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Autor dos acordos de Roma fala do terceiro Acordo

“A Renamo negociou

muito mal”
“Este Acordo de 6 de Agosto de 2019 foi muito mal assessorado pelos
especialistas britânicos impostos pelos grandes países ao Governo, até ao
ponto de conter falhas de gramática e de ordenamento.”
“A Renamo e o seu presidente acompanharam este processo basicamente com pés descalços. Os amigos que julgavam ter foram amigos falsos
que só representam os grandes interesses económicos estrangeiros de haver uma oposição mansa e um acesso nas melhores condições aos jazigos
do gás natural do Norte.”
“A União Europeia tem dado cobertura, desde 1994, às repetidas e por vezes
grosseiras fraudes eleitorais em Moçambique. A credibilidade do processo da
democracia em Moçambique tem sofrido muito devido a esta falta de visão e
de integridade política. Qual é o medo da União Europeia das possíveis mudanças políticas em África?”
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A grande “farra
Soviética” em tribunal
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Baloi e Simão entalam ex-embaixador na Rússia
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Destaques
Entrevista ao Prof. Andre Thumashausen

“Um acordo difícil e
muito duvidoso”
atias Guente
M
mtsgnt@gmail.com

bilidade da parte do Governo
de honestamente reintegrar
como iguais os homens da
Renamo, nem lhes permitir
uma vida normal na qualidade de desmobilizados e civis.
O Fundo da Paz, criado em
2014, nunca assistiu nenhum
desmobilizado e só serviu os
interesses das elites.

A

ndre Thomashausen, professor de
Direito Internacional na UNISA
(Univerty of South Africa),
foi o autor das propostas da
que era, então, a Resistência Nacional Moçambicana
(RENAMO) e do documento final, que culminaram
no Acordo Geral de Paz de
Roma, na sua qualidade de
assessor jurídico das negociações de paz, de 1989 a
1992. Foi depois assessor do
representante permanente
do secretário-geral das Nações Unidas em Moçambique, Aldo Ajello, até 1994.
Aceitou conceder-nos uma
entrevista sobre a eficácia
do terceiro Acordo de Paz,
assinado no dia 6 de Agosto, em Maputo. Tem sérias
reservas sobre se o Acordo
vai resolver a recorrente
confrontação armada entre
a Renamo e a Frelimo, afirmando que as fraudes eleitorais é que são o móbil da
discórdia, e acha estranho
que os Acordos não traduzam qualquer tipo de compromisso sobre eleições credíveis. Andre Thomashausen afirmou que “não há
nada de específico” no novo
Acordo de Paz moçambicano sobre a reintegração
económica e social dos ex-combatentes da Renamo.
“É responsabilidade fundamental numa sociedade
que procura reabilitar a sua
unidade nacional.”
“Espanta que agora, em
2019, as partes nem sequer se
lembraram da criação, por lei,
em 2014, do Fundo da Paz,
com exactamente essa responsabilidade”, disse. Acompanhe a entrevista na íntegra.
Canal – Como é que olha

Canal – Sendo alguém
que acompanhou de perto
o Acordo de Roma, acredita que a Renamo negociou
bem o Acordo?

Este Acordo de 6 de Agosto de 2019 foi muito mal assessorado pelos especialistas britânicos
para o Acordo de Paz, a que
se decidiu chamar “Paz Definitiva”? Acredita que este
Acordo será efectivamente
de paz definitiva?
Andre Thomashausen –
Não sou optimista, porque o
Acordo simplesmente propõe
uma rendição dos efectivos
da Renamo e seu armamento
às autoridades, a ser coordenado por certas Comissões
Mistas, dentro de prazos que
julgo irrealistas, igual ao que
aconteceu depois do Acordo
de 5 de Setembro 2014.
Canal – O que, na sua
opinião, fez com que os dois
Acordos anteriores fracassassem? Acha que este terceiro Acordo traz a cura
para esses fracassos?

Andre Thomashausen – O
zelo ultrarrevolucionário da
Frelimo pós-Independência
tornou o país num campo
de batalha da Guerra Fria.
Centenas de colaboradores
da Alemanha Democrática
motivaram um investimento
forte da Alemanha Federal
na Renamo nascente, o que
dava uma licença ao regime
do “apartheid” da África do
Sul de procurar um “regime
change” violento em Moçambique. A partir de 1986,
a Frelimo passa a viver numa
mentalidade de cidadela, e
os presidentes que sucedem
a Samora Machel assumem
o papel trágico de “reis das
pulgas”. Uma outra parte do
sonho socialista foi a ideia de
que seria possível, de um dia
para o outro, suprimir as et-

nias e tradições bem distintas.
Isso reforçou o centralismo,
mas também criou as bases
de insatisfação que a Renamo
soube aproveitar.
Quando, em 1992, o sonho
político da Frelimo é derrotado pela imposição do Acordo
de Paz da democracia multipartidária e dos princípios
dum Estado de Direito moderno, a Renamo consegue
definir a sua identidade política como “Pai da Democracia”. Mas a Frelimo agarrou-se ao poder e aos privilégios.
Assim, nem o Protocolo 4 do
Acordo de 1992 nem os Acordos subsequentes, em 2014,
2017 e 2017, conseguiram
realizar a desmilitarização
da oposição, simplesmente
porque nunca houve disponi-

Andre Thomashausen –
Este Acordo de 6 de Agosto
de 2019 foi muito mal assessorado pelos especialistas britânicos impostos pelos grandes países ao Governo, até ao
ponto de conter falhas de gramática e de ordenamento. Sobre a matéria da reintegração,
o Acordo de 6 de Agosto, de
facto, só faz uma única referência, bastante vaga, na alínea e) do parágrafo 1, nomeadamente: “Mobilizar recursos
internos e externos para facilitar o processo de reintegração sócio-económica de elementos armados da Renamo
desmobilizados ao abrigo do
Memorando de Entendimento sobre Assuntos Militares”.
Um tal desinteresse para com
o futuro dos cerca de 5.300
homens que não têm recursos
para abandonarem a vida de
guerrilheiros, que é única forma de vida que conhecem, é
simplesmente irresponsável.
Canal – Quer dizer que
na sua opinião, Ossufo Momade e a Renamo não estão
bem assessorados, politicamente e juridicamente, neste processo?
Andre Thomashausen –
A Renamo e o seu novo presidente acompanharam este
processo, em 2018 e 2019,
basicamente descalços. Os
(Continua na página 4)
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PRÉMIO
LITERÁRIO
FERNANDO
LEITE COUTO

POESIA

A Fundação Fernando Leite Couto é uma instituição cultural criada em 2015
para contribuir para o desenvolvimento da cultura em Moçambique.
A Fundação foi criada pela família de Fernando Leite Couto, impulsionador
da literatura e do jornalismo em Moçambique falecido em 2013.
Sob os préstimos deste poeta e editor muitos autores moçambicanos
puderam tornar realidade o sonho de ter obras publicadas, ao mesmo
tempo que várias gerações de moçambicanos entraram em contacto com
histórias de Moçambique e do mundo.
A Fundação trabalha para perpetuar a obra de Fernando Leite Couto e, no
domínio específico da literatura, pretende manter o estímulo que o seu
patrono em vida sempre concedeu para o aparecimento de novos valores
no país. Neste sentido, a Fundação, em parceria com a Trassus Mobiliário,
decidiu em 2017 criar o Prémio Literário Fernando Leite Couto, que
anualmente distinguirá um novo autor de obras literárias alternando entre
a prosa de ficção e a poesia.
Em 2019, o Prémio Literário Fernando Leite Couto está consagrado à
poesia, regendo-se pelas regras que se seguem:
1. O Prémio Literário Fernando Leite Couto é instituído pela Fundação
Fernando Leite Couto, para estimular a produção de obras literárias, nos
domínios da poesia, prosa de ficção (romance, novela, crónica, conto e
ensaio literário), em língua portuguesa, da autoria de novos autores
moçambicanos;
2. Para efeitos desta distinção são considerados novos, os autores sem obra
publicada ou com apenas uma obra publicada no espaço de dois anos até
à data de abertura desta edição do Prémio Literário Fernando Leite Couto;
3. As obras submetidas a concurso devem ser inéditas e apresentadas em
três cópias, na extensão máxima de 90 e mínima de 36 páginas, impressas
em papel no formato A4, tipo de letra Times New Roman, tamanho 12 e
espaçamento 1,5, acompanhadas de gravação em suporte digital (“flash
drive” ou CD);
4. A submissão de originais para concurso deve ser acompanhada por uma
carta fechada onde constem a identidade do autor, os contactos telefónicos, morada e título do original e uma fotocópia do bilhete de identidade
ou passaporte;
5. As obras devem ser assinadas com um pseudónimo, estando deste modo
vetada qualquer referência ao nome do autor em toda a sua extensão nos
exemplares submetidos a concurso;
6. Os originais deverão ser submetidos, nas condições já estabelecidas no
número 3 deste Regulamento, na Fundação Fernando Leite Couto, sita na
avenida Kim Il Sung, n.º 961, em Maputo.
7. Os candidatos de fora da Cidade de Maputo poderão enviar as obras
através de serviços de correio, sem, porém, prejuízo dos prazos estabelecidos. O atraso na chegada de candidaturas não será imputável aos organizadores do Prémio Literário Fernando Leite Couto;
8. Os candidatos devem declarar, sob compromisso de honra, serem os
autores exclusivos das obras que submetem a concurso, que a obra é inédi-

ta e que não foi objecto de qualquer prémio ou menção em qualquer outro
concurso ou iniciativa similar e que não se encontra em avaliação também
em qualquer competição;
9. O incumprimento do disposto nos números dois à oito do presente
regulamento implicará a exclusão do concorrente;
10. Encontram-se excluídos do concurso os concorrentes que mantenham
laços familiares ou profissionais directos com a Fundação Fernando Leite
Couto e com a Trassus Mobiliário, Lda ou com os seus quadros dirigentes;
11. Findo o prazo das inscrições, a Fundação Fernando Leite Couto constituirá um júri formado por cinco elementos, que avaliará as obras e deliberará de forma totalmente independente sobre o vencedor do Prémio Literário
Fernando Leite Couto;
12. Ao indicar o vencedor, o júri fundamentará a sua escolha através de uma
Acta a ser lida na cerimónia de entrega do prémio;
13. O anúncio público do vencedor do Prémio Literário Fernando Leite
Couto ocorrerá durante uma cerimónia para o efeito organizada e na
presença dos organizadores, do júri e aberta ao público;
14. O júri pode fazer-se representar na cerimónia de entrega do Prémio por
um dos seus integrantes na impossibilidade de se fazerem presentes todos
os seus membros;
15. As candidaturas ao Prémio Literário Fernando Leite Couto estarão
abertas no período decorrente entre 20 de Maio de 2019 e o dia 31 de
Agosto de 2019 até às 18 horas, devendo ser entregues nos termos do
número 6 do presente regulamento;
16. O vencedor deverá ser anunciado durante uma cerimónia para o efeito
organizada, conforme os termos do número 13 deste regulamento, em
data a indicar durante o mês de Dezembro de 2019;
17. O lançamento do livro vencedor do concurso deverá ocorrer até ao mês
de Abril 2020;
18. Ao vencedor do Prémio Literário Fernando Leite Couto cabe, como
prémio, o valor pecuniário 150.000,00 MT e a edição da sua obra pela
Fundação Fernando Leite Couto;
19. O original distinguido será editado em formato de livro pela Fundação
Fernando Leite Couto de acordo com os critérios editoriais em vigor nesta
instituição;
20. As obras submetidas a concurso serão depositadas no acervo da Biblioteca da Fundação Fernando Leite Couto, podendo ser disponibilizadas para
consulta e/ou usadas em acções de formação que a Fundação Fernando
Leite Couto possa promover, ao exemplo das oficinas literárias.
21. As obras submetidas a concurso também poderão ser usadas, em
partes ou na totalidade, em publicações impressas e/ou noutros suportes
utilizados pela Fundação Fernando Leite Couto; e
22. Exclui-se, no referido no número anterior, a publicação em livro, para o
que deverá sempre ser contactado o autor.

Fundação Fernando Leite Couto | Av. Kim Il Sung, 961 - Maputo | (+258) 21 486 957
geral@fflc.org.mz

www.fflc.org.mz

FernandoLeiteCouto

FundacaoFernandoLeiteCouto
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amigos que julgavam ter foram amigos falsos, que só
representam os grandes interesses económicos estrangeiros de haver uma oposição
mansa e um acesso nas melhores condições aos jazigos
do gás natural do Norte.
Canal – Como olha para
a eficácia deste Acordo,
numa altura em que o próprio presidente da Renamo
está a ser desautorizado
por um grupo militar, que
o está a contestar, alegando
que negociou mal o Acordo?
Andre
Thomashausen
– O Acordo de 6 de Agosto é um entendimento entre
elites. As bases estiveram
excluídas do processo. O
texto final nem sequer no
Conselho Nacional da Renamo foi debatido. Sendo um
Acordo de rendição, ficou
escondido até bem depois
da assinatura. Assim, não
admira que a implementação vá ser difícil e duvidosa.
Canal – Que paz se pode
esperar sem compromisso de eleições credíveis,
se mesmo agora, antes de
eleições, já há protestos
contra a manipulação do
recenseamento
eleitoral,
confirmada pelo Instituto
Nacional de Estatística?
Andre
Thomashausen
– A Renamo recebe, em
contrapartida, a oportunidade de poder conquistar
alguns possíveis cargos de
governadores
provinciais,
que, pela redacção da nova
legislação, serão controlados sempre por um Comissário Especial do Governo
Central. Um plano arriscado, considerando que nada
deixa crer que as próximas
eleições serão menos fraudulentas que as anteriores.
Canal – A comunidade
internacional,
principalmente a União Europeia,
vai fornecer sessenta milhões de euros para financiar o processo, mas, entretanto, não estão a ser
resolvidas questões de fundo, como a gestão eleitoral.
Andre
Thomashausen
– A grande questão é onde
vão entrar esses sessenta

a miséria da vida nas FADM.
Canal – Qual é o papel que
acha que a comunidade internacional devia desempenhar?

O falecido “pai
da democracia”
em Moçambique,
Afonso
Dhlakama, em
muitas ocasiões
se revoltava
contra o que,
no fundo, é uma
atitude racista:
a de reclamar
um tipo de
democracia para
os países do Norte
industrializado
e um outro tipo
de democracia,
menor e
adulterado, “para
os pretos”, em
África.

milhões, caso estejam realmente já autorizados no sistema orçamental da União
Europeia, e quem decidirá
da aplicação desses fundos.
O Fundo de Paz nunca mais
foi mencionado, e, aliás, é
um muito mão exemplo de
gestão de fundos. Se os sessenta milhões forem realmente aplicados para sustentar a
reintegração dos desmobilizados da Renamo, então, sim,
temos alguma esperança. Para
os homens da Renamo, a simples integração numa FADM
que carece de tudo, vive em
quartéis que são ruinas, não
consegue alimentar e pagar
regularmente aos seus homens,
não é uma visão motivadora.
Uma grande parte dos homens
armados da Renamo são desertores das FADM que se entregaram, de 2014 a 2018, à Renamo, porque não aguentavam

Andre Thomashausen – A
comunidade internacional, especialmente a União Europeia,
tem dado cobertura desde 1994
às repetidas e por vezes grosseiras fraudes eleitorais em
Moçambique. A credibilidade
do processo da democracia
moderna na África Austral e
especialmente em Moçambique tem sofrido muito devido
a esta falta de visão e de integridade da política. Portugal
deve ser o único país cujos
observadores eleitorais tiveram
a coragem de se opor a este
oportunismo. Qual é o medo da
União Europeia das possíveis
mudanças políticas em Africa? É como se o Reino Unido
e os seus parceiros tivessem
garantido para todo o futuro a
manutenção no poder político
das elites às quais entregaram
o poder na altura da descolonização. O falecido “pai da
democracia” em Moçambique,
Afonso Dhlakama, em muitas
ocasiões se revoltava contra o
que, no fundo, é uma atitude
racista: a de reclamar um tipo
de democracia para os países
do Norte industrializado e um
outro tipo de democracia, menor e adulterado, “para os pretos”, em África. O desafio, para
Portugal, deveria ser remediar
o trabalho mal acabado que a
União Europeia deixa em Moçambique. Facilitar a articulação das preocupações dos oficiais e combatentes da Renamo
agora excluídos, apoiar uma
diplomacia simples e prática
entre as duas Renamos e o Governo, para assegurar uma reintegração aceitável e valorizada
dessa metade dos moçambicanos que sempre foram e continuam a ser excluídos a todos os
níveis, político, económico, social, étnico e cultural. Ultrapassar a divisão entre moçambicanos de primeira e de segunda
classe é a condição fundamental para uma desmilitarização
da sociedade, para o desaparecimento do medo e do ódio
e para a estabilidade futura.
de Moçambique
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Editorial

Um acordo com
pressuposto equivocado

O

lugar que o Acordo de Paz (Definitiva, como decidiram chamar-lhe), assinado na terça-feira da semana passada, 6 de Agosto,
ocupou na agenda dos moçambicanos é muito revelador do valor
que os cidadãos dão a esse Acordo. O facto de não ter mobilizado
os cidadãos e de, regra geral, todos os cidadãos terem estado indiferentes ao
evento é revelador do que o acto significa para os moçambicanos. O facto de
a euforia ter tomado conta apenas dos dois assinantes e dos que os rodeiam e
da comunidade internacional é sinal claro de que são agendas privadas, que
estavam a ser celebradas longe do que realmente interessa neste processo.
Quando o jornal estiver nas mãos do estimado leitor, muito provavelmente a Assembleia da República já terá aprovado o Acordo, dando-lhe
estatuto de lei. Muito cedo, chegou-nos às mãos o texto dos Acordos assinados a 6 de Agosto e, numa leitura minuciosa, chega-se à decepcionante conclusão de que a Renamo foi mais uma vez enganada, e, mais do
que isso, aquele documento não trata da questão principal do imbróglio.
O documento é composto por três partes principais. O texto do Acordo
não é mais do que uma enunciação vã de vontades. O primeiro anexo reduz
a escrito o Memorando de Entendimento sobre os Assuntos Miliares, que
inclui um cronograma ou programa de todas as fases de desarmamento,
desmobilização, e reintegração. O segundo e o último anexo são os termos de referência sobre as responsabilidades de cada entidade ou grupo
de trabalho criado para levar a bom porto o que se pretende no documento.
Ao todo, o documento é composto por 17 páginas. Em todas as 17
páginas, incluindo os dois anexos, em nenhuma parte o Acordo identifica o principal problema da paz em Moçambique. E como em nenhuma parte os autores do Acordo quiseram identificar o problema,
também em nenhuma parte se apresenta a cura para o problema.
Padecendo o documento, na sua concepção, de um vício grave, que é
o de ignorar a identificação do problema que se pretende resolver, obviamente que a solução que se propõe administrar vai cuidar dos sintomas e de todos os seus arredores, menos cuidar do problema concreto.
O documento é concebido num grande equívoco, e a nós faz-nos confusão que a Renamo o tenha subscrito. É que, nas 17 páginas, o documento
assume que o problema que se pretende resolver chama-se “Renamo”. E,
em toda a sua extensão, o Acordo vai dando soluções de como solucionar o
problema das armas que estão com a Renamo. É nessa base absolutamente equivocada em que o Acordo é concebido, desenvolvido e projectado.
Claramente, ao assumir que o problema é a Renamo, passou-se o ónus de
toda a instabilidade política e militar, que, na verdade, é guerra, para a própria Renamo, propondo-se soluções sobre como se deve proceder para que
a Renamo não mais tenha armas para disparar, aconteça o que acontecer.
Esta perspectiva, à partida, não só inclina o terreno para um único lado, começando-se a redacção de um acordo com “os bons”, no
caso a Frelimo e Nyusi, e “os maus”, a Renamo e Ossufo Momade, mas também transforma a Renamo num receptáculo das propostas feitas pela Frelimo contra a própria Renamo. Até porque o
Acordo já coloca a Renamo como a única e exclusiva detentora de
comportamentos desviantes, no desentendimento que se tenta resolver.
Ao colocar a Frelimo como provedora de soluções contra a Renamo, isto já deixa de ser um Acordo de Paz. É, sim, um termo de aceitação condicionada do outro. O que na verdade aconteceu é que a Frelimo passa a aceitar a Renamo sem armas. E a Renamo, já sem as suas

armas, passa a servir a Frelimo, que tem armas e controla e manipula todo um aparelho de violência. A Renamo perdeu copiosamente, ou alguém dentro da Renamo, pouco interessado na relevância política deste partido, vendeu a organização por um prato de lentilhas.
Já dissemos aqui, bastas vezes, que as armas na posse da Renamo
não são o problema, nem a própria Renamo pode constituir-se em problema da ausência de paz. O problema que traz guerra, em Moçambique, é o culto de violência extrema pelo qual se guia o partido Frelimo. Esse comportamento violento é o que inspira as sucessivas e
vergonhosas fraudes eleitorais. É a tentativa de responder a essa violência, tendo também armas a Renamo, que resulta em confrontação armada.
A fraude eleitoral é a causa da guerra em Moçambique. A guerra sempre atinge o seu ápice nos momentos pós-eleitorais, como resultado de uma contestação sobre fraude. E sobre isto, a bem do país, é
melhor que não haja qualquer tipo de ilusões. É público, é notório e
não carece de qualquer tipo de alegações. A guerra, em Moçambique,
não é causada porque a Renamo está armada. A guerra é causada pelas
fraudes eleitorais que a Frelimo vem levando a cabo sucessivamente.
O facto de, por exemplo, os Órgãos eleitorais terem vindo a público com
números do recenseamento completamente aldrabados e até a fazer chacota
do Instituto Nacional de Estatística segue à risca esse perfil de violência a
que acima nos referimos. O facto de, nas eleições, haver enchimento de urnas pela Polícia e os tribunais a não atenderem reclamações dos partidos da
oposição e a Polícia a violentar e a prender membros da oposição, tudo isto
também faz jus a esse culto de violência do partido Frelimo contra as pessoas.
E é impressionante que este Acordo assinado a 6 de Agosto não tenha uma única linha sobre a principal fonte da guerra. Não há nenhum
compromisso de que as eleições não serão fraudulentas e de que o partido Frelimo não irá administrar violência contra as pessoas. Assinou-se
um Acordo que tem o objectivo de tirar Ossufo Momade das matas da
Gorongosa e trazê-lo para a cidade, para aldrabá-lo numa eleição que
será “livre transparente e justa” aos olhos da comunidade internacional.
Não admira que, em vez de a própria comunidade internacional exigir um Acordo que resolva o problema principal, se tenha predisposto a
mimosear as partes com sessenta milhões de dólares, para distribuírem
entre si, num claro valor simbólico colonialista de que o problema dos
africanos é o dinheiro. Se essa tal comunidade internacional estivesse interessada genuinamente pelo país, não pagava sessenta milhões por um
Acordo que não resolve o problema dos moçambicanos. Estes sessenta
milhões resolvem o problema da economia política da indústria extractiva, que precisa de uma Renamo mais mansa e desprovida de objectivos.
Em 17 páginas, o Acordo não traz uma única linha de compromisso sobre eleições sérias. E a Renamo aplaude com sorrisos rasgados essa tramóia. A Renamo não se dá conta de que, sendo o Presidente da República o garante da estabilidade do país, como estabelece a Constituição,
e permanecendo calado perante o banditismo cometido em Gaza, isso é
um indicador claro de que não se pretende paz nenhuma, mas um exercício de entretenimento para infantilizar a própria Renamo. Cabe à Renamo escolher se pretende ser um partido permanentemente equivocado.
de Moçambique
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Opinião
Desde um falso nacionalismo até
à esperança numa reconciliação
Por Adelino Timóteo

“Antes llega el cojo que está en buen camino, que el corredor que no está en
el”, Francis Bacon, Novum Organum.

C

aro irmão Adelino
Buque,
Li a sua carta na rede social
dominante, na qual expressa acolhimento favorável ao meu livro “Afonso Dhlakama A Longa Luta
em Defesa da Democracia”.
Impressionou-me o gesto afável, sobretudo antes do
AGPD. Seguindo o seu formato, sou beirense, nascido
nos Pais Ramos, o Bairro de
Filimone Meigos. Criei-me
no Macurungo. Com antepassados que remontam à África
do Sul, que se instalaram em
Búzi, creio com a deriva do
Mfecane, e também, com as
jornadas ambiciosas de Gungunhana. Considero-me, desde logo, híbrido. Como quase todos os moçambicanos.
Fiquei pois sensibilizado e
comovido, a ponto de escrevê-lo, pois esta atitude abona em
favor do reconhecimento, não
apenas do contributo do líder
da Renamo, como do seu papel
na pacificação e reconciliação.
Um exercício acima da lealdade partidária, de mérito e que
inaugura uma certa forma de
estar, creio, antes de tudo somos cidadãos. É esse em primeira instância o pensamento
que me dominou, a capacidade
de destrinçar as linhas ténues, o
que me dá esperança no futuro.
Falei da esperança, porque
é parte dessa liberdade que
nos foi prometida e coarctada
no pós-independência, e ainda
hoje vive-se com o estertor do
medo. Um dos pecados capitais
dos nossos libertadores, de que
auguro, comece a ser ultrapassado, por personalidades que
começam a mostrar-se liberais,
como o seu caso. Certo que os
ditames situados nos antípodas
do autoritarismo traumatiza
a muitos, que têm medo de se

me dirigir publicamente, de
fazerem-me amigos na rede
social (disso rio descaradamente), para não serem expurgados.
Outros, para mostrarem bom
serviço limitam-se, passe o termo, a “atirar-me pedras”, que
nunca me apanham, iludidos de
que prestam melhores serviços,
porquanto não temo, porque
meus pais e parentes, como os
de muitos nacionais, participaram na criação deste pseudo
“monstro” de que necessitamos de humanizar, por causa
da sua cultura de violência.
Cada partido tem um lugar
merecido na história. Logo,
a memória colectiva tratará
de delimitar em que escaparate cada um dos actores políticos cabe, quem conduz o
acto de fé, quem cristaliza e
o desacraliza. O tempo é um
remédio. Mas não auguro por
um tempo de caça às bruxas.
A resolver temos ainda a
questão do nacionalismo, que
nasceu vertido de uma deturpação que o limitava à tsonganidade de Eduardo Mondlane e,
de forma mentirosa, caluniando
uns, aplacando outros. Deste
logo, o desenvolvimento do
nacionalismo ficou condicionado ao grupo étnico e social
do seu pseudo-fundador e, no
que me toca, só um trabalho
de documentação poderá nos
afastar deste infeliz monismo,
com que a nação criou-se. Com
esse trabalho e a contribuição
sua e de outros poderemos
colocar uma intelectualidade a discutir à mesma mesa o
proto-nacionalista e o nacionalismo, se epítetos. Outro facto, o nacionalismo é medido
em função de quem expõe o
braço mais ao alto, deixando
à mostra o baixo da camisa
rota e a sórdida sovaqueira.
Caro
Adelino
Buque,

Em Angola já aconteceu
o lançamento de um pilar de
reconciliação, o Savimbi mereceu um funeral condigno.
Em Moçambique os reaccionários continuam escondidos
em túmulos desconhecidos
em M’telela, em Nhangau,
em Chiputo, Laiseco, Unango, Bilibiza, Malema, Chire,
Canda, Nhangau e Sacudzo.
Os discípulos de Mondlane
foram mais audazes a exaltarem o percurso do seu profeta,
formado nos Estados Unidos,
ao mesmo tempo em que esmagaram Uria, que pretendeu
seguir aos peugadas de Kamba, assumindo-se igualmente
como Messias, pretendendo-se
presidente da Frelimo – lendo de fio a pavio o livro de
Alberto Chipande, os insultos
a Simango, o sofrimento e a
morte padecidos por ele, tem
muito parecido de coisa de
mentalidade de crianças, como
nalgum momento pareceram
os nossos país libertadores.
A diferença entre os discípulos de Mondlane e Uria é que
os do primeiro, para defenderem a igreja “mondlanista”,
recorreram à violência e ao
sangue, castrando e exterminando todos os discípulos de
Uria, reencarnado nos filhos
e outros que apregoam a não-violência e o pacifismo, com
um relativo grupo de seguidores não consolidados. E se
repararmos a democracia e
transparência que a Frelimo
hoje nega sedimentou-se como
cultura, que transgride os princípios por ela aprovados, no
1.° Congresso em Setembro de
1962 e que previa um quadro
democrático para 1975, sendo desde logo, falsa a teoria
de que Joana é reaccionária,
porque em Setembro de 1974
afirmou-se pela independên-

cia. Os tais princípios diziam,
peremptoriamente, o seguinte:
1. A instauração de um Regime Democrático na base
da Independência total, e
no qual todos os moçambicanos estarão no mesmo
plano de igualdade perante a Lei, com os mesmos direitos e deveres;
2. A formação de um Governo do Povo, pelo
Povo e para o Povo, em
que a soberania da Nação seja fundamentada
na vontade popular e;
3. respeito
da
Declaração Universal dos
Direitos
Humanos.
Por outras palavras, decorridos cerca de 45 depois da independência estamos parados no
mesmo ponto. Samora Machel
foi consignado um Cristo Negro, até porque ateu esmagou a
Igreja e impôs-se como Deus.
Os seus seguidores o cristalizaram, debaixo da repressão e
assassinatos em série. Ao Cristo Negro o seu aliado, Armando Guebuza, eternizou-o com
estátuas omnipresentes pelas
capitais provinciais e nalguns
distritos. Ocupa uma posição
sacra e acima do seu mentor e
profeta Mondlane. Sem grandes estudos, o antigo auxiliar
de enfermaria, que recusou
eleições em 1975, é hoje considerado um génio da política.
No campo religioso/político, onde outros pretendem
afirmar-se, qualquer manifestação em favor um nacionalismo fora deste circuito assume
um paralelismo de promoção
de uma seita, tomado com risco de trazer certo esplendor a
outros como Matsangaíce e
Dhlakama, sobre os quais, teoricamente e tacitamente, está
chancelada, dentro da igreja
acima, uma autorização para

a sua diabolização, nem que
se reconheça os seus feitos.
Caro
Adelino
Buque,
A estabilização do país passa por trazer os excluídos para
dentro do aparato do Estado,
tal como está a fazer, agora e
tardiamente, Nyusi, o que infelizmente, Chissano e Guebuza, por razões acima, hesitaram. Não há outro caminho.
É essa a Unidade Nacional.
A unitariedade do Estado tem
raízes e alicerces fortes aqui
na convergência de opiniões
e pensamentos. Só poderemos
ser verdadeiramente nação e
moçambicanos se assumirmos em primeiro lugar a nossa
identidade particular e depois
a colectiva. Se fundados na
tribo me recusarem a diferença de pensamento e às personalidades com que me revejo
nos meus valores, então, me
negam a moçambicanidade.
E se a questão é essa, tenho a
caneta e o papel. Sem radicalismo, continuarei a contribuir
para que Moçambique seja o
melhor país do mundo, e tem
muito potencial para isso.
Noutras palavras, os chingondos também querem colher
louros da moçambicanidade,
também querem ser heróis,
artistas/cantores de referência,
verem-se na televisão, sem
ocultarem a pobreza das suas
palhotas. Espero que futuramente não seja impelido a escrever-lhe nestes termos, como
espero um dia conhecermo-nos e discutirmos com franqueza a nossa moçambicanidade, despida de preconceitos
impostos e impingidos, que,
reparo, tornamo-nos atrasados
por causa da manifestação dessas concepções anacrónicas.
Do
seu
homónimo,
Um abraço cordial, desde os
pântanos do Rio Chiveve!
de Moçambique
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Opinião

Paz é justiça
Por Edwin Hounnou

A

paz por que lutamos assenta na
justiça social e no
desenvolvimento
socioeconómico do país, no
seu todo, e em cada cidadão
concreto. O desenvolvimento
quando combinado com a justiça temos os obstáculos que
se levantam no caminho da
paz desmontados. Como dizia
o Papa João XXIII, na sua encíclica, Pacem in Terris (11 de
Abril 1963), que o novo nome
da paz se chama desenvolvimento continua válido e actual, no concerto das nações e
dos povos. As injustiças têm
sido, ao longo da História da
Humanidade, a fonte dos conflitos que flagelam os países
e povos e provocam o subdesenvolvimento das nações.
Nenhum país se desenvolve
enquanto desviar uma parte
do seu orçamento destinado
à construção de estradas, escolas, centros de saúde, agricultura, indústria, energia,
água potável para o povo,
etc., para o esforço da guerra.
A justiça estanca os rancores e sara as feridas. O desenvolvimento traz estabilidade e faz crescer o orgulho
de pertencer a uma nação. A
paz é a sombra debaixo da
qual todos repousam e renovamos as sinergias. Sem
paz nem desenvolvimento
e sem justiça é nação perdida com o povo à deriva.
Qualquer guerra, tanto on-

tem quanto hoje, alimenta-se de sangue dos povos e do
dinheiro público, essa guerra
seja ela justa ou injusta, santa ou diabólica, patriótica ou
reaccionária. Nenhuma guerra se alimenta de manteiga e
pão. As guerras alimentam-se
de sangue e jogam países e povos para a pobreza. As guerras devem ser evitadas a todo
o custo. Esta não tem sido a
visão e postura do STAE, da
CNE e do Conselho Constitucional que são os maiores promotores de conflitos
pós-eleitorais que, no nosso
país, desaguam em guerras.
O STAE, num esforço para
agradar ao partido no poder,
já condimentou para brindar
aos moçambicanos com as
mais fraudulentas eleições alguma vez ocorridas entre nós,
ao realizar um recenseamento fraudulento e escandaloso
a todos os níveis. Os órgãos
eleitorais, no actual contexto
moçambicano, agem como
fossem verdadeiros inimigos do povo. Eles ateiam
conflitos e guerras, por isso,
sem mais delongas, deve ser
reformulada a sua filosofia
de trabalho, se se pretende,
de facto, um país estável,
justo, pacífico, democrático e em desenvolvimento.
Muitos pensavam que Moçambique seria uma referência, em África, por ter dado a
entender que não havia forças
interessadas no colapso do

Acordo Geral de Paz (AGP)
mas equivocaram-se. Depois
de quase 20 anos, foi violado
e o país voltou a mergulhar-se em guerra. Ficou claro
que o I Acordo de Cessação
das Hostilidades Militares
visava, exclusivamente, voltar a colocar Amando Guebuza no poder pela segunda
vez consecutiva e não tinha
por objectivo trazer a paz.
Agora é a vez Filipe Nyusi
de jogar a sua cartada. Não
abriu as portas do SISE ao seu
parceiro. Desconhecemos os
argumentos que usou para tal
posicionamento. O STAE,
que desde as primeiras eleições sempre andou a fabricar
resultados, a CNE, irmã-gémea do STAE na falsificação
dos resultados eleitorais, e
o Conselho Constitucional,
uma caixa repetidora do refrão, com todas as características inconstitucionais, que
canta em momentos cruciais
de não conhecer a queixa,
por muito fundamentada que
seja, alegando não ter havido
impugnação prévia, foram
mantidos inalteráveis. Nesta
lógica, enquadra-se, de forma perfeita, o princípio do
antigo ditador soviético, Joseph Stálin, segundo o qual
“o que conta numa eleição
não é o voto depositado nas
urnas, mas aquele que conta os votos”. O que conta
para vencer uma eleição é
o STAE, a CNE o Conselho

Constitucional e a Polícia.
Assim, é um dado adquirido de que a fraude eleitoral,
neste 15 de Outubro, está
assegurada para favorecer o
partido, como sempre, governamental. Assim a paz
voltará a ser violada e pode
haver convulsões de grande
magnitude. Como é obvio,
ninguém vai ficar de braços
cruzados a assistir à roubalheira, por isso, podemos
ainda retirar do caminho os
obstáculos colocados pelos órgãos eleitorais e tornar as eleições credíveis.
É preocupante a postura
da liderança da Renamo de
correr para chamar aos seus
correligionários “desertores
e indisciplinados”. Somos da
opinião de que os problemas
devem ser resolvidos através
de um diálogo aberto e franco, sem epítetos nem ideias
preconcebidas. A família
Renamo deve se entender
antes de dar qualquer passo.
É um falso triunfalismo proclamar que “o Governo e a
Renamo vão acabar com os
novos bandidos armados”.
Esta visão é distorcida dos
factos. Não ajuda a consolidar a paz, perturba a paz,
impede o desenvolvimento
e distorce a justiça. Vamos
com calma, se não quisermos ver o Governo a assinar
o quarto acordo de desmilitarização, desmobilização e
reintegração. Estamos cansa-

dos de acordos envenenados.
Desejamos que a liderança
da Renamo sente à mesma
mesa com os seus correligionários e resolvam as diferenças que os separam. Um processo inclusivo é sinónimo
de justiça e paz. Os epítetos
de “desertores e indisciplinados” devem ser afastados
para bem longe por atiçarem
divisões e desentendimentos.
Acreditamos que os que levantam a voz não sejam desertores nem indisciplinados.
Atribuir nomes pouco abonatórios é um caminho fácil
para menosprezar o outro e
não resolverem problemas.
O Governo colonial chamava à FRELIMO (frente)
terrorista, mas, em 1974,
sentou-se à mesma mesa,
em Lusaka, na Zâmbia, e
assinaram acordos que conduziram o país à independência. O Governo da Frelimo
(marxista-leninista) andou a
chamar à Renamo bandidos
armados, porém, sentaram-se
à mesma mesa, em Roma, na
Itália, e a guerra dos 16 anos
terminou. Portanto, não há
desertores nem indisciplinados, na Renamo. Há irmãos
de armas que divergem por
alguma razão. Diz-se que
os homens se entendem
conversando. Não se deixem enganar por rebuçados!
Sentem-se e conversem!
de Moçambique
publicidade
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Opinião

A paz e o fiel da balança
Por Amade Camal

Ninguém dá o que não tem!

F

ala-se,
escreve-se,
legisla-se acerca dos
fundamentos para Democracia. Orgãos de
Soberania, Partidos políticos,
Organizações Governamentais,
Organizações Não Governamentais ( ONGs ), os Mídias, os Jornalistas, Organizações Religiosas,
Organizações de Massas, Academias, Organizações Profissionais
e a Sociedade Civil devem ser o
exemplo dessa transparência .
Entende-se por
transparência
- a virtude que impede a ocultação de alguma vantagem !
Em Democracia todos os Direitos geram Obrigações !
Constitucionalmente os cidadãos
têm o Direito de exigir do Estado
entre outros a Segurança pública,
a Educação e Saúde condigna.
Difícil será definir “ condigna “
. Direi que os desideratos fundamentais condignos serão aqueles
possíveis de realizar de acordo
com as receitas públicas disponíveis. Em outras palavras a Governação condigna deverá ser
equitativa a receita fiscal maioritariamente resultante de impostos dos cidadãos e das empresas.
É comum ouvirmos dizer que os
serviços públicos são medíocres.
É verdade, todavia quem reclama
esses serviços não está dispostos a contribuir fiscalmente com
o nível dos impostos pagos nos
países comparativos, ou seja os
nossos serviços públicos são “
bons “ comparativamente com
a receita medíocre arrecadada.
Sempre que esta conversa de pagamento de impostos é posta a
discussão, ninguém quer discutir
incluindo o Estado estranhamente.
É desta transparência a que me refiro :
1- O Estado tem que ser mais
transparente na sua prestação de
contas, não pode vir ao Parlamento

dizer que cumprimos, atingimos as
metas sem apresentar evidencias,
por exemplo colocar o Plano Económico Social aprovado no inicio
da legislatura e comparar com o
realizado. Prestar contas não é
ciência oculta, basta apresentar o
saldo do tesouro quando chegamos ao Governo ... as receitas arrecadadas foram ... as despesas...
. Se houver vontade política será
mais fácil prestar contas, do que
as “ elaborar “ para as confundir.
2- As Organizações Não Governamentais deveriam prestar contas publicamente, referindo por
exemplo de quem recebem os
fundos, quanto, e a quem atribuem esses fundos. Deveriam
também ser obrigados a gastar
esses fundos na economia nacional contribuindo para o seu
desenvolvimento através de
criação de postos de trabalho e
contribuição fiscal, entre outros.
3- Seria um grande contributo
para a Democracia saber quem
são os beneficiários das Agencias
políticas como USAID, JICA,
UE, DFID entre outras, quanto
recebem, quanto pagam de impostos, porquê é que recebem, etc.
4- Não é possível falar de Democracia e Transparência sem
abordar os Mídias e Jornalistas,
que numa industria deficitária
sobrevivem através de subsídios,
para gestão, formação, entre outros. De quem, quanto e como ?
5- Nas Organizações religiosas,
Institutos, Clubes, Grupos ou seja
receptores de fundos nacionais
e estrangeiros devem publicar
igualmente os relatórios de contas.
A Paz tem um denominador comum que se chama Confiança !
Quando os casais poēm código nos seus telefones e não
partilham esse mesmo código corrói a confiança mútua.
Sem transparência não há confiança !

Os concursos para admissão de trabalhadores públicos, ONGs, privados
nacionais e estrangeiros deveriam seguir a mesma norma de transparência.
Não faz sentido que as instituições
públicas incluindo empresas públicas, que vivem das contribuições dos trabalhadores e empresas nacionais comprem serviços e
mercadorias ao estrangeiro enriquecendo outras economias inversa-

mente empobrecendo Moçambique.
Corrupção é um fenómeno nacional e estrangeiro nos, governos, grandes e pequenas empresas, ONGs, activistas sociais e
religiosos, mídias e nos jornalistas.
A melhor forma de combater a corrupção,
subversão,
nepotismo,
submissão e outros malefícios é
através da TRANSPARÊNCIA.
A Luta Continua
de Moçambique
publicidade
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Nacional
Conheça o terceiro Acordo de Paz ponto por ponto

Bases criadas no âmbito da
guerra devem ser desmanteladas
até 21 de Agosto
Ossufo Momade passa a ter logística do Estado, que inclui casa, viaturas e segurança.

O

Governo e Renamo prevêem que
as Bases criadas no
âmbito da guerra
sejam desmanteladas até terça-feira da próxima semana, dia
21 de Agosto. A informação
consta np Acordo de Cessação
Definitiva das Hostilidades
Militares, assinado no dia 1 de
Agosto no distrito da Gorongosa, na província de Sofala,
pelo Presidente da República,
Filipe Nyusi, e pelo presidente
da Renamo, Ossufo Momade,
e é parte integrante da proposta-de-lei relativa ao Acordo de
Paz e Reconciliação de Maputo também assinado por Nyusi
e Momade no dia 6 de Agosto,
na Praça da Paz, em Maputo.
A proposta-de-lei (um documento de 17 páginas), que já
está na Assembleia da República e na posse do
de Moçambique , inclui,
além do Acordo de Cessação
Definitiva das Hostilidades
Militares, o próprio Acordo de
Paz e Reconciliação de Maputo, de 6 de Agosto, e mais dois
anexos, nomeadamente, o Memorando de Entendimento assinado em 6 de Agosto de
2018 por Nyusi e Momade e
os Termos de Referência do
Processo
de
Paz.
“O desmantelamento das
bases e posições relacionadas
com as hostilidades militares
deve ser feito em conformidade com o previsto no Memorando de Entendimento sobre
Assuntos Militares e concluído até 21 de Agosto do presente ano”, lê-se no Ponto 5
da proposta que versa sobre
o Desmantelamento das Bases e Posições Relacionadas
com Hostilidades Militares.
Ainda no capítulo relativo à Cessação Definitiva
das Hostilidades Militares, o Governo e a Renamo

dirigentes
e
instalações.
O que o documento diz é
que “enquadramento [da segurança para o presidente,
dirigentes e instalações da
Renamo] e respectivo asseguramento logístico é da responsabilidade da Polícia da
República de Moçambique.”
Resolução de conflitos
As partes comprometem-se a privilegiar o diálogo na resolução das
dúvidas ou divergências resultantes da interpretação e
implementação do Acordo.

comprometem-se a assegurar
que todos os grupos armados ou instituições sob o seu
controlo cumpram escrupulosamente todas as disposições da lei a ser aprovada.
Responsabilidades do
Governo
Há uma obrigatoriedade de
notificar num prazo mínimo
de “5 dias sobre a aproximação num raio de 2 km a uma
base da Renamo conhecida
pela Comissão de Assuntos
Militares / GTCDDR, antes do seu desarmamento”.
O Governo deve facilitar a
passagem de homens da Renamo que se “desloquem aos
Centros de Acomodação para
efeitos de Desarmamento, Desmobilização
Reintegração”
e o regresso “de deslocados,
eventualmente
provocados
pelas hostilidades militares”.
O Governo é também obrigado a “mobilizar recursos
internos e externos para facilitar o processo de reintegração socio-económica de elementos armados da Renamo
desmobilizados ao abrigo do
Memorando de Entendimento

sobre os assuntos militares”.
Responsabilidades da
Renamo
À luz da referida proposta-de-lei, ainda na parte sobre a
Cessação Definitiva das Hostilidades Militares, a Renamo
compromete-se a respeitar todas as disposições do Acordo,
nomeadamente: “abster-se de
actos violentos ou ataques armados contra população civil
e suas propriedades, posições
das Forças de Defesa e Segurança; não adquirir, reforçar
ou distribuir armas, munições
ou outro material bélico; abster-se de criar ou ocupar novas
posições em território nacional
ou praticar actos ofensivos”. A
Renamo está proibida de recrutar, de forma voluntária ou
à força, ou mobilizar pessoal
de qualquer género ou idade
para o seu contingente armado.
A Renamo compromete-se
a facilitar a livre circulação
de pessoas e bens e abster-se
de actos obstrutivos a este direito dos cidadãos; abster-se
de bloquear ou colocar postos
de controlo; concluir o processo de fornecimento à Comissão de Assuntos Militares

/ Grupo Técnico Conjunto de
Desarmamento e Reintegração (GTCDDR) informação
actualizada, fiável e verificável, relativa ao número.
Força de protecção do
dirigente da Renamo
Se, depois do Acordo Geral de Paz de 4 de Outubro de
1992, em Roma, a segurança
de Afonso Dhlakama (o falecido presidente da Renamo) e de
dirigentes e instalações da Renamo era da responsabilidade
do braço armado da Renamo,
desta vez as partes acordaram
que a segurança do presidente
da Renamo e de outros dirigentes e instalações “é garantida
por um contingente da Polícia
da República de Moçambique, responsável pela protecção de altas individualidades,
formada a partir de elementos
seleccionados ao abrigo do
Memorando de Entendimento sobre Assuntos Militares”.
Não se sabe se a Renamo exigiu que os seus homens que passaram ou vão
passar para a Polícia sejam
indicados para tratar da segurança daquele partido,

Lei deve ser aprovada com
urgência
A Comissão Permanente
da Assembleia da República reuniu-se, na terça-feira,
para deliberar sobre a data da
realização da Sessão Extraordinária que vai transformar
o Acordo de Paz e Reconciliação de Maputo em lei. Os
prazos estão apertados. O que
se pretende é que as eleições
no país se realizem com o
processo de paz encerrado.
A proposta submetida à
Assembleia da República por
Filipe Nyusi tem três artigos.
Sem ser claro, o Artigo
2 da proposta indica que o
Conselho de Ministros define os meios necessários
para a aplicação dos Acordos de paz e reconciliação.
O Ministério da Economia
e Finanças diz que os Acordos
não trazem quaisquer encargos para o Orçamento do Estado, o que é estranho, uma vez
que, há homens da Renamo
que engrossam a lista de desmobilizados que vão ter honorários. E há homens também
da Renamo que vão para a
Polícia e para o Exército e que
no final do mês vão precisar de
de Moçambique
salários.

14 Divulgação

Canal de Moçambique | quarta-feira, 14 de Julho de 2019

DEMOCRACIA
REVIEW

Terceiro Acordo de Paz
para
DEMOCRACIA
Moçambique:
REVIEW
MAPUTO, 7 DE AGOSTO, 2019

NÚMERO 1

PORTUGUÊS

O quê o futuroMAPUTO,
reserva
para os moçambicanos?
7 DE AGOSTO, 2019 NÚMERO 1

PORTUGUÊS

À

partida o “Acordo
de Paz e Reconciliação de Maputo” ostensivamente declarado como o Acordo
da Paz Definitiva assinado
a 6 de Agosto último entre
o Presidente Filipe Nyusi e
o Líder da Renamo, Ossufo
Momade, é o mais precário
de todos os acordos assinados
com o intuíto de estabelecer a
Paz definitiva em Moçambique. São três as categorias de
razões que justificam a natureza sofrível deste acordo: (I)
há uma Junta Militar liderada
pelo Major General Mariano
Nyongo que, aberta e desafiado ramente, contesta a presidência de Ossufo Momade da
Renamo exigindo, até, a sua
demissão com prazos fixos
para o efeito; (II) as exigências recorrentes da Renamo
que estiveram na origemdo
deflagrar do conflito armado
antes e depois de 2014 continuam intactas, i.e., a reintegração dos seus quadros militares nos lugares chaves das
Forças de Defesa e Segurança
do País, a despartidarização
das instituições do Estado e a
governação pela Renamo das

TerceiroTerceiro
AcordoAcordo
de Paz
Moçambique:
depara
Paz para
Moçambique:
províncias onde detêm maior
preferência do eleitorado; e
(III) as desinteligências ao
nível da CNE entre a maioria dominada pelos vogais da
Frelimo incluindo os da sociedade civil próximos à Fre-

limo, dum lado, e os vogais
da Renamo, do outro sobretudo respeitante aos números
do Recenseamento Eleitoral
na Província de Gaza, não
auguram um processo eleitoral sereno e universalmente

aceite em Outubro próximo. Dlhakama. A história regisO quê, então, está na base tou, neste sentido, (i) o anúndo optimismo das entidades cio a 3 de Maio de 2017, por
presentes na altura da assina- Afonso Dlhakama, de uma
tura do Acordo de Maputo e trégua indeterminada que deu
de uma certa opinião pública ímpeto ao processo negocial
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são pontual da Constituição
da República já com a Renamo liderada pelo Tenente
General Ossufo Momade.
A validade deste pressuposto será testada em breve
logo à seguir ao escrutínio
de Outubro próximo: até
que ponto as eleições serão
universalmente tidas como
justas, pacíficas e transparentes e, sobretudo, terão
até lá sido efectivamente desarmados, desmobilizados e
reenquadrados os militares
residuais da Renamo e, por
outro lado, a Renamo vai
poder “governar” naquelas
províncias onde, tradicionalmente, tem tido preferência do eleitorado? Se sim,
então poder-se-á dizer que
este diferendo estará, definitivamente, ultrapassado.
Segundo, o Governo de
Moçambique, em especial o
Presidente Filipe Nyusi, tem
na possibilidade de um acordo de Paz duradoura com a
Renamo para Moçambique
a realização do seu “trunfo”
de governação: tendo começado por resistir ao braço de
ferro de poder e de autoridade na liderança do Partido
Frelimo logo na sua inauguração entanto Presidente da
República; enfrentando bolsas de insatisfação ao largo
de toda a sociedade pela
crise económica e financeira que abala o País desde a
descoberta do escândalo das
dívidas ocultas a um ano do
seu mandato presidencial
e da retirada do apoio dos
parceiros de cooperação ao
Orçamento do Estado; acossado pela violência política
na sua província de origem
dois anos dentro do seu
mandato de governação; e,
finalmente, vivendo a angústia e ansiedade de ver
realizado o sonho bilionário
da indústria extractiva no
norte do País entre as promessas dos investidores e
as incertezas do empresariado nacional, o Presidente
Filipe Nyusi precisa da Paz
para mostrar serviço à Nação e merecedor lugar ao
lado dos seus ilustres predecessores. Todavia, o Partido Frelimo, como tal, tem
motivos diversos para julgar
indesejável uma coabitação
política com a Renamo a
não ser que a presidência da
República esteja firmemente assegurada para si, num
contexto de um regime presidencialista absoluto. Se a
nova liderança da Renamo
não aspira, como fim da sua
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Nota 2: No âmbito do processo negocial o Presidente Filipe Nyusi e o Líder da Renamo, Afonso Dlhakama, encontraram-se em diversas ocasiões
sendo de destacar as seguintes: a 7 de Fevereiro de 2015 em Maputo e a 6 de Agosto de 2017 na Serra da Gorongosa.

batalha política, o acesso Jakaya Kikwete, e do Reino que podem ser atribuídas à que se pode colocar é a da
à Chefia do Estado, então Unido, Tony Blair. Sobre- aplicação dos dispositivos virtual vitória da vertente
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Alta-representante da União
Europeia deixa Moçambique
reafirmando necessidade de
eleições credíveis

E ugénio da Camara

eugeniodacamara@yahoo.com.br

A

alta-representante para os Negócios Estrangeiros
e Política de Segurança e vice-presidente da
Comissão Europeia, Federica
Mogherini, concluiu, na terça-feira, a sua visita de dois
dias a Moçambique, com um
encontro com Filipe Nyusi.
Um comunicado da União
Europeia recebido na nossa
Redacção indica que, no encontro, Federica Mogherini
reafirmou as suas saudações
pela assinatura do Acordo
de Paz e acrescentou que a
União Europeia continuará a
apoiar a sua implementação,
com 60 milhões de euros.
Federica Mogherini também debateu com o Presidente da República, Filipe
Nyusi, as próximas eleições
presidenciais e gerais em
Moçambique e afirmou que
a União Europeia irá enviar
uma Missão de Observação
Eleitoral. “Um processo elei-
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toral bem sucedido em todo
o território de Moçambique
é essencial para a reconciliação e integração social
e para a continuidade do
Acordo de Paz assinado e do
processo de desarmamento,
desmobilização e reintegração”, lê-se no comunicado.
Além disso, a alta-representante da União Europeia ouviu
do presidente Nyusi uma actualização sobre o estado das
actividades de recuperação
após o impacto devastador
dos ciclones “Idai” e “Kenneth”. Federica Mogherini reafirmou a forte solidariedade
da União Europeia para com
Moçambique e a ambição de
aplicar o mais rapidamente
possível os 200 milhões de
euros adicionais, angariados
recentemente pela União Europeia para apoiar o programa nacional de reconstrução.
No dia 6 de Agosto, Federica Mogherini conversou com
os delegados presentes na cerimónia de assinatura do Acordo de Paz entre o Governo de
Moçambique e a Renamo.
de Moçambique

