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RENAMO
ACUSA
FRELIMO DE
ENGODO E
NEGA FAZER
PARTE DA
COMISSÃO DE
INQUÉRITO

A Bancada Parlamentar da RENAMO, acusa a sua contraparte da Frelimo de provocar um engodo na constituição da Comissão Parlamentar
para a averiguação das dívidas ocultas. Em comunicado tornado público
aos 26 de Julho, a Bancada Renamista
afirma que “Caso não seja observado
este equilíbrio proposto, e estando
a Frelimo em vantagem, a Bancada
Parlamentar da RENAMO abstém-se
de nela tomar parte, para não ser conotada como tendo concordado com
algum esquema que obrigue o povo
a pagar dívidas criadas ilegalmente
pelos governos da Frelimo.”

Para que não haja dúvidas sobre
o posicionamento desta bancada,
transcrevemos na totalidade o seu
comunicado:
A Bancada Parlamentar da RENAMO, desde que a imprensa nacional
e internacional despoletou o caso das
dívidas ocultas contraídas ilegalmente pelo Governo da Frelimo, cedo preocupou-se em ver esclarecida as aludidas dívidas, tendo por isso tomado
as seguintes iniciativas:
• Requereu à Assembleia da República, em plenário, tempestivamente,
no dia 6 de Abril de 2016, a convoca-

ção do Governo, com carácter urgente, em conformidade do artigo 29 do
Regimento da Assembleia da República, para o devido esclarecimento sobre a matéria, o que foi, no entanto,
rejeitado prontamente pela Bancada
Parlamentar da Frelimo.
• Requereu mais uma vez, no dia
25 de Abril de 2016, à Presidente da
Assembleia da República, a convocação do Governo com agendamento
urgente do debate de questões de
interesse público e actual atinente à
dívida pública do país.
• No dia 26 de Abril de 2016, a Bancada Parlamentar continua na pág 3

Editorial

E AGORA? É PRECISO A PAZ!
Na quarta-feira, 27 de Julho, ao Povo
moçambicano foi anunciada a despedida dos
mediadores internacionais nas negociações
entre o governo da Frelimo e a RENAMO. O
motivo evocado na declaração de despedida
lida pelo embaixador Mário Raffaelli, foi da
persistência da falta de entendimento entre as
partes durante os dez dias que as discussões
duraram na presença dos mediadores, bem
como razões logísticas que de acordo com
os termos de referência cabe aos próprios
mediadores custearem as suas despesas.
Por aquilo que nos foi dado a entender,
as partes em negociação, apesar de terem
consensualizado os pontos a discutir, não
tinham o mínimo de detalhes sobre o que
deviam apresentar na mesa como sugestão
para se ultrapassar o diferendo.

senhor Filipe, hoje deve estar claro quando
este mesmo senhor aparece em comícios a
dizer que “nós não queremos guerra” como se
alguma vez tivesse acreditado na existência
da mesma no país.
Neste momento em que os mediadores
deram o prazo de dez dias para as partes
ficarem a reflectir, resta a quem maior
responsabilidade tem para com este povo,
compreender tal como disse o senhor Mario
Raffaelli que a Paz é prioritária. Na verdade, é
preciso que ao regressarmos para as próximas
rondas levemos argumentos suficientes para
melhorarmos as discussões para o alcance o
mais rápido possível de um acordo.
Tal como o grupo dos mediadores, nós
também achamos que a paz é objectivo
comum de todos e particularmente a maior
exigência do povo moçambicano que sempre
clama pelo fim da violência.

A Frelimo foi insistindo na alegada falta de
enquadramento constitucional da exigência
da RENAMO em governar as seis províncias
onde ganhou as eleições de 2014, mas nunca A RENAMO vai continuar empenhada em
apresentou uma contraproposta.
encontrar soluções, na esperança de que a
sua contraparte fará o mesmo. Continuamos
Todos se lembram que esta proposta da a confiar na capacidade das partes, mas
RENAMO, já esteve na sede da Assembleia também da mediação, cientes que em bons
da República por instrução do senhor Filipe processos negociais ninguém vai para ganhar
Nyusi e por ordens do mesmo foi chumbado tudo ou perder tudo.
pela bancada da Frelimo. Apesar da equipa Porque em política nada é impossível,
dos mediadores ter tido um tempo para queremos apelar para se deixar o espírito
reiteradamente se encontrar em separado de egoísmo de querer ficar com tudo e de
com as delegações e as suas lideranças, dificultar que as mudanças necessárias e
houve uma relutância para dar um passo possíveis sejam concretizadas no mais breve
em frente e se mostrar interesse em acabar curto espaço de tempo.
definitivamente com o conflito. Para quem
sempre acreditou que o país estivesse Mas para isso, é preciso levar em conta que
numa situação da perturbação da ordem a Paz é um bem que interessa a todos e chega
“localizada” como vinha apregoando o de violência para a sustentabilidade do ego.
Ficha técnica
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da RENAMO
submeteu um ofício ao Conselho de
Ministros, pedindo informação e respectivos documentos sobre a dívida
pública interna e externa de Moçambique e seu real valor, tendo em conta as dívidas escondidas.
• No dia 6 de Maio de 2016, a Bancada Parlamentar da RENAMO remeteu um ofício ao Venerando Juiz
Presidente do Tribunal Administrativo, instando a responsabilização
dos agentes do Estado envolvidos
nos Avales que excederam os limites
legais impostos pela lei e a ocultação de empréstimos de investidores
estrangeiros, referentes aos anos de
2013 e 2014.
• A 8 de Junho a Bancada Parlamentar da RENAMO submeteu à Presidente da Assembleia da República,
um projecto de resolução sobre as
dívidas externas ocultas derivadas
da contratação de empréstimos e de
avales realizados ilegalmente pelo
Governo.
Estes empréstimos serviram para
financiar empresas de direito privado, então desconhecidas do público, a EMATUM, ProIndicus, MAM, e
ainda para financiar o Ministério do
Interior na compra de armamento de
repressão contra manifestações populares.
No projecto de resolução a RENAMO exige:
1. A rejeição das dívidas ocultas, de
modo a que não se tornem públicas;
2. Que o Governo forneça à Assembleia da República os documentos relativos à contr
atação daqueles empréstimos e
avales do Estado;
3. A realização duma auditoria forense;
4. A criação duma comissão de inquérito integrando, além de deputados, membros de organizações da

sociedade civil e de parceiros de cooperação internacional que apoiam o
Orçamento do Estado;
5. A responsabilização administrativa e criminal das entidades singulares e colectivas, no sentido de devolverem o dinheiro que indevidamente
os beneficiaram e de responderem
pela violação da Constituição da República e da lei orçamental.
Este projecto de resolução ainda vai
ser debatido em sede da Assembleia
da República.
Entretanto, o Partido Frelimo e a
Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade, que também é dominada pela
Frelimo, projectam criar uma comissão parlamentar de inquérito à dívida
pública.
A RENAMO convida o povo moçambicano a observar o seguinte sobre
esta intenção da Frelimo:
1. A expressão Dívida Pública, que
tem sido usada para designar as dívidas ocultas e ilegais realizadas pelo
Governo em 2013 e 2014 junto de
investidores internacionais, é tendenciosa e pretende orientar a opinião
pública para que aquelas dívidas
sejam tornadas públicas, isto é, que
a Assembleia da República aprove

uma lei incluindo o seu pagamento
nos próximos orçamentos do Estado,
recorrendo aos impostos pagos pelo
povo. Assim, quem paga as dívidas
é o povo, que no entanto nunca viu
aquele dinheiro.
2. O Governo, pressionado pela Comunidade Internacional através das
Nações Unidas, instruiu a Procuradoria-geral da República para investigar
este caso das dívidas ocultas, a qual
instaurou dois processos de instrução
e anunciou ter detectado indícios de
crime. Com esta investigação o Governo pretende evitar a auditoria forense internacional, que certamente
iria produzir resultados desastrosos
para a Frelimo.
3. A investigação da Procuradoria-geral da República, juntamente com
a investigação por uma comissão parlamentar de inquérito, e uma auditoria interna às dívidas ocultas, ou dívida pública como antecipadamente
as designam, poderá convencer a Comunidade Internacional que aquelas
dívidas serão pagas pelo Estado Moçambique, acalmando os investidores
internacionais, que é o que o Governo
pretende. O objectivo é, pois, evitar
a auditoria forense internacional, ao
apresentar-se a continua na pág 4
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investigação destas instituições nacionais.
4. A comissão parlamentar projectada, a ser criada no próximo dia 26
de Julho, será composta por 10 membros da Frelimo, 6 membros da RENAMO e 1 membro do MDM. Logo,
a oposição, que é quem exige informações concretas e reais para agir de
acordo com a lei e responsabilizar os
autores das dívidas ilegais e ocultas
e que é quem exige a devolução do
dinheiro, está em minoria em relação
à Frelimo. Assim, as decisões da Frelimo vão prevalecer como sendo as
da comissão, parecendo no fim que
os membros da oposição concordam
que as dívidas ocultas se tornem públicas, isto é, que a Assembleia da
República aprove que aquelas dívidas
serão pagas pelo povo e não pelos
criminosos que as contraíram.
5. A experiência confirma este receio da RENAMO, bastando lembrar
a comissão sobre as valas comuns dirigida pelo Deputado da Frelimo Edson Macuácua, o qual, ainda antes da
conclusão do inquérito, já anunciava
ao público que não existiam valas comuns. Mas as valas comuns existem
de verdade, o povo sabe. Todavia o
objectivo da Frelimo foi alcançado
porque teve impacto na opinião pública internacional.
Ora no passado a Frelimo chumbou
comissões parlamentares de inquérito requeridas pela oposição, como
por exemplo:
• A comissão sobre a EMATUM, requerida pela Bancada Parlamentar
da RENAMO;
• A comissão sobre a Electricidade
de Moçambique, requerida pela Bancada Parlamentar do MDM;
• A comissão sobre os refugiados
no Malawi, requerida pela Bancada
Parlamentar da RENAMO.
A Bancada Parlamentar da Frelimo justificou sempre que tais casos
já estavam a ser investigados pela
Procuradoria-geral da República, não
sendo legal, portanto, a investigação
paralela pela Assembleia da República.
Este argumento, no entanto, é falso, porque a Assembleia da República
investiga, sim, os casos tratados pe-
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los órgãos do Governo, como é a Procuradoria da República, desde que os
mesmos casos não estejam também
a ser investigados pelo tribunal. Com
efeito, a Procuradoria-geral da República, sabemos, nunca chegou a submeter os casos da EMATUM, EDM e
Refugiados ao tribunal, o que prova
a falsidade da Bancada Parlamentar
da Frelimo.
Agora que a Frelimo vê-se obrigada
a investigar o caso das dívidas ocultas, por pressão internacional, já disposta a conceder que o Parlamento e
a Procuradoria da República podem
investigar paralelamente, contradizendo-se a si própria. Porquê?
Porque não pode a Frelimo deixar
a investigação da Procuradoria-geral

da República continuar até ao fim
sem interferência da Assembleia da
República?
A resposta é: uma comissão parlamentar de inquérito pode convencer
a opinião pública internacional que
as dívidas contraídas ilegalmente
junto daqueles investidores serão
garantidamente pagas pelo Estado,
resolvendo-se assim o problema deles. A opinião dos deputados da oposição, que são uma minoria na comissão, fica ignorada.
Desta maneira resolverá a Frelimo
o problema das dívidas, que de ocultas passarão para públicas e tudo
continuará na mesma, apenas que a
qualidade de vida do cidadão ficará
cada vez pior.
A maneira ilegal como as dívidas

foram criadas levaram a Comunidade
Internacional a suspender o financiamento do Orçamento do Estado, tendo por isso o Governo suspendido o
pagamento das dívidas às empresas
nacionais, o que está a criar a falta de
dinheiro no mercado e originando a
presente enorme crise económica do
país. Mas quem tem a culpa é o Governo.
Que devolvam o dinheiro ao Estado
para que as empresas recebam o que
lhes é devido.
Ciente desta conjuntura desenhada para deixar escapar os criminosos
que criaram dívidas de tamanho tal
que estão a desgraçar o povo e ainda
deixá-los ficar com o dinheiro enquanto o povo fica a pagar as dívidas aos
investidores estrangeiros, a Bancada
Parlamentar da RENAMO reitera a
criação duma comissão parlamentar
de inquérito, mas que esta seja constituída de modo a inspirar a confiança
no trabalho que vai realizar.
A Frelimo não pode usar a sua
maioria falsa para impor um resultado previamente planificado. Esta
comissão deve produzir resultados
sérios, que possam ser usados para
responsabilizar as entidades singulares e colectivas que contraíram as dívidas ilegais, devendo aquelas entidades devolver o dinheiro ao Estado de
maneira transparente, e não através
de esquemas fraudulentos em que a
vítima é o povo.
Para que esta comissão seja credível, a sua composição não pode albergar uma maioria de deputados da
Frelimo, como é usual. Ela deve ser
equilibrada. Caso não seja observado este equilíbrio proposto, e estando
a Frelimo em vantagem, a Bancada
Parlamentar da RENAMO abstém-se
de nela tomar parte, para não ser conotada como tendo concordado com
algum esquema que obrigue o povo
a pagar dívidas criadas ilegalmente
pelos governos da Frelimo. A História
nos julgará por aquilo que fazemos
hoje. E a História julgará a Frelimo
que é a única responsável pelo sofrimento do povo.
Dra Maria Ivone Soares
(Chefe da Bancada)
Maputo, 26 de Julho de 2016

QUEREMOS A PAZ
Em relação à Guerra, há apenas
uma coisa a fazer, que é não a começar nunca! Como em Moçambique
já está cometido o erro de arrastar
o Povo para dentro dela por culpa
do espírito de exclusão e egoísmo
que enferma a governação de Jacinto Nyusi, só podemos trabalhar para
acabar com os tiros e as mortes. Se
isto não acontecer com a maior urgência, vamos tornar o país ingovernável.
A dívida é pesada, mas com possibilidade de circular pelo país, andando pela estrada nacional e pelas
suas derivadas a nossa capacidade de
resistir fica maior. É por isto que se
torna urgente ver o Presidente Nyusi
a se mostrar mais uma vez corajoso
para declarar publicamente que aceita governadores do partido vencedor
das eleições em cada província. Moçambique também precisa da coragem do seu Presidente para declarar
publicamente, e em bom-tom, com
muita firmeza mesmo, que os soldados da RENAMO devem ser integrados imediata e incondicionalmente
nas Forças de Defesa e Segurança.
Deve deixar de haver Forças Armadas
da RENAMO, da FRELIMO e Forças
Armadas do Governo, para serem todos unificados e formarem um único
Exército de Moçambique. De facto,
não são necessários três exércitos em
Moçambique porque somos um país
uno e indivisível.
Estas medidas de coragem só serão
possíveis se acompanhadas de uma
forte campanha de educação cívica,
onde os partidos (especialmente os
beligerantes) tenham papel crucial e
a sociedade civil (formal e informal)
não se deixe de lado, nem se coloque
a favor de “tendências” anti-sociais
em prol de interesses obscuros.
Chega de brincadeiras e jogadas irresponsáveis, pois está em jogo o futuro desta nossa Pátria.
O Presidente da República, deve

fidelidade ao Povo. Não deve fidelidade ao Partido. Não. Ele falou bem
quando afirmou que o meu patrão é
o Povo, mas está a agir mal porque
em vez de servir ao seu patrão está se
atrapalhando com o seu partido, traidor desse povo patrão. Este é o ponto
principal a ser corrigido. Da parte da
RENAMO, está dito com frontalidade.
Foi dito com clareza o que se precisa
para parar a guerra. Isto já vem sendo
feito e continua a ser aperfeiçoado.
E o cessar-fogo, é urgente. As partes
deviam prescindir do desejo de exibir
a última força. Se o Governo já vem
tentando capturar Afonso Dhlakama
desde os tempos dos 16 anos e não
o consegue fazer, vai logra-lo agora
com os negociadores já dentro do
nosso país, à procura de consensos?
Deixem de caçar o chefe, e empenhem-se em resolver o problema que
o levou para o esconderijo ou para a
fortaleza natural da Gorongosa se é
que ele lá se encontra mesmo! Matar
uma pessoa não resolve o problema
nacional. Está equivocado quem pense assim.
Desencabritar os fundos da ONUMOZ para serem pagos aos desmobilizados da RENAMO como subsídio
de reintegração, abandonar a discriminação e perseguição dos membros
da RENAMO que são militares, abandonar os preconceitos.
Democracia, é podermos empenhar-nos todos juntos, na edificação
deste país. Ela pressupõe coincidência entre as representatividades do
poder aos vários níveis, com os resultados eleitorais. Apesar de ter o seu
partido, o Presidente deve reconhecer a maioria aos níveis local, distrital
e provincial, colocando lá governadores e administradores que traduzam
esse resultado. Se a Lei não deixa
fazer isso, então essa lei está ilegal
mesmo que seja a própria constituição. Deve ser corrigido esse erro que
está provocando a guerra porque so-

mos um Povo soberano e soberania
não é aceitar morrer e matar por um
erro que temos o direito e dever de
corrigir.
Presidente Nyusi: Nós, o Povo teu
patrão, queremos Paz, e isso pressupõe responder com justiça às exigências da RENAMO e do seu Presidente.
Dar a César, o que é de César.
Moçambique chega para todos nós.
E também precisa de todos nós. O poder não precisa de ser monopólio de
um único partido. Vamos aceitar que
onde ganhou RENAMO fique a RENAMO a governar. Esse governante
obedecerá às ordens do Poder Central. Só, não levará para as reuniões
nacionais as mentiras e falsidades
que habitualmente são para lá transportadas pelos membros da FRELIMO
quando assumem um cargo qualquer.
Terá que ser ouvida e debatida a situação real de cada lugar. Isto é mau
por acaso?
Os exemplos concretos de boa governação que então começarão a surgir, serão bons para todos os moçambicanos, incluindo os da FRELIMO, e
para o Mundo inteiro que está em crise. Nós, moçambicanos, temos uma
grande responsabilidade, pois se nos
uníssemos poderíamos ser de muita
utilidade à Humanidade na resolução desta crise que ameaça sufocar o
Mundo. Podemos ser o Noé deste século XXI se o nosso Presidente da República tiver coragem de alinhar com
a justiça e com o Povo. Não é preciso
ter medo.
Queremos que a FRELIMO saiba
que sem o Povo vira nada. Aliás, já virou nada porque abandonou o Povo
e se colocou contra ele. O Povo moçambicano quer justiça para a RENAMO e também para toda a sociedade.
Nyusi precisa ter coragem para isolar esses que prometem matá-lo em
caso de ceder nestas negociações. É
preciso coragem para colocar o guiso
ao gato. Para colocar o país a andar.
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