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“A oposição está a dormir”
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A visão de Joseph Hanlon sobre os processos político-eleitorais no país

“A oposição está a dormir”
Por Armando Nhantumbo

J

oseph Hanlon é dos académicos da expressão inglesa
que mais conhece Moçambique. Escreve sobre o país
desde 1978. Professor visitante
na London School of Economics, tem uma vasta obra sobre
as dívidas ocultas. Ao SAVANA, em entrevista esta semana,
Hanlon considerou as dívidas
ilegais como uma grande falha
das lideranças políticas do país.
Aos 44 anos da independência, a
assinalar a 25 de Junho próximo,
o académico afirma que o grande problema de Moçambique é
a falta de políticas de desenvolvimento. Joseph Hanlon tem
estudado os processos eleitorais
moçambicanos e, a caminho das
VI eleições gerais, tem opinião
formada: a oposição tem culpa
no cartório. “Oposição que não
se organiza não é útil”, remata o
também editor do boletim sobre
o processo político e eleições em
Moçambique.
Sendo um cientista social que,
há décadas, tem estudado Moçambique e as suas dinâmicas sociopolíticas e económicas, como
é que olha para o país, hoje?
Este é um país com problemas e
falta de desenvolvimento rural.
Não há discussão sobre produção,
agricultura. A pobreza aumentou.
Uma parte foi por causa da guerra, outra por causa do FMI. Mas
outros problemas são domésticos:
mais corrupção, mais ganância.
Por outro lado, nas províncias, há
pessoas que querem trabalhar e

“Os lucros de rubi, em
Cabo Delgado, vão para
[Raimundo] Pachinuapa
e não para as pessoas
locais. Os empregados
do gás são de fora. Eles
dizem que, em vez de
formar moçambicanos, vão
importar filipinos para
fazer o trabalho no gás.
Esta é culpa do Governo
porque o Governo não
diz à Anadarko que deve
formar moçambicanos”.
fazer as coisas. Quando escrevemos o livro “Galinhas e Cerveja
[uma receita para o crescimento]”, encontramos, nas províncias,
pequenos agricultores comerciais
que fazem boas coisas, pessoas
formadas em escolas de agricultura que fazem bom trabalho no
campo. Acho que há uma nova camada de jovens que vai construir
este país.

De luta pela sobrevivência dos camaradas, a reunião do CC transformou-se numa campo de hossanas ao líder

As dívidas ocultas foram aceites por causa de ganância dos nossos chefes - Joseph Hanlon

Um país, claramente, ensombrado pelas dívidas ocultas. Qual é
a sua opinião sobre este assunto?
A culpa das dívidas ocultas é dos
bancos. O Credit Suisse, o VTB
e, de alguma maneira, a Privinvest
porque, sem Credit Suisse, nada
disto estaria a acontecer. Quando
o Credit Suisse chegou a Moçambique e disse aos nossos chefes
“esta é uma boa coisa e vamos dar
bónus”, foi aceite. Foi aceite por
causa da atitude de ganância dos
nossos chefes, mas a culpa primeira é do Credit Suisse. Foram
empregados do Credit Suisse e da
Privinvest que ofereceram esses
bónus.
Claro que os nossos chefes aceitaram, claro que os nossos chefes
compraram casas e carros de luxo
com esse dinheiro, mas o primeiro
responsável é o Credit Suisse.
Mas a Privinvest também esteve
na Nigéria com o mesmo negócio, mas encontrou uma liderança política que disse “não”.
Claro que, ao aceitar esta proposta, foi uma grave falha dos chefes
moçambicanos.
Hoje a Privinvest está a processar o Estado moçambicano,
exigindo, por enquanto, uma
indeminização de USD 200 milhões por alegados prejuízos por
incumprimento do contrato.
Quando há um conﬂito que vai
para o Tribunal ou a Arbitragem,
o outro lado sempre quer entrar
primeiro para dar sua história. A
Privinvest entrou primeiro para
dar a sua história, mas realmente
não há possibilidade, porque não
há-de ter arbitragem sobre uma
coisa que envolve corrupção. Moçambique vai dizer “olha, nós temos este contrato só por causa de
subornos e este deve ir para o Tribunal e não para a Arbitragem”.

Acha que as dívidas ocultas escondem uma grande corrupção
no consulado do presidente Armando Guebuza?
Mas esta corrupção chega antes
de Guebuza. Não nos esqueçamos que a Frelimo disse que não
iria permitir o Chissano concorrer mais uma vez por causa de
corrupção. Claro que, no segundo mandato de Guebuza, piorou
muito, mas não foi sua invenção.

Dívidas ocultas: é inaceitável não haver julgamentos
Disse, esta terça-feira, em Maputo, numa conferência sobre
recuperação de activos resultantes de corrupção, que o andamento das dívidas ocultas requer
vontade política. Este caso tem
pernas para andar?
Isso depende muito da sociedade
civil, de pessoas em Moçambique,
que devem exigir que estes julgamentos andem. Há uma decisão
política, mas depende muito da
sociedade civil, dos eleitores e da
imprensa. O povo deve mostrar
que não é aceitável não julgar estas
pessoas. Eu escrevi sobre o Banco
Austral há 20 anos e foram feitos
processos sobre as pessoas que
mataram Siba-Siba [Macuácua],
que roubaram ao banco, mas depois de sete anos, esses processos
foram arquivados e ninguém está
a queixar. Então, temos experiência destes roubos do Banco
Austral, ligados a Frelimo e ao
Governo e estas pessoas que estão
envolvidas nas dívidas ocultas sabem desta história, sabem que estes processos foram arquivados e
sentem que vai ser arquivado mais
uma vez.
Concorda que a Frelimo devia
pedir desculpas aos moçambicanos por causa dos danos que

estas dívidas causaram sobre o
povo?
Em vez de pedir desculpas, eles
devem dizer que não pagamos
porque estas são dívidas ilegais.
Foram baseadas no suborno, na
corrupção, não foram aprovadas
pela Assembleia da República.
Mesmo os novos títulos sobre a
EMATUM, que foram aprovados em 2016, são ilegais por causa
da evidência que está na acusação
americana. Agora estamos a negociar com juros e com os donos
do título, mas todos são ilegais.
Como recuperar os activos resultantes destas dívidas ilegais?
O dinheiro dos subornos é da
Privinvest e não de Moçambique.
Mas, dentro da Lei moçambicana, é possível recuperar dinheiro
e outras coisas que são resultado
da actividade criminal. Não só das
dívidas ocultas. A Lei moçambicana diz que as coisas compradas
com dinheiro ilegal são propriedade do Estado. Mas nos acordos
internacionais, diz-se que, quando
há danos, o Governo tem direito
para recuperar os danos. Ainda
que não paguemos, ﬁcam danos.
O dinheiro que não temos por
causa dos cortes da ajuda. Podemos ir aos Tribunais no Líbano,
na Suíça, talvez na Inglaterra, para
dizer não só que não pagamos,
mas que “vocês, com os vossos subornos, criaram uma situação ilegal que provocou danos aqui em
Moçambique e nós temos direitos
para reparação de danos”.

Falta desenvolvimento
Retomemos aos pontos que levantava no início da entrevista.
Num dos seus livros sobre Moçambique, diz que embora haja
mais bicicletas no país, a verdade
é que não há desenvolvimento.

Como vê o desenvolvimento do
país 44 anos depois da independência?
Desde a independência, Moçambique tem problemas sobre qual
vai ser a maneira para desenvolver
a agricultura. No tempo socialista, foram as grandes plantações
nas machambas estatais. Depois
da guerra, grandes plantações
privadas, porque é época de capitalismo. Todos falharam. Todos.
Desde o Estado ao privado. Nenhuma plantação, desde a independência, teve sucesso aqui em
Moçambique. A grande maioria
dos moçambicanos é camponesa,
mas camponeses que trabalham
só com enxadas, mas camponeses
não devem trabalhar só com enxadas. Podem usar tractores, bois
e outras coisas. Nossa proposta é
se avançar com agricultores-familiares-comerciais. Agricultores
familiares com cinco hectares que
produzem para o mercado. Isso já
acontece com tabaco em Tete com
Soja no Gurué, mas esses dois
precisaram de ajuda de fora, do
Estado ou sector privado. Podemos modernizar a nossa agricultura. Temos terra neste país. Em

“Mas esta corrupção chega
antes de Guebuza. Não nos
esqueçamos que a Frelimo
disse que não iria permitir
o Chissano concorrer
mais uma vez por causa
de corrupção. Claro que,
no segundo mandato de
Guebuza, piorou muito,
mas não foi sua invenção”.
Nampula ou Zambézia, o camponês só faz um hectare ou um hectare e meio, mas tem mais terreno.
Então, é preciso usar o outro terreno com adubos. Nós escrevemos
outro livro sobre reforma agrária
no Zimbabwe que foi interessante porque os próprios camponeses tomaram conta do terreno de
machambeiros brancos. Cada um
tem seis hectares. Havia três coisas
importantes no Zimbabwe. Um é
o sistema de extensão que apoiava
os agricultores para estenderem as
áreas. Segundo factor é ter tractores e bois suﬁcientes para lavrar a
terra. No Zimbabwe, uma família
com seis hectares pode pagar 75
dólares para preparar cada hectare. Alguém na zona com tractor
vai fazer esse trabalho. Isto não
está organizado aqui. A terceira
coisa é o preço. No Zimbabwe, o
Governo criou o chamado preço
mínimo, paga-se 300 dólares/tonelada. Vai pagar o mesmo preço
que o custo da importação do mi-
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lho. Mas para produzir o milho, o
produtor precisa 100 dólares nos
adubos. Implica que ganha um lucro de 200 dólares, o que é muito
bom, mas aqui em Moçambique,
um camponês que vende milho,
vende a 7 meticais cada quilo
de milho, um preço muito baixo
que não dá para comprar adubos
para melhorar a produção. Mas
quando o camponês não produz
porque não ganha muito na venda, temos de importar comida.

“A oposição está lá [CNE e
STAE], mas não faz nada.
Mais uma vez, a Frelimo
vai tentar roubar, mas onde
está a oposição?”
Quando escrevemos o nosso livro
encontramos professores que diziam “vou para a agricultura”. Não
é preciso de dinheiro de fora, de
investimento estrangeiro, precisa
de investimento do próprio país
para criar esta agricultura comercial. Sabemos que isso é possível.
Foi feito com soja, com tabaco. Há
tantos agricultores agora que produzem tabaco, soja como comerciais. Lembrem-se do feijão bóer:
quando há mercado, o produtor
vai produzir.
Quando 44 anos depois da independência continuamos a importar comida, podemos dizer
que em termos de políticas de
desenvolvimento falhamos?
Há falha de política agrícola, sim,
mas um dos problemas de Moçambique é que chegamos a uma
eleição, mas qual é a política económica da Renamo e do MDM?
Eles não dizem nada. Eles não
têm alternativas para a agricultura ou para a indústria. O Julius
Malema, na África do Sul, tem
políticas. Está a fazer campanha a
dizer “se eu for presidente, vou fazer isto”. Agora, em Moçambique,
nenhum partido, nem a Frelimo,
nem a Renamo, nem o MDM,
tem políticas de desenvolvimento.
Portanto, a culpa não é só da Frelimo, é também da oposição porque
nunca diz qual é o seu plano para
a agricultura ou para a indústria.
Sente que o país ainda está longe
das promessas, da euforia e das
expectativas geradas pela independência em 1975?
Mas lembrem que houve uma
guerra muito cruel. Depois da
guerra, é preciso muito tempo para
recuperar. Mas entramos numa
fase onde Moçambique pode ter
mais dinheiro através do gás, dos
rubis, do carvão, mas onde está a
discussão sobre como vamos usar
esse dinheiro? A maioria do gás
será vendida fora, mas parte do
gás vai ﬁcar aqui em Moçambique para a industrialização. Qual
vai ser o programa? Há discussão
na Frelimo? Há discussão na imprensa? Nada.
Considera que o país continua
a criar ricos em vez de riqueza
como sugere na obra “há mais
bicicletas, mas há desenvolvimento?”.
Claro. Temos muitos recursos
naturais que produzem dinheiro,

mas não produzem riqueza. Mas
isto acontece porque ninguém diz
qual é a sua política para melhorar
esta situação.
A Frelimo abandonou a sua
ideologia de servir e não se servir?
Há muitas culpas da Frelimo, mas
Frelimo não é Moçambique. Frelimo é o partido dominante, mas
o é porque ninguém faz alguma
coisa. A culpa é nossa. A Frelimo
está a fazer as coisas que está a fazer como Governo porque não há
protesto, ninguém diz nada. Não
vamos ter desenvolvimento sem
discussão. Desenvolvimento não é
livro. Não há livro para dizer que
faça isto porque desenvolvimento
é muito baseado nas condições locais. Então, é preciso discussão e
a falta desta discussão não é só da
Frelimo, é também da oposição,
sociedade civil. A culpa é mais generalizada.
Mas a Frelimo é o partido que
está no governo e governar significa resolver problemas. Foi
a Frelimo que apresentou um
manifesto eleitoral dizendo que
era a opção certa para resolver os
problemas do país. Os cidadãos
votaram e querem soluções.
Ser oposição só não é suﬁciente
para o desenvolvimento. A culpa
é da Frelimo, é do Governo, mas
não sozinho, é também da oposição e da imprensa, que não dão
alternativa.

“Foi criado um sistema de
conflito onde o poder real
fica com o secretário do
Estado e não o governador.
Foi desenhado pelo Governo, sim, mas nosso sistema
implica que a oposição vai
vigiar, mas está a dormir”
O que estará em jogo nos ataques
do norte de Cabo Delgado?
Desenvolvimento. Os ataques
em Cabo Delgado são muito semelhantes o que acontece com o
Boko Haram, na Nigéria, onde há
falta de desenvolvimento. Qual é
a perspectiva para estes jovens de
Cabo Delgado? Este é um país
com riquezas, com gás, com rubis, com graﬁtes, mas nada chega para jovens e camponeses. Os
lucros de rubi, em Cabo Delgado,
vão para (Raimundo) Pachinuapa
e não para as pessoas locais. Os
empregados do gás são de fora.
Eles dizem que, em vez de formar
moçambicanos, vão importar ﬁlipinos para fazer trabalho no gás.
Esta é culpa do Governo porque
o Governo não diz à Anadarko
que deve formar moçambicanos.
Claro que não há moçambicanos
formados. Mas foi claro há cinco
anos que seria preciso 10 mil trabalhadores formados. Durantes
esses cinco anos foram formados
moçambicanos? Não. É culpa da
Anadarko? Não, é culpa do Governo que não forçou a Anadarko
para formar os moçambicanos.
Portanto [o caso de Cabo Delgado] é menos islâmico, é mais falta
de desenvolvimento.
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“Oposição que não faz nada não é útil”

O

país realiza a 15 de Outubro próximo as
VI eleições gerais que vão acontecer num
novo figurino, no qual os governadores
provinciais serão sufragados pelo voto popular. Como antevê estas eleições?
Moçambique tem experiência e gestão de eleições,
que não são más. Temos observação. Havia problemas de fraude. A Lei moçambicana não é má,
é muito transparente este sistema de contar na Assembleia e pôr o edital na porta da sala de aula, o
que signiﬁca que podemos ter apuramento paralelo. Estes sistemas são melhores que outros países.
Houve mais problemas ano passado nas autarquias.
Em quatro delas, talvez em cinco, a eleição foi roubada. Mesmo roubada. Renamo ganhou em Alto
Molócue, Moatize, Marromeu e Monapo. Sobre
Matola não sei. Mas temos apuramentos paralelos
em quatro municípios onde a Renamo ganhou e a
Frelimo usou maioria na Comissão de Eleições para
mudar os resultados. Isto é um novo dado porque
nas eleições anteriores os problemas foram mais locais: enchimento das urnas, daniﬁcar alguns boletins
da oposição. Agora, com este recenseamento, ainda
temos problemas a nível das Comissões Distritais
porque alguns não davam credenciais para nós, para
o EISA e para os outros, então, não somos permitidos a observar o recenseamento. Isto implica que,
nesta eleição, temos esta intervenção ao nível das
Comissões Distritais, nos STAE´s distritais, que
indicam que vamos ter mais problemas com estas
eleições. Mais uma vez temos de lembrar quem escolheu esta maneira para organizar a Comissão das
Eleições. Esta foi a escolha da Renamo, de Dhlakama. Quando há problemas no STAE, quando não
foram mandadas brigadas suﬁcientes…a cada nível
do STAE há pessoas da Renamo. Estas pessoas da
Renamo fazem o quê? Nada. Estão a dormir. Estão a ganhar dinheiro. Mais nada. A oposição está
lá, mas não faz nada. Mais uma vez, a Frelimo vai
tentar roubar, mas onde está a oposição? Está lá nas
Comissões de Eleições, no STAE, a vários níveis.
Mas não faz nada, está a dormir, está lá só para ganhar dinheiro. A Frelimo, como qualquer partido,
vai fazer todas tentativas para ganhar, mas o sistema
que foi criado pela Renamo, de que precisamos de
pessoas a todos níveis para vigiar, não está a ser útil.
Como se contorna fraude?
Quando o edital diz que todas as pessoas recenseadas votam na Frelimo e a pessoa da Renamo assina, qual é a culpa? Quase todos recenseamentos
de zonas estão assinados pela Renamo. Quando não
estão formadas estas pessoas, quando a Renamo
manda pessoas só para dar dinheiro, está a dormir,
assinam todos, a culpa não é da Frelimo, é da oposição. Pode haver enchimento de urnas, mas quando
estes dados estão aprovados por todos os presentes,
este não é problema do sistema de eleições, é problema das pessoas.
Mas a gente viu o que aconteceu, por exemplo, em
Marromeu, onde as urnas até foram tiradas pelas
janelas. Depois era a tal desculpa de que não houve impugnação prévia. O que a oposição podia
fazer ali?
Este último caso dos municípios é um nível diferente. Realmente. Mas os problemas anteriores, de
enchimento de urnas, é feito na Assembleia de voto,
com membros da Renamo na mesa, que assinam.
Quando mil pessoas estão a votar numa Assembleia, implica que há uma ﬁla grande todo o dia.
Mas essas mesmas pessoas que estão fechadas na
Assembleia, porque ninguém está para votar, mas
assinam que havia ﬁla, essa não é culpa da Frelimo,
é da Renamo. Foi criado um sistema que precisa vigilância. Foi Dhlakama que disse “nós vamos nos
responsabilizar para vigiar”. E falhou. Claro que há
mais brigadas na zona da Frelimo, mas isso precisa
de pouco tempo para observar e as pessoas da Renamo dentro do STAE não vêem a distribuição das
brigadas?
Como se contorna o poder de um partido com
maioria, quando as grandes decisões são decididas através de votação.
O sistema é que os outros vão fazer vigilância. En-

tão, se eles decidirem que vamos dar ﬂashs com cadernos de recenseamento, eu vou tomar essa informação no meu computador. Mas ele não faz parte
da discussão porque só esta lá para ganhar dinheiro.
Então, há uma ganância na oposição como na Frelimo.
Insistimos e, para ser mais concretos, tomemos
como exemplo a validação dos resultados de Marromeu na CNE. A oposição votou contra e lavrou
uma declaração de voto vencido a fundamentar a
fantochada que tinha sido o processo. Mas os resultados foram validados pelo voto maioritário da
Frelimo.
Mas esse foi o sistema escolhido pela Renamo.
A figura de secretário de Estado não será uma
fonte de conflito sobretudo nas províncias onde o
governador vier de um partido diferente?
Claro. E volto de novo a oposição. Quando isto
chegou à Assembleia da República estava claro que
ia criar conﬂitos, mas a Renano não disse nada. Os
próprios governadores da Renamo em Nampula,
na Zambézia, vão ter problemas com esses secretários de Estado, mas não foi dito nada. Claro que
a Frelimo quer ter este poder, mas cada Comissão
da Assembleia da República tem membros da oposição, mas não dizem nada. Foi criado um sistema
de conﬂito onde o poder real ﬁca com o secretário do Estado e não o governador. Foi desenhado
pelo Governo, sim, mas nosso sistema implica que a
oposição vai vigiar, mas está a dormir. Foi criado um
sistema que, com certeza, vai criar conﬂitos. Mesmo
nas províncias da Frelimo haverá conﬂitos entre o
governador eleito e este secretário de Estado. Isso
já acontece aqui na cidade de Maputo, que já há
conﬂito entre governador nomeado e o presidente
do município eleito, mesmo que os dois sejam da
Frelimo. Mas onde estão vocês quando isto acontece? Vocês têm representantes na Assembleia e não
dizem que isto vai criar problemas.
A Renamo pronunciou-se, sim. Não concordou
com esta ﬁgura de secretário de Estado, mas a Frelimo, que tem a maioria no Parlamento, ﬁncou o pé.
Mas não votou contra, votou a favor. Foi aprovado nas Comissões, foi aprovado na Assembleia e
não votou contra. Não podem culpar o Governo
em tudo, quando a própria oposição não defende
seus próprios interesses. Esta democracia depende
da oposição defender seus interesses, mas a nossa
oposição não faz isso.
Um estudo recente do EISA diz que a distribuição de brigadas de recenseamento foi montada para facilitar o registo de eleitores nas zonas
de influência da Frelimo e reduzir o número de
eleitores nas zonas de influência da Renamo. Dá
exemplos de Gaza que beneficiou de um aumento
de brigadas de 34.2% contra 8.1% na Zambézia.
Estará a ser cozinhada mais uma fraude eleitoral
para Outubro?
Não sei, mas onde está a Renamo? Mais uma vez,
essa não é culpa da Frelimo, esta é culpa da Renamo
porque está dentro, mas não diz nada. Talvez estão
a cozinhar a fraude, mas quem permite esta fraude
é a Renamo porque o sistema foi desenhado para
prevenir este tipo de fraude, colocando os membros
da Renamo dentro.
Como antevê o desempenho da Renamo de Ossufo Momade nestas eleições?
É muito cedo e eu não conheço Ossufo Momade.
Mas o problema dele é real porque deve criar presença. É preciso começar campanha agora, já é tarde. Deve andar pelas províncias, diariamente.
O MDM de Daviz Simango?
Está perdido.
Porquê?
Nunca se organiza. Há 10 anos tem apoio de toda
a juventude e não faz nada para organizar uma estrutura para usar esta juventude. Política é sobre organização. Política multipartidária precisa de uma
estrutura do partido descentralizada, com pessoas a
cada nível.
O escândalo das dívidas ocultas não poderá sair
caro à Frelimo nestas eleições?
Pode, mas quando a oposição não faz nada, não se
organiza, não é útil.
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Processo DDR

5HQDPRFRQWUDDWDFDHDFXVD1\XVLGHLQÁH[tYHO
FRQKHoDDOLVWDGRVRÀFLDLVGDGLVFyUGLD
Por Argunaldo Nhampossa

A

avaliar pelos pronunciamentos “das partes em
conflito político” que vão
saíndo cá para fora, está
longe do fim o processo de Desmobilização, Desmilitarização e
Reintegração (DDR), depois, de
aparentemente, ter sido bem sucedido a aprovação do pacote de descentralização, que trás um novo figurino para as eleições de Outubro
próximo. O porta-voz da Renamo,
José Manteigas, devolveu as acusações do Presidente da República,
Filipe Nyusi, de que o principal
partido da oposição está a atrasar o
processo de paz, considerando que
o chefe de Estado é que está a ser
inflexível.
José Manteigas reagia às declarações do Presidente da República,
Filipe Nyusi, que, em entrevista ao
Canal de Moçambique, aﬁrmou
que a Renamo está a trazer novos
elementos aos entendimentos alcançados com o Governo com vista
à paciﬁcação do país, arrastando,
assim, as negociações.
“[A Renamo] está a trazer novos
elementos, coisas estranhas [ao
processo negocial]”, declarou Filipe
Nyusi.
Comentando os pronunciamentos
do Chefe de Estado, o porta-voz
do principal partido da oposição
aﬁrmou que a sua formação política
está a seguir à risca os entendimentos até agora alcançados, acusando
Filipe Nyusi de inﬂexibilidade.
José Manteigas aﬁrmou que a Renamo tem a prerrogativa de indicar

LISTA APRESENTADA PELA RENAMO PARA
INTEGRAÇÃO NA POLÍCIA

Nomes

Patentes

Arlindo Maquivale
José Acácio
Dionísio Saiene
Horácio Cavalete
Jussa Hussene Jó
Lindo dos Santos José
José Fernando Armando
Augusta Marimira
Flora Mário de Barros
Lakcen Laina

Major-general
Brigadeiro
Coronel
Tenente coronel
Tenente coronel
Tenente coronel
Tenente coronel
Major
Major
Coronel

os nomes dos oﬁciais da guerrilha
do partido que devem ocupar cargos de cheﬁa.
Foi nesse espírito, segundo o porta-voz, que a 15 de Abril último, o
partido submeteu ao Presidente da
República uma lista com 10 nomes
de oﬁciais da Renamo para serem
nomeados para os cargos de cheﬁa
e direcção da Polícia da República
de Moçambique (PRM).
A mesma foi antecedida de uma
lista de 14 oﬁciais que já ocupam
cargos no Estado-Maior General.
Destes 14, três foram antes nomeados pelo ministro da Defesa,
Atanásio Mutumuke, para as áreas
de direcção nos departamentos de
Informação, Comunicação e Operações do exército, 11 oﬁciais foram
indicados para cargos de cheﬁa no
exército.
Trata-se do tenente coronel Tomás
Lino Charles e dos coronéis Júlio
Feia, Pinho Vasco e Armando Luís,

que passaram a exercer as funções
de chefes das repartições de Educação Cívica Patriótica, do Pessoal
do Ramo de Exército, de Artilharia
Antiaérea do Ramo do Exército e
da Saúde Militar do Ramo do Exército, respectivamente.
Os coronéis Pio Namueto, Afonso
Lourenço e Arrone Alberto foram
para os cargos de comandantes dos
batalhões das infantarias de Tete,
Pemba e Quelimane.
Já os coronéis Mateus Masivila,
Lucas Mateus, Filipe Armando e
Joaquim Alberto passaram para os
cargos de chefes do Estado-Maior
General das brigadas de infantaria
de Chokwé, Cuamba, Chimoio e
Songo, respectivamente.

Passam 30 dias
Esta quarta-feira passaram exactamente 30 dias após a submissão
da lista de 10 oﬁciais para a PRM,
que ainda aguardam as devidas no-

meações por parte do executivo de
Nyusi.
Para Manteigas, esta é a prova inequívoca da falta de compromisso
do Governo de Filipe Nyusi com o
assunto.
Dos 10 nomes entregues ao Executivo, apenas dois é que estão na
reserva, condição para a qual foram
empurrados compulsivamente em
2004, quando ainda tinham idade
para continuar nas suas funções.
Os restantes são efectivos da Renamo que não estão na cidade, como
o Presidente da República já fez
notar várias vezes, asseverou José
Manteigas.
“Os dez elementos são pessoas
que já foram desmobilizados pela
ONUMOZ e estão aqui na cidade. Uns trabalharam comigo como
generais das Forças Armadas e passaram à reforma nas minhas mãos,
quando eu era Ministro da Defesa.
Uns tiveram subsídio de reintegração acima de quinhentos mil meticais e têm salários. Uns passaram
agora à reforma porque estavam na
reserva”, disse Nyusi na entrevista
concedida esta semana ao Canal de
Moçambique.
O SAVANA está na posse da referida lista, composta por um Major-General, um brigadeiro, dois coronéis, quatro tenentes-coronéis e
dois majores.
Ao que SAVANA apurou, Filipe
Nyusi terá acordado com Afonso
Dhlakama a necessidade de resolver a situação dos oﬁciais da
Renamo nas Forças de Defesa de
Moçambique, que foram afastados

Dissidentes da Frelimo criam Podemos

O

impensável aconteceu.
Alguns membros da
Frelimo desertaram
do partido no poder,
para formar um novo partido, o
Povo Optimista para o Desenvolvimento de Moçambique
(Podemos).
O núcleo duro do Podemos é
constituído pela Associação Juvenil para o Desenvolvimento
de Moçambique (AJUDEM),
próxima do partido no poder.
A AJUDEM já havia desaﬁado
a “ordem natural das coisas” no
ano passado, ao apoiar a candidatura de Samora Machel
Júnior a edil de Maputo nas
eleições municipais de 10 de
Outubro do ano passado.
O “atrevimento” valeu ao ﬁlho
do primeiro Presidente moçambicano um processo disciplinar que está na origem de
uma rixa aberta entre ele e a
direcção da Frelimo.

num ambiente de promiscuidade de poderes,
é necessário assegurar
que a independência dos
órgãos de soberania seja
exercida e não apenas
prevista na lei”, aﬁrmou o
presidente do Podemos.
O novo partido, continuou, quer também a
Porém, a III sessão do Comité
Central da Frelimo, recentemente
realizado, acabou adiando a decisão
sobre o processo disciplinar contra
Samito para depois das eleições.
O presidente do Podemos, Albino
Forquilha, diz que o partido pretende concorrer nas eleições gerais
de 15 de Outubro do ano em curso.
Vai propor ao eleitorado alternativas ao estado actual da falta de
democracia no país e nos partidos
políticos.
“Queremos um rumo diferente do
que esta Frelimo está a seguir, ﬁcamos desencantados, porque não
era possível a mudança de rumo a

partir de dentro da Frelimo”, refere
Albino Forquilha.
O Podemos ainda não tem candidato às eleições presidenciais,
porque será escolhido em reunião
magna ainda sem data.
Albino Forquilha criticou a Frelimo por não conseguir implementar
uma política de inclusão económica, favorecendo a concentração de
recursos em poucas pessoas, em
prejuízo da justiça social.
O país, acrescentou, continua sem
uma verdadeira separação de poderes entre o executivo, legislativo
e judicial, o que lesa a democracia.
“A democracia não pode prosperar

transparência nos processos
eleitorais para acabar com as
polémicas que acompanham
todos os escrutínios em Moçambique.
Sobre a relação entre o Podemos e Samora Machel Júnior,
cuja candidatura às municipais
de 10 de Outubro foram apoiadas pela AJUDEM, Albino
Forquilha foi lacónico.
“Samora Machel Júnior é soberano e só ele saberá que rumo
dá à sua vida política”, declarou
o presidente do Podemos.
Não é a primeira vez que membros da Frelimo fundam partidos políticos. Por exemplo, nos
anos 90, no auge da abertura
multipartidária, Wehia Ripua
saiu da Frelimo e criou o Partido Democrático de Moçambique (PADEMO), naquilo
que foi visto como um partido
satélite criados pelo partido governamental para confundir o
eleitorado.

das cheﬁas e marginalizados. Foi
na base desse entendimento que
foram reintegrados nos comandos
das Forças Armadas os 14 homens
da Renamo.
Para a Polícia, segundo os mesmos
entendimentos, deveriam ser integrados e treinados os homens que
se encontram nas bases da Renamo.
Porém, uma fonte bem colocada
aﬁançou ao jornal que, a dado passo, a Renamo apresentou uma lista
de dez homens que já estavam na
reserva e outros na reforma. A mesma fonte indicou que da lista, apenas o Major-General Arlindo Maquivale é que está em Gorongosa
com o Presidente Ossufo Momade,
mas também já estava na reforma.
“A ideia inicial era reintegrar os
que estavam no activo e que foram
afastados e marginalizados das posições de comando. Isso se fez com
os 14 homens. Segundo, trazer
aqueles que estão no mato e meter
na Polícia. E não ir buscar os que já
estavam na reserva e reforma para a
Polícia. Mas tudo mudou, minando
o processo”, aﬁançou a mesma fonte, fazendo notar que este episódio
aconteceu na era Ossufo Momade.
Questionado sobre a aposta em oﬁcias na reserva, Manteigas respondeu que o partido tem a liberdade
de indicar os quadros que estiverem
à altura da função, assinalando que
isso nunca foi matéria de debate.
Avançou que ﬁcou claro, nas negociações com o falecido líder da
Renamo Afonso Dhlakama, que,
inicialmente, tinham de ser enquadrados todos os elementos da
Renamo reformados compulsivamente. Só depois desse passo é que
seriam enquadrados outros oﬁciais.
Fez notar que o grupo a que o chefe de Estado faz menção aguarda ansiosamente pela criação de
condições logísticas, no âmbito
do processo de Desmobilização,
Desmilitarização e Reintegração
(DDR), que está a cargo do Executivo.
Para Manteigas, isto mostra que
o executivo é inﬂexível, porque se
fosse desejo da Renamo, o “dossier”
já teria sido fechado há muito tempo.
Primeiro, para que os membros
do braço armado do partido que
estão nas matas possam conviver
com as suas famílias como deve ser
e, segundo, para dar espaço ao seu
presidente, Ossufo Momade, para
fazer a pré-campanha eleitoral,
dando a conhecer o seu projecto
político.
Destacou que Nyusi está agora em
plena pré-campanha eleitoral e não
restam dúvidas de que esse discurso
faz parte do processo.
Acrescentou ainda que, como sinal
de inﬂexibilidade e má fé, o Governo não fala do enquadramento
dos efectivos da Renamo nos Serviços de Informação e Segurança
do Estado (SISE) e nas academias
militares, que também estão contemplados no acordo.
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C

hefe de estados e representantes de países africanos congregados na
Área de Conservação
Transfronteiriça do Kavango-Zambezi (KAZA TFCA) criticam a posição da Convenção sobre o Comércio Internacional de
Espécies de Fauna e Flora Ameaçadas de Extinção (CITES), que
veda a comercialização de marfim
e produtos associados ao elefante.
Para os estadistas do continente, os
africanos não devem ser meros espectadores, enquanto outros debatem e tomam decisões sobre os seus
elefantes, pelo que apelam a uma
maior unidade.
Sob o lema “Para uma visão comum
para a gestão dos nossos elefantes”,
a cidade de Kasane, localizada no
norte do Botswana, acolheu semana ﬁnda uma cimeira que visava
debater a gestão dos elefantes na
área de conservação transfronteiriça que envolve o Botswana, Namíbia, Zâmbia, Zimbabwe e Angola.
Trata-se da maior área de conservação transfronteiriça de África,
responsável por albergar 60% da
população africana de elefantes, conhecida como Kavango-Zambezi
(Kaza-TFCA).
A cimeira do elefante de Kasane
(Kasane Elephant Summit), também serviu de oportunidade para
alinhar o posicionamento dos líderes daqueles países para a reunião
da COP da CITES a ter lugar em
Outubro próximo em Sri Lanka.
Com excepção de Angola, que se
fez representar pela ministra do
Ambiente, Paula Francisco, os restantes países estavam representados
pelos respectivos chefes de Estado;
Emmerson Mnangagwa, do Zimbabwe; Edgar Lungo, da Zâmbia;
Hage Geingob, da Namíbia, bem
como pelo anﬁtrião Mokgweetsi
Masisi.
A cimeira tinha como objectivo
partilhar ideias rumo à uma visão
comum sobre a gestão do elefante, em assuntos como o conﬂito
homem-elefante, comércio legal e
ilegal desta espécie, a caça furtiva e
por ﬁm alcançar um acordo sobre
as intervenções concretas que cada
interveniente deve fazer face aos
desaﬁos arrolados.
O conﬂito homem-animal constitui um dos grandes desaﬁos daqueles países, visto que a população de
elefantes tende a aumentar a cada
dia. Esta situação coloca em causa
a sobrevivência do homem, pois as
suas culturas e infraestruturas não
raras vezes são deitadas a baixo pelos animais.
Angola é o único país do grupo cuja
população de elefantes é muito ínﬁma, tendo solicitado a translocação dos paquidermes para elevar a
sua quota.
Em Kasane, os estrangeiros são advertidos, logo à chegada, para não
caminharem nas ruas a pé, pois há
animais cruzando estradas desde o
elefante, hipopótamo, javali, búfalo,
raras vezes o leão, mas também circulam outros que não são perigosos
como a impala e o kudo.
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Intervindo no encerramento da cimeira, o Presidente do Botswana,
Mokgweetsi Masisi, assinalou que,
num esforço para reduzir o conﬂito entre elefantes e pessoas, o seu
governo implementou inúmeras
medidas de mitigação que incluem
a construção de cercas eléctricas,
o uso de abelhas e pimenta, entre
outras medidas para impedirem o
avanço dos animais.
Muitas dessas medidas, segundo o
estadista, exigem recursos ﬁnanceiros signiﬁcativos, que nem sempre
estão prontamente disponíveis devido a outras prioridades do executivo.
O comunicado ﬁnal subscrito pelos dirigentes aponta: “o conﬂito
homem-animal é agravado pelo
inadequado planeamento participativo do uso da terra a nível local
e políticas conﬂituantes de uso da
terra’’.
Também foi reconhecido que as
comunidades muitas vezes não
estão adequadamente capacitadas para lidar com esse conﬂito, o
que chama atenção para uma nova
abordagem do assunto.

Caça furtiva
O turismo de safari é uma das bases da economia daqueles países,
com destaque para o Botswana, que
também conta com diamantes. Os
turistas podem apreciar os animais,
quer em passeios de carros na reserva do Kasane, quer através de
passeios de barcos, de variada gama
e gosto mediante o bolso do cliente, no rio Chobe, no qual é possível
apreciar a vida selvagem nas margens do rio.
Aliás, o rio Chobe até pode ser
confundido como uma verdadeira
auto-estrada dado o movimento
desusado de embarcações que circulam com turistas.
Tal como em Moçambique, naquele grupo de países, a caça furtiva
constitui um grande perigo à sobrevivência daquela espécie.
Esta era uma das principais questões de debate, pois segundo o documento adoptado, há que apostar
na ﬁscalização a vários níveis de

modo a reverter a situação.
O Presidente do Botswana fez
menção à experiência do seu país,
que implantou guarnições de militares ao longo do parque de Kasane
para fazer face aos furtivos, numa
missão que inclui operações por
terra e mar.

Comércio do elefante
O comércio de elefantes e seus derivados tem sido objecto de calorosos debates, o que tem deixado os
líderes africanos muito desgastados
por entenderem que algumas decisões têm custado caro aos países
cujas populações de elefantes estão
no apêndice II da CITES.
Neste apêndice, estão listados os
animais passíveis de ser comercializados, mas sujeitos a um controlo
moderado. Enquanto isso, os listados no apêndice I são considerados
espécies em perigo de extinção e o
controlo é cerrado.
Os países do KASA estranham as
restrições impostas ao comércio
do seu elefante, apesar da abertura
existente à luz da listagem no apêndice II.
Criticam igualmente os constantes escrutínios das suas políticas

de gestão sustentável dos elefantes
que, segundo os mesmos, nunca levam em consideração as aspirações
dos estados da cadeia de KAZA.
Dados da CITES sobre a monitoria das tendências da caça ilegal
do elefantes e do comércio ilegal de
marﬁm de elefante e outras espécies revelaram um aumento constante de assassinatos e apreensões
ilegais de marﬁm provenientes desta região.
Masisi avançou que, enquanto isso,
o comércio ilegal de marﬁm também aumentou drasticamente nos
últimos nove anos, sendo que os
países cujas populações de elefantes
estão listadas no apêndice II suspenderam o seu direito inalienável
de apresentar propostas comercias
para à consideração da Conferência
das Partes da CITES.
Ou seja, a pretensão destes países é
de passar a vender o marﬁm e produtos associados do elefante sem o
escrutínio da CITES. Recorde-se
que, na COP da CITES, de 2016,
que decorreu na África do Sul, a
proposta da África Austral para a
abertura do mercado de marﬁm foi
chumbada.
Um dos aspectos evocados pelos es-

tadistas do KASA é que os “stocks”
de marﬁm, proveniente de morte
natural dos elefantes, continuam a
crescer a uma taxa exponencial, o
que coloca desaﬁos de segurança
e de gestão por acarretar grandes
custos.
Lamentaram o encerramento dos
mercados de comércio legal de
marﬁm, apelando para a necessidade de conversas mais profundas
com as partes interessadas sobre o
assunto de maneira objectiva e realista.
Há um entendimento comum de
que as comunidades que hospedam
os animais devem colher benefícios
da sua utilização sustentável, o que,
para os dirigentes, passa pela venda
legal do marﬁm.
“Não podemos continuar a ser
espectadores, enquanto os outros
debatem e tomam decisões sobre
os nossos elefantes. Não é por acaso
que a nossa região abriga a maior
população de elefantes”, disse o dirigente tswana.
Prosseguindo, Masisi manifestou
preocupação em relação a falta de
compromisso dos líderes africanos
com a causa dos seus recursos.
Exempliﬁcou com a falha, em Abril
último, na cimeira da União Africana, da adopção de uma posição
comum sobre o assunto.
“É lamentável que não tenha havido nenhum compromisso, nem um
acordo sobre este assunto”, sentenciou.
O Presidente da Namíbia, Hage
Geingob, secundou as ideias do
dirigente tswana, frisando que não
faz sentido que países que foram
um desastre na gestão dos animais
de fauna bravia queiram dar lições
sobre gestão da vida selvagem.
Ressalvou que as entidades gestoras
do comércio das espécies protegidas têm evidências que o dinheiro
proveniente das vendas de marﬁm é
canalizado ao desenvolvimento das
comunidades e para a conservação.
Enquanto isso, o Presidente do
Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, referiu que a estratégia de conservação da região visa o combate
à pobreza pelo que a comunidade
internacional os deve acarinhar e
não a criticar.

O elefante é a maior atracção turística e leva milhares de embarcações a passear pelo rio Chobe
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África do Sul

ANC vence eleições, mas perde deputados

C

omo se esperava, o
ANC, partido no poder
na África do Sul, ganhou as eleições gerais
de 8 de Maio último, o que significa que volta a formar governo
pela sexta vez consecutiva desde
o fim do apartheid, em 1994.
Com a vitória do ANC, o seu presidente, Cyril Ramaphosa, renova o mandato que assumira pela
primeira vez em 2018, depois da
demissão do seu antecessor, Jacob
Zuma, acusado de má governação
e corrupção.
Um total de 48 partidos políticos estiveram na corrida para a
Assembleia Nacional (AN). O
número de partidos concorrentes para as Assembleia Provincial
(AP) varia de província em província.
Dos mais de 17,4 milhões de eleitores que exerceram o seu direito
de voto, o ANC obteve 57,5%,
o que lhe confere 230 assentos
numa Assembleia Nacional de
400 deputados. Dos resultados
das eleições de 2014, o ANC
tinha uma representação parlamentar de 249 deputados.
Com esta vitória, espera-se que
o Presidente Ramaphosa venha
a introduzir um conjunto de novas reformas visando revitalizar a
economia do país, que não cresce
acima dos 2.0% desde 2013.
A afluência às urnas foi de
65,99%. Este dado significa que,
considerando que havia seis milhões de jovens abaixo dos 30
anos de idade que não se recensearam para estas eleições, o verdadeiro número de cidadãos em
idade eleitoral que não exerceram
o direito de voto situa-se em mais
de 15 milhões.
Os outros dois principais partidos
com representação parlamentar,
nomeadamente a Aliança Democrática (DA) e o partido dos
Combatentes pela Liberdade
Económica (EFF) conseguiram
83 e 43 lugares respectivamente. A DA registou um declínio
de seis assentos, enquanto que o
(EFF), de Julius Malema, um antigo líder da juventude do ANC,
conseguiu um aumento de 18
lugares. O partido de Malema
conseguiu a subida mais alta.
Em 2014 obteve 6.35%, contra
10.79% de 2019. Porém, esteve
abaixo das expectativas que haviam sido avançadas pelas redes
sociais, um importante instrumento que o partido utilizou na
campanha eleitoral.
Nas eleições para as assembleias
provinciais, o ANC ganhou em
todas, com a excepção da província do Cabo Ocidental, onde obteve 31,23% contra os 52,47% da
DA. Embora o ANC tenha retido o seu controlo sobre a maioria das províncias, os resultados
mostram que o partido tem es-

Depois da sua investidura, Ramaphosa terá de indicar o seu governo, o qual se espera que venha a
representar uma rotura com um passado

tado a perder apoio. Muitos eleitores nas províncias optaram por
dar o seu voto nacional ao ANC,
mas direcionaram o voto para as
assembleias provinciais a outros
partidos.

Governo de Ramaphosa
De acordo com o sistema parlamentar estabelecido pela constituição da África do Sul, uma
vez oficialmente declarados os
resultados das eleições, a primeira sessão do Parlamento terá que
eleger o Presidente da República,
escolha que irá recair sobre Ramaphosa, na qualidade de cabeça
da lista nacional do partido maioritário.
Depois da sua investidura, Ramaphosa terá de indicar o seu governo, o qual se espera que venha a
representar uma rotura com um
passado recente caracterizado
pela ineficiência governativa e
corrupção generalizada.
O actual governo é uma solução
de compromisso com a velha ordem representada por elementos
que fizeram parte da equipa do
antigo presidente Jacob Zuma.
Falando, nesta quarta-feira em
Joanesburgo, numa reunião de investidores organizada pela Goldman Sachs, uma das mais importantes instituições financeiras
internacionais, Ramaphosa disse
“iremos agora reconfigurar o nosso governo como parte do pacote
de reformas que o nosso país precisa para que a economia avance
e dê resposta às necessidades do
nosso povo”.
Para além do fenómeno da corrupção que foi a característica
principal dos quase dez anos do
governo de Zuma, a economia
sul-africana tem estado a enfrentar uma crise que se manifesta na
sua fraca capacidade para gerar
mais postos de trabalho. Dados
divulgados esta semana indicam
que a taxa de desemprego situa-se actualmente nos 28 porcento,
facto que terá sido determinante
para que uma grande parte de

eleitores jovens pautassem pela
abstenção. Esta é a taxa de desemprego mais alta dos últimos
15 anos.
Investidores estarão agora atentos
para ver quais serão os passos a
serem seguidos pelo novo governo.
Ramaphosa disse que a reconfiguração do governo será acompanhada de “uma plataforma
institucional para servir melhor o

nosso país com o foco no crescimento da economia”.
“O principal risco para nós é o
baixo crescimento económico e o
desemprego”, disse Ramaphosa.
“A estrutura do governo irá se reflectir nisso”.
Acrescentou que parte da nova
estratégia passará por um processo de restruturação do sector
empresarial do Estado, incluindo da principal empresa de for-

necimento de energia eléctrica, a
ESKOM.
“Se a ESKOM fracassar este
país irá também fracassar... É um
importante património nacional, e não estamos a privatizar a
ESKOM, estamos a reestruturá-la de modo a permitir que o sector privado seja nosso parceiro”,
disse.
Mas as perspectivas de desenvolvimento da economia sul-africana irão depender também da forma como o novo governo vai lidar
com a intricada questão da terra.
Neste momento de celebração
da vitória, pouco se fala sobre o
assunto, muito embora no seu
congresso de Dezembro de 2017,
onde Ramaphosa foi eleito presidente do ANC, o partido tenha
aprovado uma resolução instruindo o governo para que inicie um
processo de revisão da constituição com vista à confiscação da
terra sem compensação.
Em Dezembro último, o parlamento aprovou o relatório de
uma comissão de revisão da constituição sobre a matéria, mas a
respectiva emenda da constituição ainda não foi submetida à
aprovação deste órgão legislativo.

Lições para Moçambique

N

um artigo intitulado “interpretações
dos resultados e lições para Moçambique” publicado num boletim semanal
do Instituto Eleitoral para a Democracia
Sustentável em África (EISA), o pesquisador Zefanias Matsimbe, faz notar que o processo eleitoral na África do Sul também teve alguns desafios,
desde acusações de fraca qualidade da tinta indelével, um elemento importante para a garantia da
integridade do processo, o que resultou em tentativas de múltipla votação.
“Há evidências de que algumas urnas foram encontradas em lugares indevidos. Algumas assembleias de voto abriram tarde e poucas não abriram,
em resultado de bloqueio pelos protestantes. Por
causa destes e outros problemas, um número significativo de pequenos partidos juntou a sua voz
para exigir a anulação total do escrutínio, enquanto outros pediam a realização de uma auditoria aos
resultados”, sublinha.
Para Matsimbe, a primeira lição a copiar para
Moçambique é a estratégia usada pela comissão
eleitoral (IEC) para mobilizar os jovens.
“Apesar da subida dos níveis de abstenção a nível
nacional, e embora não haja ainda dados desagregados por idade, existe a percepção de que a estratégia do IEC e dos partidos para a mobilização
de eleitores que iriam votar pela primeira vez e os
jovens nascidos depois do fim da era do apartheid
(os born free) foi um sucesso. A campanha de educação cívica lançada em Janeiro, o X SÊ, foi muito
bem elaborada e abrangente. Há muito a aprender
deste sucesso, assumindo que os abstencionistas
são a camada jovem”, sublinha
Para o pesquisador, outra experiência a colher é
que mostra resultados positivos na prevenção e
gestão de conflitos, que foi a existência do Party

Liai- son Committe7 (PLC). O PLC junta todos
os partidos políticos a todos os níveis. Se um conflito eclodir a nível do distrito, o PLC reúne-se
e em conjunto com o IEC a esse nível delibera e
resolve o conflito. O mesmo, acrescenta, acontece
a nível provincial e nacional.
“Os encontros regulares para discussão de várias
questões e partilha de informação, funcionam
como elemento importante na prevenção de conflitos. A CNE tem feito esforço importante para
realizar encontros regulares com as partes interessadas, mas a existência deste órgão seria uma mais
valia para a credibilidade dos processos eleitorais.
Pode-se perceber que o modelo já existe em Moçambique, uma vez que os órgãos de gestão eleitoral são compostos de membros de partidos, mas a
exclusão de partidos extraparlamentares e os mecanismos de funcionamento são diferentes”.
Outras das lições, segundo Matsimbe, é a forma
como foi conduzido o processo. Para ele, a África do Sul conduziu o processo eleitoral com uma
transparência invejável, com recurso ao uso de
Tecnologias de Informação e Comunicação, facilitado pela pujança de infraestruturas físicas, electrónicas e recursos financeiros.
“Os painéis electrónicos gigantes montados no
ROC central faziam a actualização dos resultados a cada 10 minutos, fazendo-se o mesmo na
página web do IEC. Moçambique está longe de
fazer algo próximo do que vimos na RSA, mas é
de encorajar a CNE e o STAE para consolidar
a iniciativa iniciada e interrompida no meio nas
eleições autárquicas de 2018, para que os eleitores, os partidos concorrentes e todas as pessoas
interessadas possam acompanhar os resultados.
O benefício disto é que se evitam desconfianças e
torna-se o processo mais transparente e credível”,
remata Matsimbe.
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BCI-Funhalouro fecha ciclo em Inhambane

C

om a inauguração, na
sexta-feira última, da
Agência Bancária do
BCI, no distrito de Funhalouro, a província de Inhambane cumpre a meta de cobertura
de todos os distritos deste ponto
do país por serviços bancários.
A cerimónia de inauguração foi
orientada pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, que exortou a população local a honrar o
esforço do governo. “Este Banco
só pode sobreviver se nós produzirmos. Nós temos de aumentar a
nossa produção para também criar
rendas, e estas poupanças devem
ser depositadas neste Banco”.
Num outro desenvolvimento, Filipe Nyusi afirmou ter registado
“com satisfação que em pouco
mais de 2 anos, elevámos de 85
para 115 o número de distritos
com Bancos, num investimento do
governo para os bancos comerciais
em cerca de 500 milhões de Meticais”. E vaticinou: “até finais de
2019, está previsto abranger 100%
de cobertura bancária em todos os
distritos do país, garantindo, assim,
a todos os moçambicanos, o acesso
aos serviços financeiros formais.
Com vista a conferir total cobertura bancária do país, o governo vai
continuar a empenhar-se e prevê
investir, até finais de 2019, um bi-

lião de meticais para que através
dos apoios específicos aos Bancos
comerciais fique materializada esta
promessa”.
Já o presidente da Comissão

Sector dos Transportes e
Comunicações cresce 9%

O

sector dos Transportes e
Comunicações tem estado a registar, desde 2015,
um crescimento anual, na
média de nove por cento, sendo que
no peso da estrutura desse crescimento, o ramo ferro-portuário afigura-se basilar, com uma contribuição, cujo peso representou, no ano
passado, 15 por cento da produção
total do sector.
Esta informação foi dada a conhecer, na segunda-feira, 13 de Maio,
em Maputo, pelo ministro dos
Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, durante o fórum que
reuniu operadores ferro-portuários
da África Austral (SADC), denominado “Mozambique Ports and
Rail Evolution”.
O governante considerou o evento
como uma plataforma fundamental
que vai projectar a evolução do pilar mais importante para sustentar
o crescimento global do sector dos
Transportes e Comunicações e da

economia nacional e regional.
Carlos Mesquita referiu que como
resultado da localização geoestratégica do país, a missão do Governo moçambicano é liderar a cadeia
logística regional, feito que exige
esforços adicionais para tornar as
infraestruturas eficientes e competitivas.
De entre vários factores de eficiência e competitividade, o governante
apontou a necessidade de os gestores
das infraestruturas ferro-portuárias
dedicarem atenção especial à capacidade de resposta, em tempo útil, à
demanda e às expectativas dos clientes.
Segundo o ministro, o avanço do
ramo ferro-portuário compreende
ainda as actividades administrativas
que coordenam a circulação dos navios e mercadoria no país, nomeadamente: as autoridades marítimas
e aduaneiras, horários e capacidade
de atendimento nas fronteiras, entre
outros.

Executiva do BCI, Paulo Sousa,
manifestou a sua satisfação pelo
contributo que o BCI tem dado e
pela oportunidade de testemunhar
os resultados concretos do progra-

ma ‘Um distrito, um banco’. “Até
à data, para aqueles que tinham
dúvidas sobre o investimento da
bancarização rural, apesar de estes
balcões serem recentes, têm já re-

gistados um total de 23 771 novos
clientes e 49 novos colaboradores
que passaram a integrar o BCI e
que acompanham estas nossas
Agências”, rematou Paulo Sousa.

Jason Fusion revoluciona a gestão
de talentos em Moçambique

A

Jason
Moçambique
realizou uma sessão
com os principais decisores corporativos de
Moçambique na Casa do Pancho em Maputo, onde procedeu
o lançamento do “Fusion”, que
tem como objectivo inspirar líderes empresariais a criar novas
tendências de Gestão de Talento em Moçambique e assim
criar um novo movimento no
sector empresarial.
Para a primeira sessão do “Fusion”, o tema principal foi inspirado pela nova “Era de Gestão de Talento”, uma autêntica
revolução originada pelas big
trends , tendo em conta o contexto VICA (Volátil, Incerto,
Complexo e Ambíguo) em que
se vive actualmente.

O lançamento marcou assim o início da jornada de co-criação das
novas ferramentas do Gestor de
Talento que a Jason Moçambique
pretende liderar no mercado, de
forma a identificar e implementar
aceleradores de inovação e de resultados nas maiores empresas, através
das pessoas.
De acordo com o Director da Banca de Retalhos do Barclays, Pedro
Carvalho, este tipo de evento permite imensas trocas de experiências, muita colaboração, assim como
contribui para o aumento do conhecimento aplicável.
Por seu turno, a Cervejas de Moçambique (CDM), representada
por Jenifer Macame, ressaltou que a
Jason Moçambique, está a trabalhar
para a evolução de talentos e como
entrar os mesmos no mercado. “A
co-criação e transformação de ta-

lento vai de alguma forma trazer uma mais-valia para aquilo
que é o mercado moçambicano com relação a gestão de
talentos”, afirmou.
A Jason Moçambique actua
de acordo com as mensagens
e soluções que trazem para o
mercado, orgulha-se da sua
equipa e de cada vez mais cultivar uma cultura forte, com
pessoas especiais e que fazem
a magia acontecer de dentro
desta casa para a dos clientes.
A família Jason, denominada
de Jason Tribe, está presente
em Angola, Moçambique e
Brasil e promete continuar a
dar cartas nestas geografias,
expandindo o seu know-how
com a Comunidade de Talento
em diferentes pontos do Mundo. (Redacção)
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DESTAQUE RURAL Nº 57
06 de Maio de 2019
VARIAÇÃO DE PREÇOS ALIMENTARES
NA CIDADE DA BEIRA
Yara Nova
O OMR acompanhou a evolução semanal dos preços na Beira de alguns produtos agrícolas após o IDAI. Os preços foram apresentados nos Destaque Rurais nos 53 e 55,
referentes às duas semanas subsequentes ao IDAI. Esta evolução pode ser revisto na página www.omrmz.org, em Publicações > Destaque Rural. Este número tem como
objectivo analisar a variação de preços nos mercados da cidade da Beira, entre os dias 17 e 24 de Abril de 2019.
Os produtos seleccionados foram os seguintes: (1) arroz; (2) farinha de milho; (3) amendoim; (4) coco; (5) feijão nhemba; (6) feijão manteiga; (7) tomate; (8) cebola; (9)
batata-reno; (10) repolho; (11) mandioca; (12) alface; (13) couve; e, (14) carvão. A escolha destes produtos deve-se à sua importância na alimentação. O OMR recolhe a
informação nos seguintes mercados: Maquinino, Praia Nova, Mascarenha, Chinhussura e Central.
Gráfico 1
Variação do preço dos mercados da cidade da Beira entre o dia 24 em relação ao dia 17 de Abril
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Nota: A falta de informação na tabela (espaços em branco) deve-se à falta do produto no momento da recolha não sendo possível o cálculo da variação.
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Azgo no Franco mais logo

H

oje a noite, a partir das
20h30, o palco grande do
Centro Cultural Franco
Moçambicano, em Maputo, acolhe o primeiro concerto da IX
edição do festival Azgo, com Isabel
Novela a apresentar, pela primeira
vez, no solo pátrio, o seu mais novo
trabalho. São também estrelas do dia
os músicos Lindigo, Maia and The
Big Sky da Ilha da Reunião e Quénia, respectivamente.
Diga-se, que este primeiro concerto
é só aquecimento ou aperitivo, visto
que o prato principal do festival será
servido amanhã, dia 18, no Campus
da Universidade Eduardo Mondlane. A programação começa pelas
10 horas e vai até ao raiar do sol. As
primeiras horas do dia são dedicadas
ao Azgozito, uma versão do festival
concebida especialmente para o público infanto-juvenil, e este ano conta
com um leque de actividades artísticas (música, dança, teatro, fotografia,
literatura e etc.), envolvendo oficinas
e performances. Desta vez, o público
do Azgozito será abrilhantado pelos
artistas Cheny Wa Gune, Orquestra
da ECA-UEM e Matuwetwe da
Banda Kakana, com apresentações
de Marionetas Gigantes, Acro Dance, Pernas de Pau e Ballet.
No espectáculo de amanhã, estarão em destaque grandes nomes da

música nacional e internacional. Os
sul-africanos Tkzee e Moonchild, o
cabo-verdiano Nelson Freitas, o angolano NGA, e ainda os pesos-pesados de Moçambique, Massukos, Mr.
Bow, Anita Macuácua e Marlen. Um
dos maiores momentos dessa noite,
será de certeza, o tributo ao músico
zimbabueano Oliver Mtukudzi, a
cargo das bandas Black Spirits do
zimbabwé, o músico Mbeu, com os
convidados Stewart Sukuma, Xixel
Langa, Yolanda Kakana e Kaliza.
Já no Domingo, o Azgo vai ao bairro da Mafalala, onde irá levar Isabel
Novela, Safira José e Banda Marrove.
Este último show do Azgo é fruto
da parceria entre a União Europeia,
STAE e a OTHAMA, avança o comunicado de imprensa, deste que é
um dos maiores festivais de artes no
país.
A diversidade artística presente no
Azgo revela a dimensão multidisciplinar deste festival que transcende
ao estatuto dum simples festival de
música, e se assume como um espaço
de diálogo multicultural, acessível a
todo tipo de público. O Azgo é uma
celebração contemporânea das artes
e cultura, e também uma expressão
do engajamento cívico dos moçambicanos. Por isso mesmo, nesta edição, e por se tratar dum ano que se
realizam eleições legislativas no país,
tem como tema “Este ano Azgo vo-

Inhambane

tar por mais cultura”, um expresso
convite para que todos contribuam
na valorização e promoção do nosso
património cultural.
Ainda sobre a dimensão social do
Azgo, lembrar que desde ontem, dia
16, das 10h00 às 12h00, gestores,
pesquisadores e comunidade académica de áreas sociais e académicas,
juntam-se, na Escola de Comunicação e Artes (ECA) da Universidade
Eduardo Mondlane para reflectir
“Arte e Cidadania”, no seminário
Azgo Dialogar. O ministro da Cultura e Turismo, Silva Dunduro foi o
convidado de honra desta plataforma
de debates para proceder a abertura
oficial do fórum, que termina hoje.
Juntaram-se também, a este programa, o músico Stewart Sukuma
para falar do “Movimento Cívico
de Divulgação Eleitoral”, enquanto
ao Kalaf Epalanga, músico e escritor angolano e ao Wiseman Qinani
Ngubo, da organização sul-africana
de direitos autorais e contextos –
Copasso, coube-lhes o tema “Utilização de Obras Artísticas: Implicações
Morais e Patrimoniais’’, contando
com os comentários do jurista e ex-secretário-geral da SOMAS, Jaime
Guambe. Para encerrar a docente
universitária e pesquisadora, Matilde
Muocha, vai falar hoje do património cultural e cidadania.
(V.C)

SAM ganha prémio “The Bizz”

A

Água da Namaacha, uma
marca propriedade da Sociedade de Águas de Moçambique (SAM), foi galardoada com o Prémio Internacional
“The Bizz”.
“The Bizz” é um dos mais prestigiados prémios a nível mundial, da
responsabilidade da World Confederation of Businesses, com sede em
Houston, nos Estados Unidos da
América (EUA), e tem como base

de selecção critérios que se prendem
com a qualidade, a imagem e o contributo que as marcas prestam ao desenvolvimento dos seus países e dos
seus sectores de actividade.
O júri, composto pelos directores da
World Confederation of Businesses, classificou a Água da Namaacha
como uma marca que ultrapassou,
largamente e de forma continuada, os
apertados critérios de avaliação ao nível da qualidade de produtos e serviços, imagem, inovação e criatividade,

responsabilidade social e resultados
globais alcançados.
A Água da Namaacha, marca moçambicana de água mineral mais
premiada, seja nacional e internacionalmente, volta assim a contribuir
para a elevação do prestígio de Moçambique além fronteiras. A mesma
receberá o prémio “The Bizz” em São
Francisco, EUA, nos dias 23 e 24 de
Agosto do corrente ano.
(C.C)

Millennium bim lança WhatsIZI

O

O WhatsIZI funciona como um
chat empresarial em que apenas os
clientes do banco estão presentes.
Segundo o Administrador do bim,
Jorge Octávio, esta é uma forma de
colocar o cliente mais perto do banco
sem necessariamente precisar sair de
casa, acrescentando que esta é uma
forma fácil e extremamente acessível.
No que diz respeito ao nível de segurança, o Administrador disse que
este serviço garante total segurança, tendo em conta que a plataforma WhatsApp é a mais segura do

Ilec Vilanculo

Millennium bim procedeu, esta quarta-feira em
Maputo, ao lançamento
do seu mais recente produto denominado WhatsIZI, que permite através do WhatsApp realizar
diversas operações desde consultas
de saldo e movimentos, extracto,
transferências, compras de recargas
das empresas de telefonia móvel,
credelec, entre outras.

mundo. Considerando ainda que os
canais digitais do banco estão a tornar-se cada vez mais funcionais nos
serviços que prestam, o que confirma
o seu compromisso com a inovação.
“Esta é uma iniciativa altamente inovadora, que vem revolucionar a relação do cliente com o Banco e com os
seus hábitos de consumo, permitindo
reforçar a presença do Millennium

bim junto dos moçambicanos,” disse.
Com esta solução, o banco pretende continuar apostando na inovação
tecnológica com o objectivo de estar sempre presente na vida dos seus
clientes, facilitando-lhes o dia-a-dia,
assim como dando continuidade ao
desenvolvimento de seus produtos e
serviços únicos, sendo o WhatsIZI a
novidade de 2019. (C.C)

Fórum de investimentos
tenta “salvar”
Morrumbene
Por Eugénio Arão, em
Inhambane

O

Distrito de Morrumbene, província
de Inhambane, sul
de Moçambique, é,
oficialmente, um dos mais
pobres na região. Mas, esta
terça-feira, 30, trajou vestimentas aliciantes, organizou
feira agrícola, o governo e
potenciais investidores fizeram discursos promissores.
As elites política e empresarial estiveram acampadas na
pacata vila por algumas horas, num exercício de peso.
Uma vila localizada ao longo
da estrada nacional número um, a espinha dorsal da
nação. O ambiente pacífico
e a confiança em relação as
potencialidades agrícolas do
distrito podem configurar
sinal dum apito para um futuro risonho.
Logo pela manhã, o movimento desusado de pessoas
denuncia algo extraordinário na vila. Uma vila habituada ao comum, ao trivial,
surpreende-se com a presença das famosas viaturas
à tracção. Personalidades
engravatadas. Uma criança
do grupo cultural dispara,
“há dois brancos aqui”, uma
referência a dois italianos,
empreendedores baseados
na localidade de Jogó, Morrumbene. Grupos culturais
posicionam-se mesmo em
frente à administração local.
Estão à espera do governador, o dinâmico Daniel Chapo. Motivo: Fórum distrital
de investimentos do distrito.
Como é comum, neste tipo
de eventos, tudo é acautelado
ao detalhe. Mas como a gíria é eterna, não há bela sem
senão, os momentos cruciais,
que antecedem a chegada de
Chapo e sua comitiva, são
embaraçosos para o grupo
cultural. Há desalinhamento,
porém, prontamente ultrapassado.
Nove e vinte e dois minutos. A escolta de Chapo,
através de sirenes, anuncia
a do mayor à vila. Minutos
depois os grupos culturais
vibram em saudação vertida
em danças e cânticos. Numa
breve pausa, Chapo faz o resumo, “muito obrigado pela
recepção (...). Hoje teremos
a ocasião de expor as potencialidades do nosso distrito”.

Morrumbene é, já o dissemos, um distrito despojado
na improdutividade, mas
com potencial natural invejável. É que, o local tem
à sua disposição sete rios e
três lagoas. As baixas são de
fazer inveja a qualquer agricultor “esperto”. Paradoxalmente, as bolsas de fome
nunca deixaram o distrito
em paz. À semelhança de
Homoíne, dizem em surdina alguns investidores,
Morrumbene nunca teve
um administrador vibrante
e com vigor suficiente para
espevitar o desenvolvimento.
No entanto, Daniel Chapo anuncia alguns anseios
através do fórum, nomeadamente, atracção de mais investimentos, divulgação das
oportunidades e potencialidades do distrito, com vista
ao arrojado desenvolvimento local, divulgação do papel
do governo na promoção e
desenvolvimento do empresariado.
Numa outra abordagem,
Chapo destacou que o crescimento sustentável e inclusivo é crucial e deve ser
sincronizado para o desenvolvimento de infraestruturas. Destacou que, neste
momento, há um trabalho
aturado que está sendo feito
visando o melhoramento da
ponte-cais de Morrumbene.
“É uma infraestrutura vital”,
frisa.
Por seu turno, os investidores convergem no mesmo
ponto: “Morrumbene tem
tudo para sair da letargia
rumo ao desenvolvimento”,
mas advertem que os incentivos fiscais e aduaneiros direcionados a cada sector são
cruciais.
Entretanto, o SAVANA
sabe que a província de
Inhambane aprovou, em
2018, total de 58 projectos, com um volume de
investimento de cerca de
16.794.000 dólares com
previsão de criação de 1.230
postos de emprego. No entanto, para Morrumbene
foram aprovados apenas
dois projectos com um investimento de 307.811 dólares, com previsão de empregar 13 trabalhadores.
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Da anatomia do recenseamento eleitoral

Uma análise a partir da distribuição das brigadas de recenseamento eleitoral
para as eleições de 2019 em Moçambique
Por Domingos M. do Rosário
E-mail: domingos@eisa.org.za

E

studos desenvolvidos sobre
o recenseamento eleitoral
tem privilegiado a transparência do registo eleitoral1, a
influência do calendário eleitoral na
organização do escrutínio2, a discussão em torno de questões técnicas e
organizacionais do recenseamento
eleitoral3, mas negligenciam uma
das suas principais componentes: a
distribuição das brigadas de recenseamento eleitoral nos círculos eleitorais.

Com efeito, as brigadas de recenseamento eleitoral são importantes, uma
vez ser através delas que se recolhem
os dados dos cidadãos com capacidade
eleitoral activa, para efeitos de constituição das listas/cadernos eleitorais. A
atribuição e distribuição das brigadas/
postos de registo eleitoral pelos círculos eleitorais em Moçambique é um
factor crítico para a credibilidade do
processo eleitoral, e seu estudo é ainda
mais pertinente, mormente pelo facto
de 2019 ser o ano da realização não
só das Eleições Gerais (Legislativas e
Presidenciais), mas também da escolha directa pelos cidadãos dos governadores provinciais4.
A presente análise baseia-se na comparação dos dados publicados pelo
STAE sobre a distribuição das brigadas/postos de recenseamento eleitoral para as eleições de 2014 e 20195 e
circunscreve-se apenas às brigadas que
operam em território nacional. Esta
análise argumenta que a distribuição e
o crescimento das brigadas em alguns
círculos eleitorais e, dentro destes, em
alguns distritos, nomeadamente Maputo, Gaza, Manica,Tete, Zambézia e
Nampula não seguiu nenhum critério,
seja geográfico, seja demográfico, mas
seguiu um critério político-partidário.
Quer dizer, quanto maior for o domínio do partido no poder/governo nesses círculos eleitorais, mais brigadas
de recenseamento foram colocadas,
obviamente para facilitar o registo de
eleitores; e quanto maior for o domínio dos partidos da oposição nessas
províncias e distritos, o aumento foi
marginal e/ou houve redução de modo
a impedir o registo de eleitores6.
Para o recenseamento eleitoral de
2019, o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE-Central) compilou7, homologou e divulgou
o número e a localização definitivas
das brigadas/postos de recenseamento
em cada um dos 11 círculos eleitorais, incluindo no estrangeiro. Esta
actividade foi feita em parceria com
os STAE’s provinciais, com base nas
previsões do crescimento populacional
fornecidas pelo Instituto Nacional de
Estatística (INE)8. Todos os cidadãos
nacionais com capacidade eleitoral activa e residentes no território nacional

e no estrangeiro devem se inscrever
nos postos/brigadas de recenseamento
eleitoral mais próximos da sua residência habitual.
É nesses locais onde funcionam as
brigadas/postos de recenseamento
eleitoral onde são instaladas, posteriormente e em apropriado momento do calendário eleitoral, as mesas
de assembleia de voto9 para a fase da
votação. No total, foram criadas, para
as eleições deste ano, 7.737 brigadas
fixas e móveis10 de recenseamento
eleitoral11, um aumento de 15,5% em
relação às brigadas/postos instalados
para o recenseamento eleitoral de
2014 (6.697).
Se a priori este crescimento global de
15,5% de brigadas/postos justifica-se
em função do crescimento da população durante os últimos 5 anos, uma
análise mais detalhada e circunstanciada das percentagens de aumento
de brigadas em cada círculo eleitoral
revela achar-se presente uma grande
disparidade não só entre as diferentes
provínciais, mas também entre os distritos dentro das províncias.
Num sistema neopatrimonial12, de
instituições políticas e eleitorais frágeis13 altamente dependentes de partidos políticos14, este foi o mecanismo
encontrado pelo STAE para registar
mais eleitores em regiões sobre forte domínio do partido que controla
o Estado, em detrimento das regiões
sob controlo da oposição, o que tem
contribuído, significativamente, para a
manipulação do recenseamento eleitoral de 2019. Em termos práticos, e
dependendo da extensão do território
e dispersão geográfica dos eleitores,
quanto mais brigadas/postos forem
instalados num determinado círculo
eleitoral, maior é a probabilidade de
se registar maior número de eleitores;
e quanto menor é o número de brigadas/postos de recenseamento instalados, menor é a probabilidade de se
registar mais eleitores. Consequentemente, num sistema de representação
proporcional, como é o caso de Moçambique, o número de mandatos
depende do número de cidadãos recenseados, na medida em que quanto
maior for o número de eleitores recenseados em cada círculo eleitoral, maior
é o número de mandatos.
Para os territórios com uma tendência
de voto para o oposição, a alocação de
menos brigadas vai também exercer
um efeito perverso durante a fase da
votação, na medida em que a dispersão
das assembleias de votação pode reduzir a capacidade de fiscalização dos
partidos políticos e de monitoria das
organizações da sociedade civil, o que,
em última instância, representa uma
“via aberta” para a prática da fraude e
de outros ilícitos eleitorais, como aliás

aconteceu nas eleições de 201415.
Como referido acima, esta análise vai
basear-se na comparação da distribuição das brigadas em seis províncias:
três com voto historicamente favorável à Renamo (Zambézia, Nampula
e Manica) e igual número (três) com
voto historicamente favorável à Frelimo, partido no poder (Tete, Gaza e
Maputo Província) durante o recenseamento eleitoral de 2014 e 2019.
Para a consubstanciação do argumento, serão analisados três aspectos, nomeadamente: (a) aumento do número
de brigadas; (b) rácio brigadas/postos
versus número da população a registar
em 2019; e (c) esforço diário das brigadas por província;
a) Aumento do número de brigadas: duas províncias do sul – Maputo província (46,2%) e Gaza
(34,2%) – eleitoralmente dominadas pela Frelimo destacam-se pelo
aumento muito acima da média de
brigadas/postos de recenseamento
eleitoral; quatro provinciais, sendo
duas do extremo norte politicamente dominadas pela Frelimo,
nomeadamente Niassa (8.3%) e
Cabo Delgado (7,2%); uma do
centro dominada politicamente
pela Renamo (Zambézia, com
8,1%) e finalmente uma do sul
dominada politicamente pela Frelimo (Maputo Cidade, com 4,9%)
destacam-se por nelas se ter registado um aumento muito abaixo de
brigadas em relação à média. Se as
outras províncias com um aumento muito acima da média e aquelas com um aumento muito baixo
serão objecto de uma análise mais
detalhada, o mesmo não se explica
em relação à Maputo cidade. Maputo cidade é totalmente municipalizada, pelo que o recenseamento eleitoral em curso desde 15 de
Abril, terminando a 30 de Maio,
não passa de um processo puro de
actualização eleitoral e possui condições infraestruturais adequadas,
o que, a priori, justifica este fraco
aumento do número de brigadas.
Enquanto na região sul apenas em
um distrito, nomeadamente Chicualacuala, em Gaza, o número de
brigadas reduziu (-17,1), na região
centro 10 distritos, nomeadamente quatro na Zambézia: Nicoadala
(-2,08%); Pebane (-5,3%); Milange (-16,9%) e Morrumbala (
-29,3%); três em Manica: Mossurize (-5,13%), Manica (-16,6%)
e Gondola (-46,05%); um em
Sofala: Chibabava (-4,7%); e dois
em Tete: Mutarara (-31,9%) e
Changara (-36,5%); e na região
Norte oito, designadamente: dois
em Nampula: Moma (-13,8%) e
Mongicual (-31,03%); dois em

Tabela de Brigadas/Psostos e registo de eleitores durante 2009/2014/2019
Provincia
Niassa
C.Delgado

Brigadas
de 2014

Aumento
brigadas de
2014/19

Brigadas
de 2019

Registo
eleitoral 2014

Registo
eleitoral de
2018

Previsão
eleitores
2019

Rácio
eleitores/
Brigada 2019

614
694

665
744

51 (8,3%)
50 (7,2%)

571,276
913,408

195,459
253,217

476,502
644021

716
865

Nampula

913

1065

152 (16,6%)

1,948,533

665,194

1702140

1598

Zambézia

1058

1144

86 (8.1%)

1,653,996

316.996

1144640

1001

Tete

905

1001

96 (10,6%)

885,111

201,028

785444

784

Manica

397

433

36 (9,06%)

681,595

263,573

452402

1044
1228

Sofala

342

425

83 (24,3%)

904,626

391,310

521950

Inhambane

608

696

88 (14,5%)

570,349

167,974

478026

686

Gaza

541

726

185 (34,2%)

530,812

234,788

575055

792

Map.Prov

442

646

204 (46,2%)

718,905

605,127

440900

682

Cid. Map.

183

192

9 (4,9%)

688,712

616,076

120655

628

6697

7737

1040 (15,2%)

10 067 323

3.910.712

7.341.736

Total

Fonte: dados compilados pelo autor a partir de STAE, 2009; STAE 2014: STAE 2018.

Cabo Delgado: Pemba (-4,3%) e
Pemba Metuge (-13,8%) e quatro no Niassa: Sanga (-4,7%);
Muembe (-8.7%), Majune (-20%)
e Chimbonila (-43,9%). Em 12
destes distritos, nomeadamente
quatro do Norte e oito do centro, a
Renamo teve maiorias absolutas16.
b) Rácio brigadas/postos versus número da população a registar em
2019:
(i) O círculo eleitoral de Gaza beneficiou de um aumento de 34,2% de
brigadas de recenseamento eleitoral, designadamente para registar
um total de 575.055 eleitores, o
que corespondente à metade da
população que deve ser registada
pelo círculo eleitoral da Zambézia
(1.144. 640 eleitores). Contudo,
Zambézia teve um aumento de
apenas 8,1% de brigadas. Enquanto os novos distritos de Molumbo (53,8%) e Mulevala (66,6%)
conheceram um aumento 7 vezes
acima da média, os distritos de
Milange (-16,9) e Murrumbala
(-29,3%) registaram uma redução
em relação às brigadas que operaram nesta província em 2014.
(ii) O círculo eleitoral da província
de Maputo teve um aumento de
46,2% de brigadas para recensear
440.900 eleitores. Este número
de eleitores é materialmente igual
ao do círculo eleitoral de Manica (452.402 eleitores). Contudo,
Manica beneficiou apenas de um
aumento de 9,6% de brigadas. O
caso mais interessante do aumento desproprorcional de postos/
brigadas na província de Maputo
regista-se na cidade da Matola
(87,8%)17. Matola tem as mesmas
características que Maputo-cidade; quer dizer, para além de ser
um processo puro de actualização
de recenseamento eleitoral, possui
infraestruturas adequadas, o que,
a priori, facilita o registo de eleitores, não necessitando, para este
caso, de um grande aumento. O

que é que explica, então, que a província de Maputo, que vai registar
os mesmos eleitores que Manica,
tenha beneficiado de um aumento
de 6 vezes mais brigadas de registo
eleitoral?
(iii) A província de Tete teve um aumento de 10,6% de brigadas de
recenseamento eleitoral, designadamente para recensear 785.444
eleitores. Este número é metade
dos eleitores que Nampula deve
recensear (1.702,140). Contudo, o
círculo eleitoral de Nampula teve
apenas um aumento de brigadas
em 16,6%, muito proximo da média. Nampula tem uma superfície
territorial quatro vezes maior que
Tete e uma projeccão em termos
de crescimento populacional duas
vezes maior que a de Tete!
c) Esforço diário das brigadas por
província: As províncias de Nampula, Zambézia, Manica e Sofala
– por coincidência (ou não?) todas
historicamente sob domínio da
oposição e todas elas afectadas
não só pelas inundações, mas também pelos ciclones Idai e Keneth
– seriam obrigadas, de acordo com
a tabela acima, a fazer, em média,
antes dos ciclones18, um esforço duas vezes maior em relação
às outras províncias, como Gaza,
Maputo-província e Tete para
atingir as metas previstas para o
registo eleitoral de 2019. Em parte, isto é o que explica a rápida subida do número de eleitores registados durante a segunda semana
em Gaza em relação à província
da Zambézia19. Dados divulgados pelo STAE, três semanas depois do início do registo eleitoral,
mostram bem esta tendência. As
provincias de Gaza (55%) e Cabo
Delgado (47%), quais berços das
elites militar e política da Frelimo,
registaram eleitores muito acima
da média nacional, enquanto que
as províncias da Zambézia (35%),
de Nampula (33%) e de Sofala

(26%), círculos eleitorais onde a
oposição é forte, estão abaixo da
média20.
Como se pode ver com base nos aspectos acima colocados, o critério de
crescimento da população e o tamanho dos círculos eleitorais – que deviam, em princípio e em bom rigor,
ser usados para o aumento do número
das brigadas/postos de recenseamento
eleitoral – não foi respeitado. Então,
algumas questões devem ser colocadas
aos Órgãos de Gestão Eleitoral (CNE
e STAE), de entre as quais destacamos
as seguintes:
Quais foram os critérios usados?
Qual é a explicação para esta grande disparidade na distribuição das
brigadas pelos diferentes círculos
eleitorais?
Se o critério respeitado é relativo
ao crescimento da população e/ou
fixação/dispersão da população, o
que explica que um círculo eleitoral, como o da Zambézia, que é o
segundo maior do país e de grande
dispersão da população, tudo isso
agravado pelas graves condições
em termos de infraestrutura para
o recenseamento eleitoral, tenha
beneficiado do mesmo aumento que a província de Tete, cuja
população a recensear representa
apenas ½ da da província da Zambézia?
Qual é o critério para a galopante
subida de brigadas de recenseamento em Gaza e Maputo-província para os níveis da província
de Nampula, que é o maior círculo
eleitoral do país?
Existe, aqui, uma explicação de natureza política, relacionada, em primeiro
lugar, com a fragilidade dos Órgãos de
Administração Eleitoral, que prestam,
em primeiro lugar, contas aos partidos
políticos, que lhes nomeiam ou garantem a sua “eternização”; em segundo
lugar, ao ganhar eleições, aumenta a
chance das lideranças da administração eleitoral perpetuarem suas posições ao nível local, com os benefícios
que isso representa para a sua sobrevi-

vência e reprodução de classe. Portanto, o interesse político de burocratas
locais há-de ter determinado o processo de distribuição das brigadas. Como
se pode ver, a distribuição das brigadas
prejudica as províncias de Nampula,
Zambézia e Manica e favorece as províncias de Maputo, Gaza e Tete.
Do acima exposto, três constatações
relevantes podem ser assacadas:
(i) Enquanto as províncias de Manica, Nampula e Zambézia são, historicamente, politicamente dominadas pela oposição, as províncias
de Maputo, Gaza e Tete são historicamente dominadas pelo partido
no poder. Portanto, a distribuição
das brigadas foi para facilitar o registo de eleitores em zonas sobre
forte influência da Frelimo e reduzir o número de eleitores nas regiões sob domínio da oposição21 e,
como consequência, reduzir o número de mandatos ao nível não só
da Assembleia da República (AR),
mas também ao nível das Assembleias Provinciais (Aps);
(ii) É nas provínciais de Gaza e Tete
que, durante as eleições de 200922
e 201423, enquanto a média de
participação na maior parte dos
distritos do país era de 40%, em
distritos como Cahora Bassa,
Changara, Zumbo e Marávia (em
Tete) a média de participação estava acima de 80% e em pelo menos
2, Cahora Bassa e Changara a Frelimo obteve mais de 80% dos votos. Como se pode ver a partir da
distribuição das brigadas, os distritos de Zumbo e Marávia tiveram um aumento de brigadas em
34%, ou seja, três vezes maior do
que a média da província de Tete
(10,61%). No sentido oposto, estão
os distritos de Changara (-36,5) e
Mutarara (-31,9%)24 que sofreram
três vezes uma redução em relação
à média da província. Em 2014,
no distrito de Mutarara, a votação
da Renamo (49,06%) foi quase o
dobro da da Frelimo ( 27,64%)25.
O mesmo se pode dizer em relação à província de Gaza, na qual,
nas eleições de 2014, a votação nos
distritos de Chicualacuala (89%),
Chigubo (82%), Mabalane (80%),
Massangena (96%) e Massingir
(92%) foi superior a 80%. Os
distritos de Massingir (48%), Mabalane (21%), Guijá (32%) e Xai-Xai (37.5%) tiveram um aumento muito significativo do número
de brigadas. Não se compreende
porquê é que, apesar de em maior
parte do território de Xai-Xai se
realizar a actualização do recenseamento, ao que se acresce o facto
de existirem, por lá, infraestruturas
que facilitem o registo eleitoral,
aquela cidade tenha se beneficiado,

mesmo assim, de um aumento de
brigadas acima da média da província de Gaza ( 34,20%).
(iii) O aumento de brigadas nestas
duas províncias fronteiriças (Gaza
e Tete) serve também para facilitar
o registo eleitoral de estrangeiros
provenientes do Zimbabwe26, Malawi e África do Sul, que posteriormente irão votar do lado moçambicano.
Bem vistas as coisas, a manipulação
das eleições a partir da distribuição
das brigadas de registo eleitoral não
é algo novo em África. Louis-Marie
Kakdeu27, analisando esta forma de
manipulação eleitoral nos Camarões
e na Guiné, mostra como é que este
tipo de fraude é de natureza administrativa e institucional, e explica a propósito o que tal visa:
(a) A extrapolação do número de possíveis eleitores a registar nos círculos
eleitorais a favor da partido no governo e a redução de eleitores nos círculos eleitorais da oposição;
(b) A redução do número de postos de
recenseamento, e, por consequência,
do número de mesas de voto durante a votação nos círculos eleitorais sob
domínio da oposição, para reduzir o
número de candidatos;
(c) O aumento do número de brigadas
de registo eleitoral nos círculos eleitorais dominados pelos partidos no poder, para facilitar o registo e voto de
seus partidários, tem sido uma prática
dominante nestes dois países28. Esta
terá provavelmente sido a táctica usada pelo STAE no processo de distribuição das brigadas de recenseamento
eleitoral nos diferentes círculos eleitorais em 2019.
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Conclusão
Dados disponíveis e usados nesta análise sugerem que, diferentemente do
que aconteceu nas eleições municipais
de 201829, a manipulação eleitoral para
as eleições de 2019 em Moçambique
não vai acontecer de forma brusca durante a votação e no apuramento.
A manipulação organiza-se e prepara-se através de pequenos ajustes temporários30 que iniciaram com o recenseamento eleitoral, ora através da
“manipulação na colocação de material obsoleto nas regiões sob forte domínio da oposição”31; ora através “do
atraso no processo de credenciação
das organizações da sociedade civil
com o intuito de impedí-las de monitorar o processo de registo eleitoral”32;
ora através do “gerrymandering”33; ora
através da manipulação do processo
de distribuição das brigadas de registo
eleitoral nos diferentes círculos eleitorais em claro prejuízo aos círculos
eleitorais historicamente favoráveis à
oposição, como foi demonstrado neste
texto.
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Uma deputada
do esgoto
Uma obscura deputada que responde pelo nome de Alice Tomás,
bem acomodada na Assembleia da República, obviamente como
compensação por serviços prestados, saltou repentinamente do anonimato, transformando-se, da noite para o dia, numa celebridade.
Uma celebridade também obscura, pois não foi por altos serviços à
pátria que atingiu tal estatuto. Bastou pegar no seu telefone celular
e enviar uma mensagem não solicitada e irreﬂectida, sugerindo que
uma outra mulher, simplesmente porque discorda das suas ideias,
deveria ser violada por dez homens a quem ela considera terem que
ser bem musculados.
Estava, certamente convencida de que a impunidade a que está habituada a protegeria de um acto tão ignóbil como sugerir tamanha e
cruel punição a uma semelhante. Mas alguém dos seus círculos, com
um pouco mais de seriedade, não gostou da piada, e muito menos
que numa sociedade a braços com o flagelo da violência contra a
mulher e a rapariga, uma deputada da Assembleia da República se
pronunciasse naqueles termos.
Graças a essa pessoa anónima, ﬁcamos agora a saber como é que
algumas das nossas deputadas, especialmente a ilustre representante
do círculo eleitoral de Tete, pensam que devem ser tratadas outras
cidadãs com quem não partilham os mesmos pontos de vista.
Numa altura em que a nossa sociedade confronta-se com a grave
crise de valores, onde o fenómeno da violência contra a mulher e a
rapariga é considerado um dos principais factores que retardam o
desenvolvimento, a acção da deputada Alice Tomás é de uma gravidade que não pode deixar de ser repreendida. Não apenas ao nível da
opinião pública, mas também no seio da própria bancada parlamentar que ela representa e da Assembleia da República. Ela é um mau
exemplo do que deve ser um(a) representante do povo.
E nesta perspectiva, não basta que o partido Frelimo ou a sua bancada parlamentar anuncie que se distancia do seu comportamento.
Há consequências que devem ser assumidas por este acto de grave
indiscrição. É preciso colocá-la no lugar a que ela legitimamente
pertence, fora de um órgão de soberania do nosso Estado. Este não
é um problema da bancada parlamentar da Frelimo. É um problema
que deve ser da preocupação do Parlamento, enquanto instituição
cuja reputação foi violada pelo comportamento de um dos seus
membros.
Não pode constituir defesa suﬁciente que a ilustre deputada venha
dizer que a sua conta foi roubada, quando não se tem conhecimento
de qualquer queixa apresentada junto das autoridades a reportar tal
facto.
Até que se prove o contrário, aquelas palavras feias foram da sua
autoria, e ela deve ser colocada à sua defesa, quer do ponto de vista
disciplinar quer ainda ao nível da justiça.
A violência contra a mulher e a rapariga constitui uma grave violação dos direitos humanos, com graves consequências físicas, psicológicas e de saúde que se abatem sobre as vítimas. Parlamentos de
todo o mundo têm-se debruçado sobre esta matéria, num esforço
coordenado que visa erradicar este mal e conferir maior dignidade
a este segmento desfavorecido da sociedade. É por isso de extrema
gravidade que um crime desta natureza seja instigado por uma
deputada que tem a obrigação de ser um exemplo de boa conduta
e de respeito pelos mesmos cidadãos que ela é suposta representar
na Casa do Povo.
Deixar passar impune este acto só poderá criar a impressão de que
quer a Assembleia da República quer a bancada da Frelimo, são
cúmplices nesta linguagem do esgoto. Esta será uma mensagem errada para o resto da sociedade, e constituirá um grande entrave para
quaisquer esforços de educar os mais jovens quanto aos malefícios
que o tratamento degradante contra a mulher pode representar para
o bem estar social comum. O exemplo deve vir de cima.
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eleio capítulos do clássico de
Harold Bloom, O Cânone
Ocidental, um dos melhores
ensaios sobre literatura publicado em décadas. Um livro a alguns títulos estupendo, que não ganhou uma
ruga. Mas parece-me irritantemente
exagerada esta aﬁrmação:
“(…) para centenas de milhões de pessoas
que não são europeus brancos, Shakespeare é um signiﬁcante para o próprio
pathos delas, para o seu próprio sentido
de identidade com as personagens que
Shakespeare faz cintilar através da sua
linguagem. Para essas pessoas, a Universalidade de Shakespeare não é histórica
mas fundamental, pois ele põe em palco as
vidas de todas elas.”
A palavra pathos signiﬁca a experiência humana ou representação artística
que leva o espectador a sentir a compaixão ou a empatia.
A aﬁrmação de Bloom é uma expressão do desejo, enganosa. E recorda-me
a história de um aluno, numa aula em
que eu apresentava Shakespeare. Falei-lhes dos ﬁlmes, prometi mostrar-lhes
a versão pop do Romeu e Julieta, de
Baz Luhrmann, com o DiCaprio; frisei, por ﬁm, que o nome de Shakespeare é o que tem maior número de referências e entradas no Google depois
de Deus.
Aqui um aluno levanta a mão para colocar em dúvida a minha estatística. E
argumenta: não acredito, em Nampula
eu nunca ouvi falar de Shakespeare!
A partir daí a discussão foi alucinante
pois, para resumir, aquilo de que não
se ouviu falar em Nampula não pode
concretizar-se em Marte. Aquele rapaz faltava a imaginação do bardo, ou
as suas toneladas de curiosidade, pois
uma coisa está ligada à outra.
Porém, o moço tinha razão numa coisa:
pelo menos um terço do planeta nunca
terá ouvido falar de Shakespeare e não
sofre de ansiedade por causa disso. Lá
se vai o pathos para “o caraças”.
O que não me impede de partilhar a
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opinião de Bloom, Shakespeare é o referente humano incontornável e devia
ser leitura obrigatória nas escolas de
todo o mundo, pelo menos uma dúzia
das suas peças. Quem não soubesse
discretear sobre uma dúzia de peças de
Shakespeare não obteria a licenciatura. Não creio que um país – qualquer
– possa desenvolver-se sem celebrar
Shakespeare porque, como Bloom advoga, ele inventou metade dos “tiques,
manias e afecções” que motivam o humano – até o ciúme. É o meu fanatismo (e o dele)! Diria o mesmo do japonês Hokusai ou do africano Humpate
Ba: gente que está para além de raças,
de continentes, de identidades. São os
que inventam o humano!
Não foi por acaso que Aimée Cesaire,
Derek Walcott e Wole Soyinka, três
geniais poetas e dramaturgos negros
do século XX (os dois últimos prémios nobéis) escreveram várias peças
recriando situações e personagens de
Shakespeare: o homem é inescapável e
tratou todos os temas, inclusive o do
racismo.
Quando era jovem e muito mais pobre
do que hoje a minha necessidade de ler
era tão grande que roubei livros, em
livrarias e inclusive em bibliotecas (–
ups, lá se vai o politicamente correcto!)
Uma vez no Seixal a rapariga da biblioteca pediu-me para ﬁcar no lugar
dela durante duas horas, pois queria
namorar. Anuí logo e os bolsos do meu
sobretudo também. Consegui a minha
primeira obra completa do Herberto.
Do Shakespeare gamei quatro peças.
Ela ﬁcou feliz e eu idem. Quem roubasse livros de Shakespeare devia ser
eternamente perdoado – primeira regra universal. Aqueles anjos dos céus
de Wim Wenders não se chutavam
com “cavalo” mas com Shakespeare.
Ainda assim e, infelizmente, o Bloom
não sabe o que diz naquele paragrafo e
vê-se que nunca saiu de Nova Iorque.
Entretanto, o Pepe Guardiola teve a
elegância de agradecer ao Liverpool

Editor Executivo:
Francisco Carmona
(franciscocarmona@mediacoop.co.mz)
Redacção:
Raúl Senda, Argunaldo Nhampossa e
Armando Nhantumbo
)RWRJUDÀD
Naita Ussene (editor)
e Ilec Vilanculos
Colaboradores Permanentes:
Fernando Manuel, Fernando Lima,
António Cabrita, Carlos Serra,
Ivone Soares, Luís Guevane, João Mosca,

por tê-lo levado ao triunfo mais difícil
da sua carreira. Foi uma homenagem
justíssima – a qualidade chama a qualidade.
A nova geração de escritores moçambicanos está a obrigar a velha guarda
a trabalhos suplementares no espaldar
para se manter na crista da onda. E, ao
contrário de muitos, estão autónomos:
criou as suas próprias editoras, os seus
circuitos de reconhecimento internacional – não sendo por acaso que
alguns dos seus representantes foram
ﬁnalistas da última edição do Premio
Oceanos, criou o seu Festival Literário,
o Resiliência, que cumpriu na semana
passada a sua terceira edição, com alguns convidados de relevo de Portugal,
Brasil, Angola e Guiné. Tudo isto sem
a tutela do estado, rompendo com vícios anteriores.
Virão agora “os profetas da anterioridade “dizer que nada se passou, que os
“miúdos” (recurso “desclassiﬁcatório”)
estão por crescer. O que dói é que os
miúdos criaram o seu próprio galinheiro e alguns, mutantes, apresentam
quatro patas.
O escândalo da modernidade, para as
sociedades tradicionais, também radica no ensinar-nos que, há vezes, são os
mais velhos quem têm de estar à altura
dos mais novos.
Leio na Erosão, da Gisela Casimiro,
que veio ao Resiliência representar a
Guiné: “Ele escreveu na areia/ o primeiro poema -/ multiplicado/ até aos nossos
dias/ para a alimentação/ dos sensíveis.//
Um destino impossível/ de ser sacudido.”
Pois, conversas, foi a minha casa comer
a açorda de camarão e depois aliou-se
à minha mulher e ﬁlhas, num motim,
a quererem reconduzir “o sensível” às
dietas. Crueldades do feminino, já não
há casas como antigamente, onde um
homem tenha o exclusivo da moela e
se jubile com peras ao vinho tinto. Admoestei-a logo: Ah, é assim? Agora só
voltas para o ano! E em casa comecei a
almoçar e a jantar de escafandro!
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Avisos à navegação
Por Castigo Langa*

D

os desaﬁos enumerados
no relatório da Comissão
Política, o da coesão no
seio do Partido é seguramente o mais importante, uma
vez que, tal como no passado,
continuará a ser decisiva para
as futuras vitórias da Frelimo, a
começar pelas eleições de 15 de
Outubro próximo.
Para que seja efectiva, a unidade tem de ser em torno de uma
causa e com base em princípios
e valores. Na essência, a causa do
nosso partido pode ser resumida
como sendo a construção de um
Moçambique desenvolvido e
próspero, onde o povo viva em
condições de dignidade, desfrutando de forma justa dos progressos da nação.
Relativamente aos princípios, estou convencido de que o primado
da lei constitui a chave para sermos bem-sucedidos, na luta pela
nossa causa. Entendo que, a cultura de respeitar a lei tem de
ser construída a partir de dentro
do Partido, através da postura
dos seus quadros e dirigentes e
da observância escrupulosa dos
Estatutos e demais documentos
normativos.
A este respeito, permitam-me expressar a minha reserva à cláusula
da directiva das eleições internas
que serviu de base para a selecção
dos cabeças de lista, nas últimas
eleições autárquicas, designadamente a que conferiu aos secretariados, poderes para seleccionarem um grupo de candidatos
rigidamente estabelecido. Com
efeito, salvo melhor explicação,
essa cláusula viola princípios estatutários, tanto o da liberdade de
candidatura, reservado a todos os
membros que reúnam requisitos
para o efeito, como o da obrigatoriedade de eleição por voto secreto, na constituição dos órgãos.
Esta cláusula causou alguma surpresa, porquanto a nossa experiência recente mostrou as vantagens de se evitar uma rigidez
decidida de forma discricionária.
Com efeito, se hoje temos o Camarada Presidente Filipe Jacinto
Nyusi como nosso dirigente legítimo e inquestionável, foi graças
a abertura decidida pelo Comité
Central para que outros interessados pudessem apresentar as
suas candidaturas. Assim, quem
foi rejeitado pela via do voto
conformou-se com o resultado e
assumiu o dirigente eleito, caso
contrário, estaríamos ainda hoje
a cochichar nos corredores.

Danos colaterais nas violações estatutárias
Ocorre-me um episódio que evidencia a nossa complacência com
as violações dos instrumentos
normativos. Aquando da eleição

de delegados ao 11º Congresso,
numa determinada província,
uma camarada que tinha obtido
81 votos, exigiu a recontagem
imediata. Satisfeita esta exigência, o número de votos subiu
para 281. O que mais me inquieta é que ninguém foi sancionado,
nem pelo menos repreendido por
esta prática fraudulenta, uma
verdadeira conspiração, uma vez
que, aparentemente, foi cometida
por um grupo.
Este tipo de manipulações pode
alimentar a percepção de que os
eleitos estão ao serviço de um
grupo, o grupo que os fez eleger à
qualquer preço e assim, converter
os nossos processos eleitorais
numa espécie de apostas em corridas de cavalos, onde apenas o
que apostou no cavalo vencedor
recebe o prémio.
A agravar o cenário, são referidas
declarações como: agora é nossa vez! A pergunta é: nossa vez,
quem? Quem são esses? Devemos ser implacáveis em relação
a esta matéria, para preservar
uma unidade genuína e sincera
no seio do nosso partido, baseada
em princípios, valores e na comunhão de uma mesma causa.
Tolerar a violação dos princípios
estatuídos, não só poderá legitimar casos de “rebelião” ou a multiplicação de grupos empenhados
em sequestrar os processos eleitorais, para assegurarem a sua vez,
como também expor-nos ao risco
de ver nossos processos internos
impugnados em tribunais civis,
como já aconteceu com os nossos irmãos do ANC, da África
do Sul. Aliás, mesmo entre nós,
em Manjacaze, na província de
Gaza, um camarada sentiu-se caluniado pelo Primeiro Secretário
e face a falta de acção dos órgãos
do Partido, recorreu ao tribunal e
ganhou a causa. O Primeiro Secretário foi condenado e teve que
indemnizar o ofendido.
Permitam-me ainda uma breve
consideração de carácter geopolítico! O actual presidente dos
Estados Unidos da América tem
estado numa verdadeira cruzada
contra o socialismo, pintando-o com as cores da ditadura e
do totalitarismo, tal como eram
entendidos os países socialistas
do tempo da guerra fria. A meu
ver, uma das práticas que, para
além de contrariar a liberdade de
candidatura prevista nos nossos
Estatutos, pode servir de prova
dessa tese do Presidente Donald
Trump é, a título de exemplo, o
facto de considerarmos infracção que um camarada manifeste
o desejo de candidatar-se a um
cargo.
Julgo que a nossa prática deve
deixar claro para o mundo que
a chamada ditadura do proleta-

riado, já não faz parte dos nossos
planos. Que o que pretendemos
é a justiça social, no contexto da
economia de mercado e da democracia multipartidária, tal como
acontece em países do próprio
ocidente, sob o risco de ﬁcarmos
desnecessariamente expostos ao
ostracismo da direita mundial
mais radical.
Em sucessivos actos eleitorais,
repetem-se casos de assembleias
de voto onde o nosso Partido obtém número de votos inferior à
quantidade de membros.
Para sermos pragmáticos, sem
prejuízo da atenção que os membros merecem, devíamos investir
mais na busca dos melhores caminhos para convencer a larga
maioria dos eleitores, que obviamente não militam em nenhum
partido político. Neste sentido,
gostaria de referir-me a dois grupos: a classe média e a juventude.

A classe média e as dívidas
ocultas
A classe média é muito exigente
em relação a coerência do nosso
discurso, designadamente a franqueza com que explicamos os fenómenos que ocorrem na sociedade e muito crítica em relação
ao que considera de práticas erradas da governação, como é o caso
da corrupção.
Por serem críticos, muitos membros da classe média são erradamente classiﬁcados como contra
o nosso Partido e por isso evitados. Na verdade, muitos, ou mais
provavelmente a maioria, estão é
preocupados com a eventualidade de a Frelimo perder as eleições
e por isso criticam com a intenção de corrigir e melhorar a imagem do nosso partido.
Apesar de ser numericamente
uma minoria, constitui um erro
de avaliação, menosprezar o poder de inﬂuência deste estrato
social, sobre outros eleitores, em
particular sobre a juventude mais
escolarizada. Presentemente, um
dos temas de discórdia entre a
classe média e o nosso Partido é
o das dívidas não declaradas, que
estão na origem da difícil situação económica do País, marcada
por aumento do custo de vida, falência de empresas e consequente
aumento do desemprego, perda
de casas a favor de bancos, entre
outros males, como seja a grande
humilhação do País no concerto
das nações.
Se é verdade que o nosso Partido não deve compactuar com
julgamentos na praça pública, as
evidencias de irregularidades são
de tal ordem que tornam a nossa
narrativa de estar à espera da
decisão da justiça, no mínimo,
suspeita de complacência. Os
barcos para a pesca do atum estão

a enferrujar a olhos vistos. A Frelimo tem de aﬁrmar com maior
convicção e veemência que irá
tomar medidas para que incidentes desta natureza nunca voltem
a acontecer. Que doravante, seja
de que natureza forem, o Governo só irá aprovar projectos que
sigam escrupulosamente as
disposições legais, sejam desenhados por especialistas com
credenciais comprovadas e sem
inﬂuência de vendedores de
equipamentos ou lobistas à busca
de comissões.

A juventude e o oportunismo
Relativamente à juventude, não
devemos permitir que caia num
seguidismo orientado pela busca
de vantagens materiais, num cenário onde cada um esteja à procura de uma espécie de dono
poderoso. O único padrinho do
jovem deve ser a sua dedicação ao
trabalho do Partido e o seu engajamento na construção do Moçambique a que todos aspiramos.
Julgo que devemos redobrar esforços na educação da juventude para que siga o caminho da
ﬁdelidade à causa e aos princípios e valores do nosso Partido,
de modo a que cada um isoladamente
ou em grupo saiba distinguir o
correcto do errado e possa posicionar-se sem vacilar, em defesa
daquilo que o povo espera da
Frelimo. Caso contrário, continuaremos a assistir a guerrilhas e
intrigas de uns contra outros e
passaremos o tempo a mudar de
cheﬁas e a reestruturar secretariados, em lugar de trabalhar na
promoção do desenvolvimento

político, cultural e económico da
juventude e sobretudo, na preparação dos jovens para serem bons
cidadãos.
Temos que concentrar esforços
no sentido de convencer a larga
maioria de que a Frelimo tem um
projecto de futuro, assente em
valores e princípios, para toda a
juventude moçambicana e não
deixar prevalecer a percepção de
que seja apenas alguns protegidos.
Permitam-me terminar referindo-me a um grande cancro. O
medo! É possível obrigar pessoas
a fazerem trabalho que exige esforço físico por medo de punição,
mas deﬁnitivamente não será
possível obrigar a pensar. O desenvolvimento do nosso país
precisa de ideias, precisa de criatividade e isso só é possível com
homens e mulheres imbuídos de
entusiasmo e sentido de
missão. Só esses poderão libertar
toda a sua iniciativa criadora para
construir a prosperidade da nação moçambicana. O medo, esse,
gera ressentimentos, fomenta falsas lealdades e acaba em
traições.
* Membro do Comité Central
da Frelimo e PCA da Gigawatt.
Intervenção feita na III Sessão
ordinária do CC recentemente realizada na Matola. Edição, título e
entretítulos da nossa responsabilidade a partir de uma cópia escrita
por nós (SAVANA)obtida.

Email: diariodeumsociologo@gmail.com
Portal: https://oﬁcinadesociologia.blogspot.com
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Sobre a campanha
eleitoral

A

s zonas que foram ou são epicentros de conﬂito armado
podem fazer a balança das preferências eleitorais inclinar-se para um dado rumo, em função de lealdades castrenses consolidadas, da memória de sevícias sofridas,
do registo magniﬁcado de epopeias heróicas, da produção de
heroísmos de guerra, etc. As pessoas podem ser meros veículos
de determinações que subjugam e ultrapassam a sua independência e inutilizam a eﬁcácia da engenharia eleitoral.
Quando mais pequenas as terras, quanto menos povoadas de espectáculos, mais gente aﬂui aos comícios, lá onde o candidato se
multiplica na produção de palavras, de promessas, de gestos e de
símbolos, num quadro cerimonial feérico. Saídas do espectáculo
de um candidato, as sequiosas gentes logo passam a outro, sempre transversais, rodando de candidato em candidato, de espectáculo em espectáculo, das camisetes de um aos bonés de outro.
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Organicamente
Por Fredson Guilengue

I

nicia hoje uma nova etapa nas minhas
contribuições para este jornal. A decisão resulta de um longo processo de reﬂexão que levou pouco mais de um ano.
Há um ano, fui desaﬁado, pela primeira
vez, a possuir uma coluna, para continuar
a partilhar convosco as minhas reﬂexões de
ordem política, social e económica. Passado
um ano, o que terá então me motivado a
aceitar esta nobre missão? Que abordagem
ou abordagens de ordem ﬁlosóﬁca ver-se-á reﬂectida no conteúdo dos meus textos?
Qual deverá ser a periodicidade desta publicação? Que resultados espero eu atingir?
Qual poderá ser o seu efeito colateral? E, o
mais importante, talvez, o que espero eu de
vocês, os leitores?
É meu entender que em Moçambique, tal
como em qualquer outra sociedade, a classe intelectual tem um papel especíﬁco, se
comparado com o dos outros cidadãos. Engajado no pensamento crítico, na pesquisa
e na reﬂexão constante e profunda sobre os
desaﬁos da sociedade, o intelectual tem o
dever de propor, permanentemente, sugestões normativas para os problemas que a
sociedade enfrenta, principalmente na sua
área de especialidade. Creio que a contribuição ética que um intelectual faz à sua
própria sociedade deve ser entendida mais
como um dever do que como um favor.
Mais exigente torna-se o dever de um intelectual verdadeiramente orgânico. Ou seja,
aquele que representa, de dentro, a voz da
sua classe de origem, geralmente oprimida.
Tal como muitos, eu também sou produto
de um Moçambique de profundas contradições. Nascido num contexto de um estado de orientação marxista-leninista (vanguardista), subdesenvolvido e enfrentado
uma prolongada e devastadora guerra civil,
assisti a transição de uma economia de planiﬁcação centralizada para uma economia
de mercado ou para o chamado capitalismo
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selvagem, ao mesmo tempo em que assistia a transição da guerra para um contexto
de paz relativa. Todas essas transformações
inﬂuenciaram (e ainda inﬂuenciam), profundamente, as minhas condições sócio-económicas, assim como as minhas interpretações, sobre as diferentes dinâmicas
da sociedade moçambicana. A minha experiência de vida permite-me concluir que
conheço a pobreza, a paz e a guerra, desde
o cheiro ao sabor. Talvez, por isso, sempre
militei e ainda milito do lado dos oprimidos. Aliás, considero-me um deles. Comecei no movimento estudantil, passei pelo
Jubileu 2000 e, mais recentemente, pelo
campesinato. Militei no campesinato doméstico e transnacional. Mas, o meu papel
não se limitou apenas à militância política,
mas também académica. Ou seja, enquanto
actuava politicamente, tentava perceber as
diversas dimensões do activismo campesino. Estou absolutamente convicto de que
estas experiências reﬂectem-se nas minhas
interpretações sobre a sociedade local e
global.
Há uma corrente que sinto que tem inﬂuenciado, cada vez mais, a minha atitude
e os meus posicionamentos, no contexto
das lutas que tenho travado. O chamado
socialismo democrático. Isto é, a corrente
ﬁlosóﬁca que defende a gestão democrática dos meios de produção numa sociedade
socialista. Acredito no papel da revolução
e do reformismo político na transformação
para uma sociedade socialista. No centro
das minhas mais profundas crenças está
a democracia representativa, mas activamente participativa. Acredito no carácter
essencialmente opressor do capitalismo
neoliberal. Não creio que ele possa conviver, justamente, com os valores como a solidariedade plena, a equidade, a liberdade de
expressão, a liberdade de pensamento, a accountability (prestação de contas), o bem-

-estar social, um meio ambiente saudável, e
outros valores que considero nobres e inalienáveis. Mas também estou cada dia mais
apaixonado por correntes neomarxistas
do chamado marxismo democrático. Não
apenas pelo seu carácter profundamente
revolucionário, mas, principalmente, pelo
seu desapego a uma determinada doutrina
e pela sua interdisciplinaridade. O marxismo democrático inspira-se na luta dos
movimentos indígenas abertamente não
vanguardistas, fundamentalmente democráticos e inclui as lutas de correntes como
as defensoras da ecologia radical e do ecofeminismo. Esta corrente, não só luta como
também sugere alternativas concretas e tão
necessárias ao capitalismo neoliberal, principalmente, no contexto do seu impacto no
meio ambiente. O que vi na minha terra
natal, a lindíssima cidade da Beira, torna-me cada vez mais convicto sobre a justeza
das lutas dessas correntes que defendem
um cada vez maior respeito pelo planeta
terra, acima das ambições individualistas e
gananciosas do capitalismo neoliberal.
Nesse contexto, é de se prever que o meu
interesse gravite ou venha a gravitar, essencialmente, sobre o acesso e controlo
de poder político e sócio-económico em
Moçambique; as restrições e/ou alargamento das liberdades individuais e colectivas, como a liberdade de expressão, de
opinião e de pensamento; os processos que
governam os mecanismos de alternância
do poder como as eleições; as questões de
prestação de contas e da corrupção; assim
como o comportamento das organizações
que governam as relações de poder em
Moçambique. Os actores não estatais, pelo
seu papel no reforço ou não da democracia
como o sector privado, as organizações da
sociedade civil e a imprensa livre também
poderão merecer algum espaço aqui. Prevejo também expandir o meu interesse aos

l b li ã e
processos externos como a globalização
a integração regional e os seus efeitos na
nossa sociedade. Isto tudo, sem eu querer
ser, no entanto, uma espécie de “especialista
em todos os assuntos”.
Sem prejuízo dos princípios que defendo,
pretendo que esta coluna que hoje nasce
seja um verdadeiro espaço de interacção
dinâmica não apenas com o estimado leitor, mas também com outros fazedores de
opinião pública. Para esse propósito, abrirei
espaço para que outros possam se engajar,
directamente, com as minhas reﬂexões,
principalmente, aqueles que delas discordam. Pois, pouco vale a opinião que não
pode ser refutada. Ao dar primazia à discórdia estarei também a cumprir parte do
meu dever de não apenas pregar a liberdade de opinião e de expressão como também
o de professar.
Neste exercício, espero inspirar discussões;
nos chapas, nos bares, cafés, lares, lobolos,
igrejas, partidos, academia, etc.. Espero ser
confrontado com opiniões contrárias, até
mesmo adversas as minhas e, quem sabe,
algumas alinhadas. Mas, acima de tudo,
espero que, por causa do que de hoje em
diante for a expressar por via desta coluna,
não deixe de ser aceite por nenhum indivíduo ou seguimento da minha sociedade.
Mas, caso este infortúnio aconteça, sairá,
com certeza, mais reforçada ainda, a minha
determinação de lutar para que Moçambique seja um espaço de livre pensamento e
expressão. Uma verdadeira democracia.
Não quero assumir, desde já, qualquer periodicidade neste espaço. Este é um difícil
compromisso nos dias corridos de hoje,
principalmente para um pai de família.
Mas, tudo farei para estar presente, sempre
que possível. E, antes que me esqueça, chamaremos este espaço de “organicamente”.
Espero que vocês agramem. Outra coisa,
eu sou este cidadão nesta fotograﬁa lá no
topo.

Por Luís Guevane

Processo inicial “off”

O

actual Secretário-geral da Renamo despertou interesse e
preocupação ao falar sobre alguns dos “constrangimentos”
no processo eleitoral, ora em curso, no
seu comício em Nampula. Majibire referiu-se aos pagamentos que se fazem
para que os potenciais eleitores estejam inscritos. Valores em volta de dez,
vinte Meticais… A verdade é que o
recenseamento eleitoral é gratuito. Se
alguém, por força do hábito, pretende
tirar vantagens dos “constrangimentos” somando a estes mais um, deve ser
chamado à razão.
A palavra “constrangimento” está agora em voga para justiﬁcar o atraso no
arranque do recenseamento eleitoral,
justiﬁcar problemas de abrangência,
problemas de brigadistas que não conseguem atingir os locais de trabalho,
que são vítimas de máquinas que fa-

lham, que não dominam ou mal dominam
as máquinas que não falham, que não tiram a esperada fotograﬁa, problemas de
“falácias” que ombreiam com irregularidades, má compreensão do suposto jogo de
números que indicam redução de eleitores
nos “espaços da oposição” e seu fortalecimento nos espaços favoráveis ao partido
no poder, tendência de maior efectividade nos registos em espaços contrários à
oposição, problemas de cortes de energia,
falta ou exiguidade de meios circulantes
…”constrangimentos” e mais “constrangimentos”. Ao que parece, Nampula, o maior
círculo eleitoral do país, enfrenta muitos
destes problemas.
Pagar para a pessoa poder ter o cartão de
eleitor pode ter sido uma pequena amostra colhida aqui ou acolá. Algo bastante
circunscrito e, por isso, sujeito à sua correspondente relevância, o que não deixa
de ter o seu respectivo valor. Ainda que

desperte a opinião pública não nos parece
que o dado avançado nesse encontro popular tenha alguma musculatura que mereça generalização. Enquanto isso, algum
optimismo por parte de quem de direito
faz crer que as metas serão atingidas. Em
paralelo, as lupas da dita “sociedade civil”
estão mais viradas não só para a promoção da democracia, elevando os níveis de
transparência, mas também inclinadas a
conferir seriedade ao processo.
O presente recenseamento eleitoral está a
ser manchado por uma série de irregularidades que tem vindo a ser apresentadas
desde o seu arranque. Denota, logo à partida problemas organizacionais. Indo um
pouco mais a fundo surgem outras leituras.
Os constrangimentos derivados da obtenção de recursos ﬁnanceiros estão a ter o
seu peso nos níveis iniciais de organização
do processo. Terá nos níveis subsequentes? Veremos até onde isto pode acontecer

quando entrarmos nas fase de votação,
apuramento e divulgação de resultados.
Caso a referida “desorganização” prevaleça, então, estaremos diante da tese de
manipulação. Esta tese tem por base o
actual cenário político que não é confortável para quem quer continuar nos
destinos do país. A questão da imagem
do governo e do país, altamente beliscada, devido às dívidas ilegais faz antever
uma luta renhida em ambiente “vale
tudo” para não se cair na oposição. Os
custos desta queda poderão signiﬁcar
convulsões políticas e sociais nunca antes imaginadas. Fora deste cenário meio
pessimista, meio desagradável, e meio
indesejado, a sede de justiça poderá
ocorrer sem que isso signiﬁque ajuste
de contas: um efeito dominó em termos
de constrangimentos.
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Cerca de 45 anos depois da independência, duas selecções preparam-se para atacar o mundial de hóquei

Dupla participação tira sono à FMP
Por Paulo Mubalo

P

ela primeira vez, em aproximadamente 45 anos depois de
Moçambique ter-se tornado
independente, o país participará no campeonato do mundo de
hóquei em patins, a realizar-se em
Barcelona, Espanha, em dois escalões,
sub-19 (29 de Junho a 7 de Julho) e
seniores ( 7 a 14 de Julho), no que
pode ser considerado o maior teste
quanto à capacidade de organização
e de busca de patrocínios da actual
direcção da Federação Moçambicana
de Patinagem, tendo em conta alguns
soluços na preparação para último
africano realizado em Angola.
Para já, a selecção de seniores, que
está habituada a grandes confrontos,
está no grupo “A” com o Egipto, Andorra e Inglaterra, o que equivale dizer
que vai evitar confrontos com a Suíça,
Alemanha e Brasil, que estão no grupo “B”, claramente adversários muito
fortes. Enquanto isto, o presidente da
Federação Moçambicana de Patinagem( FMP), Nicolau Manjate está
ciente das diﬁculdades que as duas
selecções vão encontrar no terreno. As
duas competições estão a ser preparadas ao pormenor, até porque as falhas
registadas, aquando do africano, já
pertencem ao passado. Manjate traçou
como meta para a selecção de seniores
o retorno ao Mundial “A” e para os
sub-19 uma presença em grande. Seguem os excertos da conversa.
Moçambique já iniciou a sua prepara-

ção rumo ao mundial da modalidade
a realizar-se na Espanha. Quais são
as expectativas da FMP e equipa técnica?
-O dado novo é que vamos participar no mundial com dois escalões,
nomeadamente, seniores e sub-19 e
em relação a este último, que vai ser
disputado entre os dias 29 de Junho a
7 de Julho, importa realçar que assumimos, seriamente, a responsabilidade
de começarmos a colher os frutos do
trabalho que estamos a realizar nestes
dois mandatos. Como sempre aﬁrmamos, privilegiamos a formação, através
de uma maior capacitação de talentos,
e o resultado já é visível. Acreditamos
que em seniores, em função do calendário feito, estamos bem posicionados
, pois, teremos como adversários Andorra, Inglaterra e Egipto, mas numa
competição desportiva não se pode
avaliar o adversário pelo seu nome
ou pelo título conquistado, temos de
ter consciência de que se avalia o adversário em campo. Portanto, muita
coisa pode acontecer, mas estamos
tranquilos, tendo em conta não só a
nossa preparação e competição, mas
os objectivos que traçamos para este
certame.
Claramente os sub-19 não têm nenhuma experiência neste tipo de andanças...
-Eles vão entrar pela primeira vez
numa competição deste nível, pois,
desde que se criou o hóquei em
Moçambique, nunca tivemos uma
selecção de sub-19 a participar num

campeonato do mundo. Mas antes
de decidirmos entrar nesta aventura
tivemos de avaliar, antecipadamente,
as nossas capacidades e chegamos à
conclusão de que , de facto, estamos
em condições de disputar a taça. Os
sub-19 vão estrear-se com o Egipto,
depois vão defrontar, sucessivamente,
a Índia , o México , a Andorra e por
último a Inglaterra.
Temos chances de, no mínimo, não
virmos a ser os bombos da festa?
-Moçambique vai defrontar adversários de peso, mas é preciso notar que
qualquer país que participa no mundial não deve ser encarado de ânimo
leve, pois, só chega lá, quem estiver
minimamente preparado para disputar a taça. Estamos a trabalhar nesse
sentido, internamente criamos duas
comissões de trabalho, uma ligada
aos seniores e dirigida pelos técnicos
Pedro Tivane e Pedro Pimentel, e a
outra dos sub-19, orientada por Pedro
Pimentel e Spiros Esculudes. Quando
as duas selecções estiverem em estágio, o Pedro Nunes se vai ocupar das
últimas aﬁnações. Nós estamos a levar
esta competição com muita seriedade,
porque queremos que os nossos sub19 estreiem-se com muita qualidade.
E mais, com a aposta nos sub-19, o futuro do hóquei em Moçambique está
garantido, de tal forma que, num futuro não muito distante, o país passará a
dispor de uma selecção muito forte, o
que se vai repercutir nos próprios resultados.

'HVDÀRV
Há condições ﬁnanceiras e infraestruturais para se preparar duas selecções ao mesmo tempo?
-Preparar duas selecções não é tarefa
fácil, porque se requer meios e disponibilidade de campos, mas não temos
outra saída: ou avançamos, valorizando o que estamos a fazer, ou perante
os desaﬁos desistimos, o que achamos
deselegante. Então, temos de enfrentar os desaﬁos e a nossa participação,
sobretudo nos sub-19, vai fazer com
que esta modalidade tenha continuidade e, quiçá, sustentabilidade . Os seniores têm o seu período de utilização
e achamos que só se pode fortiﬁcar a
selecção principal apostando e investindo nos escalões inferiores.
A FMP já recebeu apoios para dar
seguimento aos trabalhos de preparação?
- Estamos a contactar os nossos parceiros e as selecções não param, continuam a treinar arduamente, mas
temos esperança de receber apoios,
porque as pessoas sabem o quão é importante apoiar a nossa causa. Claro
que neste momento ainda continuamos a bater as portas, e devo dizer que
as coisas estão difíceis, mas como disse, há esperança.
Então a participação no certame ainda está tremida...
-Vamos participar no mundial, estamos a trabalhar e creio que haverá
resposta positiva. Aliás, mesmo em

relação aos resultados, esperamos
boa prestação das duas selecções. Os
nossos adversários nos seniores já os
conhecemos , já cruzamos com eles
muitas vezes e sempre os derrotamos.
Para os sub-19, com o bom trabalho
que estamos a realizar, apesar de algumas diﬁculdades, perspectivamos boas
surpresas.
Há chances de Moçambique regressar ao mundial “A”?-Há muitas chances e creio que vamos
conseguir , e esta é a minha convicção.
Há todo interesse de sairmos do grupo “B”, e o trabalho que temos vindo a
realizar mostra que estamos num bom
caminho. As falhas que cometemos
anteriormente pertencem ao passado
e elas serviram de lição para trabalharmos mais e melhorarmos muito
mais a nossa prestação. Mas queria
abrir parênteses para pedir apoio a
todos os amantes do hóquei , porque
só assim participaremos na prova mais
musculados.
Eram estes, nos dois escalões, os adversários que a FMP e equipa técnica
esperavam defrontar?
-Quando se classiﬁca para competir
a este nível tem que esperar qualquer
adversário. Se estamos num grupo de
10 países, é claro que vamos cruzar um
ou outro país. Então, é por isso que
nos estamos a preparar , e vamos, em
princípio, realizar estágios exactamente para encontrarmos formas para enfrentar, da melhor maneira possível, os
adversários que nos aparecerem .

COMUNICADO DE IMPRENSA
CAMPANHA INTERNACIONAL CONTRA AS DÍVIDAS ILEGAIS
Maio de 2019
O Fórum de Monitoria do Orçamento (FMO) – coligação de Organizações da
Sociedade Civil que actua na área da transparência e prestação de contas das
finanças públicas nacionais – esteve em Zurique, na Suiça, de 22 a 28 de Abril
de 2019, para abordar o Credit Swisse sobre o papel que este teve no escândalo
da crise da dívida moçambicana. Além de ter participado na Assembleia
Geral Anual deste banco, com direito a palavra, o FMO teve encontros com
executivos seniores, incluindo o Conselho Geral.
“Ao participarmos na Assembleia Geral do Credit Swisse, e posteriores
encontros com as lideranças do banco, temos como objectivo advogar por
uma justiça restaurativa por parte do Credit Swisse, dado o seu papel na crise
da dívida moçambicana”, referiu Denise Namburete, Coordenadora do FMO
na Assembleia Geral.

“Solicitamos ao Credit Swisse que preste contas sobre as suas acções na questão
da dívida; que se comprometa a devolver ao Estado Moçambicano todas as
taxas e impostos resultantes das transacções que deram origem ao escândalo
do endividamento ilegal; colabore com as autoridades para assegurar que
todos os actores e indivíduos envolvidos sejam responsabilizados pelo seu
papel no escândalo; amortize a dívida pendente resultante da crise da dívida.
Estas exigências, a serem cumpridas, permitiriam que o país retornasse ao
padrão de níveis sustentáveis de endividamento”, declarou Adriano Nuvunga,
membro da delegação do FMO.
Não obstante estas discussões estarem num estágio inicial, o FMO compreende
que a interacção tanto na Assembleia Geral quanto nos subsequentes
encontros ajudaram a construir uma ponte para engajamentos futuros com
vista a procurar-se uma solução para a prevalecente crise.

O FMO percebe que os recentes desastres relacionados com o clima (ciclones
Idai e Kenneth) – com mais de 1 milhão de pessoas afectadas1 – impõem uma
solução urgente à crise da dívida, de modo a evitar um desastre humanitário
ainda maior. Neste contexto, o Credit Swisse, tendo desempenhado
papel preponderante no escândalo da dívida, apresenta uma grande
responsabilidade na busca de soluções.

“A nossa avaliação indica que assembleia do Credit Swisse e os seus accionistas
foram abertos a mudanças significativas relativamente ao escândalo das
dívidas ilegais. Para o FMO, a nossa prioridade centra-se na resolução urgente
do escândalo da dívida de modo a que se possa mobilizar recursos necessários
para servir o povo moçambicano”, afirmou Denise Namburete.

“Na nossa alocução, na Assembleia Geral do Credit Swisse, o FMO sublinhou
as similaridades entre os accionistas do Credit Swisse e o povo moçambicano,
no sentido em que os accionistas e o povo moçambicano teriam de arcar com
os custos da má governação”, apontou Paula Monjane, membro integrante da
delegação do FMO que esteve em Zurique.

O FMO continuará a trabalhar com os seus parceiros globais, incluindo CSOs e
organizações internacionais, para advogar por resultados justos e equitativos
para o povo moçambicano. O FMO continuará a monitorar o compromisso do
Credit Swisse e de outros actores-chave na busca de resultados sustentáveis
para a crise da dívida moçambicana.

1. https://sicnoticias.pt/especiais/ciclone-idai/2019-04-04-14-milhoes-de-afetados-pelo-ciclone-Idai-em-Mocambique
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Ilec Vilanculo (Fotos)

País do “atípico”?

A

o olhar para a sucessão de desastres naturais e escândalos de corrupção que o país vive, só nos últimos meses,
um político à moda moçambicana, aquele a quem não
falta engenho para inventar adjectivos, com os quais
baptiza as situações e as coisas, de certeza que diria: vivemos um
momento atípico. E talvez, pela primeira vez, o seu acrobático
exercício linguístico tivesse a lógica e a verdade, tantas vezes
ausentes.
É atípica a desgraça que ronda por aqui. Depois dos ciclones,
Idai e Kenneth, um naufrágio no rio Zambeze. A água deve
estar sedenta de carne humana. É cruel. Mas não adianta florear
as palavras. Não há descrição que represente com mais pura
verdade o sofrimento que está a ser vivido por milhares de compatriotas nossos, infelizmente sem rostos. Mas que importa os
rostos se na “democracia” só o dedo conta? Fazendo as contas,
estamos a menos de seis meses para as eleições legislativas. Outro acontecimento, que esperamos, não seja atípico.
Por hora cabe-nos introduzir as fotografias que perfazem a edição de hoje. As imagens foram captadas em circunstâncias e espaços diferentes, mas partilham do mesmo ar alegre e sugestivo,
capazes de despertar em nós uma infinidade de significados.
Logo no primeiro plano, somos confrontados por um gesto de
solidariedade, se assim quisermos chamar, a pasta do Presidente
do Município da cidade da Matola, Calisto Cossa, está prestes
a cair quando a Ministra do Trabalho, Calmelita Namashilua,
a segura. E talvez, para saudar esse pequeno mas nobre gesto
da nossa ministra, Eneas Comiche, Presidente do Município
da cidade Maputo e o secretário da OTM, Samuel Matsinhe,
acenam alegremente.
Adiante mais sorrisos. Desta vez é o governador da província de
Maputo, Raimundo Diomba, a contracenar com a Guilhermina
Kumaghwelo, Administradora de Moamba. E segue-se agora
outra dupla, mas aqui a cena ganha outro tom, como se pode ler
no jogo de olhares entre a governadora da província de Gaza,
Stella Pinto Novo Zeca e Jorge Ferrão, reitor da Universidade
Pedagógica. E por fim uma fofoca entre magistrados.
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É mais uma estória tragicómica envolvendo o governo esta da
praga de ratos que “obrigaram” um sátrapa provincial a refugiar-se
num hotel identiﬁcado na rota da heroína, lá para as bandas do
/PSUF$PNPOÍPIPVWFDBODFMBTOBVOJEBEFIPUFMFJSB WBNPTWFS
se as ridículas restrições de trânsito vão ser mantidas na casa que a
JHSFKBDBUØMJDBFTQFSBQBDJFOUFNFOUFBEFWPMVÎÍP6NBUSBQBMIBEB
envolvendo um governador que habitualmente passa ao lado das
polémicas…

t

/ÍPNFOPTSJEÓDVMBTGPSBNBTWJTJUBTGPSÎBEBTEFVNHSVQPEFKPvens à esquadra da Julius, isto porque estavam impacientes com
a legalização de uma nova organização num ministério que ﬁca
EPPVUSPMBEPEBSVB/ÍPBEBTNJOPSJBTTFYVBJTRVFDPOUJOVBOB
gaveta, mas o partido do cavalo de tróia, que os sectores securitários
UFNFNRVFDBVTFBNBSHPTEFCPDBBPQBSUJEÍP1BSBKÈyOÍPIÈ
HSBOEFMÓEFS

t

Ridículo senão trágico é o panorama no recenseamento, a conUB HPUBT OVOT MBEPT  Ë WFMPDJEBEF EB MV[ OPVUSPT 1PS FTUF BOEBS 
ainda vamos ver mexidas sensíveis nos lugares de deputados por
QSPWÓODJBRVF DPNPTBCFNPT TÍPQSPQPSDJPOBJTBPTOÞNFSPTEP
SFDFOTFBNFOUP.BJTVNBNBODIBBDPMFDDJPOBSQFMPTIFJLFTFVT
capangas…

t

0OEFCSJMIBMV[ÏOBCBDJBEP3PWVNB%FQPJTEBTHBSBOUJBTEF
segurança dadas para se retomarem os trabalhos na península de
"GVOHJ  FTUB TFNBOB P FYFDVUJWP BQSPWPV P 1MBOP EF %FTFOWPMWJNFOUP EP 1SPKFDUP 3PWVNB -/(  RVF EFTDSFWF B QSPQPTUB EP
desenho e construção de duas unidades de produção de gás natural
MJRVFGFJUP (/- FJOGSBFTUSVUVSBTSFMBDJPOBEBT RVFQSPEV[JSÍP
DFSDB EF  NJMIÜFT EF UPOFMBEBT EF (/- QPS BOP " %FDJTÍP
'JOBMEP*OWFTUJNFOUPÏEBRVJBVNNÐT

t

.BTFORVBOUPDBNJOIBNPTQBSBP%'*MÈQBSBBTCBOEBTEP3PWVNB IÈDIVNCPRVFOUFTPCSF1$"EPCSBÎPDPNFSDJBMEP&TUBEP
OB ÈSFB EF IJESPDBSCPOFUPT 0 IPNFN  RVF KÈ GPJ WJDF OP BDUVBM
governo, é acusado de quase tudo por uma banda de descontentes
com muitas pontas ligadas à equipa ligada à administração anteSJPS3FTUBTBCFSTFPEPTTJFSOÍPDIFHBËTNÍPTEBNBEBNF##

t

/VNBPVUSBFTUBUBM DPOUJOVBDPOGVTPQMBOPEFOFHØDJPTRVFÏTVQPTUPEBSSFDFJUBTQPTJUJWBTFNUFSNPTEFDPSFCVTJOFTT.BTPRVF
se vê são negócios de periferia, como o imobiliário e agora serviço
de bombeiros para um projecto de gás urbano que, pela imobilidade, rivaliza com as câmaras orwelianas da administração do
DBDIJNCP$PNPBRVFDJNFOUPTÞCJUPOP$"EBQFUSPMÓGFSBOBDJPnal, possivelmente é lá que os “amarelinhos” vão fazer a primeira
JOUFSWFOÎÍP

t

0OEFOÍPBOEBNPTCFNOBGPUPÏOBÈSFBEFTFHVSPT0TFTQFStos da área dizem-nos que apenas 10% dos danos provocados pelo
DJDMPOF*EBJÏRVFFTUÍPTFHVSBEPT VNTJOBMRVFEFNPOTUSBVNB
fraca cultura de seguros, num país que está 35 anos atrasados em
SFMBÎÍPBPTWJ[JOIPTEBUFSSBEPTDVOIBEPT

t

Se em seguros somos modestos, a pedir não somos envergonhaEPT 0 DBEFSOP EF FODBSHPT EB DPOGFSÐODJB QBSB QFEJS NPMB BPT
EPBEPSFTKÈVMUSBQBTTPVPTUSÐTCJT%J[FNRVFÏBEFTGPSSBËTFDB
EFGVOEPTEFDPSSFOUFEBiQVOJÎÍPwEBTEÓWJEBTPDVMUBT3FTUBTBCFS
se os doadores vão mesmo abrir os cordões à bolsa perante tão
BWVMUBEBRVBOUJB

t

Mais extremados ainda são os que estão a espumar de raiva no
ramalhete dos propagandistas do regime, muitos deles que transiUBSBNEPHVFCV[JTNP$PNBFOUSFWJTUBEBEBQFMPFOHFOIFJSPEP
planalto a um jornal tido como da oposição, perderam o norte e
QFEFNPSJFOUBÎÜFTTPCSFBOPWBDBSUJMIBEFJOTVMUPT

Dívidas ocultas

ONU dá “armas” a Moçambique
para recuperar activos roubados

M

oçambique pode accionar
a Convenção das Nações
Unidas Contra a Corrupção (UNCAC, na sigla inglesa) para persuadir os estados com
cidadãos envolvidos na operação das
dívidas ocultas a cooperarem na recuperação dos activos provenientes do
esquema e indemnização por danos,
disse em Maputo o jurista norte-americano Richard Messick.
Richard Messick, perito em legislação
internacional anti-corrupção, apontou
os caminhos que as autoridades moçambicanas podem trilhar para que o
país seja ressarcido no caso das dívidas
ocultas, quando falava na “Conferência internacional sobre recuperação de
activos”, inserida na campanha “Eu
não pago as dívidas ocultas”, organi[BEBQFMP$FOUSPEF*OUFHSJEBEF1ÞCMJDB $*1 
“Se ﬁcar judicialmente provado que
houve práticas corruptas na operação em torno das dívidas secretas, o
Estado moçambicano tem, no plano
internacional, meios para recuperar os
activos roubados e para ser compenTBEPQFMPTEBOPTw EFDMBSPV.FTTJDL
" QSPQPTUB EF .FTTJDL BDPOUFDF
numa altura em que ﬁguras em torno
EPBOUJHP$IFGFEF&TUBEP "SNBOEP
Guebuza, incluindo o seu ﬁlho Dambi Guebuza, estão detidos em conexão
com o escândalo das chamadas dívidas
PDVMUBT
" 1SPDVSBEPSJB (FSBM EB 3FQÞCMJDB
UBNCÏNBQSFTFOUPVVNBEFOÞODJBBP
5SJCVOBM "ENJOJTUSBUJWP DPN WJTUB B
responsabilização ﬁnanceira dos gesUPSFTQÞCMJDPTFEBTFNQSFTBTQÞCMJDBT
envolvidas na celebração e gestão dos
contratos de ﬁnanciamento, fornecimento e prestação de serviços relativos

ËTFNQSFTBT&."56. 1SPÓOEJDVTF
.".
/B BMUVSB  P 'VOEP .POFUÈSJP *OUFSOBDJPOBM '.*  DPOTJEFSPV FTUB
decisão como um passo encorajador
para garantir a responsabilização, reiterando a necessidade de preencher as
lacunas de informação no relatório de
BVEJUPSJB EBT FNQSFTBT &."56. 
1SPÓOEJDVTF.".

Cooperação judiciária
Messick fundamenta que, sendo todos
os estados que têm alguma relação
com o processo das dívidas ocultas
TJHOBUÈSJPT EB $POWFOÎÍP EBT /BÎÜFT6OJEBT$POUSBB$PSSVQÎÍP JOcluindo Moçambique, há lugar para a
cooperação judiciária e consequente
julgamento, recuperação de activos e
JOEFNOJ[BÎÍPQPSEBOPT
“Moçambique é parte desta convenÎÍP UBMDPNP'SBOÎB -ÓCBOP &NJSBEPT «SBCFT 6OJEPT  &TUBEPT 6OJEPT
EB"NÏSJDBFPVUSPTFTUBEPTDPNQBSUJDJQBÎÍPPVJOUFSFTTFOPDBTPw GSJTPV
"TBVUPSJEBEFTNPÎBNCJDBOBTQPEFN
intentar directamente acções nos tribunais de outros estados, constituir-se
assistente em processos já instaurados,
apoiar entidades independentes com
legitimidade para pleitear e pedir à
jurisdição de outros países o cumprimento obrigatório de sentenças de
tribunais moçambicanos, produzidas
no respeito pelas regras básicas de um
FTUBEPEFEJSFJUP
Richard Messick, um funcionário reformado do Banco Mundial, disse que
QBÓTFT DPNP ;ÉNCJB  /JHÏSJB  $BTBquistão e Tailândia foram compensados por danos que sofreram, devido
a acções corruptas de altos dirigentes
EPTTFVTQBÓTFT

03FJOP6OJEPEFWPMWFVGVOEPTGSBVdulentamente sacados e depositados
OPQBÓTQFMP1SFTJEFOUF[BNCJBOP'SFderick Chiluba, que governou aquela
OBÎÍPBGSJDBOBFOUSFF
AA0(PWFSOP/JHFSJBOPSFDFCFVUBNCÏN EP 3FJOP 6OJEPT SFDVSTPT PCUJEPT BUSBWÏT EF VN DPODVSTP QÞCMJco fraudulento na área petrolífera’’,
FYFNQMJmDPV3JDIBSE.FTTJDL
1PS TFV UVSOP  P CBTUPOÈSJP EB 0SEFNEPT"EWPHBEPTEF.PÎBNCJRVF
0".  'MÈWJP .FOFUF  EFGFOEFV B
criação de uma entidade vocacionada
à recuperação de activos provenientes
de recursos desviados do Estado, assinalando que a falta desse mecanismo é
VNJODFOUJWPËDPSSVQÎÍP
i"MHVÏNQPEFQSFGFSJSQBTTBSBOPTOB
cadeia, para depois vir desfrutar dos
activos que conseguiu com a sua acUJWJEBEF DSJNJOPTBw  EFDMBSPV 'MÈWJP
.FOFUF
6NB FOUJEBEF WPDBDJPOBEB Ë SFDVQFração de activos teria poderes especiais
para essa vocação, o que tornaria céleSFFFmDB[PTFVUSBCBMIP
'BMBOEPOBPDBTJÍP PEJSFDUPSEP$*1 
Edson Cortez, defendeu que a garantia dos autores de apropriação indevida de recursos do Estado de que
ninguém tocará no seu património
DPOTUJUVJVNJODFOUJWPËDPSSVQÎÍP
“Muitos preferem passar anos na cadeia, para mais tarde desfrutarem do
produto da corrupção, porque sabem
que este não será tocado”, frisou EdTPO$PSUF[
"TEÓWJEBTPDVMUBTSFTVMUBSBNEFBWBJT
de pouco mais de dois mil milhões de
dólares, secretamente autorizados pelo
anterior governo moçambicano, entre
F BGBWPSEFFNQSFTBTQÞblicas ligadas à pesca e segurança maSÓUJNB

Em voz baixa
t

"QFTBSEBQVCMJDJEBEFBDBSHPEBEVQMBNVTJDBMNBJTCBEBMBEBDÈ
do burgo e de centenas de barracas pintadas a preceito, a populaça está de amores com uma nova cerveja com nome autóctone,
QBSFOUFEBRVFMBRVFEFDPSBPTFTUÈEJPTPOEFKPHB.FTTJF4BMBI
/JOHVÏNQFSDFCFNFTNPBUSPDBEFBNPSFTy

