reconheceu que apesar das
dificuldades existentes relativas ao finan-
ciamento das instituições do Estado, o
SGAR tem empreendido as energias
possíveis no sentido de que o processo
de formação de seus quadros seja conse-
guido e sustentável. “É neste esforço que
temos celebrado memorandos de entendi-
mento com alguns parceiros, entre os
quais se contam ins-tituições congéneres
e Organizações Não-Governamentais, bem
como instituições de ensino de renomado
gabarito que possam emprestar o seu
contributo na capacitação dos quadros do
SGAR através de visitas de troca de
experiências, seminários, sim-pósios, entre
outras acções”, sublinhou o SG da AR.
Correia explicou que o memorado de
entendimento rubricado entre a AR e a UJC)
para a capacitação de quadros do SGAR

em diversas áreas do saber, “é reveladora
do nosso reconhecimento de como a
formação progressiva é essencial ao de-
senvolvimento e ao progresso e de quanto
a administração pública necessita de
recursos humanos cada vez mais habilita-
dos para responderem à crescente com-
plexidade que envolve as múltiplas obri-
gações na prestação de serviços de
qualidade”. Por seu turno, o Reitor da UJC,
José Magode, desafiou os formandos para
que possam fazer o uso devido dos
conheci-mentos adquiridos durante a
formação, por forma a dignificarem o
Parlamento, prestando, com zelo que lhes
é esperado, um serviço protocolar e
administrativo aprimorado, seguindo os
mais nobres padrões de ordenamento
cerimonial, tanto em eventos de cariz
nacional, assim como internacional.
“Estamos conscientes de que o curso que
ora termina não poderá resolver, por com-
pleto, todas as necessidades em capacita-
ção dos quadros da AR. Porém, temos a
convicção de que os quadros que hoje
entregamos a Vossa Excelências, não são
certamente, os mesmos que recebemos há
cinco meses”, sublinhou Magode.
Na ocasião, o Reitor da UJC garantiu que a
instituição que dirige se predispõe a
partilhar com o seu saber, em forma de
aulas para contribuir a consolidar o aprumo
e o ordenamento protocolar dos quadros
do SGAR, que exercem a honrosa missão
de apoiar aos deputados, na sua espinhosa
missão legiferante.
 “Havendo necessidade, gostaríamos de
sugerir a utilização dos nossos quadros
como consultores para as Comissões
especializadas da AR, a quem, em caso
necessidade, os senhores deputados
poderão recorrer de modo a colherem
alguns subsídios das diversas matérias
especializadas objectos de debates e
respectiva legislação, em sede parla-
mentar”, acrescentou o Reitor da UJC.
Os recém-formados garantiram que não
deixarão os seus créditos em mãos alheias
e de tudo farão para que a formação, ora
terminada, seja um instrumento catalisador
de mudanças no desempenho das suas
actividades na AR e, consequentemente,
no desempenho dos deputados, traduzin-
do-se isso numa evidente reengenharia da
Instituição.
Segundo o Representante dos recém-
formados, Moisés Canda, “para que a

nova dinâmica que pretendem imprimir
surta os efeitos desejados e tenha frutos
visíveis, vão precisar do apoio incondi-
cional dos 250 deputados, o que, certa-
mente, terá efeitos na projecção da
imagem institucional”,
Canda explicou que a acção de formação
a que foram submetidos constituiu um
momento ímpar de convivência profis-
sional e uma oportunidade valiosa para
reflectirem sobre a sua actuação no apoio
aos deputados, bem como para colherem
ferramentas adicionais para melhor
responder à função que lhes foi con-
fiada, apoiando e dinamizando as rela-
ções externas e o protocolo da AR. “Nes-
te sentido, e sem falsa modéstia, julga-
mos ter dignificado o crédito que a AR
nos outorgou, e consideramos estar me-
lhor preparados e à altura de desem-
penhar as nossas funções com maior
perícia, contribuindo para que o SGAR
seja reconhecido, de facto, como Órgão
dotado de um corpo técnico-adminis-
trativo competente”, acrescentou Canda.
                                                    Redacção


