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Coligação de ONG's" 

Nossa Refª/087/LNK//07 
Maputo, aos 14 

de Abril do 2007 

SUA EXCELÊNCIA PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

MAPUTO 

ASSUNTO: Esclarecimento e posicionamento da LINK 

Senhor Presidente Excelência, 

1. Os partidos políticos, as eleições e a imprensa livre sâo condições 
necessárias para se operar uma sociedade democrática, mas não 
suficientes. 

2. À sociedade civil cabe um papel muito mais relevante do que o que se 
delega à classe politica e jornalística, posto que forma a grande massa da 
maioria, sujeito e objecto de tudo que se chama Estado Nação 

3 Se um ambiente de liberdade, assente na base de boa governação 
politica e coorporativa para que os governados escolham seus legítimos 
governantes e fundamento central de uma democracia participativa e 
envolvente que finaliza com formação e reprodução da classe politica, a 
contrapartida da sociedade civil é o exercício da cidadania 

4 De acordo com o previsto no Artigo 5o com epigrafe designação no seu 
numero 1 respeitando o disposto no número 2 do Artigo 4. alínea b). que 
versa sobre o mandato de oito (8) membros a serem propostos pelas 
organizações da sociedade civil mediante anúncio nos órgãos de 
comunicação social a ser feito pelos membros eleitos, nos termos da 
alínea a) do número 1 do Artigo em referência, a LINK - FÓRUM DE 
ONGS MOÇAMBIQUE, em cumprimento escrupuloso dos instrumentos 
normativos legais acima citados, vêm mui respeitosamente e com a 
devida vénia, prestar o devido esclarecimento do seu posicionamento e 
requerer a Vossa Excelência o seguinte face ao abaixo exposto. 
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5 A LINK - FÓRUM DE ONG'S MOÇAMBIQUE, na Sua qualidade de 
Umbrela da sociedade Civil, assegurado pelo mandato nacional, irá 
apresentar oportunamente, após convite a ser formulado pela Comissão 
já criada pela Assembleia da República por membros indicados pelos 
partidos políticos com assento no parlamento multipartidário, aquela que 
na sua óptica constituirá o elenco que espelhara a heterogeneidade do 

6 sector assim como a representatividade nacional respeitando 
obviamente as candidaturas dos membros da sociedade civil residentes 
nos designados maiores Círculos Eleitorais do pais: Nampula, Zambézia, 
Sofala, Cabo Delgado, Maputo província e as subsequentes. 

7 Os candidatos propostos a serem apresentados serão sem duvida, 
devidamente seleccionados para composição da CNE-Comissão 
Nacional de Eleições, com a certeza de que, de facto, os mesmos serão 
verdadeiramente representantes e a CARA da sociedade civil, que só por 
si transportarão a dimensão do país real. 

S Os candidatos que não forem seleccionados para CNE-Comissào 
Nacional de Eleições por terem sido cedidos oito (8) lugares pelo 
parlamento, serão integrados nas Comissões provinciais, distritais e de 
cidades como forma de assegurar a representatividade local. No 
momento oportuno e de acordo com o preconizado pela Lei número 
7/2004 recentemente harmonizada pelo Assembleia da República e 
promulgada, aos 06 dias do Mês de Dezembro do passado Ano de 2006 
peto Presidente da República de Moçambique 

9. A futura composição dos membros da sociedade civil a ser submetida à 
Assembleia da República será constituída por uma única lista com sete 
(7) membros e mais um (1) que será a CABEÇA DE LlSTA dos 
propostos, totalizando deste modo oito (9) membros efectivos propostos 
que. na devida altura, será tornado público A referida lista levará consigo 
membros suplentes que em caso de doença, morte ou indisponibilidade 
pessoal, serão solicitados a assumir a vagatura 

10. A lei aprovada define muito claramente na sua alínea b) que. “Oito (8) 
membros das organizações da sociedade civil legalmente constituídas, 
mediante anúncio na comunicação social feito pelos membros eleitos nos termos 
da alínea a) do número 1 do presente Artigo”. 

11.Só que a mesma Lei não disse que a Comissão eleita iria convidar 
plataformas, grupos temáticos, agrupamento de curiosos e mal 
informados, pessoas que vendem serviços às organizações da 
sociedade civil (assalariados) comodistas, meninos bonitos da mamã e 
muito menos amigos da mesma trincheira duvidosa 

12 O Conselho de Direcção da LINK, dentro da Lei, irá apresentar os 
legítimos representantes das associações espalhadas por todo o país, 
membros eleitos democraticamente e com mandato vigente. Líderes 
reconhecidos e conferidas poder nos estatutos para representar um grupo 
ainda que pequeno ou grande de cidadãos devidamente organizados e 

 

 

 

 

 

SOMOS A VOZ DA SOCIEDADE CIVIL. QUEREMOS PARCEIRO GLOBAL PARA VENCER! 

 



reconhecidos nas comunidades, pelo Governo local, credíveis, 
transparentes apartidários isentos de manipulação político/partidária e 
não indivíduos sem punho jurídico para tal condigna representação. 

13. A LINK declina desde já qualquer tipo de responsabilidade em relação ao 
espírito de movimentos estranhos, verificados em quase todas as 
Províncias do país protagonizados por indivíduos mal intencionados 
guiados por interesses alheios, desviados na essência de qualquer tipo de 
justificação plausível dentro da Agenda Nacional, induzindo alguns líderes 
das associações no erro grave, vergonhoso e Inconstitucional, semearam 
confusão no seio da Sociedade Civil. 

14 Toda a sociedade moçambicana esperava ansiosamente peia constituição 
da Comissão recentemente eleita peia Assembleia da República. Os 
referidos indivíduos constituíram rapidamente um “TEAM” que realizará 
reuniões clandestinas, falará de prazos, mencionará indevidamente 
nomes de alguns ilustres deputados, já tinha na manga a futura 
composição dos membros da sociedade civil junto do CNE-Comissão 
Nacional de Eleições, absurdo que parece tinha indicado o possível futuro 
Presidente da CNE-Comissão Nacional de Eleições, encomendara 
noticias forjadas para reivindicar posse e donos de pleno direito do 
processo. Aliás, o tal “TEAM” envolveu dois (2) conceituados jornalistas 
da praça (Quadros Seniores) que participara nas tais reuniões do “TEAM". 
O mesmo, à medida que ia reconhecendo o perigo do seu atrevimento 
em liderar o processo tão delicado como o que se avizinha, foi bater de 
porta em porta para pedir socorro, feliz ou infelizmente encontrou alguém 
que aceitara vir publicamente ludibriar ainda mais a sociedade civil, 
ignorando quase que por completo a legitimidade da Assembleia da 
República e os digníssimos 250 Deputados democraticamente eleitos 
nos seus círculos eleitorais 

15. Para o "TEAM* o que importa é apenas acomodar interesses pessoais, 
localismo, tribalismo e caçar oportunidade. Em nenhum momento a 
Agenda da Pátria Amada existiu ou existe para o “TEAM” Para o “TEAM” 
violar a Lei e agenda nacional não significa nada. Se bem que existe ou 
existiu então era uma vez 

16. Este tipo de comportamento grosseiro, não recomendável para a boa 
convivência democrática que se pretende construir neste país, deveria 
ser, na humilde opinião da LINK, imediatamente desencorajado e 
neutralizado pois, porque em nada prestigia o associativismo e muito 
menos ajuda para fortalecer as bases democráticas já lançadas e com 
resultados positivos possíveis. 

17.Cabe, no entanto, a quem de direito, tomar decisão que achar adequada 
como forma de repor a legalidade violada e reparar os prejuízos latentes 
no tecido social dos membros da sociedade profundamente lesados. 
Quanto à LINK apenas tem a missão de pressionar os órgãos decisórios 
do país de modo a que este tipo do "TEAM” deixe e evite criar confusão 
nos seus membros em todo o país. Todavia, contamos com o "TEAM” na 
condição de uma rápida mudança de comportamento A LINK aguarda a 
todo o momento recebê-lo na casa da sociedade civil. 
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Senhor Presidente. Excelência. 

Em nome dos Presidentes dos Conselhos de Direcção e dos restantes Órgãos 
Sociais dos Fóruns Provinciais. LINK apresenta sinceras desculpas à casa do 
Povo e a toda sociedade civil. 

A LINK quer assegurar a todos os envolvidos neste precioso processo que fará 
tudo ao seu alcance para dignificar o bom uso constitucional deste espaço 
conquistado por todos, não deixando de reconhecer o quão difícil foi obtê-lo. 

A LINK requer a anulação de qualquer candidatura constituída fora do âmbito 
legai de acordo com o previsto na Lei. 

Sem outro assunto de momento. subscrevemo-nos na mais elevada estima e 
consideração 

Maputo, aos 14 dias do mês de Abril do ano de 2007 

Cordialmente 
 
José Ricardo Viana Agostinho 

Presidente do Conselho de Direcção da Link 
Presidente do Conselho Regional da Codeza 

Membro do Fórum Nacional do Marp 

C/Conhecimento: 
> Sua Excelência Presidente da República de Moçambique 
> Sua Excelência Presidente do Tribunal Constitucional 
> Chefe da Bancada Parlamentar da Frelimo 
> Chefe da Bancada Parlamentar da Renamo - União Eleitora! 
> Comissão dos Membros aos Partidos Políticos eleitos para a CNE 
> Governadores Provinciais 
> Presidentes dos Conselhos de Direcção e restantes órgãos sociais dos 
    Foras Provinciais e Nacionais 
>  Órgãos de Comunicação social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMOS A VOZ DA SOCIEDADE CIVIL. QUEREMOS PARCEIRO GLOBAL PARA VENCER! 




