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a segunda-feira, 
Ossufo Moma-
de disse que foi a 
mais monumental 

fraude eleitoral de que há me-
mória. No passado sábado, 
o secretário-geral do MDM, 
José Domingos, classificou 
como “brutais”. Salomão 
Muchanga, da Nova Demo-
cracia, considerou ser “um 
espectáculo banal e gratuito”. 

Até às 12h00 de terça-fei-
ra, a plataforma informática 
da Comissão Nacional de 
Eleições e do Secretariado 
Técnico de Administração 
Eleitoral indicava que, pro-
cessadas 13.000 das mais de 
20.000 Mesas, o candidato da 
Frelimo, Filipe Nyusi, lidera 
a contagem, com 74,6% do 
total de votos, Ossufo Moma-
de, da Renamo, tem 20,2%, 
e Daviz Simango tem 4,4%. 

Para a Assembleia da Repú-
blica, a Frelimo está na fren-
te, com 76,2%, a Renamo tem 
16,9%, o MDM tem 4,7%, e a 
Nova Democracia tem 0,49%. 

Nas Assembleias Pro-
vinciais, a Frelimo lide-
ra a contagem feita pe-
los órgãos eleitorais, com 
74,2%, a Renamo tem 
20,2%, e o MDM tem 5,2%. 

Mantendo constante que 
Nyusi será declarado ven-
cedor, em tradução rápida 
estes números indicam uma 
Assembleia da República a 
caminho dos dois terços para 
a Frelimo e todas as provín-
cias muito perto de serem 
governadas por governado-
res provinciais da Frelimo.

Estes números faraóni-
cos traduzem também uma 
eleição das mais patéticas 
que o país já organizou. As 
situações de enchimento de 
urnas, o banimento da obser-
vação eleitoral e a fabricação 
de editais foram os grandes 
eleitores do partido Frelimo. 
O edital da Assembleia de 
Voto do 3.o Bairro, em Mun-
gone, no distrito do Chókwè, 
em Gaza, conta-nos o filme 

todo. Estavam inscritos 800 
eleitores. Segundo o edital 
que foi afixado, todos os 800 
eleitores votaram. Desses 
800 eleitores, 799 votaram na 
Frelimo e em Nyusi. Apenas 
um votou em Ossufo Mo-
made. Mas, segundo mesmo 
edital, há oito pessoas que 
não foram votar e, na urna, 
estão registados os 800 vo-
tos. Na Zambézia, um edital 
escolhido por nós aleatoria-
mente imita o edital de Gaza. 
O edital número 4238704, da 
Escola Primária Completa 
do Bairro do Aeroporto, em 
Morrumbala, na província da 
Zambézia tem também 800 
eleitores inscritos. A Frelimo 
conseguiu ter 919 votos para 
a Assembleia da República, 
a Renamo teve 123 votos, o 
MDM teve quatro votos, ou 
seja, só a Frelimo superou, 
em número de votos, o núme-
ro de eleitores inscritos. Até 
a União Europeia também viu 
situações similares e reportou 
no seu relatório preliminar di-
vulgado na semana passada.

Mas um trabalho mais atu-
rado do Centro de Integridade 
Pública revela com mais de-
talhe o enchimento de urnas 
generalizado em todos os 
distritos. Joseph Hanlon, um 
investigador britânico que 

até tem muitas simpatias pela 
Frelimo e que trabalha nas 
eleições moçambicanas desde 
as primeiras realizadas, disse 
que estas foram as eleições 
mais fraudulentas de sempre. 

O CIP diz que a fraude 
aconteceu através da introdu-

ção física de boletins de votos 
extras nas urnas e através da 
adulteração de editais de apu-
ramento parcial, atribuindo a 
Filipe Nyusi mais votos do 
que os depositados nas urnas. 
Em 19 dos 138 distritos hou-
ve uma afluência de acima de 

Destaques

2

(Continua na página 04)

N
75%, e mais de 80% dos vo-
tos foram para Filipe Nyusi.

E Gaza? A maior parte dos 
fantasmas do recenseamento 
votaram. O CIP observou, 
durante o dia, que houve As-
sembleias de Voto sem filas 
ao longo do dia, mas mos-
tram altos índices de parti-
cipação, e quase todos são 
votos para a Frelimo. E, em 
todo o país, há mais votos 
para Presidente da República 
do que para a Assembleia da 
República, e os votos extras 
são todos para Nyusi, pro-
vavelmente como resultado 
de muitas pessoas em todo 
o país terem introduzido bo-
letins de voto extras nas ur-
nas. Há pessoas que foram 
encontradas com boletins 
de voto extras, e, durante as 
contagens, houve relatos de 
vários boletins de voto do-
brados juntos, sinal de que 
foram introduzidos juntos.

O CIP diz que as restrições 
ilegais à credenciação da 
observação e dos delegados 
dos partidos tornaram muito 
mais difícil vigiar a votação, 
a contagem e a movimenta-
ção dos boletins de voto para 
os distritos. Os delegados dos 
partidos foram detidos por re-
clamarem sobre o enchimento 
das urnas, ou intimidados, 
para permanecerem calados. 

O presidente da Comissão 
Nacional de Eleições disse 
ao “Canal de Moçambique” 
que a não credenciação dos 
observadores é um problema 
da responsabilidade das pró-
prias Organizações, que foram 
tarde requerer a credenciação.

O CIP elaborou tabelas 
de 138 dos 160 distritos que 
apresentam uma ideia sobre 
fraudes, que são significati-
vamente grandes e permitem 
fazer uma estimativa inicial 
do impacto de enchimento 
das urnas. “Estimamos que 
houve pelo menos 282.000 
votos falsos para Filipe Nyu-

A caminho da legitimação de mais uma fraude monumental

O importante não é quem 
vota. É quem conta os votos

Presidentes de Mesa a adulterarem resultados. A imagem da eleição

Os fantasmas de Gaza ressuscitaram e votaram em massa
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si introduzidos nas urnas, 
”lê-se num despacho do CIP.

“Ressalvamos que estes são 
apenas os aspectos que são 
imediatamente notáveis nos 
números e não minimizam 
outras formas de fraude que 
também possam ter aumen-
tado o número de votos para 
Nyusi. Um relatório mais 
detalhado e abrangente será 
publicado no final da semana, 
mas publicamos uma estima-
tiva rápida aqui, com base na 
análise de três fontes diferen-
tes que deram votos falsos a 
Nyusi, nomeadamente: mais 
nas eleições presidenciais do 
que nas eleições legislativas, 
distritos com afluência im-
possivelmente alta e núme-
ro de eleitores fantasmas de 
Gaza que realmente votaram.”

O CIP analisou também 
os votos a mais para Presi-
dente da República. Nes-
sa primeira verificação foi 
onde havia votos a mais nas 
urnas, porque as pessoas in-
troduzem votos extras com 
pressa e a prioridade é ga-
rantir mais votos para Presi-
dente da República, deixando 
para segundo plano os votos 
para as eleições legislativas. 

Segundo o CIP, os dados de 
138 dos 160 distritos, mos-

tram que Filipe Nyusi obteve 
267.000 votos a mais nas elei-
ções presidenciais do que a 
Frelimo nas eleições legislati-
vas. Mas também se observou 
que havia 147.000 votos em 
branco e inválidos nas eleições 
legislativas, sugerindo que es-
sas pessoas podem ter votado 
no presidente, mas colocando 
um voto em branco ou invá-
lido na urna das legislativas. 
Restam 120.000 votos (cerca 
de 1% do total) não contabili-
zados, o que sugere que sejam 
boletins ou voto adicionados 
ao total presidencial, sem 
adicionar os mesmos para as 
legislativas. Mas isto deixa 
de fora aqueles casos em que 
houve adição de votos tanto 
para a Frelimo como para o 
seu candidato presidencial.

Dados analisados pelo CIP 
indicam que existe apenas um 
distrito com uma participação 
inferior a 30%. A participação 
nacional é de cerca de 52%, 
e a votação geralmente tem o 
que é chamado “distribuição 
normal”, o que significa que 
a participação deve mostrar 
a mesma distribuição acima 
e abaixo de 52%. Portanto, 
qualquer distrito com uma 
participação acima de 75% é 
suspeita. Um número de 19 
dos 138 distritos tem uma 

participação acima de 75%, e 
Nyusi ganhou em todos estes 
distritos com mais de 80%.

Os oito distritos com maior 
participação são os mesmos 
que tiveram enchimento de 
urnas nas eleições passa-
das, seis em Gaza e dois em 
Tete. Em Gaza, são Chigubo 
(97% de participação, 100% 
para Nyusi), Chicualacua-
la (96%, 99%), Mabalane 
(92%, 99%), Mapai (91%, 
99%), Guijá (90%, 98%) 
e Massingir (88%, 99%). 

Em Tete, os dois distritos 
notórios são Zumbo (91% 
de participação, 89% para 
Nyusi) e Changara (86%, 
96%). Outros com mais de 
75% de participação in-
cluem KaNyaka (na cidade 
de Maputo), Funhalouro (em 
Inhambane), Muanza (em So-
fala) e Tambara (em Manica).

“Se assumirmos que to-
dos os votos acima de 75% 
da participação são enchi-
mento de urnas para Nyu-
si, o total é de 46.000 vo-
tos de enchimento”, refere.

O CIP calcula que 235.000 
dos eleitores fantasmas – pes-
soas a mais recenseadas aci-
ma do número de adultos em 
idade eleitoral – estavam em 
quatro distritos: Bilene, Chi-
buto, Chókwè e Manjacaze. 

No Chókwè, a participação 
neste ano foi a mesma de 2014, 
por isso assume-se que a mes-
ma proporção de fantasmas 
votou. Mas, nos outros três, 
a participação foi significati-
vamente baixa, muitos fantas-
mas não votaram. Calcula-se 
que, nesses quatro distritos, 
118.000 fantasmas votaram.

Combinando as três fon-
tes de enchimento de urnas, 
votos a mais para Nyusi nas 
Assembleias de Voto, mais 
de 75% de participação e 
os eleitores fantasmas em 
Gaza, calcula-se que hou-
ve pelo menos 282.000 vo-
tos extras para Nyusi, isto 
é, 5% do total dos votos. 

Ao nível geral, dos 13,1 
milhões de eleitores inscri-
tos, é muito provável que a 
participação esteja na casa 
dos 35%. Até aos resultados 
divulgados na terça-feira, a 
abstenção situava-se em 68%.

de Moçambiquede Moçambique
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Emitidos mandados de 
captura contra dois antigos 
administradores da LAM 

Tribunal Judicial 
da Cidade de Ma-
puto (7.a Secção) 
emitiu, na segunda-

-feira, 22 de Outubro, três 
mandados de captura inter-
nacional, contra dois ex-
-administradores das Linhas 
Aéreas de Moçambique e 
uma empresária moçambi-
cana, acusados de corrup-
ção. São eles: António Pinto, 
ex-presidente da Comissão 
Executiva, Hélder Fumo, ex-
-administrador financeiro da 
LAM, e Mia Temporâneo, 
directora da empresa “Execu-
tive Moçambique Limitada”.
A qualquer altura os três serão 
capturados. O “Canal de Mo-
çambique” sabe que António 
Pinto está fora do país. Segun-
do a acusação, a que tivemos 
acesso, António Pinto e Hélder 
Fumo, em conluio com ele-
mentos do Gabinete de Comu-
nicação da LAM, contrataram 
a “Executive Moçambique 
Limitada”, uma inexpressiva 
agência de comunicação, que, 
até à data ninguém conhecia, 
para produzir a revista de 
bordo da LAM, denominada 
“Índico”. Com esse contrato, 
a “Executive Moçambique” 
ganhava mensalmente dois 
milhões de meticais. Por ano, 
a LAM pagava à “Executive 
Moçambique”, de Mia Tem-
porâneo, 24 milhões de me-
ticais. Esse contrato incluía 
uma alegada assessoria de 
imprensa, tendo a LAM um 
Gabinete de Imprensa inscri-
to na sua folha de salários, 
o que suscitou suspeição.
Outro esquema de sobrefac-
turação são os “snacks” ser-
vidos como lanche nos voos 
da LAM. Segundo apurá-
mos, a LAM comprava por 
1.000,00 meticais um frasco 
de batatas fritas que custa 
50,00 meticais no merca-

do. Só neste esquema, Hél-
der Fumo e Pinto facturaram 
muitos milhões de meticais.
No processo, há também 
sobrefacturação para a 
reabilitação de hangares.
Durante a instrução prepara-
tória, a equipa do Gabinete 
Central de Combate à Cor-
rupção, chefiada pelo procura-
dor Lino Mathe, em Maio de 
2019 solicitou à LAM toda a 
informação sobre os contratos 
que a empresa celebrou com 
a “Executive Moçambique” 
e a documentação ligada ao 
processo de pagamentos efec-
tuados a favor desta empresa.
Foi também a prova de exe-
cução do respectivo con-
trato, que custava à LAM 
dois milhões por mês.
Durante a instrução prepara-
tória, registada sob o número 
55/GCCC/2018-IP, o Gabine-
te Central de Combate à Cor-
rupção pediu os “dossiers” 
integrais de “procurement” 
relacionados com as obras 
de reabilitação dos hangares, 
realizadas de 2015 a 2018, e 
todos os respectivos processos 
de pagamento. Também foi 
solicitado o “dossier” integral 
de “procurement” relacionado 
com todas as aquisições de 
“snacks” realizadas de 2015 
a 2018 e todos os respecti-

vos processos de pagamento.
Com base nessa informação, 
o tribunal formou a convic-
ção de que os três cabecilhas 
da operação que lesou a LAM 
em milhões de meticais fo-
ram António Pinto, Hélder 
Fumo e Mia Temporâneo
Segundo o processo, a que 
o “Canal de Moçambique” 
teve acesso, o Gabinete Cen-
tral de Combate à Corrupção 
arrolou e ouviu em decla-
rações, em 20 e 21 de Maio 
de 2019, no mesmo proces-
so, Faizal Sacugy, ex-admi-
nistrador da LAM, Gisela 
Mabote, Norberto Mucopa, 
Eunice Matediane, Fernan-
do Guimarães Jorge Mendes 
Maxwel e Helena Magagule. 

Dias de terror nos voos da 
LAM

Entretanto, há uma sucessão 
de eventos perigosos que está 
a acontecer com os aviões da 
empresa pública Linhas Aé-
reas de Moçambique. Com 
algum pingo de sorte, até aqui 
tudo não passou de grandes 
sustos. O primeiro evento 
aconteceu em 30 de Setem-
bro, no voo TM 165, que saía 
de Nampula para Maputo. Um 
erro técnico de aterragem fez 
com que o avião só fosse pa-
rar nas matas do Aeroporto de 
Mavalane. Os que testemu-

nharam o evento, dizem que 
foi claramente má aterragem 
do avião, que só foi imobili-
zar-se nos arbustos da zona 
de servidão aeroportuária.

Mas, em comunicado, as 
Linhas Aéreas de Moçam-
bique apresentaram uma 
narrativa ligada às forças da 
natureza, culpando o vento. 
Segundo o comunicado que 
nos foi enviado, “a aerona-
ve de marca ‘Embraer 145’ 
terá saído da pista pela parte 
lateral, sendo que a tripula-
ção sentiu um deslize rápi-
do e repentino da aeronave”.

Segundo o comunicado 
da LAM, no momento da 
aterragem do avião o ven-
to estava à velocidade de 50 
quilómetros por hora. Os 
vinte e cinco passageiros e 
quatro tripulantes desceram 
em segurança, sem nenhum 
ferimento, mas em pânico.

No dia 10 Outubro, uma 
quinta-feira, ocorreu um ou-
tro episódio, sendo este mais 
arrepiante. Segundo relato de 
um dos passageiros que fa-
lou ao “Canal de Moçambi-
que”, o avião do voo TM 190 
decolou de Maputo às 6h00, 
com destino a Lichinga, com 
paragem prevista em Nam-
pula. Antes da decolagem, os 
pilotos informaram que have-
ria turbulência logo depois da 
decolagem, na área de Mapu-
to, devido à chuva, mas que, 
depois de passarem a zona de 
Maputo, o resto do percurso 
seria caracterizado por con-
dições climáticas estáveis.

Mas, aproximadamente 
vinte minutos depois da de-
colagem e já fora da região de 
Maputo, os sinais do cinto de 
segurança continuavam liga-
dos. Segundo a fonte, de re-
pente o avião começou a cair 
em direcção oblíqua, durante 
aproximadamente um minu-

to. Instalou-se o pânico geral, 
com as pessoas a gritarem e 
outras a rezarem, durante cer-
ca de trinta segundos. A seguir, 
o avião mudou de direcção e 
começou a cair, ainda obli-
quamente, mas com a parte da 
frente em posição mais eleva-
da, perdendo-se o controlo, 
perante gritos de desespero. O 
episódio repetiu-se três vezes, 
até o avião restabelecer a sua 
posição normal de voo. Cerca 
de quinze minutos depois, os 
pilotos indicaram que, devido 
a um problema técnico, era 
necessária uma aterragem de 
emergência no Aeroporto In-
ternacional da Beira. Os pilo-
tos informaram, em seguida, 
que, durante a decolagem em 
Maputo, havia uma chuva for-
te e trovoada, e formou-se uma 
cortina de gelo que afectou os 
instrumentos do voo. Minutos 
depois, os pilotos anunciaram 
que já não era necessária a es-
cala de emergência na Beira 
porque o voo estava estabili-
zado, mas a nossa fonte indica 
que, durante toda a viagem, 
em nenhuma vez o avião ficou 
estabilizado. Os passageiros 
só ganharam fôlego quando 
o avião aterrou em Nampula.

Um dos passageiros pu-
blicou nas redes sociais o 
vídeo que gravou enquanto 
o avião caía, onde se pode 
ver e ouvir o desespero dos 
passageiros, que gritavam 
e rezavam pelas suas vidas.

A LAM emitiu um comuni-
cado lacónico a desvalorizar o 
grave incidente, afirmando que 
foi “mau tempo que requereu 
especial atenção”. No seu co-
municado, a LAM nem sequer 
informa o que aconteceu exac-
tamente, pelo contrário tenta 
desvalorizar os efeitos do vídeo 
que foi publicado na internet.

de Moçambique
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Isto ainda se concerta 
com votos?

stá claro que é só uma questão de dias até a Comissão Nacio-
nal de Eleições declarar Filipe Nyusi e o partido Frelimo como 
os grandes vencedores das eleições de 15 de Outubro. Pelos nú-
meros, Nyusi será Presidente da República durante os próximos 

cinco anos. O partido Frelimo não estará muito longe dos dois ter-
ços na Assembleia da República, e todas as províncias serão dirigidas 
por governadores provinciais da Frelimo, com as respectivas Assem-
bleias Provinciais a serem dirigidas pelo partido Frelimo. E, como bó-
nus, o mesmo partido Frelimo vai indicar os secretários de Estado em 
cada província. “The winner takes all”, diriam os anglo-saxónicos.
O que agora nos separa de um verdadeiro domínio do parti-
do Frelimo é a declaração da Comissão Nacional de Eleições, 
que depois será homologada pelo infalível Conselho Consti-
tucional, que, em princípio, vai rejeitar todos os recursos da 
oposição, o que, de resto, também condiz com um papel alegórico.
Se calhar, todos os moçambicanos deverão estar a perguntar-se o que 
é que aconteceu no dia 15 de Outubro e nas quarenta e oito horas que 
se seguiram? Aconteceu que tudo aconteceu menos uma eleição. Tal-
vez essa seja a resposta para esses números esmagadores que nos são 
servidos, e que todos sabemos que são fabricados, na habitual lógica 
de falsificação dos editais, que é antecedida pelo enchimento de urnas.
Os mais ingénuos vão pedir-nos provas. Pois bem, existem em abun-
dância e não cabem nesta página de papel, se as reduzirmos a escrito, 
mencionando-as caso por caso. Mas isso não é nada do que não se 
esperava quando o aviso à navegação foi dado com a não acreditação 
dos milhares de observadores que não tiveram permissão para observar 
estas eleições. E, claro, uma Polícia muito habitual e, desta vez, com 
mais inventivos de Direcção, no Comando-Geral e à frente do Minis-
tério do Interior, não podia de modo algum deixar os créditos em mãos 
alheias. Logo que começou a votação, só se ouviu sobre a Polícia.
Os números que nos são apresentados revelam uma gigantesca ope-
ração de enchimento de urnas e de falsificação de editais, de que 
não há memória de que tivesse acontecido anteriormente. Há vá-
rios editais em que o número de eleitores inscritos é inferior ao nú-
mero de votos que o partido Frelimo, por si só, conseguiu. De al-
gum lugar vieram esses votos. Nas províncias de Gaza, Zambézia, 
Tete e Nampula os números são absolutamente pornográficos.
Vamos pegar um simples caso de uma Assembleia de Voto no Chókwè, 
em que estavam inscritos 800 eleitores. Segundo o edital que foi 
afixado, todos os 800 eleitores votaram. Desses 800 eleitores, 799 
votaram na Frelimo e em Nyusi. Apenas um votou em Ossufo Mo-
made. Mas, segundo mesmo edital, há oito pessoas que não foram 
votar e, na urna, estão registados os 800 votos. Esse edital é o do 
3.o Bairro, em Mungone. Este é apenas um exemplo da bandalheira.
Podíamos dar outro exemplo: o edital número 4238704, da Esco-
la Primária Completa do Bairro do Aeroporto, em Morrumbala, 
na província da Zambézia. Com 800 eleitores inscritos, a Frelimo 
conseguiu ter 919 votos para a Assembleia da República, a Rena-
mo teve 123 votos, o MDM teve quatro votos, ou seja, só a Freli-
mo superou, em número de votos, o número de eleitores inscritos.
E isto não tem cura, porque o “sheik” Abdul Carimo, presidente da 
Comissão Nacional de Eleições, já veio a público, e através do “Canal 
de Moçambique”, sossegar os moçambicanos, dizendo que esses edi-

tais que têm números empolados são todos válidos, desde que sejam 
aprovados a nível local. A CNE, na sede, está-se nas tintas se esses 
editais têm números racionais ou não. A partir do momento em que são 
ditados para as actas, são números oficiais, e a CNE não se importa. 
Mas há outra parte que oleia este gangsterismo eleitoral: é que, no 
caso de haver reclamação, a CNE não vai analisar os editais. E essa é 
a parte mais mórbida deste embrutecimento colectivo. A CNE não ana-
lisa essas questões, ou seja, a CNE nem quer saber se é possível, num 
universo de 800 eleitores, haver 919 votos. A CNE vai colocar essa 
questão para ser votada. Então, como os 919 votos são votos na Freli-
mo, num universo de 800 eleitores, os vogais da Frelimo na CNE vão 
votar a favor, e o “edital” e o resultado que consta nele são validados.
Mas isto tudo vai passar assim, segundo a máxima da caravana que 
passa enquanto os cães ladram. Aliás, já devíamos estar psicologica-
mente preparados para esses eventos, quando o próprio recenseamento 
eleitoral, na província de Gaza, demonstrava esse padrão. Os partidos 
da oposição aceitaram ir a uma eleição com os números de Gaza como 
estavam, e não era de esperar que, daí para frente, houvesse civilização.
Do nosso lado, sempre dissemos que era um pecado fundamental to-
mar como normal a situação de Gaza, porque era uma espécie de sal-
vo-conduto para todo o tipo de tropelias que se poderia verificar já 
durante a votação. Basta pegar nesses dois editais, o de Chókwè e o 
de Morrumbala, para perceber que isto foi tudo menos uma eleição.
Claramente que, daqui para frente, dá muito jeito a esses aldra-
bões alinharem uns ditos analistas para virem dizer que a opo-
sição estava desorganizada e que foi vítima das suas quezí-
lias. É um argumento que dá jeito a estes farsantes, porque tira 
o povo da rota da gigantesca fraude dos números empolados.
E tem graça que esta eleição acontece numa altura em que de-
corre o processo de desarmamento, que é, na verdade, o corolá-
rio de uma suposta confiança alcançada entre a Frelimo e Rena-
mo para organização de eleições livres, justas e transparentes. 
Resta-nos perguntar se esse processo ainda tem legitimidade para 
continuar, se uns podem ganhar eleições enchendo urnas e usando 
a Polícia para prender observadores dos outros partidos. Ainda faz 
sentido esse desarmamento, numa lógica em que os que não tive-
rem armas estão condenados a lavar as latrinas dos que têm armas?
Moçambique acaba de mostrar ao mundo o que é 
um verdadeiro roteiro de falta de credibilidade. 
Mas, apenas para questões de registo e em nome da racionalidade, o 
povo não votou nestes indivíduos. O povo não votou pelo “my love” 
nem pelos corruptos. O povo foi vítima de um golpe contra a sua 
vontade soberana. Os editais falam por si. E, como que a completar 
o golpe, há sempre que arranjar um “Massango desta vida” para le-
gitimar uma tal “vitória” que já envergonha a qualquer um de bom 
senso. De imbecil, o povo nada tem. Mas, para já, o povo vai saben-
do que isto não se resolve com votos. Um dia, o povo sai a rua para 
concertar um país que certos indivíduos recusaram que fosse con-
certado com votos. Salazar também ganhava assim e achava-se mui-
to mais evoluído que todos os outros. Chega uma hora em que há 
um “Basta!”, e as ruas são suficientes para o povo concertar o país. 
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ara que o mundo 
não creia que os 
moçambicanos são 
imbecis, para que 

o mundo não limite aos 
aplausos ao cretino, nome 
que toma o pai dos imbecis, 
comecemos pelo nexo de 
casualidade dos resultados 
eleitorais que nos chegam.

Resultados eleitorais, mi-
nha, Nossa Senhora, qual 
carapuça? Coisa nenhuma! 
O que se anuncia na verda-
de são resultados das cri-
minosas eleições gerais. As 
vivas folias que se celebram 
são de certo modo uma ilu-
são, de uma frustrada von-
tade de realizar eleições, 
historicamente as mais 
dolosas com 45 mortos, 
enchimentos de urnas em 
Manica, Sofala, Zambézia, 
Tete, Niassa, Nampula, 
Gaza e Inhambane. Em 
parte e no todo. Um proce-
dimento que apenas legi-
tima um regime ditatorial.

Pelo menos já se sabe 
que, quando as instituições 
eleitorais diziam estarem 
criadas condições para uma 
votação pacífica, ordeira e 
urbana; quando assegura-
vam que tais ocorreriam de 
forma livre, objectivamente 
ocultavam dos moçambica-
nos que membros de um par-
tido X já dispunham previa-
mente de boletins de votos, 
já votavam às escondidas 
nas vésperas do dia 15 de 
Outubro, lesando o adver-
sário, lesando o Estado, de-
fraudando o real significado 
de um sufrágio universal.

O mundo, de olhos em 
Moçambique, testemunhou 
que o resultado típico de 
eleições ocorridas não con-

figuram eleições nenhu-
mas, senão uma encenação, 
uma farsa, com contornos 
dolosos, algo a que se im-
põe impugnação conten-
ciosa e ao nível criminal. 
O que se viu é que uma 
quadrilha com propensão 
pelo crime organizado pôs 
em marcha todos os actos 
executórios, que concorre-
ram de forma concertada 
para lesar a transparên-
cia e justeza do processo.

E concorreram para a 
execução desta lesão, em 
primeiro, o facto de os ac-
tos preparatórios terem 
iniciado com a entrega, 
pela CNE, da produção dos 
boletins de voto à Livra-
ria Académica (da família 
Sidat), relacionada com a 
Frelimo e um deles, Shafee 
Sidat, a uns dias do início da 
campanha, nomeou Nyusi 
administrador do distrito de 
Marracuene, na província 
de Maputo. Shafee Sidat, 
que se vangloria de ser ami-
go de Nyusi, era, é, desde 
logo, pessoa interessada 
directamente no processo.

O que a PGR deveria fazer 
é apurar o seu eventual en-
volvimento na distribuição 
dos votos que circularam a 
granel. Dever-se-ia apurar o 
seu nível de envolvimento na 
distribuição dos votos avul-
sos ostentados pelos mem-
bros da Frelimo, por todo o 
país. Um processo criminal 
deveria ser instaurado con-
tra os fiéis dos armazéns da 
CNE e do STAE, pois que 
saberiam explicar como tal 
ocorreu e a mando de quem.

Do ponto de vista de con-
tencioso administrativo e 
direito criminal, os diri-

gentes da CNE e do STAE 
responsáveis pela logística 
deveriam ser investigados, 
para se apurar como mi-
lhares de boletins de voto 
foram parar às mãos dos 
seus correligionários, trans-
formando um assunto si-
giloso de Estado em algo 
corriqueiro e vulgar, entre 
seus alegados e amigos.

Este elemento é bastante 
não só por configurar cri-
me penalmente punível, 
como também relevante 
para tornar as eleições juri-
dicamente nulas, inválidas, 
desde a raiz.  Há provas 
bastantes da quebra das re-
gras do jogo e os indícios 
encontramos nos enchimen-
tos atípicos de urnas. Para 
este resultado típico não se 
descarta a premeditação e 
a provocação tendenciosa 
de uma lesão, que atentam 
contra o Estado de Direito 
e a justiça eleitoral. O Es-
tado fica descaracterizado 
perante o resultado defei-
tuoso destas eleições, pois 
que, por mais que se diga 
haver vencedor, os cidadãos 
de bem foram defraudados 
pela acção dolosa de um 
grupelho de criminosos que 
assaltou as dependências 
do Estado e as regras, para 
impor a sua vontade sobre a 
maioria dos moçambicanos. 
Assim, o crime organizado 
continuará a reinar sobre 
as ruínas do que se preten-
de um Estado de Direito.

Uma justiça independen-
te do poder político actua-
ria no sentido de esclarecer 
o visível inadimplemento 
manifestado pelo STAE e a 
CNE, perante os seus cida-
dãos, que pagam impostos 

e sacrificam-se, e de forma 
nenhuma para verem-se de-
fraudados por uma quadri-
lha de criminosos e vânda-
los, que actuando a mando 
e a coberto do partido no 
poder, planificaram previa-
mente o resultado típico, 
aproveitando-se da inge-
nuidade dos cidadãos, abu-
saram do direito e agiram 
de má-fé, instando o terror, 
enchendo as urnas, numa 
acção articulada com a Po-
lícia da República, cuja mão 
criminosa raia a memória 
jamais conhecida em elei-
ções, no país, considerando 
as mazelas sujeitas por esta 
corporação aos cidadãos.

Uma justiça indepen-
dente do poder político do 
dia actuaria para identifi-
car os autores, instigadores 
e cúmplices deste crime 
eleitoral. Uma justiça de 
um país sério chamaria as 
pessoas arroladas acima e 
os instava a responderem 
dentro de um processo qua-
lificado e decorrente de um 
concurso de crimes públi-
cos, em que se subsumem 
estas eleições, no todo.

Fechar os olhos ao Estado 
de Direito equivale a anuir 
que passemos esta prática 
costumeira, agora de forma 
intensa e gravosa, numa re-
gra, onde futuramente os 
outros descobrirão a fór-
mula e passarão a coope-
rar com idêntica conduta 
dolosa, para a produção do 
mesmo resultado típico.

Em se tratando de um as-
sunto sistemático retira-se 
deste facto o ónus de pro-
va, que o STAE e a CNE 
deveriam ser repensados, 
as estruturas exoneradas, 

pois que a serem manti-
dos, um esquema, ainda 
mais sofisticado, voltará 
a ser montado em 2024.

Brincar a eleições, como 
aconteceu a 15 de Outubro, 
será o mesmo que activar a 
gasolina e o fósforo. E quan-
do assim assuntos nacionais 
não devem ser confundidos 
com a camisola partidária, 
como levianamente elemen-
tos poderosos do STAE e 
da CNE se têm mostrado.

Numa palavra: tanto di-
nheiro gasto para alimentar 
vaidades e altivez de um 
bando de ladrões, de um an-
tro de criminosos sediados 
na Pereira do Lago. Se isto 
que observamos se chamam 
eleições então não vale a 
pena gastar rios de dinheiro. 
Deixemos a hipocrisia do 
lado. Nomeia-se um Rei de 
Gaza (o país vive na reali-
dade no tempo medieval) e 
poupa-se o dinheiro esban-
jado em campanhas, inves-
te-se em infra-estruturas e 
combate à pobreza. Se isto 
é um modelo de eleições li-
vres, justas e transparentes, 
então sou de opinião que do-
ravante deixemos os negros 
nas calmas lentas dos seus 
passos nas senzalas e tembas, 
não será justo os levarmos a 
aderir a um processo onde 
sabemos de antemão que 
uma desavergonhada Polícia 
descarrega balas de chumbo 
a matá-los, a aprisioná-los e 
a chamboqueá-los sem culpa.

Eleições é coisa de Estados 
modernos e civilizados, coi-
sa que duvido que sejamos. 
E se acaso o somos desafio a 
PGR a chamar à responsabi-
lidade civil aos criminosos.

A bem da NAÇÃO!

P

Caso “as criminosas 
eleições gerais de 2019”
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Por Tomás Timbane*

A Eficácia da Lei dos 
Tribunais do Trabalho  (4)

endo ficado eviden-
te que a LTT não 
indica os valores 
determinativos de 

competência e não indica 
o valor da alçada – ou indi-
ca, mas de forma deficiente 
–, a questão que se coloca 
é se haverá ou não recurso 
das decisões com o valor 
inferior a 200 salários mí-
nimos que corram termos 
nos tribunais de trabalho 
de província ou nos tribu-
nais judiciais de província 
quando exerçam, transito-
riamente, as competências 
dos tribunais de trabalho.

Em primeiro lugar, parece 
evidente e fora de qualquer 
dúvida o lapso do legislador. 
No entanto, devemos presu-
mir que o legislador consa-
grou as soluções mais acer-
tadas e soube exprimir o seu 
pensamento em termos ade-
quados (art. 9, n.º 3 do CC). 
Para além disso, dispondo o 
art. 37 da LTT que da decisão 
do tribunal de trabalho cabe 
recurso segundo as regras 

de competência em razão da 
hierarquia, pode-se entender 
que de todas as decisões pro-
feridas na jurisdição laboral, 
cabe recurso. Trata-se de 
uma disposição que retoma 
a disposição do que estava 
previsto no art. 25 da ante-
rior lei, segundo a qual as de-
cisões dos tribunais do traba-
lho podem ser impugnadas 
por meio de recurso, segun-
do as regras de competên-
cia em razão da hierarquia.

Nota-se uma pequena al-
teração: a antiga lei usava a 
expressão “podem ser im-
pugnadas”, enquanto a nova 
disposição socorre-se do ter-
mo “cabe recurso”, poden-
do dizer-se que no primeiro 
caso haveria limitações ao 
recurso (que poderiam resul-
tar da alçada), enquanto no 
segundo há sempre recurso. 
Também se pode dizer que 
usando qualquer das dispo-
sições a expressão impug-
nação das decisões segundo 
as regras em razão da hie-
rarquia, quer, apenas, signi-

ficar que das decisões dos 
tribunais inferiores recorre-
-se aos tribunais superiores.

Mas será que faz sentido o 
legislador inserir uma dispo-
sição que nada acrescenta? 
Parece-nos, pois, que para 
dar algum sentido ao art. 
37 da LTT, o que se preten-
de é dizer que das decisões 
dos tribunais de trabalho há 
sempre recurso, seja qual 
for o valor. Mas isso seria 
contrariando pelo art. 6 por-
que usa o termo “alçada”, 
que, como sabemos, serve 
para determinar os casos 
em que há ou não recurso 
em face do valor da causa.

É verdade que se pode di-
zer que para que o art. 6 te-
nha algum sentido útil, todas 
as causas de valor superior 
a 200 salários mínimos de-
verão ser proposta nos tri-
bunais de trabalho distritais, 
porque das decisões aí pro-
postas haverá sempre recur-
so, porque o valor da causa 
(superior a 200 salários) se-
ria superior à alçada desses 

tribunais (até 200 salários 
mínimos), mas em todos os 
casos de acções inferiores a 
200 salários mínimos, nun-
ca haveria recurso, porque 
o valor não excede a alça-
da. Se isso pode servir para 
as acções futuras, ou seja, 
posteriores à entrada em vi-
gor da LTT, traz inúmeros 
problemas para os processos 
pendentes à data da entrada 
em vigor da LTT, justamen-
te porque o autor não teve 
oportunidade de escolher 
onde iria propor a acção, se 
nos tribunais de distrito ou de 
província, até porque mesmo 
na Cidade e Província de 
Maputo só há tribunais de 
trabalho de nível provincial.

*Antigo Bastonário da Or-
dem dos Advogados. Comu-
nicação apresentada no dia 
23 de Setembro de 2019 no 
Seminário realizado pela Fa-
culdade de Direito da UEM, 
organizado pela FDUEM, 
Associação Moçambicana de 
Juízes e Núcleo de Estudantes.
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a antiga lei usava 
a expressão 
“podem ser 
impugnadas”, 
enquanto a 
nova disposição 
socorre-se do 
termo “cabe 
recurso”, 
podendo dizer-se 
que no primeiro 
caso haveria 
limitações ao 
recurso (que 
poderiam resultar 
da alçada), 
enquanto no 
segundo há 
sempre recurso.
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Por Edwin Hounnou

s eleições a conti-
nuarem nos actuais 
moldes, não vale 
a pena o Estado 

endividar-se em relação ao es-
trangeiro ou desviar esforços 
económicos do povo para fi-
nanciar palhaçadas. A Frelimo 
precisa entender que existem 
regimes monárquicos não dita-
toriais e outros que se fazem de 
democráticos sem necessidade 
de se camuflarem por detrás 
de nada que lhe granjeie sim-
patias pelo mundo fora. Não se 
deve envergonhar por ser uma 
monarquia. Devia se envergo-
nhar por ser uma monarquia 
antidemocrática que tudo faz 
para aniquilar a democracia 
e as liberdades dos cidadãos.

No passado recente, no Ma-
lawi, nosso vizinho, Ngwazi 
Hasting Kamuzu Banda havia 
implantado um regime seme-
lhante ao que Filipe Nyusi pre-
tende impor a nós, através de 
eleições de fachada. O velho 
Banda humilhava seus adver-
sários políticos com “5-0”, fi-
cando, para o seu partido, todas 
as províncias e o parlamento 
quase inteiro. Proclamava-se 
como enviado do Senhor para 
salvar o povo. Entre nós, tam-
bém, ouvimos ditadores e calo-
teiros a serem comparados, por 
seus acólitos, a Jesus Cristo.

Com o tal regime ditatorial, 
muitos cidadãos malawianos 
refugiavam-se em Moçambi-
que e nós tivemos a ocasião 
de conviver com alguns deles, 
na província de Tete e conta-

vam como eram tratados no 
seu país. Falavam da perse-
guição a que eram sujeitos por 
“Young Pioners”, uma espécie 
de OJM que funcionava como 
polícia secreta que aniquilava 
os adversários do regime, obri-
gando-os a terem que procurar 
lugares seguros além-fronteira. 
Banda orgulhava-se de vencer 
as eleições por 99.9%, sem 
reparar para os danos que isso 
provocava no povo. De cal-
ções de caqui, peúgas altas, a 
estilo de farmeiro inglês, não 
se coibia de dizer “this is my 
people” – este é o meu povo.

As coisas mudam e os tem-
pos também. Hoje, ouvimos 
falar de “onda vermelha” que 
compra consciência, introduz 
votos falsos nas urnas, dis-
tribui dinheiro pelos fracos, 
usurpa fundos públicos, atra-
sa disponibilizar fundos pelos 
partidos concorrentes, impede 
aos outros partidos de fazer 
politica, fecha territórios aos 
demais partidos, faz calote e 
distribui prémios pelos maus 
servidores públicos. Ao proce-
derem de tal forma pretendem 
transmitir a ideia que eles são 
os melhores e merecem a con-
fiança do povo. Assim, eles 
se acham no direito de mani-
pular a vontade dos eleitores, 
colocando-se, sem o merecer, 
no lugar de eternos vencedo-
res das eleições fraudulentas.

Temos outros tantos maus 
exemplos, no Continente Afri-
cano. Paul Kagamé, amigo da 
Renamo, instalou no Rwanda 

um sistema político que lhe 
permite eliminar os seus ad-
versários e torná-lo líder in-
contestável. Kagamé vence, 
como Nyusi, as eleições com 
um fosso abismal em relação 
aos seus concorrentes. O ac-
tual líder Rwandês persegue e 
manda assassinar seus adver-
sários políticos no estrangeiro. 
Vimos  cidadãos Rwandeses 
a serem massacrados em Ma-
puto. Estudantes universitá-
rios do Rwanda, em Maputo, 
têm passado por momentos 
infernais de perseguição. Os 
esquadrões da morte de Ka-
gamé até invadem salas de 
aulas e residências universi-
tárias à procura de inimigos.

Ao invés de gastar rios de 
dinheiro para montar uma 
peça teatral, Nyusi que dei-
xe a vergonha de fora e faça 
como o discípulo da Frelimo, 
Yoweri Musseveni, o ditador 
do Uganda. Este não gasta 
fundos públicos para mentir 
aos seus concidadãos nem aos 
eternos doadores de regimes 
corruptos de África. Em todas 
as eleições havidas, já  se sabe 
quem as ganha e assim não se 
perde tempo nem deixa as pes-
soas com nervos à flor da pele.

Querendo, e é para lá onde 
caminhamos, a Frelimo pode 
copiar o regime de Pyongyang, 
de Kim Jong-un, o pankista de 
35 anos, onde a liberdade de 
expressão e de opinião é nula. 
Na Coreia do Norte, é proibi-
do pensar de modo não oficial 
e Kim Jong-un é o tal sol que 

nunca desce e com ele tudo dá 
certo. Ou pode fazer aquilo que 
a China comunista tem prati-
cado – os partidos da oposição 
pesam menos que uma pena de 
um pombo. No parlamento  não 
têm nenhuma expressão. São, 
apenas, partidos figurativos.

A Frelimo tem feito tudo o 
que está ao seu alcance para que 
a Renamo e MDM sejam, ape-
nas, partidos decorativos atra-
vés de enchimentos de urnas 
com votos falsos, perseguição 
política e uso abusivo dos meios 
públicos tais como efectivos, 
viaturas, dinheiros a granel que 
girou nas mãos tanto dos agen-
tes do regime quanto nos mem-
bros das assembleias de voto, 
combustíveis e lubrificantes.

Chegam-nos informações 
de fontes próximas às  elei-
ções  que sugerem que para 
além do dinheiro disponibi-
lizado pelo STAE aos MMV 
(Membros das Mesas de Voto) 
a Frelimo deu mais cinco mil 
meticais a cada presidente 
com a promessa de encaixar 
mais a quem garantir vitória. 
Assim, o esforço para garantir 
a vitória para a Frelimo  e seu 
candidato foi a ferro e fogo. 
O envelope estava lá à espera. 
Vimos um enorme esforço para 
o enchimento das urnas. Os se-
cretários de bairro estavam de 
olho nas assembleias de voto. 
A ordem de “votou, vai esperar 
em casa” era dirigida apenas 
a membros e simpatizantes da 
oposição. A prática demons-
trou que era ordem selectiva.

Saudamos a decisão da Re-
namo e MDM de não reco-
nhecerem os resultados destas 
eleições por serem falsos e frau-
dulentos. A Renamo e o MDM 
deveriam apelar à comunidade 
internacional para não reconhe-
cer o governo que for a sair des-
tas eleições. Deveriam exigir a 
realização de novas eleições 
em que todos os concorrentes 
partam da mesma posição e 
tenham as mesmas oportunida-
des. Não é justo que Nyusi use 
o jacto da Presidência da Repú-
blica para a sua campanha en-
quanto os outros ficam à espera 
de fundos da Comissão Nacio-
nal de Eleições. A Renamo e 
MDM que chamem o povo 
para uma manifestação magis-
tral para  veremos os fraudulen-
tos a fugirem em fraldas sujas. 
Os regimes ditatoriais não dei-
xam o poder pelo voto popular.

Apelamos à  comunidade in-
ternacional que tem legitimado 
um regime corrupto e violento 
para que pare e olhe para o so-
frimento por que passa o povo 
moçambicano. A União Euro-
peia e os Estados Unidos que 
não se limitem na lengalenga 
do “houve irregularidades que 
não influenciam o resulta-
do final”. Isto é um discurso 
que serve para defender os 
fraudulentos. O povo espera 
acções concretas que punam 
os fraudulentos e ladrões 
que se desejam eternos no 
poder. O povo quer justi-
ça e não discursos bonitos.

A

publicidade
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PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE 
RESIDUOS EM MOÇAMBIQUE

Eni Rovuma Basin B.V., Sucursal de Moçambique, em nome de Eni Mozambico S.p.A, convida 
as empresas interessadas a submeter a sua Manifestação de Interesse para prestação de SERVIÇOS 
DE GESTÃO DE RESÍDUOS para auxiliar as operações na Área A5-A em Moçambique.

ÂMBITO DO TRABALHO: 

Área A5-A é um bloco localizado offshore dos distric-
tos de Larde e Angoche na Província de Nampula, 
Norte de Moçambique.

O âmbito do trabalho consiste na prestação de Servi-
ços de Gestão de Resíduos conforme listado abaixo:

- Fornecer mão-de-obra, supervisão, licenças, ar-
mazenamento, consumíveis, materiais descartá-
veis, controle de qualidade associado aos Servi-
ços de Gestão de Resíduos e ser responsável pela 
segurança, protecção pessoal e protecção ambiental 
de acordo com o âmbito do Trabalho;

- Fornecer serviços de colecta de resíduos (perigo-
sos e não perigosos) dos locais designados, es-
tabilização, análise, tratamento, armazenamento 
temporário e depósito final de resíduos de acordo 
com os requisitos de HSE do Operador da A5-A e 
Regulamentos Locais;

- Transportar resíduos em veículos e contentores 
apropriados até as instalações de tratamento e 
eliminação devidamente aprovadas, de acordo 
com os requisitos dos Regulamentos Locais e do 
Operador;

- Armazenar temporariamente os resíduos do Ope-
rador da A5-A (incluindo lama/ cascalhos de per-
furação/ águas residuais) na base do Empreiteiro, quan-
do necessário, em conformidade com os requisitos 
do Regulamento Local e do Operador da A5-A;

- Fazer análises laboratoriais, quando necessário, 
para todo tipo de resíduos sólidos e líquidos in-
cluindo lamas, cascalhos de perfuração e águas 
residuais;

- Garantir que as instalações de tratamento e de 
disposição final sejam adequadas e autorizadas;

- Maximizar a reciclagem de resíduos do Operador 
da A5-A sobre outros métodos de eliminação; 

- Os resíduos de perfuração a serem considerados 
nesta categoria são:

ll lamas de base sintética usadas (SBMs)

ll lamas à base de óleo usadas (OBMs)

ll lamas à base de água usadas (WBMs)

ll cascalhos de perfuração;

- Fornecer equipamentos para colecta e armazena-
mento de resíduos (i.e., contentores, caixas de 
reciclagem, kit de resposta a derrame de óleo, 
tanques, tanques ISO, caixas, contentores para 
cascalhos de perfuração, etc.) adequados para o 
serviço (se e quando necessário).

As empresas interessadas deverão ser reconhecidas 
pelo Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimen-
to Rural (MITADER), para a prestação de serviços da 
tipologia acima.

O início da perfuração do primeiro poço está previsto 
para o primeiro trimestre de 2021, e a Contractada 
deverá estar disponível para operar a partir Novem-
bro de 2020.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

As empresas interessadas deverão enviar a sua Ma-
nifestação de Interesse, fornecendo a seguinte infor-
mação e documentação: 

I. Documentos Técnicos:

a) Prova documentada de experiência na exe-
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cução de serviços gestão de resíduos na in-
dustria petrolífera nos últimos 5 anos;

b) Cartas de Referências Profissionais forneci-
das por clientes atestando a prestação de 
serviços similares com os que aqui referi-
dos;

c) Fotocópias de autorizações, licenças, cer-
tificados relacionados com a gestão de 
resíduos, transporte, armazenamento, 
tratamento, eliminação dentro e fora de Mo-
çambique;

d) Prova documentada de experiência na exe-
cução de serviços de gestão de resíduos em 
África e localização de escritórios em Mo-
çambique;

e) Escritórios e Instalaçôes de Gêstão de Resí-
dos localizados in Mozambique;

f) Certificação do Sistema de Gestão de Saúde e 
Segurança (OHSAS 18000 ou ISO 45001) e Meio 
Ambiente (ISO 14001) e/ou documentos que com-
provem o alinhamento com os padrões inter-
nacionais;

g) Certificação do Sistema de Gestão de Quali-
dade  que comprovem o alinhamento com os 
Padrões Internacionais de Qualidade (ISO 
9001:2008);

h) Cópia do relatório de desempenho da Em-
presa em matéria de Saúde, Segurança e 
Meio Ambiente incluindo ocorrências e inci-
dentes dos últimos 3 anos. Total Recordable 
Incidents Rate (TRIR) deve ser providencia-
do;

i) Qualquer outra informação que comprove a 
capacidade de executar o âmbito do traba-
lho.

II. Documentos administrativos:

a) Cópia certificada digitalizada do Registo Co-
mercial, nome da Entidade Jurídica/Legal e 
pessoa de contacto para receber o pacote 
de qualificação e outra informação relevante 
da Eni Rovuma Basin B.V.;

b) Relatórios Financeiros e Anuais dos últimos 
três anos incluindo Balancete, Lucros e Per-
das e demonstração do Fluxo de caixa. Es-
tes documentos deverão ser fornecidos pelo 
Grupo da Empresa (se aplicável), e também 
pela Empresa registada em Moçambique que 
poderá entrar como objecto do contracto;

c) Registo da empresa em Moçambique. Caso 
esta não esteja devidamente registada, o 
Participante deverá indicar se estaria dis-
posto a efectuar o devido registo pronta-
mente e o período estimado para o efeito;

d) Estrutura da Empresa ou Grupo com a lista 
dos principais accionistas e beneficiários fi-
nais (se não estiverem listados em qualquer 
bolsa de valores);

e) Caso deseje submeter a sua Manifestação 
de Interesse como Consórcio ou Joint Ventu-
re (JV), informação referente a cada mem-
bro pertencente ao Consórcio ou JV com o 
respectivo papel/posição que cada membro 
irá desempenhar no potencial projeto. A in-
tenção de formar um Consórcio ou uma JV 
deve ser fundamentada por um Acordo ou 
“Memorando de Entendimento” devidamen-
te assinado por cada membro do grupo.

As Empresas interessadas deverão submeter a sua 
Manifestação de Interesse anexando toda a docu-
mentação solicitada acima, para o e-mail:

Erb.Public.announcement@eni.com

IMPORTANTE: 

O e-mail de submissão deverá fazer referência ao 
Anúncio Público “ SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESI-
DUOS EM MOÇAMBIQUE – OUTUBRO 2019” e tam-
bém ao seguinte código:

SS03AC02 - COLLECTION/TRANSPORT/TREAT-
MENT/DISPOSAL OF DRILLING/PRODUCTION 
WASTE/RESIDUES

Sujeito à submissão e conformidade de toda a docu-
mentação acima, as Empresas poderão receber o Pa-
cote de Qualificação, e podem ainda ser incluídas no 
processo de licitação para as referidas actividades.

A presente consulta não deve ser considerada como 
um convite à apresentação de propostas e, portanto, 
não representa nem constitui qualquer promessa, 
obrigação ou compromisso de qualquer tipo por par-
te da Eni Rovuma Basin, de celebrar qualquer acordo 
ou memorando de entendimento com qualquer Em-
presa que participe desta Manifestação de Interesse.

Qualquer custo incorrido pelas Empresas interessa-
das na preparação da Manifestação de Interesse será 
da total responsabilidade das Empresas que não po-
derão recorrer a este respeito à Eni Rovuma Basin.

Todos os dados e informações fornecidos ao abri-
go desta Manifestação de Interesse serão tratados 
como estritamente confidenciais e não serão divul-
gados ou comunicados a pessoas ou empresas não 
autorizadas.

A data limite para submissão da documentação refe-
rente a Manifestação de Interesse por e-mail é fixa-
da para 31 de Outubro de 2019 as 23:59 CAT. A 
documentação recebida após a data e hora indicada 
não será aceite.
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EXPRESSION OF INTEREST

FOR PROVISION OF WASTE MANAGEMENT SERVICES

Eni Rovuma Basin B.V., Mozambique Branch, on behalf of Eni Mozambico S.p.A, invites inter-
ested companies to submit their Expression of Interest for the provision of WASTE MANAGEMENT 
SERVICES to support operations in Area A5-A in Mozambique.

SCOPE OF WORK

Area A5-A is a block located offshore the districts of 
Larde and Angoche in the province of Nampula, in 
northern Mozambique.

The scope of work consists of provision of Waste 
Management Services, as detailed below:

- Provision of labor, supervision, licenses, ware-
housing, consumables, disposable materials, 
quality control associated with Waste Manage-
ment Services and be responsible for safety, 
security and environmental protection in accor-
dance with the Scope of Work;

- Provision of waste collection (hazardous and non-
hazardous) from designated sites, stabilization, 
analysis, treatment, temporary storage and final 
disposal services in accordance with Local Reg-
ulations and Area A5-A Operator’s HSE require-
ments;

- Transportation of waste in appropriate vehicles 
and containers up to approved treatment and dis-
posal facilities in accordance with Local Regula-
tion and Area A5-A Operator’s HSE requirements; 

- Temporary storage of Area A5-A Operator’s wastes 
(including drilling mud/ cuttings/ wastewater) at 
a Contractor’s base, when needed, in compliance 
with Local Regulation and Area A5-A Operator’s 
HSE requirements;

- Perform laboratory analysis, when needed, for 
all the types of solid and liquid waste including 
muds, drill cuttings and wastewater;

- Ensure that the treatment and final disposal fa-
cilities are appropriate and authorized;

- Maximize recycling of Area A5-A Operator’s waste 
over other disposal methods; 

- Drilling waste to be considered under this cat-

egory are: 

ll spent Synthetic-Based Muds (SBMs) 

ll spent Oil-Based Muds (OBMs) 

ll spent Water-Based Muds (WBMs) 

ll oily drilling cuttings;

- Supply of equipment for waste collection and stor-
age (i.e. certified containers, recycling bins, oil spill 
kit, tanks, ISO tanks, boxes, cutting skips etc.) 
suitable for the service (if and when required).

Interested Companies shall be qualified by the Ministry 
of Land, Environmental and Rural Development (MITA-
DER), for the above typology of Services.

The expected spud-in date of the 1st well is in Q1 2021, 
and Contractor shall be ready to operate by November 
2020.

DOCUMENTATION REQUIRED 

Companies interested in this invitation shall submit 
their Expression of Interest by providing the following 
mandatory information and documentation: 

I. Technical documents:

a) Documented proof of experience in provision 
of waste management services for Oil & Gas 
Industry in the last 5 years; 

b) Documented professional references released 
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by customers;

c) Documented evidences of authorizations, per-
mits, licenses, certificates relating to waste 
management, transportation, storage, treat-
ment, disposal inside and outside Mozam-
bique; 

d) Documented proof of experience in execution 
of waste management services in Africa;

e) Office and waste management facilities locat-
ed in Mozambique;

f) Health & Safety Management System (OHSAS 
18000 or ISO 45001) and Environmental Man-
agement System (ISO 14001) documentation 
proving the company alignment with HSE in-
ternational standards;

g) Quality Management System documentation 
proving alignment with international Quality 
Standards (ISO 9001:2008); 

h) Company’s HSE performance including events 
and incidents in the last three years. Total Re-
cordable Incidents Rate (TRIR) shall be pro-
vided;

i) Any other information that will establish abil-
ity of fulfilling this scope of work.

II. Administrative documents:

a) Scanned certified copy of the Trade Register, 
Legal Entity name and contact person for re-
ceiving qualification package and other rele-
vant information from the Eni Rovuma Basin 
B.V.;

b) Last three years Financial Statements and 
Annual Report including Balance Sheet, Prof-
it and Loss and Cash Flow Statement. These 
documents must be provided for the Company 
Group (if applicable), and also for the Com-
pany’s Mozambican registered entity that will 
enter into the subject contract;

c) Company’s registration in Mozambique. In case 
your Company is not already registered in Mo-
zambique, please specify if you would be will-
ing to promptly register in Mozambique and 
specify the respective timeline;

d) Company and Group Structure with the list of 
major Shareholders and ultimate beneficiaries 
(if not listed in the stock exchange);

e) In case you wish to participate in the Expres-
sion of Interest as a consortium or as a joint 
venture, information about each member of 

consortium or joint venture and role of each 
participant in the potential project. Such inten-
tion to form either a consortium or a JV, must 
be supported by an Agreement or “Memoran-
dum of Understanding” duly signed by each 
entity in the group.

Companies interested in this invitation shall submit 
their Expression of Interest by sending all the request-
ed documentation to the following email address:

Erb.Public.announcement@eni.com

IMPORTANT:

The Email submission must refer to the Public An-
nouncement subject “WASTE MANAGEMENT SER-
VICES – OCTOBER 2019”, and also to the following 
commodity code: 

SS03AC02 – COLLECTION/TRANSPORT/TREAT-
MENT/DISPOSAL OF DRILLING/PRODUCTION 
WASTE RESIDUES

Subject to the submission and compliance of all the 
above requested documentation, Companies may re-
ceive the Qualification Package, and may further be in-
cluded in the tender process for the subject activities.

This enquiry shall not be considered as an invitation to 
Tender and therefore it does not represent or constitute 
any promise, obligation or commitment of any kind on 
the part of Eni Rovuma Basin, to enter into any agree-
ment or arrangement with you or with any Company 
participating in this Expression of Interest.

Any cost incurred by interested Companies in preparing 
the Expression of Interest shall be fully born by such 
Companies who shall have no recourse in this respect 
to Eni Rovuma Basin.

All data and information provided pursuant to this Ex-
pression of Interest will be treated as strictly confiden-
tial and will not be disclosed or communicated to non-
authorized persons or companies.

The deadline for receipt of your documentation rele-
vant to this Expression of Interest is set at 31 October 
2019, 23:59 Central Africa Time. Documentation 
received after the set deadline will not be accepted.
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MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
PARA O FORNECIMENTO DE DOIS (2) NAVIOS DE ABASTECIMENTO 

A PLATAFORMA OFFSHORE E MAIS UM (1) NAVIO OPTIONAL

Eni Rovuma Basin B.V., Sucursal de Moçambique, em nome de Eni Mozambico S.p.A, con-
vida as empresas interessadas a submeter a sua Manifestação de Interesse para o fornecimento de 
DOIS (2) NAVIOS DE ABASTECIMENTO A PLATAFORMA OFFSHORE E MAIS UM (1) NAVIO 
OPTIONAL  para auxiliar as operações na Área A5-A em Moçambique.

ÂMBITO DO TRABALHO

O âmbito do trabalho consiste no fornecimento de 
dois (2) Navios De Abastecimento a Plataforma 
Offshore e mais um (1) Navio Optional  para apoiar 
a campanha de exploração em águas profundas de 
1 poço e mais 2 poços opcionais conforme listado 
abaixo. 

Os navios de abastecimento devem estar aptos e 
totalmente equipados para realizar todas as ope-
rações e serviços marítimos típicos normalmente 
prestados por embarcações de apoio offshore deste 
tipo e correlacionados com actividades offshore le-
gais realizadas pelo Charterer ou pela entidade de-
signada pelo Charterer nas águas Moçambicanas, 
em particular:

ll Os navios de abastecimento estarão envolvi-
dos no transporte de materiais, equipamen-
tos, cargas e suprimentos para perfuração 
entre o Porto de Pemba e as instalações de 
perfuração da Área A5-A Offshore;

ll Apoiar e realizar atividades em estado de 
prontidão na plataforma de perfuração. 

Os navios devem possuir os seguintes requisitos 
técnicos:

ll Os navios devem ser classificados por um 
membro reconhecido da Sociedade de Clas-
sificação da Associação Internacional de So-
ciedades de Classificação (IACS);

ll Comprimento total (LOA): min. 80 m;

ll Ano de construção: min. à partir de 2000;

ll Compatível com notação DP2 e Classe FiFi-1;

ll Draft: máx. 6,6 m;

ll Área do Deck: min. 600 m2;

ll Unidades de propulsão: min. 2;

ll Conjuntos de geradores elétricos: min. 3 
como principal e n.1 como fonte de energia 
elétrica de emergência.

O navio receberá tanques dedicados para os se-
guintes produtos:

ll Combustível

ll Água fresca

ll Lamas à base de óleo e água

ll Água salgada

ll Óleo base (produto especial)

ll Dry bulk

ll Água de perfuração

O início da perfuração do primeiro poço está previs-
to para o primeiro trimestre de 2021, e a Contrac-
tada deverá estar disponível para operar a partir de 
Novembro de 2020. 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

As empresas interessadas deverão enviar a sua 
Manifestação de Interesse, fornecendo a seguinte 
informação e documentação:

I. Documentos Técnicos:

a) Evidência de experiência comprovada do 
Empresa no fornecimento de Navios de 
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Abastecimento de Plataformas para a indús-
tria de Petróleo e Gás;

b) Formulário de Qualificação preenchido dos 
requisitos para a pré-qualificação técnica dos 
proprietários de Navios Offshore (a ser for-
necido para o preenchimento após a submis-
são da Manifestação de Interesse);

c) Documento de conformidade (DOC) emitido 
sob o SOLAS 74/78, Capítulo IX, Reg.4 para 
o tipo de embarcações a serem geridas;

d) Cartas de referências fornecidas por clien-
tes atestando o fornecimento de Navios de 
Abastecimento de Plataformas anteriormen-
te executados, em apoio a projetos de Pe-
tróleo e Gás; ou, alternativamente, a auto-
-declaração assinada pelo corpo directivo 
certificando a prestação de serviços simila-
res aos aqui solicitados;

e) Certificação do Sistema de Gestão de Saúde 
e Segurança (OHSAS 18000 ou ISO 45001) 
e Meio Ambiente (ISO 14001) e / ou docu-
mentos que comprovem a conformidade com 
os padrões internacionais;

f) Certificação do Sistema de Gestão de Quali-
dade e / ou documentos que comprovem a 
conformidade com os Padrões Internacionais 
de Qualidade (ISO 9001:2008);

g) Cópia do relatório de desempenho da Empre-
sa em matéria de Saúde, Segurança e Meio 
Ambiente incluindo ocorrências e incidentes 
dos últimos 3 anos. Total Recordable Inci-
dents Rate (TRIR) deve ser providenciado;

h) Qualquer outra informação que comprove a 
capacidade de executar o âmbito do traba-
lho.

II. Documentos Administrativos:

a) Cópia certificada digitalizada do Registo Co-
mercial, nome da Entidade Jurídica/Legal e 
pessoa de contacto para receber o pacote de 
qualificação e outra informação relevante da 
Eni Rovuma Basin B.V.;

b) Relatórios Financeiros e Anuais dos últimos 
três anos incluindo Balancete, Lucros e Per-
das e demonstração do Fluxo de caixa. Es-
tes documentos deverão ser fornecidos pelo 
Grupo da Empresa (se aplicável), e também 
pela Empresa registada em Moçambique que 
poderá entrar como objecto do contracto;

c) Registo da empresa em Moçambique. Caso 
esta não esteja devidamente registada, o 
Participante deverá indicar se estaria dispos-
to a efectuar o devido registo prontamente e 

o período estimado para o efeito;

d) Estrutura da Empresa ou Grupo com a lista 
dos principais accionistas e beneficiários fi-
nais (se não estiverem listados em qualquer 
bolsa de valores);

e) Caso deseje submeter a sua Manifestação de 
Interesse como Consórcio ou Joint Venture 
(JV), informação referente a cada membro 
pertencente ao Consórcio ou JV com o res-
pectivo papel/posição que cada membro irá 
desempenhar no potencial projeto. A inten-
ção de formar um Consórcio ou uma JV deve 
ser fundamentada por um Acordo ou “Me-
morando de Entendimento” devidamente as-
sinado por cada membro do grupo.

As Empresas interessadas deverão submeter a sua 
Manifestação de Interesse anexando toda a docu-
mentação solicitada acima, para o e-mail:

Erb.Public.announcement@eni.com

IMPORTANTE:

O e-mail de submissão deverá fazer referência ao Anúncio 
Público “ NAVIOS DE ABASTECIMENTO A PLATAFORMA 
OFFSHORE – OUTUBRO 2019” e também ao seguinte có-
digo:

SS05BB03 –  CONVENTIONAL OFFSHORE SERVICE VES-
SELS

Sujeito à submissão e conformidade de toda a do-
cumentação acima, as Empresas poderão receber o 
Pacote de Qualificação, e podem ainda ser incluídas 
no processo de licitação para as referidas actividades.

A presente consulta não deve ser considerada como 
um convite à apresentação de propostas e, portanto, 
não representa nem constitui qualquer promessa, 
obrigação ou compromisso de qualquer tipo por parte 
da Eni Rovuma Basin, de celebrar qualquer acordo ou 
memorando de entendimento com qualquer Empresa 
que participe desta Manifestação de Interesse.

Qualquer custo incorrido pelas Empresas interessa-
das na preparação da Manifestação de Interesse será 
da total responsabilidade das Empresas que não po-
derão recorrer a este respeito à Eni Rovuma Basin.

Todos os dados e informações fornecidos ao abrigo 
desta Manifestação de Interesse serão tratados como 
estritamente confidenciais e não serão divulgados ou 
comunicados a pessoas ou empresas não autoriza-
das.

A data limite para submissão da documentação refe-
rente a Manifestação de Interesse por e-mail é fixa-
da para 31 de Outubro de 2019 as 23:59 CAT. A 
documentação recebida após a data e hora indicada 
não será aceite.
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EXPRESSION OF INTEREST
FOR PROVISION OF 2 (TWO) FIRM + 1 (ONE) OPTIONAL 

OFFSHORE PLATFORM SUPPLY VESSELS

Eni Rovuma Basin B.V., Mozambique Branch, on behalf of Eni Mozambico S.p.A, invites in-
terested companies to submit their Expression of Interest for the provision of 2 (TWO) FIRM + 1 
(ONE) OPTIONAL OFFSHORE PLATFORM SUPPLY VESSELS to support operations in Area A5-A in 
Mozambique.

SCOPE OF WORK

The scope of work consists of provision of 2 (Two) 
Firm + 1 (One) Optional Offshore Platform Supply 
Vessels (PSV’s) to support the deepwater explora-
tion campaign of 1 well plus 2 optional wells, as de-
tailed below.

The PSV’s must be able and fully equipped to carry 
out all typical marine operations and services nor-
mally provided by offshore support vessels of this 
type and correlated with lawful offshore activities 
undertaken by the Charterer or by the entity des-
ignated by the Charterer in Mozambican waters, in 
particular:

ll The  PSV’s will be engaged in the carriage of 
drilling materials, equipment, cargo and sup-
plies between Pemba Port and Offshore Area 
A5-A drilling installations;

ll Support and carry out stand-by activity to the 
drilling rig.

The vessels shall meet the following technical re-
quirements:

ll The vessels shall be classed by a recognized 
Classification Society member of the Interna-
tional Association of Classification Societies 
(IACS);

ll Length overall (LOA): min. 80 m;

ll Year built: min. 2000 onwards;

ll DP2 and FiFi-1 Class notation compliant;

ll Draft: max. 6,6 m;

ll Deck area: min. 600 m2;

ll Propulsion units: min.2;

ll Electrical Generating sets: min.3 as main plus 
n.1 emergency source of electrical power.

Vessel will be provided with dedicated tanks for the 
following products:

ll Fuel oil 

ll Fresh water 

ll Oil & Water base mud

ll Brine

ll Base Oil (special product)

ll Dry bulk

ll Drilling water
The expected spud-in date of the 1st well is in Q1 
2021, and Contractor shall be ready to operate by 
November 2020.

DOCUMENTATION REQUIRED 

Companies interested in this invitation shall submit 
their Expression of Interest by providing the follow-
ing mandatory information and documentation: 

I. Technical documents:

a) Proven experience in the provision of 
Platform Supply Vessels for Oil and Gas 
industry;
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b) Filled Qualification Form of the Re-
quirements for the Technical Pre-Qual-
ification of Offshore Vessels Owners 
(to be provided for filling in, upon your 
submission of EOI);

c) Document of Compliance (DOC) issued 
under SOLAS 74/78 Chapt.IX, Reg.4 
for the type of vessels to be managed;

d) References letters from clients for 
the previously executed marine op-
erations in support to oil & gas proj-
ects; or alternatively, self-declaration 
signed by the top management attest-
ing the provision in the past of similar 
services herein requested;

e) Health & Safety Management System 
(OHSAS 18000 or ISO 45001) and 
Environmental Management System 
(ISO 14001) documents proving the 
company compliance with internation-
al standards;

f) Having Quality Management System 
certifications and/or certificates prov-
ing compliance with international Qual-
ity Standards (e.g. ISO 9001:2008); 

g) Company’s HSE performance including 
events and incidents in the last three 
years. Total Recordable Incidents Rate 
(TRIR) shall be provided;

h) Any other information that will estab-
lish ability of fulfilling this scope of 
work.

II. Administrative documents:

a) Scanned certified copy of the Trade 
Register, Legal Entity name and con-
tact person for receiving qualification 
package and other relevant informa-
tion from Eni Rovuma B.V.;

b) Last three years Financial Statements 
and Annual Report including Balance 
Sheet, Profit and Loss and Cash Flow 
Statement. These documents must be 
provided for the Company Group (if 
applicable), and also for the Compa-
ny’s Mozambican registered entity that 
will enter into the subject contract;

c) Company’s registration in Mozam-
bique. In case your Company is not 
already registered in Mozambique, 
please specify if you would be willing 
to promptly register in Mozambique;

d) Company and Group Structure with 
the list of major Shareholders and ul-
timate beneficiaries (if not listed in the 

stock exchange);

e) In case you wish to participate in the 
Expression of Interest as a consor-
tium or as a joint venture, information 
about each member of consortium or 
joint venture and role of each partici-
pant in the potential project. Such in-
tention to form either a consortium or 
a JV, must be supported by an Agree-
ment or “Memorandum of Understand-
ing” duly signed by each entity in the 
group.

Companies interested in this invitation shall submit 
their Expression of Interest by sending all the re-
quested documentation to the following email ad-
dress:

Erb.Public.announcement@eni.com

IMPORTANT:

The Email submission must refer to the Public An-
nouncement subject “OFFSHORE PLATFORM 
SUPPLY VESSELS – OCTOBER 2019”, and also 
to the following commodity code: 

SS05BC03 – CONVENTIONAL OFFSHORE SER-
VICE VESSELS

Subject to the submission and compliance of all the 
above requested documentation, Companies may 
receive the Qualification Package, and may further 
be included in the tender process for the subject 
activities.

This enquiry shall not be considered as an invita-
tion to Tender and therefore it does not represent 
or constitute any promise, obligation or commit-
ment of any kind on the part of Eni Rovuma Basin, 
to enter into any agreement or arrangement with 
you or with any Company participating in this Ex-
pression of Interest.

Any cost incurred by interested Companies in pre-
paring the Expression of Interest shall be fully born 
by such Companies who shall have no recourse in 
this respect to Eni Rovuma Basin.

All data and information provided pursuant to this 
Expression of Interest will be treated as strictly 
confidential and will not be disclosed or communi-
cated to non-authorized persons or companies.

The deadline for receipt of your documentation rel-
evant to this Expression of Interest is set at 31 
October 2019, 23:59 Central Africa Time. Doc-
umentation received after the set deadline will not 
be accepted.



Canal de Moçambique | quarta-feira, 23 de Outubro  de 201922

Nacional

Missão de Obser-
vação Eleitoral da 
União Europeia 
apresentou, na 

quinta-feira, em Maputo, 
o seu relatório preliminar 
de observação das quintas 
eleições gerais e multiparti-
dárias e as primeiras para 
as Assembleias Provin-
ciais, realizadas no país na 
terça-feira, 15 de Outubro.

Numa declaração pouco 
habitual, a Missão de Obser-
vação da União Europeia diz 
que observou casos de enchi-
mento de urnas em Sofala e 
Manica e também constatou a 
ausência de observadores na-
cionais em quase metade das 
Mesas de Voto observadas, o 
que contribuiu para a pouca 
transparência do processo.

Os observadores euro-
peus dizem também que os 
delegados dos partidos e os 
membros das Mesas de Voto 
indicados pelos partidos rece-
beram uma cópia dos editais 
das Mesas de Voto, mas em 
catorze Mesas de Voto obser-
vadas os resultados não foram 
afixados e, além disso, hou-
ve o registo de poucas quei-
xas durante o dia da votação.

O relatório da União Euro-
peia dá maior ênfase à fase 
de votação e considera que 
decorreu em respeito pelos 
procedimentos estabeleci-
dos pela legislação, embora, 
na fase da contagem, muitas 
vezes os gestores do proces-
so não respeitaram os pro-
cedimentos estabelecidos.

É um relatório surpreenden-
te, depois de várias críticas 
de que a União Europeia foi 
alvo nas eleições passadas, 
ao subescrever cegamente 
eleições fraudulentas. Des-
ta vez, os observadores da 
União Europeia dizem que 
visitaram 807 Mesas de Voto 
em todas as províncias do 
país e constaram que os pro-
cedimentos de abertura das 
Assembleias foram observa-
dos em 73 destas Mesas de 
Voto, e os de encerramento 
e contagem em 69 Mesas.

Os observadores da União 
Europeia reportam que 80% 
das Mesas de Voto observa-
das abriram a tempo ou trinta 
minutos após o horário oficial 
de abertura. Os atrasos que 
se registaram foram causados 
por falta de preparação dos 
membros das Mesas de Voto.

A União Europeia também 
criticou a não acreditação 
dos observadores eleitorais. 
Segundo o documento, a Lei 
Eleitoral prevê um prazo de 
cinco dias a partir do momen-
to do pedido para as Comis-
sões Provinciais de Eleições 
concederem a acreditação, 
mas, com muitas Organiza-
ções a enviarem os pedidos 
ao mesmo tempo e com os 
obstáculos acima referidos, 
as Comissões Provinciais de 
Eleições emitiram acredita-
ções até ao dia das eleições 
e, por isso, centenas de pedi-
dos não obtiveram resposta.

Apesar dos poucos recur-
sos humanos, as plataformas 
de observação nacional emi-
tiram regularmente comuni-
cados para manter o público 
informado sobre o dia elei-
toral. Um número considerá-
vel de grupos desconhecidos 
de observadores conseguiu 
obter acreditação nos dias 
imediatamente antes das elei-
ções. Os seus números au-

mentaram rapidamente de 
10.000 para 42.000 sem que 
a sua filiação fosse conheci-
da, conforme foi anunciado 
pela administração eleitoral. 
Durante a votação, os obser-
vadores da União Europeia 
identificaram um número de 
organizações desconhecidas 
pela comunidade de observa-
ção eleitoral moçambicana.

Os europeus criticam a au-
sência de uma disposição 
legal que imponha quotas 
para a representação das mu-
lheres em organismos elei-
tos ou em listas partidárias.

Trinta mortes na campanha 
eleitoral

O relatório avalia o perío-
do de campanha como tendo 
sido marcado por violência 
e limitações à liberdade de 
reunião, pois as actividades 
de campanha realizaram-se 
num ambiente tenso, com in-
cidentes regulares de natureza 
violenta envolvendo membros 
e apoiantes dos partidos políti-
cos. Segundo o documento, as 
medidas precárias de seguran-
ça e de controlo de multidões 
e de transporte de pessoas du-
rante os eventos de campanha 
resultaram em vários aciden-
tes de viação, que custaram a 
vida a cerca de trinta pessoas.

“Houve também perdas de 

vida quando dez pessoas fo-
ram espezinhadas num ‘show’ 
comício em Nampula. Apesar 
da imunidade garantida aos 
candidatos durante o período 
eleitoral, três candidatos – 
dois da Renamo e um da Nova 
Democracia – foram detidos 
e, mais tarde, libertados, em 
Gaza e Inhambane. O cabeça-
-de-lista do partido PODE-
MOS, para o círculo parlamen-
tar da província de Maputo, 
foi seriamente agredido e in-
capacitado de continuar a sua 
campanha”, diz o documento.

Como sempre a SADC diz 
que foi tudo limpo

Ao contrário das eleições 
observadas pela União Euro-
peia, a Missão de Observação 
da moribunda Comunidade 
para o desenvolvimento da 
África Austral (SADC) ob-
servou uma outra eleição, que 
quase não teve irregularidades. 
Na quinta-feira, em Maputo, 
apresentou o seu relatório pre-
liminar, em que diz que todo o 
processo decorreu lindamente.

Falando em conferência de 
imprensa, a representante da 
SADC, Oppah Muchinguiri-
-Kashiri, disse que as eleições 
foram geralmente pacíficas e 
conduzidas de maneira orde-
nada e que os ilícitos eleitorais 
não afectaram negativamen-

te o processo de votação. “A 
Missão não considerou ca-
sos isolados de violência e de 
ataques relatados em alguns 
distritos, como Gondola, Go-
rongosa, Manhiça e Xai-xai, 
pelo que achamos que não in-
fluenciaram o processo todo.”

A representante da SADC 
disse também que a Missão no-
tou mudanças positivas na le-
gislação eleitoral moçambica-
na, que, a partir deste ano, passa 
a incluir a eleição de governa-
dores provinciais por sufrágio 
universal, em vez de serem 
nomeados pelo partido ven-
cedor. A SADC considera “a 
introdução de eleições directas 
para governadores provinciais 
e Assembleia como uma práti-
ca louvável”. Acrescentou que 
esta acção serve para aumentar 
a descentralização e também a 
consolidação da democracia.

Diante desses cenários, 
a Missão de Observadores 
deixou ficar algumas reco-
mendações aos órgãos de 
gestão eleitoral relacionadas 
com desembolsos de fun-
dos para os partidos políti-
cos. A Missão recomenda 
o desembolso atempado de 
financiamento aos concor-
rentes, conforme previsto na 
Lei Eleitoral, para permitir 
uma participação equilibrada.

A Missão de Observadores 
constatou ainda a fraca partici-
pação de mulheres nestas elei-
ções e recomenda aos partidos 
políticos e às agências cívicas 
que considerem o fortaleci-
mento destinado a aumentar 
a participação das mulheres 
na política e no Governo, pois 
considera que essas medidas 
podem incluir a introdução de 
“acções afirmativas” e “quo-
tas de géneros” para o de-
senvolvimento da sociedade.

A Missão apelou aos con-
correntes para que, em casos 
de litígio, reclamem junto das 
instituições relevantes e cria-
das para apreciar tais assuntos 
de forma judiciosa e expedita. 

(Eugénio da Câmara e 
Joana da Lúcia) 

de Moçambiquede Moçambique

A

Avaliação feita pelos observadores internacionais

União Europeia denuncia enchimento de 
urnas e SADC diz que foi tudo limpo
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Publicidade

Na semana passada, apresentámos um prato de frango para 
desconstruir um mito urbano sobre as comidas indianas. 
Tentámos mostrar que era possível um cozinhado indiano 
que não esbarrasse nas brilhantinas e nos molhos berrantes. 
Decidimos, então, continuar com opções disponíveis sobre 
o frango e espreitar outras latitudes, para fugir ao basis-
mo de um frango assado ou frito com batatas, muitas vezes 
pouco nutritivo.

Pensei, então, num destino incomum. A Rússia. Uma lati-
tude tão distante, mas tão perto. Distante geograficamente, 
muito por culpa também da indústria cultural “ocidentali-
zada”, que teima em contornar a Russia. Tão próximo para 
os moçambicanos mais velhos que, nos momentos mais 
difíceis, tinham a Rússia como “mãe”.

E é nesse contexto antigo de “mãe” Rússia que escolhemos 
o nosso prato para esta semana. O Estrogonofe de Frango. 
Um pouco de história. O prato foi baptizado com o nome 
“Govjadina po-strogonovski, s gorchitseju” (“Estrogonofe 
de carne com mostarda”). O frango é apenas uma evolução 
ou modalidade moderna, porque o original consistia em 
cubos empanados de carne num molho de mostarda e um 
caldo de legumes (“bouillon”) finalizado com uma peque-
na porção de creme azedo (“sour cream”), sem cebolas ou 
cogumelos adicionados à receita.

A receita é muito anterior à primeira Guerra Mundial e só 
mais tarde adicionou cebolas e extracto de tomate. E aca-
bou por se tornar um prato fino. Nós usaremos o frango no 
lugar de carne de vaca.

Ingredientes

– 500 g de peito de frango
– 1 colher de sopa de manteiga
– 1 cebola grande picada
– pimenta preta a gosto
– sal q.b.
– ½ litro de natas
– ½ chávena de água quente

Modo de preparar

Corte o frango em tiras pequenas e reserve. Numa panela, 
refogue a cebola até dourar, acrescente o frango e tempe-
re com sal e a pimenta. Deixe cozinhar por uns minutos e 
adicione meia chávena de água quente e deixe cozer até a 
água sumir. Acrescente, a seguir, as natas e deixe cozer até 
engrossar.

Sirva com arroz ou batata frita.

Dica

Pode acrescentar cogumelos, que a sua refeição ficará mais 
rica e saborosa.

Por: Da Glória Cumba 

Outras coisas e 
sabores
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  láudio Saúte em Nampula

sauteclaudio@gmail.com
C

Nacional

Nampula: uma eleição que 
nem o inglês quis ver 

não explicaram as razões.

Angoche
Um desentendimento en-

tre os membros da Mesa 
e os delegados de can-
didaturas obrigou a que 
o processo de contagem 
fosse interrompido e as 
urnas transportadas para 
o Secretariado Técnico 
de Administração Eleito-
ral na vila de Angoche, 
onde decorreu a contagem.

Claudino Goodyfry, do 
Centro de Aprendizagem 
e Capacitação Sociedade 
Civil, disse que a conta-
gem de votos no distrito de 
Angoche decorreu ao nível 
do STAE na vila-sede e, 
até às 9h00 de quinta-feira 
da semana passada, não 
havia colagem de editais.

“Em Namaponda, dis-

trito de Angoche, o pro-
cesso de contagem e apu-
ramento não chegou ao 
fim, devido ao desenten-
dimento entre membros 
de Mesas e delegados 
de candidaturas”, disse.

Ainda em Angoche, a 
existência de muitos elei-
tores credenciados que 
pretendiam fazer voto 
especial criou descon-
fiança por parte dos de-
legados de candidaturas.

“Esta situação provocou 
escaramuças, que culmi-
naram com colocação de 
barricadas no Bairro de 
Inguri e destruição de uma 
ponteca, para evitar a en-
trada ou saída de viaturas.”

Segundo a “Sala da Paz”, 
na Escola Primária de Far-
lah  houve duas detenções. 

E houve vandaliza-

ção da residência do 
chefe do posto adminis-
trativo de Namaponda.

Ilha de Moçambique
Segundo o presidente da 

“Sala da Paz” na provín-
cia de Nampula, António 
Mutoa, na Escola Primá-
ria Completa de Gembes-
se uma das delegadas 
de candidatura destruiu 
uma urna pelo facto de 
o presidente da Mesa se 
ter afastado para atender 
uma chamada telefónica.

A briga resultou na des-
truição da urna, tendo os bo-
letins de voto se espalhado.

Nacala-Porto
O observador da  “Sala 

da Paz” no distrito de Na-
cala-Porto diz que, neste 
distrito, os observadores 
foram revistados pela po-

pulação antes de entrarem 
nas Assembleias de Voto.

Ainda em Nacala, um 
cidadão foi baleado mor-
talmente pela Polícia, e ou-
tros quatro foram atingidos 
por balas disparadas por 
agentes da lei e da ordem.

Namutequelia
Cecília Francisca, obser-

vadora que estava acam-
pada na Escola Primária 
Completa de Namuteque-
lia, disse que houve elei-
tores que foram proibi-
dos de votar por parte da 
Polícia destacada  para 
trabalhar naquele local.

“A Polícia excedeu os 
ânimos. Ameaçou e empur-
rou os eleitores para fora 
da escola. Do lado de fo-
ram, arremessaram pedras. 
Isto criou confusão”, disse.

Escola “1 de Junho”
Nelito Viegas, activis-

ta do Parlamento Juvenil, 
disse que, logo que come-
çou o processo de conta-
gem de votos, registou se 
um apagão  nesta escola.

“Durante o dia, as lâm-
padas estavam acesas. A 
partir das 18h00 a escola 
ficou às escuras. Tivemos 
de usar candeeiros e lan-
ternas de telefones”, disse.

Acrescentou que esta 
situação afectou as qua-
tro Mesas, com os núme-
ros 030570-01, 03057-02, 
03057-03 e 03057-04, 
que estiveram a funcio-
nar num dos blocos da 
Escola “1 de Junho”.

Presidente da Mesa 
número 03003-01 recusou 

assinar actas e editais
Lucinda Jacinto, dele-

gada de candidatura do 
partido AMUSI,  acusou 
o  presidente da Mesa nú-
mero 03003-01 de ter re-
cusado a assinar actas e 

É
a província que 
Ossufo Moma-
de escolheu como 
qua r t e l -gene ra l , 
logo depois da 

campanha eleitoral. Todas 
as unidades da Polícia da 
República de Moçambi-
que também estavam lá 
em peso. O voto macua 
tem um grande peso sobre 
as contas finais. A Frelimo 
sabia disso e deixou tudo a 
cargo da Polícia, dos agen-
tes do SISE e dos mem-
bros das Mesas de Voto. A 
observação foi barrada. A 
“Sala da Paz”, na provín-
cia de Nampula, que tinha 
o maior número de obser-
vadores, foi autorizada a 
trabalhar apenas em seis 
dos vinte e três distritos, 
nomeadamente, Angoche, 
Ilha de Moçambique, Erá-
ti, Monapo, Nacala-Porto 
e cidade de Nampula.

Logo quando começou a 
votação, o excesso de zelo 
por parte da Polícia denun-
ciava que o dia iria termi-
nar mal. Mas houve tam-
bém cenas caricatas, como 
falta de giz em algumas 
escolas para o registo do 
processo de contagem, cor-
te de energia no momen-
to de apuramento, editais 
não afixados, tentativas 
de enchimento de urnas.

Uma pequena amostra: na 
Escola Primária Completa 
de Namapa-Sede, na Mesa 
00218-03, onde Ossufo 
Momade ganhou com nú-
meros esmagadores, desa-
pareceu o edital do resulta-
do da eleição presidencial.

Nas escolas primárias 
de Metocheira e Muliti-
ne, no distrito de Mona-
po, não foram afixados os 
editais, e os presidentes 
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Nacional

Nova Democracia denuncia fraude eleitoral e não reconhece os resultados

 “O povo pinta o dedo e eles 
pintam os números”

editais. Esta situação per-
turbou o processo de con-
tagem de votos noutras 
Mesas que funcionavam 
no Pavilhão dos Desportos 
de Nampula. No posto do 
Pavilhão estiveram mon-
tadas 10 Mesas de Voto.

“O presidente da pri-
meira Mesa recusou 
assinar as actas e edi-
tais produzidos”, disse.

Por seu turno, Bam-
bo disse que alguns de-
legados das candidaturas 
não ajudaram durante os 
trabalhos, e a queixo-
sa é uma dessas pessoas.

“Estou admirado com 
estas declarações. Como 
presidente, chamei todo 
o meu grupo. Ela  não as-
sistiu à contagem de votos 
Assinámos as actas e os 
editais. Ela só queria da-

dos sobre as presidenciais.”

Tentativa de enchimento 
de urnas

Manuel Ndimo, da “Sala 
da Paz”, denunciou que 
houve tentativa de enchi-
mento de urnas nos dis-
tritos de Nampula, An-
goche e Nacala-Porto.

Afirmou que um dos casos 
de tentativa de enchimento 
de urnas foi registado na 
Assembleia de Voto núme-
ro 03198-04, na Escola Pri-
mária “4.o Congresso”, e 
o processo esteve paralisa-
do durante algumas horas.

“Registámos uma situa-
ção de enchentes nas filas 
em algumas Mesas, e em 
outras regista-se  pouca 
afluência de eleitores.”

O porta-voz da “Sala da 
Paz” disse também que 

a Escola Primária Com-
pleta de Nacuacha,  no 
distrito de Eráti, até per-
to das 20h00 ainda re-
gistava eleitores na fila.

“A Escola Primária Com-
pleta dos Limoeiros registou 
eleitores nas filas um pou-
co mais além das 18h00”.

A  “Sala da Paz” disse 
também que na Mesa nú-
mero 0605501, que fun-
cionou na Escola Primária 
Completa “7 de Abril”, 
havia troca de cadernos. 
Os nomes que foram apre-
sentados pelo Secretariado 
Técnico de Administra-
ção Eleitoral da cidade de 
Nampula não batiam cer-
to com os nomes que es-
tavam com os delegados.

Observadores e enchen-
tes

Um grupo de trezentos 

observadores do Conselho 
Cristão de Moçambique não 
teve credenciais para se di-
rigir aos locais de votação.

Por exemplo, Cláudio Ed-
mundo devia ter trabalhado 
na vila de Nametil, no dis-
trito de Mogovolas, e Hele-
na Armando devia ter traba-
lhado no distrito de Rapale.

“Estamos aqui desde ma-
nhã. Agora são 14h00.  De-
víamos receber  cadernos, 
credenciais, papel de con-
tagem de eleitores e aten-
dimento às pessoas com 
voto especial”, disseram.

Alguns  pontos de vota-
ção na cidade de Nampula 
visitados pelo “Canal de 
Moçambique” durante o dia 
de votação registavam en-
chentes e, por causa disso, 
houve confusão no Institu-
to Industrial e Comercial “3 

de Fevereiro”, que obrigou 
à intervenção da Polícia.

A Escola Primária 
Completa “Parque dos 
Continuadores”, com 
doze Assembleias de 
Voto, registou enchen-
tes durante todo o dia.

O posto de votação do 
Pavilhão dos Desportos 
de Nampula esteve abar-
rotado de gente que queria 
votar.  Devido ao calor e 
morosidade no processo 
de atendimento, alguns 
eleitores desistiram, tal 
como Balbina  Mateus, que 
desistiu e foi para casa.

O posto da Escola Pri-
mária Completa de Nami-
copo funcionou com nove 
Mesas. Também existia 
enchente por volta das 
16h00 do dia da votação. 

de Moçambiquede Moçambique

O partido Nova Democracia 
diz que as eleições do passado 
dia 15 de Outubro foram uma 
autêntica fantochada e, por 
isso, este partido não reconhe-
ce os resultados parciais que 
estão a ser divulgados pelos 
gestores eleitorais e que dão 
uma larga vantagem ao parti-
do Frelimo e ao seu candidato.

O partido Nova Democracia 
diz que não se identifica com 
os resultados eleitorais e, nes-
te momento, está a fazer um 
trabalho interpartidário e, em 
breve, vai informar sobre os 
passos seguintes que o partido 
vai tomar sobre estas eleições.

Desapontado, o diri-
gente máximo do partido 
Nova Democracia, Salo-
mão Muchanga, considera 
que, desta vez, “não houve 
eleições em Moçambique”. 

“O que aconteceu não tem o 
nome de eleições. Estas elei-
ções e a fraude são a mesma 
coisa. Foi uma fraude retum-
bante. O povo pinta o dedo, 
enquanto os mafiosos que 

controlam o Estado pintam 
os números. Foi um espectá-
culo banal e gratuito. Estamos 
no terreno a fazer o nosso 
trabalho político”, afirmou.

O partido Nova Democra-
cia, que participa pela primei-
ra vez em eleições gerais e 
multipartidárias, diz que não 
reconhece os resultados destas 
eleições devido a situações de 
enchimento de urnas, perse-
guição de delegados de listas, 
uso da Polícia, detenções de 
dirigentes políticos da opo-
sição, falta de credenciação 
de observadores e até mortes.

“Em Moçambique, a Po-

lícia e os observadores in-
ternacionais, nos momentos 
eleitorais, agem em bloco em 
apoio ao partido que faz o 
enchimento. Vimos um des-
crédito total do processo elei-
toral. Este processo eleitoral 
foi subvertido em cem por 
cento. Transformaram deze-
nas, centenas, em milhares. 
Estamos perante um proces-
so dramático e antidemocrá-
tico. São eleições inúteis.”

O partido Nova Democra-
cia diz que, até hoje, alguns 
dos seus membros continuam 
detidos em estabelecimentos 
policiais sem culpa formada. 
“Temos dezoito jovens de-
tidos, no Chókwè e em ou-
tras partes do país. Estas são 
eleições criminosas, e isso 
deve ser denunciado”, diz.

O presidente do partido 
Nova Democracia diz que o 
seu partido ficou admirado 
quando os observadores inter-
nacionais legitimam os resul-
tados “criminosos que eles, nos 
seus países, não aceitariam”. 

“Quer dizer que querem 
transformar os moçambicanos 
em carne de canhão. Aceitar 
estas eleições é descredibi-
lizar o esforço dos partidos 
políticos. Foram eleições 
criminosas. Queremos a sua 
nulidade. Não devem ser va-
lidadas, porque foram elei-
ções antidemocráticas. Não 
servem. Nem se pode falar 
de transparência, porque 
estas eleições são de bota-
-abaixo. Batemos no fundo 
do poço, mas não morremos.”

O partido Nova Democracia 
diz também que, neste mo-
mento, está a fazer consultas 
interpartidárias. “Queremos 
que este aventureirismo po-
lítico seja paralisado, para que 
o voto dos moçambicanos seja 
valorizado. Estas eleições de-
vem ser invalidadas, porque 
aquilo a que assistimos foi uma 
fraude tóxica”, afirmou Salo-
mão Muchanga e acrescentou 
que reconhecer estas eleições 
seria uma prova de que em Mo-
çambique se está a construir um 

país sem valores, um país da 
máfia e de “Changs” e ladrões, 
e que a governação do país deve 
ser conseguida com legitidade. 

“A bússola das eleições é 
a sua integridade, e a socie-
dade é que determina isso. 
E é assim que nos torna-
mo diferentes dos talibãs.”

Segundo Salomão Muchan-
ga, o próprio Filipe Nyusi, 
que, pela contagem, aparece 
à frente com uma margem 
folgada, deve estar assustado 
com os resultados que estão 
a sair, porque a sua máqui-
na montou esta brutalização 
do processo, segundo diz o 
partido Nova Democracia. 

“Fomos roubados. Os re-
sultados foram fabricados. 
Não vamos legitimar esta 
fantochada. Os números que 
estão a ser divulgados não 
são nossos. Não nos identi-
ficamos com os resultados. 
Nestas condições, não pode-
mos dizer nada, porque, para 
nós, não houve eleições.”

de Moçambiquede Moçambique
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ão 7h00 da manhã, a 
cidade de Quelimane 
está calma. O comér-
cio, principalmente o 

formal, fechou. Nas avenidas 
e ruas,  movimento de táxis-
-bicicleta.   O centro das aten-
ções são as escolas. É dia de 
votação, na província da Zam-
bézia e em todo o país. A Zam-
bézia inscreveu  2.129.785 
eleitores, que votaram para 
Presidente da República, 
para 43 deputados e para 90 
membros da Assembleia Pro-
vincial. Manuel Araújo, Pio 
Matos e Luís Boavida são os 
eleitores mais procurados pe-
los jornalistas. Afinal, são os 
três cabeças-de-lista para as 
eleições provinciais pela Re-
namo, Frelimo e Movimento 
Democrático de Moçambique.
O processo decorreu normal-
mente, até que, por volta das 
9h00, começam a chegar in-
formações de indivíduos deti-
dos com boletins de voto vo-
tados a favor da Frelimo e o 
seu candidato. Era o prenúncio 
da fraude. À medida que iam 
chegando informações dando 
conta de ilícitos eleitorais,  a 
nossa equipa de reportagem 
decide abandonar o conforto 
da cidade, para o interior. Mas, 
antes, uma passagem por Is-
cidua, a escassos quilómetros 
da zona de cimento de Queli-
mane, onde mais de 300 pes-
soas não podiam votar na EPC 
de Iscidua, porque  ninguém 
conseguia localizar os nomes, 
apesar de se terem inscritos 
naquela escola.  Percorremos 
três distritos e notámos que a 
Polícia foi muito usada para 
deter e intimidar a oposição.
Era tanta brutalidade que até 
jornalistas e observadores 
não escaparam. Apontaram-
-nos armas por duas vezes, 
e tivemos uma das rodas da 
viatura que usávamos furada 
pela Polícia, em Morrumba-
la.  Mas vamos por partes.
Por toda a província, houve 
registo de pessoas que ficaram 

sem votar, porque o Secretaria-
do Técnico de Administração 
Eleitoral não localizou os no-
mes nos cadernos. O exemplo 
mais flagrante é o da EPC de 
Iscidua, na cidade de Quelima-
ne, onde mais de 200 pessoas 
ficaram sem votar, mesmo que 
inscritas naquela escola. “Não 
estamos a conseguir votar 
desde as 7h00”, disse Citiana 
Fernando ao “Canal de Mo-
çambique”, por volta do meio-
-dia do dia 15 de Outubro, no 
meio de mais de uma centena 
de pessoas que, revoltadas, exi-
giam explicações para o facto 
de os seus nomes não consta-
rem nos cadernos. Mais tarde, 
a Comissão Nacional de Elei-
ções emitiu uma deliberação 
que orientava os membros das 
Mesas, em todo o país, para 
deixarem as pessoas votarem, 
mesmo sem os nomes nos ca-
dernos, desde que tivessem o 
cartão que comprova que vota-
ram. Mas, no caso de Iscidua, 
os presidentes das Assembleias 
de Voto n.o 1 e n.o 7 não aca-
taram a deliberação da CNE. 
Assim, 200 pessoas ficaram 
sem votar na Assembleia de 
Voto 07.  Na Assembleia de 
Voto 01, oito pessoas não con-
seguiram votar. A reposta dos 
presidentes das Mesas foram 
secas: “Não recebemos e não 
conhecemos essa deliberação”.

Enchimento de urnas
Trinta e sete boletins  pré-vota-
dos a favor da Frelimo e do seu 
candidato, Filipe Nyusi, foram 
encontrados na posse do presi-
dente da Mesa  da Assembleia 
de Voto 042878-03, na EPC 
de Cebola, localidade de Me-
gaza, distrito de Morrumbala, 

na província da Zambézia. O 
“Canal de Moçambique”, que 
esteve em Morrumbala, teve 
acesso aos boletins por via de 
um delegado de candidatura 
da Renamo, que impediu que 
mais boletins fossem introdu-
zidos nas urnas de forma frau-
dulenta. Morrumbala é um dos 
mais importantes distritos da 
Zambézia. Durante o dia, pa-
recia estar a correr tudo dentro 
da normalidade. Ao escurecer, 
a coisa mudou de figura. Logo 
a seguir ao encerramento das 
urnas, todos os delegados da 
oposição foram escorraçados 
das Assembleias de Votos pela 
Polícia. O facto deu-se em Pin-
da, Chire, Megaza, Chilomo. 
Todo o trabalho a seguir ao 
encerramento das Assembleias 
de Voto foi feito na ausência 
dos delegados da oposição.
Em Samarane, no distrito de 
Mopeia, todos os delegados 

de candidatura foram impe-
didos de permanecer nas As-
sembleias de Voto. Em Posto 
Campo-Sede, no distrito de 
Mopeia, um  delegado da Re-
namo foi espancado e detido.
O “Canal de Moçambique” não 
visitou Chimuara, mas sabe de 
fontes locais que duas pessoas 
foram apanhadas com boletins 
pré-votados a favor do partido 
Frelimo e seu candidato presi-
dencial. Trata-se de  duas se-
nhoras, das quais uma é esposa 
do chefe do posto. As duas pes-
soas tiveram logo protecção da 
Polícia. Ainda em Chimuara, 
logo cedo foram encontrados 
70 boletins de votos votados 
a favor de Nyusi e Frelimo.
Em Molumbo, foram en-
contrados 12 boletins pré-

-votados também a favor da 
Frelimo e do seu candidato.
Em Mopeia, um dos distritos 
visitados por nós, mais precisa-
mente na EPC “16 de Junho”, 
foi encontrada uma escrutina-
dora, de nome Selma Francis-
co, com boletins de votos pré-
-votados a favor da Frelimo e 
do seu candidato. No distrito de 
Milange, um cidadão foi  deti-
do com seis boletins de voto. 
Em Mocuba, um dos maiores 
distritos da Zambézia, foi en-
contrada uma cidadã, na EPC 
de Mangulamelo, com boletins 
pré-votados e foi levada à es-
quadra  por um delegado da Re-
namo. Em  Inhassunge, na EPC 
de Mussama, foi surpreendido 
um professor, de nome  Bimo, 
com oito boletins de voto.
Em Pury, no Gilé, as Assem-
bleias de Voto abriram às 
16h00 e encerraram às 18h00. 
No local, havia três Assem-
bleias e um total de sete Mesas.
Na cidade de Quelimane, mais 
precisamente no posto de vo-
tação de Coalane, onde votou 
o cabeça-de-lista da Renamo, 
candidato a governador, Ma-
nuel Araújo, um jovem  foi 
encontrado com 14 boletins 
de voto, pré-votados a favor 
da Frelimo e foi levado para 
a 3.a Esquadra da Polícia.

Detenções
Em Morrumbala, mais preci-
samente na  localidade de Chi-
lombo, a 192 km de Morrum-
bala-sede, encontrámos Daniel 
Bia, um delegado político e 
de candidatura da Renamo, na 
Mesa 04 da EPC de Chilambo.
“Quando apresentámos cre-
denciais, o chefe da localida-
de, Fausto Nafatiana, estava a 
levar os eleitores até à cabine 
[de votação].  Também havia 
boletins pré-votados na Mesa 
n.o 1, cujo presidente  é Rui 
Gonçalves, que é também di-
rector da escola. Levei os bo-
letins e fui ter com a Polícia, 
que nos pediu calma”, con-
tou Daniel Bia e acrescentou 
que, às 15h00, chegaram 75 
jovens da OJM que votaram 
e foram ter com o chefe da 
localidade. Mais tarde, volta-
ram, tendo votado duas vezes.

S

Fraude  ganhou na Zambézia
Uma máquina constituída pelo ministro do Interior, Basílio Monteiro, o secretário-geral da  OJM, 
Mety Gondola, Osvaldo Petersburgo e outros comandou as operações em Quelimane. Regressa-

ram a Maputo na sexta-feira, num voo da LAM que partiu às 15h25.

  ndré Mulungo, 

andremulungo4@gmail.com

A
Na Zambézia

Basílio Monteiro

Mety Gondola

Osvaldo Peterburgo

(Continua na página seguinte)

lidade de Mepinha, no distrito 
de Morrumbala, foram detidos 
oito membros da Renamo e to-
dos forçados a pagar 3.000,00 
meticais. Porque não tinham 
dinheiro, foram obrigadas a le-
var o valor da venda dos seus 
excedentes e entregar à Polícia.
Um grupo de dezoito mem-
bros da Renamo, incluindo 
delegados de candidatura e 
membros das Mesas das As-
sembleias de Voto, foi detido 
no dia 15 de Outubro, dia das 
eleições, no distrito de Ma-
ganja da Costa. As motivações 
não são claras. A Procuradoria 
local acusa o grupo de pertur-
bação do processo eleitoral.
Na sexta-feira, 18 de Outu-
bro, antes da saída da nossa 
Reportagem da Zambézia, 
a Renamo havia constituído 
uma  equipa de advogados 
para tratarem da libertação dos 
seus membros e simpatizan-
tes. No sábado, dezasseis dos 
dezoito membros da Renamo 
foram restituídos à liberda-
de. Dois continuam detidos.
As detenções acorreram em 
várias escolas da vila de Ma-
ganja da Costa. A narrativa da 

Daniel Bia contou que muitos 
dos membros  da Renamo  não 
votaram porque os nomes não 
constavam no caderno. No caso 
dos membros da Frelimo cujos 
nomes não constavam, rece-
biam senhas para votarem. To-
dos os delegados de candidatu-
ra da Renamo foram forçados 
a abandonar as Assembleias 
de Voto às 17h00, pela Polícia.
Na  EPC de Chinvungure, loca-
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Programação para o período de 23 
a 29 de Outubro

LITERATURA E LIVROS
24 de Outubro (quinta-feira)

 u Lançamento do livro “Árvore Má-
gica”, com texto de Lurdes Breda e 
ilustrações de Roberto Chichorro, às 
18h00, no Centro Cultural Português.

25 de Outubro (sexta-feira)
 u Feira do Livro, às 10h00, no Cen-

tro Cultural Brasil-Moçambique.

TEATRO
25 de Outubro (sexta-feira)

 u Exibição da  peça  teatral “Hora 
do Voto”, às 18h30, no Cine-Teatro 
“Gilberto Mendes”.

DANÇA
26 de Outubro (sábado)

 u “Noite de Tango”, às 20h00, no 
“Tangueart”.

EXPOSIÇÕES
23 de Outubro (quarta-feira)

 u Patente a exposição  “500 anos do 
sorriso de Mona Lisa”, na Fundação 
Fernando Leite Couto.

 u   Patente a exposição “Super-he-
róis – BD e videojogos de África”, às 
18h00, no Centro Cultural Português.

 u   Patente a exposição “Colab Now 
Now”, no Centro Cultural Franco-
-Moçambicano.

 u   Inauguração da  exposição, “Qui-
ralidade”, às 18h00, no “16Neto”.

PROGRAMAÇÃO PARA 
CRIANÇAS

26 de Outubro (sábado)
 u Sessão de estampagem de cami-

setes para crianças, às 9h00, no “Ku-
lungwana”.

 u   “Casting” para crianças, às 9h00, 
no edifício do Conselho Autárquico.

ESPECTÁCULOS E CONCER-
TOS

25 de Outubro (sexta-feira)
 u “Alambique”, às 20h30, no Centro 

Cultural Franco-Moçambicano.
 u   Ópera, às 19h00, no Centro Cul-

tural da UEM.

ENTRETENIMENTO
23 de Outubro (quarta-feira)

 u “Comédias às quartas”, com Má-
rio Mabjaia, às 19h00, no “Uptown 
Cafe”.

24 de Outubro (quinta-feira)
 u “Karaoke nigth”, às 20h00, no 

“Kardápio Kaseiro”
 u “Quintas no Frickas”, às 17h00, no 

Restaurante “Fricka”.
 u Lançamento do disco “My He-

roes”, às 20h00, no porto de Maputo.
 u   Sessão de fotografia intitulada “O 

que escondem as alturas”, às 17h00, 
na Rua José Mateus, em Maputo.

25 de Outubro (sexta-feira)
 uApresentação de dança-teatro e 

rascunhos, às 18h00, na Fundação 
Fernando Leite Couto.

 u   “Conexão”, às 19h00, no Centro 
Cultural Franco-Moçambicano.

 u “Karaoke” com Filipão Marques, 
às 18h00, no “Uptown Cafe”.

 u “Galeria Opening Party”, às 
21h00, na Av. Mártires de Inhaminga.

 uMúsica ao vivo na “Taverna Tapas 
Sushi Bar”.

 u “Back to Summer”, às 20h00, no 
Bairro de Ndlavela.

 u Sessão “Gin & Tónica”, às 12h00, 
no Hotel Cardoso.

26 de Outubro (sábado)
 u Jasse e banda  “Malonguissa”,  às 

19h00, no “Kardápio Caseiro”.
 u Sessão de dança, às 9h00, no “Bate 

Papo”, na Matola.
 u “Insónia Vibes”, às 15h00, no 

Complexo “Zama Zama”.
 u  “Feel The Sunset”, em “O Farol” 

da Catembe.
 u “Pé na Areia” no “Pool Bar & 

Lounge” “Pertinho de Casa”.
 u “Monumento Rosa”, às 9h00, no 

Museu de História Natural de Maputo.
27 de Outubro (domingo)

 uNoite de “karaoke” com Chiugate 
Muhai, às 18h00, no Bar e “Lounge” 
“Ibiza”.

 u “Dia do CD”, às 10h00, no Café 
“Jazz Spoon” da Matola.

29 de Outubro (terça-feira)
 uMúsica em tributo a Djavane e Jor-

ge Vercillo, às 18h30, no Centro Cul-
tural Brasil-Moçambique.

PALESTRAS, SEMINÁRIOS, 
CONFERÊNCIAS

23 de Outubro (quarta-feira)
 uConversa com o escritor português 

Valério Romão, às 18h00, no Centro 
Cultural Português.

 u Tertúlia sobre “O Renascimento 
e Leonardo da Vinci”,  às 18h00, na 
Fundação Fernando Leite Couto.

 u “Activation Bootcamp”, quarta 
edição, às 9h00, “Orange Corners”, 
em Maputo.

24 de Outubro (quinta-feira)
 uOficina de desenho da figura huma-

na, às 18h00, na Fundação Fernando 
Leite Couto.

 u   Sessão sobre mobilidade e crise no 
século XXI, às 12h30, no “16Neto”.

25 de Outubro (sexta-feira)
 u Escrita e criação literária de Sónia 

Sultane e Socorro Acioli, às 18h00, no 
Centro Cultural Brasil-Moçambique.

26 de Outubro (sábado)
 uConversa sobre como nasce o li-

vro, com Socorro Acioli, às 14h30, no 
Centro Cultural Brasil-Moçambique.

 u   Curso de teatro, às 10h00, no Cen-

tro Cultural Brasil-Moçambique.
 u   Sessão sobre nutrição e suplemen-

tanção desportiva, às 14h00, no “Re-
putação Moz”.

 u Palestra sobre como invistir em 
activos financeiros, às 9h00, no 
“Beyond Group”, em Maputo.

 u   Sessão sobre “Mulheres que bri-
lham”, às 9h00, no Hotel “Vip”.

 u   Apresentação sobre o que você 
vale mais do que já ouviu falar, às 
14h00, no Bairro do Patrice Lu-
mumba.

28 de Outubro (segunda-feira)
 uConversa sobre teatro de rua, às 

18h00, na Fundação Fernando Leite 
Couto.

OUTRAS ACTIVIDADES
23 de Outubro (quarta-feira)
 u   Jornada de limpeza, 7h00, no 

Mercado do Xipamanine.
26 de Outubro (sábado)

 u Passeio de barco. Partida às 8h00, 
no Clube Marítimo.

 u   Início do 1.º Torneio de Futsal, 
às 8h00 no “Colégio Privado” da 
Matola-Rio.

27 de Outubro (domingo)
 u  “Marcha Rosa”, às 7h00, em 

frente ao “Shopping Marés”.
de Moçambique

Agenda cultural e social

Polícia não passa de uma men-
tira. As detenções foram a prin-
cipal estratégia que o partido 
Frelimo encontrou para afastar 
principalmente os delegados 
da Renamo e os membros das 
Mesas de Voto das Assembleias 
de Voto para permitir o enchi-
mento de urnas e invalidação 
dos votos da oposição. Onde a 
população votava e ficava nas 
proximidades das Assembleias 
de Votos para vigiar o seu voto, 
a Polícia ameaçava a população 
e depois acusava a mesma de 
criar distúrbios, e, seguidamen-
te, realizava detenções. Esta foi 
a estratégia usada por todo o 
país, sobretudo na província da 
Zambézia, onde as operações 
eram comandadas pelo ministro 
do Interior, Basílio Monteiro, 
que é também chefe da briga-
da central do partido Frelimo 
para a província da Zambézia.
Segundo fontes do gabinete do 
cabeça-de-lista da Renamo para 
a província da Zambézia, os 
dois membros da Renamo que 
continuam detidos iriam ser sol-
tos terça-feira ou quarta-feira.

Brutalidade policial
A Polícia não é o interveniente 
principal, cabendo-lhe intervir 
quando fosse posta em causa a 
ordem e tranquilidade e o de-
curso normal das eleições. Mas 
não foi o que aconteceu. À en-
trada de Morrumbala, idos de 
Mopeia, foram-nas apontadas 

duas armas de fogo. E tivemos 
um dos pneus do carro que usá-
vamos furado. Na primeira es-
cola, por volta das 20h00 fomos 
recebidos por cinco agentes da 
UIR com armas em punho. “Pa-
rem, parem! Quem são vocês?”, 
perguntou, num tom, agressivo, 
e reconheceu um dos elementos 
da nossa equipa. “És tu? En-
trem lá”. O carro estava na rua. 
Acompanhámos a contagem de 
votos, que era feita com recurso 
a uma lâmpada de iluminação 
fraca. Entrámos no carro e per-
corremos uns poucos metros,  
e o grupo de apoio que estava 
na bagageira gritou: “Já não 
temos ar no pneu”. Estávamos 
na entrada da segunda escola. 
Um ferro de aço foi espetado 
no pneu de trás. Enquanto tra-
távamos de trocar o pneu, um 
dos elementos da UIR, que nos 
recebeu como se fossemos ban-
didos, manda a seguinte mensa-
gem ao elemento do grupo, que 
reconhecera, durante a nossa 
passagem pela primeira escola: 
“Camarada, peço para me man-
dares algo no ‘Mpesa’. A coisa 
não está fácil aqui. Estamos a 
escassos quilómetros do quartel 
dos outros gajos [a Renamo]”, 
disse o elemento da UIR, que 
nos confundiu com elementos 
da CNE/STAE. Enquanto os 
colegas trocavam o pneu, deci-
di entrar na escola, e seguiu-me 
um observador. Do meio da es-
curidão, alguém gritou: “Mãos 

ao ar! Quem são?”. Respondi: 
“Somos jornalistas e observado-
res”. “Parem aí mesmo! Não se 
mexam!”, gritou o outro agente. 
Os dois agentes chegaram, pe-
diram as credenciais e levaram-
-nos à Assembleia de Voto.

“Operação Zambézia” como 
um plano para dar poder 
a Basílio Monteiro para 

enfrentar José Pacheco para 
substituir Nyusi

A Zambézia era das províncias 
que a Frelimo queria ganhar a 
todo custo. O ministro do In-
teriror, Basílio Monteiro, é o 
chefe da brigada central da 
Frelimo para a Zambézia. No 
dia da votação, tinha a sua 
máquina composta por Mety 
Gondola (secretário-geral da 
OJM), Osvaldo Petersburgo 
(vice ministro do Trabalho) e 
outros quadros. A equipa re-
gressou a Maputo no dia 18 
de Outubro. O voo, que devia 
sair de Quelimane às 15h25, 
partiu às 15h35, porque Os-
valdo Petersburgo atrasou-se.  
Porquê a Zambézia? Há duas 
razões. A primeira é que a Fre-
limo sabia que tem um forte 
adversário: Manuel Araújo. 
Para derrotá-lo, era preciso 
jogar com tudo. Segundo: Ba-
sílio Monteiro queria a Zam-
bézia como troféu para con-
vencer os seus camaradas para 
ele entrar na disputa com José 
Pacheco para a sucessão de 

Nyusi. Filipe Nyusi quer es-
colher Basílio Monteiro para 
a sucessão. Basílio Monteiro 
é da Zambézia (centro de Mo-
çambique). As guerras inter-
nas na Frelimo indicam que o 
próximo candidato da Frelimo, 
em 2024, deverá ser alguém 
do centro do país. Por isso, a 
Zambézia é das províncias que 
teve mais presença da Polícia.
Graças ao enchimento de ur-
nas, falsificação de cadernos 
eleitorais (não fazendo constar 
nomes de membros da oposi-
ção nos cadernos) e impedi-
mento de acompanhamento 
do processo, através do uso 
da força policial, a Zambézia 
viveu tudo menos eleições li-
vres, justas e transparentes.

A estranha decisão da 
Renamo de não recorrer da 

fraude e a ausência do MDM 
nas Assembleias de Voto

Duas decisões da Renamo preo-
cuparam muita gente. No dia a 
seguir à votação, deu ordens 
para que ninguém submetesse 
recursos junto dos tribunais ju-
diciais. A decisão era para ser 
cumprida sem questionamen-
tos. E assim foi. No mesmo 
dia, houve “ordens superiores” 
para  delegados de candidatura 
e vogais nas Comissões Distri-
tais de Eleições boicotarem as 
sessões de apuramento inter-
médio de votos.  No dia 17 de 
Outubro, a ordem foi em senti-
do contrário. A última decisão   

baralhou também os represen-
tantes da Renamo nos órgãos 
eleitorais. Em alguns distritos, 
o apuramento decorreu sem 
os representantes da Renamo. 
O Movimento Democrático de 
Moçambique, que concorreu 
à escala nacional para a As-
sembleia da República e para 
as Assembleias Provinciais, 
quase não tinha representan-
tes nas Assembleias de Voto.

Dados oficiais
Resultados eleitorais da pro-
víncia da Zambézia
Eleitores inscritos – 2.129.785

Presidente da República
Votantes: 882.319
Abstenções: 124.746
Filipe Nyusi – 541.399 
(69,58%)
Daviz Simango – 29.403 
(3,78%)
Ossufo Momade – 201.444 
(25,89%)
Mário Albino – 5.903 (0,76%)

Assembleia da República
Votantes – 907.078
Abstenções – 123.707
Frelimo – 505.906 (65,49%)
MDM – 26.217 (3,39%)
Renamo – 228.615 (29,60%)
Assembleia Provincial

Votantes – 822.144
Frelimo – 536.000 (65,29%)
MDM – 32.804 (3,99%)
Renamo – 252.524 (30,72%).

(Continuação da página anterior)
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Presidente da Liga Feminina da Renamo 
foi assassinada quando levava credenciais 
para os seus colegas

  ndré Mulungo
andremulungo4@gmail.com
A para os delegados de candidatura 

dos povoados de Zambue, Muzi, 
Mazamba e Ulondo, no distrito 
do Zumbo, para a fiscalização da 
votação. As credenciais tinham 
sido tratadas na sede do distrito. 

“Ela foi interpelada por des-
conhecidos. Encontrámos os 
corpos da mãe da Liga Femini-
na e do marido, que também era 
membro da Renamo, no dia 17”, 
disse ao “Canalmoz”, Juliano 
Picardo, deputado da Renamo 
pelo círculo eleitoral de Tete.

No Zumbo, não há dúvi-
das de que o assassinato dos 
dois membros da Renamo 
tem a mão do administrador.

“De acordo com informa-
ções de populares, a única via-
tura vista no mesmo momento 
em que os dois desapareceram 
é do administrador conduzi-
da por este”, contou-nos uma 
fonte que pediu anonimato.

Babula Francisco era can-
didata à Assembleia Provin-
cial  de Tete pela Renamo.

Quando os corpos foram 
achados, a população fez ma-
nifestações frente à residência 
do administrador. A Polícia in-
terveio e fez disparos. Parte da 
população fugiu para a Zâmbia, 
por causa dos disparos. Mas 
o administrador também fu-
giu, por temer a fúria popular.

O delegado provincial da Re-
namo, Evaristo Tatamo, não tem 
dúvidas de que o assassinato tem 
motivações políticas. É preciso 
recordar que Babula Francisco 

levava consigo credenciais. No 
dia da votação, muitos delgados 
da Renamo foram impedidos de 
acompanhar o processo, alega-
damente por falta de credenciais. 
Outros tantos não acompanharam 
o processo porque as credenciais 
tinham rasuras. A Renamo não 
tem dúvidas de que a morte de 
Babula Francisco e do seu mari-
do visava impedir que as creden-
ciais chegassem aos delegados, 
mas também pretendia criar um 
clima de medo entre os mem-
bros e simpatizantes da Renamo.

As eleições de 15 de Outubro 
foram das mais sujas desde a ins-
tituição da democracia em Mo-
çambique. A Renamo, que, em 
2014, venceu nas províncias de 
Tete, Manica, Sofala, Zambézia e 
Nampula, agora perdeu em todas 
estas províncias, tendo a vitória 
sido atribuída à Frelimo. Uma das 
estratégias que a Frelimo usou 
foram assassinatos para intimidar 
opositores e funcionários de or-
ganizações não-governamentais.

Mas a sujeira  começou já no 
período de campanha eleitoral, 
que foi das mais  sangrentas 
de que há memória em Mo-
çambique, com assassinos de 
membros de organizações não-
-governamentais e membros 
de partidos políticos da oposi-
ção. Uma dos assassinados foi 
Anastácio Matavele, que era 
presidente do Fórum das Or-
ganizações da Sociedade Civil 
de Gaza e membro da “Sala da 
Paz”, uma congregação de orga-
nizações não-governamentais.

As eleições dão vantagem a 
Filipe Nyusi.

O apuramento provisório dos 
resultados das eleições presi-
denciais de 15 de Outubro co-
loca Nyusi em primeiro lugar, 
com cerca de 74%. Estão con-
tabilizadas   13.669 Mesas, o 
que corresponde a 66,61%. A 
Frelimo leva vantagem nas elei-
ções provinciais e legislativas. 

de Moçambique

Cidadãos dizem que o mandante do assassinato de Babula Francisco é o administrador distrital do Zumbo. 
Vive-se um clima tenso no Zumbo. O administrador abandou o distrito após manifestações populares.

administrador do dis-
trito do Zumbo, na 
província Tete, Fer-
nando  Sousa, está em 

parte incerta, desde quinta-feira, 
17 de Outubro, na sequência de 
levantamentos populares. Fer-
nando Sousa é acusado de ter 
mandado assassinar a presidente 
da Liga Feminina da Renamo 
em Zumbo, Babula Francisco, 
e o seu marido. Ambos eram 
membros da Renamo e desapa-
receram na segunda-feira, 14 
de Outubro, um dia antes da 
votação. Os seus corpos foram 
encontrados no dia 17 de Outu-
bro. Babula Francisco foi atingi-
da por oito tiros e perdeu a vida 
no local. O corpo do seu mari-
do foi encontrado carbonizado.

Segundo o que o “Canalmoz” 
apurou de fontes da Renamo,  Ba-
bula Francisco levava credenciais 
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