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Eleic6es locais adiadas

•
o Parliamento obrigou 0 go verno a retirar a sua 

proposta de lei sobre as eleicoes locais, pelo facto de 
as duas bancadas a considerarem inconstitucional. Os 
tres partidos no Parlamento, em consulta com 0 

governo, acordarao urn novo calendario para as 
elei<;oes, antes do fim da sessao ordinaria em causa, 
nos fins de Dezembro. ~ pouco pro vavel que as 
primeiras eleicoes locais possam ser realizadas antes 
de 1997. 

A Lei dos MunicCpios (3/94),aprovada pelo anterior 
Partamento rnonopartidario em 13 de Setembro de 
1994, estabelece que as eleicoes dos presidentes dos 
Conselhos Municipais e das Assembleias Municipals 
palo menos para as dez capitals provinciais e na 
Cidade de Maputo, reallzar-se-ao em data a definir 
par lei, at~ I de Outubro de 1996. 

a conjunto de propostas de leis do governo 
abrangiam as previstas eleicoes, estabelecimento de 
uma Comissao Nacional de Eleic;:oes e 0 

processamento eleitoral. Mas a Comissao parlamentar 
para os Assuntos .Jurfdicos. por unanimidade, 
considerou as propostas inconstitucionais. 0 parecer 
ilustra que a Lei Municipal original ~ inconstitucional. 
Surpreendentemente, a Comissao ~ dirigida por 
Ussumane Aly Dauto, que era Ministro da .Justica 
quando a Lei dos Munidpios foi aprovada, e que 
agora aceita que ele permitiu uma lei inconstitucional 
para ser aprovada (para mais detalhes, veja pagina 9). 

o Governo decidiu ir avante com as propostas de 
lei, argumentando que eram constitucionais. Mas, no 
dia 8 de Novembro, decidiu retlra-las, ap6s dois dias 
de debates, quando ficou claro que nao so a Renamo 
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e a UD se opunham a elas por as considerarem 
inconstitucionais, mas tambern alguns parlamentares 
por parte da Frelimo estavam de acordo com a 
Renamo e, assim, as propostas de leis poderiam ser 
reprovadas 

Esta foi uma situacao inesperada e notavel por 
duas razoes. Primeiro, os parlamentares da Frelimo 
estavam preparados para enfrentarem 0 seu proprio 
partido no governo. Segundo, os parlamentares da 
Renamo priorizaram a constitucionalidade em relacao 
tis suas exigl}ncias repetidas para eleic;oes mais cedo. 
Ambos sao sinais de uma maturidade, de crescimento 
rapldo do novo Parlamento. 

Dupla administracao 
continua 

A Renamo continua a administrar algumas areas que 
controlava no fim da guerra, ha trss anos, e exclue os 
oficiais governamentais nesta adrninistracao. 0 
problema ~ grave nas provfncias centra is de Manica 
e Sofala e nas do norte, de Nampula. Dois problemas 
no mAs de Outubro em Sofala aumentaram a tensao. 

Em Marrngu~, "capital" da Renamo no tempo da 
guerra, em Sofala, a primeira visita do govemador 
provincial Felisberto Tomas, no dia lOde Outubro, 
provocou uma grande confrontaeao. Dois 
funcionarios enviados pelo governador para preparar 
a visita foram espancados e expulsos. 0 governador 
decidiu, mesmo assim, efectuar a visita, mas a 
delegac;ao foi recebida a 25 quil6metros da vila pelo 
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admlntstredor do orsmto. Nobre Meque, e por CinCO 

pollcias, informando-a para voltar. 
Mf.1que ~ membro da Renamo indicado para 0 

cargo de administrador pela Renamo e nomeado pelo 
Govemo, nos termos do Acordo Geral de Paz de 
Roma de 1992. Mas ele e a pollcia foram 
escorracados um dia antes pela Renamo, que 
queimou as tendas Que serviram de habitacao para os 
polrcias ~~ disse que poderia matar Meque se 
permitisse a visita do governador. 

Meque, numa entrevista ao "D;l1r;o de 
Moryamb;que", que se publica na Beira, (13 de 
Outubro) afirrnou: Eles dizem que fui comprado pela 
Frelirno porque nao obedec;:o as ordens da Renamo. 
Sou um funcionario do Governo e este possui um 
chefe - nao posso obedecer a dois chefes. 

o governador Tomas e os jornalistas continuaram 
e visitaram a vila, onde Tomas proferiu um discurso 
perante centenas de pessoas. 

Mas foi uma expedlcao para uma terra estranha; 
a Renamo rnantem um controlo total da area, 0 diario 
"Notrcias" (13 de Novembro) afirmou que a Renamo 
possui alf 1.000 homens armados. Nunca foram 
desmobilizados e estao nas bases de Catema 9 

Massala, 15 a 40 quil6metros de Marfngu~. Os 
homens que guardam as armas informaram ao jornal 
"Notfcias" que estavam a espera de ordens para 
distribuir as armas e voltar a guerra. 0 presidente da 
Renamo, Afonso Dhlakama, negou esta informacao. 

A visita a Marfngu~ seguiu-se ao espancamento e 
rapto de Rui Frank, 0 respondvel do partido Frelimo 
em Gorongosa, tambem em Sofala, no dia 3 de 
Outubro. Este incidente largamente publicado, que 
ocorreu na presenc;a dos jornalistas, pareceu destinar
se a ser uma expulsao formal da Frelimo do distrito 
onde a Renamo recebeu tras vezes mais votos que a 
Frelimo nas eleic;:oes do ana passado. 

o rapto originou um protesto publico da recern

criada Liga Moc;:ambicana dos Direitos Humanos.
 
Numa declaracao de 19 de Outubro, a presidente da
 
Liga, Maria Alice Mabote, afirma que ap6s receber
 
ordens do seu dirigentei os homens do corpo de
 
seguranc;:a do presidente da Renamo, Afonso
 
Dhlakama, invadiram a casa do administrador distrital
 
em Gorongosa, onde cometeram ofensas corporals"
 
contra a esposa do administrador em estado de
 
gravidez muito avancado, e ameac;:aram matar 0
 

administrador. Depois espancaram gravemente 0
 

Frank, amarraram-no e forc;:aram-no a sair da casa.
 
No dia do incidente, Dhlakama estava a falar em 

Gorongosa. Frank disse que ele foi levado ao comfcio 
com as rnaos e os pes atados para ser apresentado a 
rnultidao par Dhlakama. Ainda arnarrado, ele foi 
levado a capital provincial, Beira, onde foi alojado no 
quarto de um hotel e mais tarde foi libertado. 
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Dupla adrnlnlstracao: 
Confusso e conflito 

Embora a a reconclliacao e a reintearacao estejam a 
avanc;ar em algumas zonas, tem havido uma serle de 
incidentes onde a Renamo exclufu funclonarios 
governamentais - incluindo alguns nomeados pela 
Renamo. Tambem tem havido varlas notlcias que dao 
conta que a Renamo ainda rnantern grupos de 
homens armados. 

A Renamo tem estado a encorajar os Irderes 
tradicionais a nao cooperarem com 0 Governo; os 
Ifderes tradicionais, apoiados por homens armados 
alegadamente ligados aRenamo, tomaram de assalto 
e controlaram a vila de Dombe durante alguns dias, 
no mas de Julho. 

Nas provfncias de Manica, Sofala e Nampula, os 
dirigentes locais da Renamo tall" estado a dizer as 
pessoas para nao cooperarem com 0 governo, 
incitando-as a recusarem pagar C'S impostos, enviar 
as suas criancas para as escolas do Governo, ajudar 
a Polfcia ou tomar parte em reunloes. 

Em Nhampoca, em Sofala, a Renamo expulsou 
uma equipa de agentes de vaclnacao que afirma que 
estava a dar "vacinas perigosas da Frelimo". A 
Renamo tambern tentou dar novos nomes as escolas 
locais, em homenagem ao seu primeiro Ifder, Andre 
Matsangafssa. 

Em Novembro, em Marfngu~, a Renamo expulsou 
quatro professores do ensino primario que foram 
enviados para 0 local em Julho. 

Existe uma preocupacao crescents relativamente 
aos contfnuos problemas de dupla administracao. 0 
Ministro da Adminlstracao Estatal, Alfredo Gamito, 
estabeleceu uma comissao de lnvestiqacao dirigida 
por Sr. .Jose Guambe, Director Nacional para a 
Administrac;:ao Local, que visitou alguns dos distritos 
em causa. 

A Frelimo e muito rfgida? 

Par alern do desejo obvio, por parte de alguns 
dirigentes locais da Frelimo, de manterem 0 controle 
das suas areas. dois factores parecem alimentar 0 

continuo conflito. Um dos factores ~ a animosidade 
por parte de alguns dirigentes da Frelimo, que nao 
querem dar a Renamo nao mais do que 0 

reconhecimento legal necessario. 0 outro, ~ a falta de 
genuina cornpreensao acerca do estilo europeu do 
sistema eleitoral de que 0 vencedor deve abarcar 
tudo. 

No Ambito do Acordo Geral de Paz, 0 Governo 
aceitou nomear membros da Renamo como 
administradores e responsavels das localidades em 
certas zonas antigamente controlados pela Renamo. 
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Em Chapa, uma localidade em Cabo Delgado, 0 

administrador indicado pel a Renamo faleceu,e este 
partido perguntou se poderia indicar 0 seu substitute. 
o governador Jorge Muanahumo recusou. dizendo 
correctamente Que a Renamo ja nao tem direito. Mas 
1550 parece uma decisao legalista marcadamente 
provocadora. 

o jornal "Domingo", tido como pro-Frelimo, disse 
que possui intorrnacao segundo a qual em Nampula 
o governador Rosario Mualeia demitiu um 
adrnirustrador distrital "por ser amigo do Dhlakama", 

Como aconteceu com os adrninistradores. a 
henamo tarnbern exigiu a norneacao de quadros de 
nivel nterior: e a IfItegra<;:ao no aparelho estatal dos 
seus professores, funcionarios da saude e polrcia, 
Aqul, a r espcsta tern sido extremamente variavel. 0 
M,f1lsterlO da Saude ja esta a \evar a cabo cursos de 
aperfeicoarnento de 257 antiqos trabalhadores da 
Renamo ligados a Saude. embora dois tercos 
possuam menos do que 0 sexto ana de escolaridade. 
o Mmisterio do Interior acordou treinar novamente e 
integrar nas torcas policiais 141 antigos guerrilheiros 
indicados pela Renamo. 

Mas 0 Ministerio de Educacao. com intransiqencia, 
recusou integrar no sistema estatal qualquer 
professor da Renamo que nao esteja qualificado - que 
sao poucos. Em algumas areas de Manica e Sofala, 
os professores da Renamo continuam a ensinar em 
locais onde 0 qoverno ainda nao e capaz de enviar 
professores formados. Pessoas que visitararn as 
escolas afirmam que rnuitos destes professores sao 
dedicados e, apesar da sua falta de formacao, estao 
a levar a cabo um trabalho aceitavel. Todos estao a 
ensinar sem vencimentos, e alguns granjearam 
grandes apoios por parte dos pais locals. 

Dhlakama acusa a polfcia 

Os membros ca Renamo estao a ser mortos pela 
Polfcia numa media de mais de dois por sernana, 
acusou a dirigente da Renamo, Afonso Dhlakama, 
numa Confersncia de Imprensa concedida no dia 14 
de Novembro em Maputo, Desde as eleicoes de 
Outubro de 1994, a Polfcia assassinou "mais de 120" 
membros da Renamo, segundo afirma. Ele recusou 
mencionar 0 nome de qualquer das vitimas ou 
apresentar as provas. "Nao ha nenhuma reconciliacao 
nacional em Mocambique". concluiu. 

Falta de compreensao 

Existe uma contusao evidente no pais acerca do 
significado de um partido ganhar a maioria dos votos 
num distrito ou provincia, mas perdendo as eleicoes. 

Em alguns discursos, Dhlakama tem estado a dizer 
que a Renamo "ganhou" em algumas areas e deveria 
air nomear os governadores, administradores e outros 
quadros 0 governo da Frelimo nessas areas e 
"ilegal", afirma Dhlakarna. Em certos lugares, 
particularmente em Nampula, onde Dhlakama atraiu 
muita rnultidao durante a visita efectuada em 
Outubro, as pessoas tern estado a apelar para novas 
eleicoes. porque a Renamo "ganhou" mas a Frelimo 
permanece no poder. 

Mocarnbique e um pais que sempre - nas eras pre
colonial, colonial, e no sistema rnonopartidario pos
independencia - possuiu um unico Ifder forte e um 
sistema rigidamente hierarquizado. As eleicoes do ano 
passado foram as primeiras rnultipartidarias ate hoie. 
e rnuitas pessoas veem-nas apenas como uma forma 
de selecionar um novo chefe. Assim sendo, as 
pessoas estao muito confusas nas provincias onde a 
maioria dos parlamentares ai eleitos sao da Renamo 
e a maioria das pessoas votaram par Dhlakama, mas 
a Frelimo e Chissano estao a governar . 

As eleicoes locais VaG complicar a problema, 
porque nao ha experisncia histories em Mocarnbique 
de os governas locais e nacionais estarem nas rnaos 
de diferentes partidos - algo Que muitas vezes causa 
tensao na Europa, onde existe muita experiencla. 
Finalmente, pode existir rnuita sensibilidade em 
ambos os lados relativamente as criticas e 
declaracoes que sao parte do processo do 
multipartidarismo robusto. Manuel Lole, chefe 
nacional de rnobilizacao da Renamo, justificou 0 rapto 
de Rui Frank pelo facto de este ter dito as pessoas 
para nao participarem no comicio de Dhlakama. Mais 
ainda, Frank disse a populacao que 0 presidente 
Dhlakama e um bandido, ladrao e assassmo. 
Sinceramente falando, estas palavras nao sao 
reconciliat6rias e transcend em os limites da accao 
polftica. Assirn sendo, temos que tomar medidas, 
assim disse Lole ao sernanario independente 
"Savana" , 

Mobilizar as pessoas para nao parncrparem em 
comicios au apelidar a lider da oposicao de ladr ao e 
assassino poderia nao ser um acto para alern dos 
limites do ambito politico em muitos paises 
europeus.Mas acontecera 0 mesmo nos estados 
africanos, onde ainda se presta vassalacern aos 
anciaos e dirigentes? 

Esta claro que muitas pessoas nao podem 
compreender por que e que os parlamentares que eles 
elegeram estao a discursar dizendo que 0 Governo e 
mau ou incompetente. Nao sao eles parte do 
"governo"? 

o Que aparentemente sucede e que muitas 
pessoas nao compreendem 0 sistema de governa<;:ao 
Que Ihes foi impasto, Que esta contra muitas das suas 
tradicoes. Os limites da accao pohtica e 0 papel da 
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cocs.cao neste novo sistema nao estao claramente 
def''ildos ou com preen didos. Na verdade, porque este 
sistema e uma ruptur a dr astica com 0 sistema 
tradrcronal tia a necessidade de uma grande 
educacao civic a 

Tentativa de golpe de estado? 

Rumores de golpe de estado, envolvendo antigos 
cor-andantes guemlhelros da Renamo e seus antigos 
apoiante s sul-atncano s. parrar arn em Maputo no fim
de-semana de 28-29 de Outubro 

Os rurnores seguiram-se a uma repentina e 
mesperada visit a do Vice- Presidente da Africa do 
Sui, Thabo Mbeki. e do vice-Ministro dos Neqocios 
Estrangeiros, Aziz Pahad, no dia 27 de Outubro. para 
se encontrar com 0 Primeiro-Ministro, Pascoal 
Mocumbi, em Maputo, e 0 lider da Renamo, Afonso 
Dhlakama, em Nacala. 0 sernanario independente 
"Demos" reportou que houve rnovirnentacao de 
militares mocambicanos ao lange das fronteiras com 
a Swazilandia e a Africa do Sui, sensivelmente no 
mesmo periodo. 0 sernanario "Demos" aponta que no 
irucio do mes Dhlakama teve uma reuniao com 
antigos generais guerrilheiros da Renamo, dentro e 
fora das Forcas Armadas de Defesa de Moc,;ambique 
(FADM). 

Tanto 0 Presidente Chissano como a chefia das 
Forcas Armadas distanciaram-se dos rumores sern. 
contudo, os desmentirem. 

o sernanario "Savana" classificou os rumores 
como uma ticcao e argumentou que os mesmos 
torarn lancados para erial' a instabilidade. 

Dhlakama qualificou as aleuacoes como sendo 
invencoes do service de intetiqencia rnocarnbicanos. 
SISE, e acrescentou que 0 SISE fez circular relatorios 
para os services secretes estangeiros. POI' sua vez, a 
SISE negou as reivindlcacoes de Dhlakama. 

Nao houve pris6es ou acusacoes reportadas nas 
Forcas Armadas, para se confirmar Que de facto 
houve uma "tentative de golpe". Nao pode tel' side 
serio. 

Mbeki foi citado pela imprensa sul-africana - e 
acredita-se em muitos circulos em Mocarnbique - em 
como tendo ido vel' Dhlakama apes uma solicitacao 
de Chissano ao Presidente Nelson Mandela neste 
sentido. Mbeki tem sido apontado como um Dos que 
levou Dhlakama de volta as eleicoes ap6s a sua 
ameaca de retirada nas eleicoes do ano passado, e 
acredita-se Que tenha pressionado Dhlakama, desta 
vez, para estar dentro do processo de paz. 

Mas os rumores e a visita de Mbeki eram 
elementos que alimentavam as grandes tens6es 
causadas pelo rapto de Rui Frank e pelas cada vez 
mais duras declaracoes da Renamo sobre a 
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ilegitimidade do Governo da Frelimo nas zonas onde
 
a Renamo arrecadou a maioria DOS votos.
 

Como 0 "Demos" comentou, os rumores
 
mostraram a extrema fragilidade da nova ordem
 
dernocratica.
 

Renamo necessita de dinheiro 

A comunidade internacional esta apenas a brincar
 
connosco, queixou-se 0 dirigente da Renamo, Afonso
 
Dhlakama para Quem ela esta a tentar evitar
 0 

desaparecimento do seu partido. Numa entrevista ao
 
sernanario dominical "Domingo" (lOde Setembro)
 
disse que embora ele esteja pessoalmente cometido
 
com a paz, ha algumas pessoas no partido que
 
podem voltaI' a guerra se a Renamo nao obtiver mais
 
dinheiro da comunidade internacional.
 

As estimativas do sernanario "Domingo" apontam
 
que a Renamo tem dividas de US $ 5 milh6es,
 
incluindo US $ 600.000,- a uma empresa portuguesa
 
de relacces publicas. Recebe 0 equivalente de US
 
$85.000,- mensalmente do orcarnento estatal, mas
 
Dhlakama afirma que este montante cobre apenas
 
dois tercos das despesas correntes do partido e nao
 
da campo para investimentos.
 

Os membros da Renamo estao a ser forcados a
 
sairem das casas que ocupam em Maputo, pois 0
 

partido ja nao tem capacidade para pagar 0 aluguer,
 
assirn afirmou Dhlakama. De facto, 0 jornal "Noticias"
 
reportou que, pur exemplo, a Renamo nao paga as
 
rendas do complexo residencial Que ocupa na Costa
 
do Sol, pertencente a Iabrica estatal Vidreira de
 
Mocarnbique. As rendas sao de US $ 6.000,

mensais, estando a Renamo a ocupar as casas desde
 
o perfodo das eleicoes do ana passado. 

No mes de Julho, Dhlakama fez um apelo a Uniao
 
Europeia para a atribuicao de fundos. Em Outubro. 0
 

Embaixador espanhol, Francisco Viqueira, disse que
 
a Uniao Europeia estava a estudar a possibilidade de
 
Iiquidar as dividas de Renamo e ajudar todos os
 
partidos politicos de Mocarnbique. Acrescentou que
 
a Uniao Europeia foi informada pelas Nacoes Unidas
 
que ainda existem alguns recursos do fundo
 
estabelecido para ajudar a transforrnacao da Renamo
 
de urna orqanizacao militar em partido politico.
 

Parlemento: 
Local de concenso 

Contrastando com a tensao entre os partidos fora do
 
Parlamento e as grandes disputes que marcararn a
 
prirneira sessao parlarnentar de Dezernbro do ana
 
passado. actualmente 0 consenso esta na ordem do
 
dia no Parlamento. Ha uma estreita cooperacao entre
 
os partidos e os parlamentares. Poucas quest6es tern
 

processo de paz ern Mocsmbique 16 -- Dezernbro 1Si9f» .. - 4 

J 



stdo levadas para a votacao: as partes retirararn os 
pacotes de propostas que poderiam ter side 
reprovadas. As Cornis soe s estabelecidas, de uma 
forma Qef"al trabalham por consenso 

ISlO tern dado azo a divisoes e algumas tensoes no 
seio dos dois principais partidos no Parlarnento e suas 
respectivas liderancas nao parlementares. Um 
partamentar da Frelimo queixou-se de que 0 Governo 
ainoa pensa de uma forma rnonopar tidaria e que pode 
simplesmente ditar aos parlamentares da Frelimo 0 

Que devern fazer, encuanto os pr oprio s parlarneruares 
estao agora a pensar de uma forma rnultipartidar ia 
• Estamos a mudar ocrque trabalhamos com a 
P,eGarno e .nfluervcrarn o-no s uns aos outros". 
cor-ver-tou a oartarneruar 

~jelaer rv1utela, o a Frehrno e pr esicente da 
COmiSSaO da Agricultura e do Desenvolvimento 
Regional, disse que "riao somos apenas legisladores; 
ternos que controlar 0 governo e manter uma 
distancia crttica dele, Queremos fazer crfticas 
construtivas e 0 governo deve reagir para comentar 
de fora". 

Evitando conflitos 

As partes parecem ansiosas em evitar conflitos no 
Parlamento, e muitas vezes tern retirado os pacotes 
de propostas de leis em vez de as deixarem ser 
vencidas: 

A Renamo retirou uma serie de propostas de leis 
consideradas inconstitucionais pela Comissao dos 
Assuntos .Jundico s e Legalidade. Nurna sessao 
especial, a Renamo retirou as propostas de leis para 
estabelecer urn Conselho da Republica para 
aconselhar 0 Presidente e para formalmente 
estabelecer um Conselho Cons titucional. apos aquela 
~omlssao t e r concluido que e s t as sao 
responsabilldades do Presidente da Republica e nao 
do Parlamento, Nurna sessao ordinaria, a Renamo 
retirou um pacote de leis referente a nova toponfmia 
das crdades e distritos e a necessidade de rever a 
divisao administrativa do pais, 

Do mesmo modo, 0 governo retirou 0 pacote de 
leis sobre os rnunicfpios. 

Sempre que a Renamo esta contra uma proposta 
de lei, opta por permanecer em silencio no momento 
do debate. I'Jao fala nem 'Iota. Esta situacao ocorreu 
com a nova lei de cam bios e a pr oposta de lei para 
incorporar uma Convencao das Nacoes Unidas na Lei 
Maritima e para 0 estabelecimento de tribuna is 
maritimos, 

Dois dos 39 artigos da Lei Marftima foram 
considerados inconstitucionais pela Comissao dos 
Assuntos Juridicos e de Legalidade, e a Renamo 
argumentou que toda a proposta de lei deveria ter 
sldo retirada, como aconteceu com as leis sobre as 

Bole tim sabre 0 

autarquias. Em vez disso, a Frelimo simplesmente
 
apagou um artigo que poderia ter permitido ao
 
governo ratificar as convencoes rnarttirnas. em
 
violacao da clausula constitucional que concede estes
 
poderes exclusivamente ao Parlamento, e reveu outro
 
artigo que permitiria ao Governo "Iegalizar" em vez de
 
"regular" em assuntos resultantes desta lei.
 

MP's recordem-se do povo 

Ate aqui 0 Parlamento tem estado fundamentalmente
 
a apreciar pacotes de leis submetidos pelo Governo e
 
com a sua pr6pria oruanizacao interna. Mas onde tem
 
sido livre de agir, tern-se mostrado pr6ximo do
 
pensarnento publico.
 

o Comissao dos Assuntos Juridicos e de 
Legalidade apresentou uma Ler--cre-peti"<;'au--qm!---tot------
aprovada pelo Parlamento em Outubro. A 
Constituicao da aos cidadaos 0 direito de peticionar 
o Governo, mas nao estabelece regras. A nova lei da
 
aos cidadaos amplos direitos e imp6e drasticas
 
limitacces ao Governo. Uma peticao e qualquer
 
queixa, solicitacao ou proposta para qualquer
 
departamento ou instituicao governamental. Ela pode
 
ser feita em qualquer forma e nao requer
 
pagamento de taxas (dando-se fim ao sistema que
 
exigi a que 0 requerimento fosse feito num papel
 
especial com estampilhas fiscais). Ninquern pode ser
 
penalizado por uma peticao. 0 Governo deve
 
responder dentro de 60 dias.
 

De acordo com as novas leis em vigor, 0 Governo
 
vai ao Parlamento para responder aos dsputados tres
 
vezes em cada sessao. As primeiras quest6es
 
colocadas pela Frelimo ao seu pr6prio governo,
 
levantando questoes que foram motivo de grandes
 
discussoes publicas foi 0 processo das privatizacoes
 
e quem S8 beneficia, aurnento do custo de vida,
 
criminalidade e drogas, nsqociacoes com 0 FMI, e
 
Educacao (especialmente a corrupcaol. 0 sernanario
 
"Savana" colocou as quest6es da seguinte forma:
 
Esta semana os parlamentares recordararn-se do
 
povo.
 

A Frelimo descentralizou a apresentacao preliminar
 
das questoes. Cada grupo de parlamentares da
 
Frelimo, das 11 provmcias. reune-se sernanalmente,
 
durante a sessao, e cad a um elabora um questionario
 
preliminar. Os chefes dos 11 grupos reunern-se para
 
sistematizar as diferentes perguntas. ..... -. . 

Contudo os parlamentares mostraram nao estar a
 
par de como usar 0 sistema de perguntas. Nem a
 
Ren<lmo, nem a UD submeteram as suas perguntas
 
atempadamente, e as "perguntas" da Renamo eram
 
meras declarac;:6es.
 

o governo foi a Assembleia preparado para
 
responder apenas as ultimas perguntas da Frelirno, no
 
prirneiro tumo da sua apresemac;ao. Mas as respostas
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as oercuntas relativas a Educacao provocararn tao 
grandes debates -40 parlamentares pediram a 
paravra e houve grandes criticas ao sistema de 
Educacao par parte da Renamo- de que nao havia 
tempo para a Mlnistro das Finances Tomas Salornao 
para responder as quest6es do FMI 

Constitu cionalidade: 
Novo respeito 

CJcorreu uma rapida rnudanca. envolvendo uma novo 
costura pela constituciorialidade. No decurso dos 
debates nesta sessao oarlarnentar. os Parlamentares 
das trss bancadas expressaram urn cometimento 
genuino para com a constituicao. como lei suprema 
da nacao 

A Renamo deseia mudar a Constltuicao. mas nao 
esta preparado para evita-Ia 

Por outro lado, alguns parlamentares da Fre!imo 
que foram membros do governo admitem que no 
passado nao prestaram uma atencao especial a 
Constituicao quando estavam a elaborar propostas de 
leis, e que so agora chegaram a esta realidade. Sao 
crfticos em relacao aos ministros do actual governo, 
pelo facto de nao compreenderem que esta rnudanca 
de atitude e genuina. 

Revisao constitucional 

A pedido da Rename. a terceira sessao ordinaria do 
Parlamento foi precedida por uma extraordinaria nos 
dras 11 - 13 de Outubro, para debater questoes 
c:onstitucionais e de procedimento. Foram 
estabelecidas duas comiss6es"ad hoc" para proporem 
rnudancas constitucionais e um novo hino nacional. 

A comissao constitucional deve relatar na proxima 
se ssao do Pariamento como consultara 0 publico; ela 
oeve elaborar 0 seu relat6rio final nos meados de 
Fevereiro de 1997. A Renamo deseja reduzir 0 poder 
do Presidente da Republica e introduzir outras 
mudancas. mas as emendas constitucionais requerem 
dois tercos de voto no Parlamento, 0 que pressup5e 
a necessidade de um acordo entre a Frelimo e a 
Renamo para tal acontecer. 

A comissao constitucional possui 31 membros: 16 
por parte da Frelimo, 14 da Renamo e 1 da Uniao 
Dernocratica (UD). 0 presidente e 0 Hermenegildo 
Gamito (Frelirno) e 0 secretario, Jatar Gulamo 
(Rename]. 

o hino nacional contern palavras como "Viva a 
Frelimo", que ja nao sao entoadas. mas a cancao 
deve mudar. A cornissao vad hoc" possui 8 elementos 
cor parte da Frelimo, 6 da Renamo e 1 da UD. 0 
presidente e Almeida dos Santos Tambara (Renamo) 
e 0 secretario e 0 rnusico Roberto Chitsondzo 

(Frelirnol . 
A proposta da Renamo oara rnudar a cornposicao 

da Comissao Permanente do Parlamento dos actuais 
15 membros (8 da Frelirno. 5 da Renamo e 2 da UDI 
para 20 (sendo 10 da Frelimo, 8 da Renamo e 2 da 
UD) para que de urna forma mais exacta possa 
reflectir a equilibria no Parlamento, foi rejeitada numa 
das poucas votacoes realiz adas. 
A UD, que apenas possui 9 lugares dos 250 
existentes no Parlamento, recusou ocupar os seus 
lugares nas duas comiss6es "ad hoc" reclamando 
que deveria ter lugares na mesma proporcao da 
Comissao Permanente. Exigia 5 dos 31 lugares da 
comissao constitucional. Em vez disso, ela recebeu 1 
lugar, proporcional aos seus assentos no Parlamento. 

Cornissoes parlamentares: 
Dedicacao no trabalho 

A maior parte da accao do parlamento esta a 
processar-se atraves das 7 comiss6es estabelecidas 
na sessao parlamentar de Marco/Abril, Na sua 
rnaioria, elas encontram-se regularmente no interegno 
dos trabalhos das sess6es. As cornissoes. mais do 
que dedicar-se a fazer consideracoes sobre as 
propostas Que a ela sao submetidas, ou que as 
submetem ao parlamento, levantam tarnbern 
quest6es que sao de interesse directo do publico e a 
margem dos debates em relacao as propostas de lei 
no parlamento. 

As presidencias e os secretariados das comiss6es 
sao distribuidos entre os trss partidos. A Frelimo 
como partido rnaioritario, toi capaz de escolher as 
comiss6es Que queria diriqir , Cad a comissao pOSSSUI 

15 membros e cada partido seleccionou os seus 
membros para as referidas comiss6es e os nomeou 
on de julgou ser de conveniencla propria, para as 
funcoes de presidente e secretario. Os 
parlarnentares foram capazes de decidir se desejam 
ou nao ser membros das cornissoes vigentes; muitos 
nao optararn por causa dos seus compromissos 
pessoais ou politicos, os quais Ihes consomem multo 
do seu tempo. 

Tanto a Frelimo como a Renamo tentaram escolher 
membros, especialmente para areas de acordo com 
a sua experiencia.Na Comissao de Agricultura, 
Desenvolvimento Regional, Admmistracao Publica e 
Poder Local, 0 respectivo Presidents. Helder Muteia 
(Frelirno) e um veterinario e como membros estso 
inclusos agricultores, um tecnico aorarlo. um ex
professor na Faculdade de Agronomia, um 
econornista, e um ex-funcionario do Governo 
envolvido em quest6es do desenvolvimento. 

Chico Francisco (Renamo), presidente da 
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Comissao das Actividades Econ6micas e Services, li 
urn hidrologista, enquanto que dentre os restantes 
membros que integram a comissao constam homens 
de neg6cios, dois antigos trabalhadores dos 
c.minhos de Ferro (a comissao abrange tarnbern os 
~es), um ex-director provincial de Industria e 
Energia e tarnbern um antigo trabalhador de uma 
C8IVOeira. 

"Possuimos experiencia relevante", afirmou 
Francisco. 0 Que significa que as pessoas estao a 
tomar as comiss6es com muita seriedade. As 
co rni ssoes possuem conhecimentos para 
aprofundarem mais as questoes, de modo a que "as 
oiscussoes nao se transformern em debates 
polfticos", explicou Francisco. 

As comissoes revelaram um alto grau de 
cooperacao mterpartidario e profissionalismo. 
"Certamente existem algumas diterencas polfticas, 
Mas ate aqul nunca votamos na nossa comissao. 
Sempre decidimos por consenso," afirmou Muteia. 

o Governo nunca tentou dar directrizes directas 
aos membros que integram as comissoes. Quando as 
propostas sobre as eleic;oes do governo local foram 
apresentadas. os membros da Frelimo foram 
informados que eram livres de discutir sobre as 
mesmas , que afinal acabariam sendo rejeitadas. 

Alargar a forma de trabalhar 

A prioridade das cornissoes tem sido a de considerar 
as propostas de leis pelo governo ou pela oposicao, 
para a sessao seguinte. mas elas tambem tern 
direccionado a sua accso no sentido de iniciar 
ciscussoes de temas a submeter a uma proxima 
sessao do parlamento. A maioria das cornlssoes 
mant~m ou estabelecem uma aproximacao com 
rninistros, de acordo com as areas especlficas e essa 
pratica generaliza-se. na presente legislatura. 

Por exemplo, a Comissao de Agricultura 
entrevistou 0 Ministro da Agricultura acerca da nova 
Lei de Terras que esta em discussao mas que nao in~ 

ao Parlamento ate asegunda sessao do pr6ximo ano. 
A Comissao das Relac;oes Internacionais obteve 

provas a partir de diversos embaixadores. Varias 
cornissoes contactaram, igualmente, representantes 
de agancias de assistencia. 

A maioria das cornissoes esta a enviar os seus 
membros individual ou colectivamente, em pequenos 
grupos, para visitar locais relevantes de acordo com 
os interesses; muitas vezes, os membros das 
cornissoes.por iniciativa pessoal, no intervalo das 
sessoes realizam visitas nas suas provfncias de 
origem. 

As comissoes estao tarnbern a analisar questoes 
levantadas pelo publico. A pedido do Grupo de 
Solidariedade para com 0 Timor leste, a Comissao 

das Helacoes Internacionais apoiou a criacao de um 
grupo parlamentar de interesse sobre 0 Timor Leste. 
A Comissao das Actividades Economicas e Services 
analisou os problemas da LAM, a companhia aerea 
nacional. a pedido do seu sindicato. 

o relat6rio da Comissao das Actividades 
Econ6micas fez notar que as suas primeiras sessoes 
eram essencialmente uma iniciacao - 0 primeiro 
contacto com a realidade econ6mica. 

Ouestoes quentes 

As privatizacoes e a comercializacao sao algumas das 
questoes quentes discutidas pelas comissoes. A 
Comissao das Actividades Econ6micas tem estado 
abertamente a criticar 0 programa de privatizaeoes, 
a!ertando que tem havido "uma falta de 
transparencia", e a outra lacuna reside em nao se dar 
prsterencia aos mocarnbicanos. Aos trabalhadores 
nem sempre Ihes li dada a quota de 20% Que 
deveriam ter. Em alguns casos as pessoas que 
ganham 0 concurso para a compra de companhias, 
nao as t@m mantido em funcionamento e casos h~ 

em que ales as tem "tornado em armazens". 
o Sr. Francisco, presidente da comissao, tem 

manifestado um particular interesse pelo Corredor da 
Beira, os seus caminhos de ferro e 0 porto, Que 
segundo afirma, mostra aquele empreendimento que 
as companhias estatais podem ser rentaveis -"elas 
provaram que nao li necessario privatizar, para se 
acabar com a ineficiencia e fazer lucros". 

A comissao tarnbsm charnou atencao do "perigo 
da extincao da industria taxtil nacional", 

As cornissoas das Actividades Econ6micas e de 
Agricultura analisaram a comercializacao aarrcola e 
alertaram para 0 facto de que 0 congelamento do 
credito (imposto pelo FMI) significa que os 
comerciantes nao sao capazes de adquirir 0 milho e 
outros produtos produzidos pelos camponeses. A 
Comissao para a Agricultura alerta que os 
comerciantes, em relacao ao milho, estao a pagar 
menos Que 0 preco mfnimo oficial estipulado. Ela 
tambem apela para um novo sistema de 
financiamento agrfcola. 

Regras diversas 

Cada uma das sete cornissoes concebeu e redigiu as 
suas proprias regras de funcionamento; existern 
grandes diferencas, Por exemplo, sobre a questao de 
reunioes abertas ou ~ porta fechada as cornissoes de 
Agricultura, Actividades Econ6micas,e Plano e 
Orcarnento, definiram que as reunioas sao a porta 
aberta a nao ser que as cornissoes decidarn em 
contrario, enquanto as outras quatro cornissoea nao 
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se pronuncrarn. Apenas auas -oa ueresa e aos I erevisao razem uma conertura oiana aas sessoes ao 
Assuntos Jurfdicos- estabeleceram formalmente parlamento; a TV possui tarnbern urn sumario de uma 
subcornissoes. Ap6s discussoes no parlarnento hora das actividades semanais do parlamento.No que 
decidiu-se harmonizar 0 coniunto das sete diz respeito as reportagens das sessoes, 0 

regularmentos em vigor. hebdornadario "Notlcias" tem tarnbern estado a 

Sabre a parlamenta: 
Limitacces de instalacoes 

o Parlarnento tem estado a trabalhar com rnuitas 
lirnitacoes em termos de instalacoes e equipamento, 
e apasar de um ano de discussoes, tem ainda havido 
pouca assistencia pratica por parte dos doadores: Ha 
a registar fotocopiadoras da Suica e dos Estados 
Unidos da America, urn fax da Suica, tres 
computadores da AWEPA, e material do escrit6rio da 
Fundacao Fredrich Ebert. 

Um grande nurnero de trabalhadores do 
Parlamento tem desenvolvido um trabalho apreciavel 
a despeito da talta de recursos, mas tem tarnbern 
havido tensoes. as trabalhadores acusam os 
parlamentares de arroqancia e falta de consideracao. 
enquanto alguns parlamentares acusam os 
trabalhadores de um fraco trabalho. Alexandre Vasco 
informou oa Parlamanto de que muitos trabalhadores 
sao "incompetentes". 

As sete comissoes em vigor estao a exigir rnais 
instalacoes cad a uma quer 0 seu proprio 
computador e Iotocopiadora. suas salas de reunioes, 
e outra para os documentos. A Comissao das 
Relacoes Internacionais aponta que para trabalhar, 
necessita de tres trabalhadores. 

A lange prazo, 0 Parlamanto tera 0 apoio da 
Dinamarca (1,9 rnilhoes de US$), da China (6milh6es 
de US$) montantes estes que se destinam para 
grandes melhoramentos no edificio do Parlamento. 
Em 1988 a China prometeu construir um novo 
ediffcio do Parlamento. mas esta ideia consubstancia
se agora na reabilitacao das actuais instalacoes. 

A actual ccnstrucao resulta de transtorrnacoes 
feitas a partir das instalacoes de um cinema. as 
pianos incluem a rnudanca da confiquracao para uma 
de serni-clrculo. construcao de escrit6rios para os 
Ifderes dos partidos e presidentes e secretarios das 
cornlssoes. construcao de tres salas de reunioes e a 
construcao de apartamentos para albergar ate 100 
parlamentares que vrvarn fora de Maputo. 

entrevistar os parlamentares sobre os t6picos do dia 
a processo de credenciamento da Imprensa foi 

simples e decorreu sem problemas. As credenciais 
para a Imprensa foram dadas a qualquer jornalista que 
submeteu um pedido. A credencial capacita 0 

jornalista a uma c6pia de todos os docurneritos e a 
um livre acesso ao Parlemento. as parlamentares e 
jornalistas sao livres de se misturarem durante a hora 
do intervale diario de cha e cafe. 

Todas as sessoes das cornissoes em vigor tern 
estado abertas para a Imprensa e 0 publico, e os 
jornalistas tern participado em algumas delas.A Radio 
Mocarnbique (RM). regularmente, tem apresentado 
questoes a membros de cornissoes. no?_eJl PLQilla.ma... _ 
"Linha Aberta",.A RM planeia indigitar um 
correspondente especial para apenas se ocupar do 
trabalho das comiss6es parlamentares em vigor. 

as jornalistas que cobrem as sess6es do 
Parlamento tern telefonado para os presidentes das 
cornissoes. secretaries e porta-vozes dos partidos, 
quando nao sao capazes de participar nas 
reunioes.Por sua vez.tarnbern os membros das 
comiss6es varias vezes contactarn a Imprensa para 
reportar 0 que e que aconteceu na reuniao, 

Mais inforrnacao 

Tem side disponibilizada muita intorrnacao devido ao 
facto do parlarnento ser multipartldario e 0 actual 
Governo pcs-etetcoes ser muito mais aberto. 

Por exemplo, 0 Ministerio do Plano e Financas 
subrneteu um relatorio de 70 paqinas sabre como 
estava a curnprir 0 piano de 1995. lIustrou que para 
o orirneiro semestre do ana os gastos governamentais 
tern sido rnantidos rnuito abaixo dos ruveis planeados. 

Num relat6rio detalhado, 0 Procurador da 
Republica admitiu que a taxa de criminalidade esta a 
aumentar, ha violacao dos Direitos Humanos 
incluindo pessoas que esrao a ser presas ilegalmente, 
e regista-se uma rapida expansao da corrupcao. 

Eleicoes locais:
 
Doadores e MP's cornbinarn
 

Boa imprensa A proposta de lei para as eleicoes locais fOI rejeitada 
por uma concertacao Que nao e hab.tua. e que 

A cobertura por parte da Imprensa das actividades do consistiu na pressao dos doadores e um novo es.orrito 
novo Parlamento tem side geralmente bem feita e as da independencia vigente no actual oariarnento .4 

relac6es Imprensa-Parlamento sao boas. A Radio e a dec.sao de se adiar as eleicoes locais fOI grosse rI'OOC 
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urna surpresa, porque tanto os doadores bern como 
a Renamo, na oposicao, tAm estado a pressionar para 
que as elei<;oes locais sejam realizadas 0 mais cedo 
nosslvel e que abranjam todo 0 pats. 

a Ministro para a Adrninistracao Estatal, Alfredo 
Gamito, afirmou, no sernanario Domingo (12 Nov.) 
que a grande razjio para a retirada da proposta de lei 
foi a exigAncia dos doadores para urn acordo por 
parte dos partidos, sobre a lei das elelcoes 
autarquicas. 
Fazer pressao em rela<;ao ~ lei sem aceitacao por 
parte da Renamo poderia signifiear que os doadores 
nao disponibilizariam fundos para 0 processo eleitoral 

Logo que a proposta de lei foi apresentada, ficou 
claro que nao havia a possibilidade dela passar, A 
Comissao dos Assuntos Jurfdicos decidiu, por 
unanimidade, que a proposta de lei era 
inconstitucional, e os parlamentares parecia que se 
sentiam abertamente ofendidos pelo facto de 0 

Governo nao ter feito nenhumas concessoes e nem 
sequer proper nenhumas mudancas ao pacote de lei. 
a grupo de parlamentares da Frelimo integrados na 
Comissao dos Assuntos Jurfdicos ja declarou as 
propostas de lei inconstitucionais, e deixou claro que 
ela dificilmente podera mudar as suas posicoes 
simplesmente porque 0 Governo decidiu 
avancar.Assirn, 0 governo nao teria tido uma maioria 

A Renamo tinha tras razoes polfticas para oper-se 
a proposta de lei. Primeiro, no principio retirou 
propostas de lei ap6s a Comissao dos Assuntos 
Jurfdicos as ter achado feridas de inconstituciona
lidade. Oeste modo tomou uma posi<;ao dura sobre 
medidas governamentais consideradas inconstitu
cionais. 

Segundo, a Renamo tern estado a fazer pressao 
para uma rapida revisao da Constitulcao . Oeste 
modo, ficou satisfeita por ter urn outro argumento 
para defender a necessidade de emendar a 
Constituicao - neste caso para permitir a raalizacao 
das elei<;oes locais. 

Terceiro, embora a Renamo tenha pressionado 
para a reallzacaoanteeipada das elei<;oesem todos os 
distritos, chegou aconclusao que teria problemas em 
oraaniza-tas, em privada afirma que ficaria satisfeito 
com urn adiamento de urn ano. 

"Designando" OS Presidentes dos 
Conselhos Munincipais 

A questao chave sobre a Constituicao, reside na sua 
interpretacao e na linguagem . A constituicao fala de 
dois tipos de orgaos do governo: orgaos 
" representativos" , tais como as assembleias 
municipais, que sao "eleitos", e orgaos "executivos" 

e ofieiais, incluindo administradores distritais e 
presidentes de conselhos munincipais que sao 
"designados". Quando em 1990 foi apresentada a 
constituicao preliminar, esta distincao foi feita porque 
os que a elaboraram pretendiam que os presidentes 
dos eonselhos munincipais e os administradores ainda 
pudessem ser nomeados pelo Governo central, 
mesmo se as assembleias fossem eleitas. 

A questao que se punha era: Mesmo se os que 
elaboraram a Constituicao nao pretendiam isso. os 
presidentes dos conselhos munincipais poderao ser 
eleitos7 as apoiantes da proposta de lei argumentam 
que a eleiC;ao era uma forma possfvel de 
"designac;ao" ; os oponentes afirmaram que a 
constituicao c1arifiea a designa<;ao que quer significar 
nomeaeao e nao elei<;ao. 

lmplfcito no debate ~ que se 0 pacote de leis das 
elei<;oes locais ~ inconstitucional, antao a Lei dos 
Municfpios de 1994 tambem 0 e. Jafar Gulamo 
(Renamo), secretario da Comissao dos Assuntos 
.Jurtdicos. confirmou asta posicao durante 0 debate 
parlamentar. as negociadores no Parlamento agora 
terao que decidir se e possfvel emendar a lei de 
1994, ou se 0 problema e tao basico que e 
necessario uma emenda constitucional para permitir 
que as elei<;oes dos presidentes se realizem. 

A outra questao constitucional relaciona-se com 
outro pacote de leis, para estabelecer uma nova 
Comissao Nacional de Elei<;oes (CNE), similar aquela 
que dirigiu as eleicoes presidenciais e parlamentares 
no ana passado. Contudo, parte do Acordo Geral de 
Paz de Roma incluiu a retirada da seccao da 
constituicao que cobria os instrumentos da maquina 
eleitoral para permitir uma independAncia da CNE. 
Esta retirada j~ nao esta em vigor, e a constltuicao 
remete a suoervisao das eiei<;oes para 0 Conselho 
Constitucional, e antes da sua desiqnacao. para 0 

Tribunal Supremo. A lei deve ser elaborada de novo 
para tomar este aspecto em consideracao, em bora 
isto nao seia urn problema fundamental. 

Gradualismo 

Seria "utopia" esperar que 0 governo seja capaz de 
realizr as eleicoes locais ao nfvel do pals no pr6ximo 
ano, argumentou Alfredo Gamito, 0 Ministro da 
Administracao Estatal. 

A polltica governamental estabelecida na Lei dos 
Municfpios de 1994 aponta que quando os distritos 
possuem urn conjunto de facilidades basicas - tais 
como urn pequeno editrcio de conselho executivo 
com equipamento basico (urn maquina de escrever, 
urn cofre para guardar receitas dos impostos, etc.l, 
urn pequeno corpo de pessoal torrnado, casa para os 
oficiais, e lugares onde os camararios possam estar 
no decursos das reunioes (na medida em Que muitos 
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voltarem :J casa de noite no interregno dos dias das 
reunloes) - serao chamados "municfpios" e capazes 
de eleger uma Assembleia e um Presidente do 
Conselho (para as cidades), ou urn Administrador 
(para os distritos). A lei definiu as 10 capitais 
provinciais e a cidade de Maputo como sendo jil 
"Municfpios" e aponta que as eleicoes locais realizar
se-ao em data a definir por lei, at~ 1 de Outubro de 
1996. 

o Secretariado Tecnlco para a Adminlstracao 
Eieitoral CSTAE), das eleic;oes do ana passado foi de 
novo reconduzido :J funcao, com Armsnlo Correia 
como Director Geral. Estava envolvido na planificacao 
para registo em Marc;o e eleic;oes em Setembro, 
nestas 11 cidades. Nos restantes distritos as eleic;oes 
poderiam ser realizadas em 1997 e 1998. 

A segunda fase poderia ter side nos 18 distritos 
12 dos quais jil possuem designac;oes como cidades 
(Ch6kue, Dondo, Mocuba, Nacala, etc.l e 6 distritos 
que estao sendo apoiados de acordo com 0 Programa 
Sueco do Distrito-Piloto ePROL) (distrito de Lichinga, 
Mocimboa da Praia, Monapo, Ang6nia, Buzi e Boane). 

As elelcoes nestes 18 distritos, poderiam ter lugar 
em 1997. Se tivesse havido pressao por parte do 
Parlamento e fundos suficientes disponibilizados pela 
comunidade doadora, entao, estes 18 distritos 
poderiam ter side acrescentados na lista de 
Setembros de 1996. 

As elaic;oes nos restantes 102 distritos poderiam 
tar side em 1997 a 1998. 

o princlpio de "gradualismo" nas eleic;oes possuem 
trss bases. Primeiro, 0 Governo acha que nao ha 
razao em eleger Assembleias Municipais para os 
distritos que nao possuem estruturas administrativas 
em funcionamento. Segundo, a abordagem gradual 
permite que as eleicoes seiam mais realizadas por 
moc;ambicanos e menos dependentes dos doadores 
(muito embora as eleic;oes nas 11 cidades necessitem 
de 22 rnilhoes de d61ares americanos a obts-los do 
fundo dos doadores). Terceiro, cornecando nas 
cidades que ji1 possuem as administracoes em 
funcionamento serao urn born prova de todo urn 
processo de descentralizacao e permitir rnudancas na 
lei enos regulamentos antes das eleicoes noutros 
munlcfpios, 

A nova calendarizaeao, a ser acordada pelos 
partidos no Parlamento abranaera todos os distritos, 
e determinara se as eleic;oas serao levadas a cabo por 
fases ou em simultaneo. 

Exigencias dos doadores 

Os doadores dao uma grande prioridade as eleic;oes 
locais. a semanario independente "DEMOS" (1 de 
Novembro) publicou 0 texto das exig~ncias remetidas 
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Democracia, em Setembro. 
A declaracao de seis pontos nao ~ assinada por 

doadores individuais e nem identifica a fonte, porque 
~ um conjunto de exigftncia individuais dos doadores. 
~ deveras confusa e contraditoria, e nem todos 
doadores apoiam todos os seis pontos. Mas os 
representantes dos doadores opinam que ha a 
necessidade de ter alguma coisa escrita para 
apresentar ao Governo, mesmo se tal nao fOr uma 
dectaracao totalmente acordada. 

o primeiro ponto, que reune urn grande apoio dos 
doadores, ~ questao do "consenso" factor muito 
importante que determinara 0 grau de apoio por parte 
dos doadores. 0 consenso deve ser alcancado no 
Parlamento tao cedo quanto possfvel no que respeita 
:J forma segundo a qual as eleic;oes serao realizadas. 

Os doadores afirmaram que nao apoiariam urn 
processo eleitoral se a lei tiver side passada no 
Parlamento com a oposicao da Renamo. Assim 
sendo, a Renamo possui urn veto efectivo, e Gamito 
citou os pontos de vista dos doadores quando retirou 
a proposta de lei. Pelo menos alguns doadores sao da 
opiniao que aceitarao urn adiamento ate 1997, desde 
que seia acordada entre a Renamo e a Frelimo. 

o primeiro ponto fala tambem do consenso dos 
"partidos extra-parlamentares", mas este ponto tern 
menos apoio. 

Segundo, na verdade os doadores apoiam 
gradualismo ."Os doadores acreditam que as eleicoes 
deveriam ser rapidamente realizadas em muitos 
distritos quanta possfvel" mas, se nao sao realizadas 
em todos os distritos em 1996, entao "deve ser 
anunciada uma nova calendarizacao". 

o quarto ponto em parte contradiz 0 segundo. 
Opoe-se ao gradualismo e :J estrutura da lei dos 
"municfpios" de 1994. "A existencia de uma base de 
imposto ou uma exig@ncia para a entidade local ser 
declarada uma "municipalidade" nao deve ser pre
requisito para a representatividade do governo local". 

Os Estados Unidos, 0 Reino Unido e a Alemanha 
sao os principais doadores que se opoern ao 
gradualismo na lei de 1994, eo Quarto ponto reflete 
os seus pontos de vista. A Uniao Europeia e 0 "Like 
Minded Group" em geral apoia a abordagem da 
realizacao das eleicoes em fases e 0 segundo ponto 
que no quarto reflecte 0 seu ponto de vista. 

o terceiro ponto aponta que "as eleic;:oes devem 
ser realizadas num mfnimo custo ... " . 
a Quinto, "aponta Que os poderes e responsabilidades 
dad as ao governo local deverao ser cuidadosamente 
delineados". (Este ~ 0 centro da intensiva actividade 
financiada pelos doadores e jc\ esta em execucao no 
Ministlirio da Administrac;:ao). a sexto, refere que "as 
autoridades locals prestam contas aos votantes 
locais. (Esta clausuta ia esta abrangida na lei de 
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1994). 
A declaracao de Gamito de que estava a retirar a 

let por causa das condicoes impostas pelos doadores 
motivou uma grande reaccao no Editorial do 
Sernanario • DOMINGO" (12 de Novembro): A 
comunidade doadora voltou a mostrar uma mao dura, 
impondo onentacoes em questoes poltticas do nosso 
pars ... As licoes Que "DOMINGO" tira nao sao novas: 
os que dao 0 pao continuam a definir as regras de 
jogo e sempre fazem-no para beneficiar os que 
apoiarn os interesses dos doadores. 

Os doadores, em privado concordam com este 
ponto de vista. Mas eles sublinham que Moc;ambique 
deve aceitar tais imposicoes porque depende dos 
doadores em mais de metade do seu orcarnento. Um 
representante da comunidade doadora comentou: "as 
eleicoes de 1994 apenas realizaram-se por causa da 
pressao dos doadores e havera elelcoes locais apenas 
se os doadores agora exercerem esta pressao". 

o govemo moearnbicano, por sua vez, esta a 
tomar uma posiCao de precaucao, Se os doadores 
querem que as primeiras eleic;oes sejam realizadas em 
rnais de 11 cidades, terao que suportar os custos. E 
se esperam que as eleic;oes sejam realizadas em todo 
o pars, entao terao que disponibilizar alguns fundos 
para reconstruir os editrcios das Conselhos Municipais 
destrutdos pela guerra, 0 que ate aqur os doadores 
tern-se recusado a fazer e as restricoes de gastos 
impostas pelo FM I fazem com que seja impossivel 
fazer isso. 

Leis propostas: 
Eleicfies locais 

A lei eleitoral apresentada ao parlamento nunca foi 
debatida devido ;} questao da constitucionalidade da 
eleiC;ao dos presidentes dos conselhos municipais, 
mas os detalhes tscnicos parecem estar longe de 
mudar. A lei proposta ~ idantica ;} lei das eleic;oes 
nacionais de 1994; alguns dos problemas que 
surgiram no ano passado foram corrigidos, com a 
maior excepcao dos votos invalidos (ver a pagina 
seguinte). 

A eleiC;ao do presidente do concelho (ou 
administrador distritall e da assembleia municipal 
realizam-se em simultanso, e ambos sao eleitos para 
urn mandato de cinco anos. 0 presidente do conselho 
ou administrador deve receber uma maioria de votos; 
se nenhum dos candidatos receber uma maioria, uma 
segunda volta entre os dois candidatos mais votados 
sera realizada. 0 presidente do conselho ou 
administrador somente pode servir em dois mandatos. 

A assembleia sera eleito por um sistema da 
listagem, com a distribuicao dos lugares obedecendo 

o rnetodo de Hondt. Mas contrariamente as eleic;oes 
nacionais, nao existira uma barreira uma vez que a 
assembleia sera largo - com 35 a 71 membros - esta 
situacao cria maiores oportunidades aos partidos 
pequenos. 

Os eleitores devern ser registados nos municipios 
onde vao votar mas os candidatos nao se registam 
necessariamente ali. Os juizes e magistrados, 
soldados e membros das forcas de sequranca , os 
ministros da religiao e chefes de seitas nao podem 
concorrer para as eleic;oes, salvo se abdicarem dos 
seus cargos. A proposta de lei tarnbern axe/ui os 
dirigentes das companhias e proprietarios de negOcios 
que possuem contratos continuos com 0 municipio, 
o que poderia excluir muitos homens de negOcios 
locais. 

Todos os candidatos tAm 0 direito de suspender 
com as actividades laborais durante os 25 dias da 
campanha eleitoral. 

Todos os partidos nacionais registados tAm 
direito de apresentar candidatos e listas, e de formar 
coligac;oes. Candidatos independentes para a lista do 
presidente do conselho e cidadaos locais para a lista 
da assembleia municipal requerem a assinatura de 
2% dos eleitores registados - que tAm uma media 
reduzida que vai de 1000 em pequenas cidades a 
mais de 10.000 em Maputo. 

As mesas de voto, procedimentos de votacao e 
contagem, e regulamentos para os delegados de 
listas sao largamente os mesmos como os do ano 
transacto. Outra vez, os resultados devem ser 
publicados em cada mesa de voto. 

Para algumas areas problernaticas nas eleicoes 
nacionais foram 
minimamente encontradas solucoes, na nova 
proposta: 
.. os requerimentos burocraticos para os candidatos 
estao simplificados; 
.. as tarefas sao distribufdas aos membros das mesas 
de voto duma forma equitativa (no ano passado, 0 

presidente da mesa de voto tinha muitas 
responsabilidades); 
.. a imprensa ainda tern acesso ao interior das 
assembleias de voto, mas nao 6 permitido fotografar 
proximo a cabine de voto. 

Mais votos invalidos? 

Os votes invalidos causaram urn grande problema nas 
eleic;oes nacionais no ano passado; mais de 600000 
boletins de votos tiveram que ser reconsiderados pela 
Comissao Nacional de Elei<;oes (CNE). A lei exigia que 
se assinalasse com uma cruz ou com lmpressdes 
digitais marcadas ao menos dentro do pequeno 
quadrado no boletim de voto, 0 que significava que 
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rnarcas na totoarana co canmnato ou no nome eram 
invalidos, mesmo que a lntencao do eleitor fosse 
clara. ACNE, eventualmente, incluiu mais do que a 
metade destes votos "invalidos", porque ela 
considerou a lei muito restritiva e decidiu aceitar 
todos os boletins onde a intenc;ao dos eleitores era 
clara. 

No seu relat6rio final, aCNE disse que a lei devia 
ser mudada de modo a permitir qualquer marcacao 
dentro do rectAngulo contendo 0 nome e 0 sfmbolo 
do partido ou candidato. 

Mas 0 projecto de lei para as eleic;oes locais usa a 
mesma terminologia que esteve na origem de muitos 
entraves no ana passado. 

Inesperadamente, a lei proposta exige que os 
eleitores marquem com uma cruz num quadrado, e 
nao se preva a votacao com as irnpressoes digitais tal 
como foi a pratica usada por muitos eleitores 
analfabetos no ana passado. (Mesmo assim, a lista 
do material necessario para as mesas Je voto inclui 
a almofada de tinta para as impressoes digitais.) 

Em conjunto, estes factos podem aumentar 
consideravelmente 0 numero dos votos invalidos. 

Comissao Nacional de Eleicoes 

o governo propOs 0 estabelecimento de uma 
Comissao Nacional de Eleic;oes (CNE) permanente 
composta por 13 membros nomeados pelo 
Parlamento. 0 presidente teria urn mandato de 7 anos 
e os outros 12 membros um mandato de 5 anos. 

Ao apresentar a lei, 0 Conselho de Ministros 
considerou que : 
" Beneficiando da experiancia da primeira versao da 
Comissao Nacional de Eleic;oes, a intencao ~ a de 
reduzir 0 nomero dos membros para 13 e aumentar a 
sua funcionalidade, de modo a agilizar a tomada de 
declsoes, a As declsdes nao precisariam de ser 
unAnimes, mas podiam ser expressas pela maioria 
presente. 

ACNE funcionaria somente 15 dias antes do 
corneco do recenseamento at~ 15 dias do seu 
t~rmino, e 45 dias antes do infcio do perfodo eleitoral, 
at~ 45 dias depois da tomada de posse dos 
concorrentes eleitos. 

ACNE nomearia as Comissoes Provinciais de 
Eleic;aes compostas por sete membros e as 
Comissfies Distritais de Eleic;oes com cinco membros. 
Mas 0 Conselho de Ministros sublinha que "as 
principais dscisoes serao tomadas a nfvel central" e 
que aCNE pode sobrepOr-se a qualquer decisao das 
comissoes provinciais e distritais. 

Os membros do Parlamento, do Governo e do 
Conselho Constitucional. jufzes e membros dos 
orgaos provinciais e locais nao podem ser membros 

Botetim sabre 0 

oa LN~. NO nururno CinCO memoros oevem ser 
advogados. 

o anteprojecto de lei insere que , depois de ser 
nomeado pelo Parlamento, aCNE seria "aut6noma e 
independente de todas as autoridades estatais." A 
Comissao dos Assuntos Jurfdicos declarou que esta 
c1ausula violava a previdencia constituicional que 0 

Conselho Constituicional ~ que tern a 
responsabilidade de dirigir as eleicoes. (At~ ao 
estabelecimento deste Conselho, 0 Tribunal Supremo 
~ que detam esta responsabilidade). A lei tera que ser 
revista de modo aCNE subordinar-se ao Conselho 
Constitucional. 

Recenseamento 

Urn unico registo seria mantido para todas as 
eleicdes. Todos os mocambicanos com idade igual ou 
superior a 18 anos devem recensear-se de forma a 
confirmar-se 0 seu registo anualmente, e a mudar 0 

seu registo no caso de rnudanea de domicnio. 0 
anteprojecto de lei para 0 recenseamento usa a 
mesma terminologia aplicada na lei eleitoral anterior 
e no anteprojecto de lei actual: ' dever', 0 que 
significa que ~ considerado urn dever de todos 
praticar este acto, mas nao tern urn caracter 
obrigat6rio. Cartdes com fotografias para a 
identificac;ao continuariam a ser emitidos para todos 
os que se recenseacem. Uma vez que a lei sobre a 
recenseamento tambern era referente tt CNE, esta foi 
tambern retirada. 

Politica dos doadores: 
Oposicao ao FMI 

Representantes de doadores em Maputo divulgaram 
uma declaracao sem precedentes, no seu conteudo, 
atacando a polftica do FMI. 

o documento veio ao publico na sequencia da 
visita de urn alto funclonario do Fundo Monetario 
Internacional, S6rgio Leite. Durante uma Conferencia 
de Imprensa havida no dia 23 de Setembro ultimo, 
que teve larga audiencia no publico, Leite 
apresentou-se a criticar e a discordar clara e 
abertamente com 0 ajustamento salarial de 37.5% 
sobre 0 vencimento mfnimo que tinha side acordado 
em conversacoes tripartidas entre 0 governo, 
empregadores e os trabalhadores. Nao obstante a 
metade do indice da inflac;ao se reflectir sobre 0 

salario minima de menos de US$ 1 por dla, Leite 
considerou 0 aumento de "excessivo" e disse que 
este estava a ser atribufdo demasiado cedo. Ele 
reafirmou 0 seu ponto de vista durante urn encontro 
com doadores, em Maputo havido no dia 26 de 

'" processo de paz em M~ambiQue 16 -- Dezembro 199~ -- 12 



Setembro, e que foi reportado detalhadamente no dia 
sequinte pelo MediaFax, um jornal independente. 

Leite disse aos doadores que Moc;ambique fez 
"",randes esforcos". incluindo os cortes nos gastos do 
Estado muito mais do que 0 planeado, e que satisfez 
muitas das condicoes impostas palo FMI. Mesmo 
assirn, a inflac;ao continuava a subir em flexa, e esta 
situacao requeria mais cortes nos creditos enos 
gastos; por conseguinte, ele opunha-se ao aumento 
atribufdo sobre 0 salario mfnimo. 

Mais adiante, Leite avisou que 0 FMI poderia ser 
forc;ado a declarar Moc;ambique "oft-track",(desvio 
excessive das metas acordadas no ambito do 
programa ) 0 que provocaria consequsncias 
autornaticas e desastrosas. Alguma aiuda iria parar 
automaticamente, a Moc;ambique nao teria acesso a 
negociac;oes sobre reducees da drvida dentro deste 
ano, 0 Ministro do Plano e Financ;as Tomas Salornao 
foi enviado a Washington, para prosseguir com as 
negociac;oes, versando sobre este assunto. 

Este estaqio de relacoes entre Moc;ambique e 0 

FMI fez com Que os doadores em Maputo 
publicassem uma comunicacao tornada publica a 6 de 
Outubro, cujas copias foram enviadas ao FMI e ao 
Banco Mundial, bem como 0 Governo. 
o documento dizia a dado passe que"a comunidade 
dos doadores esta impressionada com 0 cometimento 
feito pela equipa econOmica do novo go verno em 
implementar uma agenda ambiciosa de reformas. 
Uma eventual roptura da ajuda financeira poderia 
fracassar mais progressos." 0 documento tarnbern 
apelava, na Iinguagem tecnica, para que 0 programa 
nao fosse declarado "off-track. N 

Numa crttlca aberta e rara ~ politica do FMI, 0 

documento dizia que: "quando nos endossamos 0 

programa do FMI e 0 Governo para controlar 0 

procura para combater a inflllc;ao, manifestamo-nos 
deste modo profundamente apreensivos acerca do 
vazio que se faz sentir na resposta em oferta a 
economia rnocarnbicana." Em outras palavras isto 
significa que: fazendo 0 pars mais pobre do mundo 
cada vez mais pobre, de modo a reduzir a procura, 

. ·isso nllo ira restaurar uma economia destrufda pela 
guerra; alguma coisa deve ser feita para aumentar a 
producao. 

A deelaracao acabou sando assinada somente por 
cinco embaixadores dos pafses doadores ou 
representantes sediados em Maputo, os mais 
proeminentes, a saber Estados Unidos, Uniao 
Europeia, Nac;oes Unidas, Holanda (Parses Baixos) e 
a Suica. Os doadores dos parses nOrdicos ajudaram a 
elaborar 0 documento, mas foram orientados a nao 
assinar a declaraccao, a ultima hora, pelas suas 
capitals, pois estes advogavam Que as declaracoes 
dirigidas ao FMI nao deviam vir de embaixadores em 

Cita~oes
 
"Contrastando com 0 que nos gostarfamos de 
acreditar, os dirigentes africanos nao sao os varios 
estados africanos... os dirigentes de Africa, incluindo 
Moc;ambique, sao 0 Banco Mundial e 0 Fundo 
Monetario Internacional...o programa deles visa 
integrar a Africa num sistema econOmico neo
colonialista que nao toma em consideracao as 
necessidades dos povos. 0 que conta e 0 mercado 
livre; e Deus e Que e dinheiro.. N 

'Nova Vida' (Novembro 1995), publicado pela 
Igreja CatOlica em Moc;ambiQue. 

"0 FMI nao e uma agancia de desenvolvimento, e sim 
uma agancia de auditoria. Nao se deve confiar 0 

desenvolvimento aos auditores. 0 desenvolvimento e 
rnais complexo. Enecessario ter-se uma visao" 

Abdul Magid Osman, ex-Ministro das Financas 

Maputo. No entanto, informalmente, foram claros em 
mostrar 0 seu total apoio ao documento. 

Um dos doadores, a dado passe disse: 
"A inflal(ao nao pode ser combatida simplesmente na 
base de medidas monetarias e fiscais -ao controlar a 
asslstsncla monetaria e os gastos do governo- como 
o FMI acredita, 0 FMI nao entende a economia 
rnocambicana: este organismo esta a usar um modelo 
inapropriado. " 

A dectaracao surtiu efeitos muito cedo. Depois da 
sua publicacao, 0 Governo confirmou 0 aumento do 
salario mfnimo. 0 FMI nao declarou Moc;ambique "off
track", e Salornao mais tarde disse que 0 cenario era 
em parte devido ~ declaracao produzida pelos 
referidos doadores. 

Mas 0 preco foi alto. A declaracao dos doadores, 
especificamente, chamava atencao ao Governo no 
sentido deste "aumentar a alocacao do orcarnento na 
Educacao e na Saude." Porern, Salornao foi forc;ado 
a prometer ao FMI mais cortes nos gastos da Saude 
e da Educacao, "Moc;ambique deve procurar cortar 
a dependsncla dos doadores - financiar a reabititacao 
das infrastruturas destrufdas pela guerra, tais como 
estradas, porque estes gastos sao considerados pelo 
FMI como sendo inflacionarios e 0 governo deve 
depositar dinheiro, separadamente, para pagar as 
ofvidas com a Russia, mesmo sabendo que nao existe 
nenhum acordo nesse sentido entre ambas as partes. 

o FMI nao fez nenhuma concessao no que diz 
respeito a oferta. Os doadores esperam divulgar as 
suas posic;oes acerca destas rnatenas, assim que a 
equipa do FMI voltar a Maputo, no princfpio de 
Dezembro. 
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Pertemento presta etenctio 'aos 
doedores 

o Partamento tambarn tem estado a acompanhar 0 

trabalho dos doadores. A Comissao de Agricultura, 
num dos seus relatorios responsabiliza as 
organizac;oes internacionais pelo fracasso dos 
resultados da priorizac;ao da cornerclalizaeao agrrcola 
porque "rnuitas vezes elas promovem importacoes de 
bens alimentares em detrimento da producao 
nacional. " 

A Renamo, por sua vez, propos um projecto de lei 
que exigia a todos os doadores, tanto a organizac;oes 
governamel1tais como as nao governamentais, a 
declarar ao Parlamento 0 valor e 0 montante de toda 
a aiuda, se ela ~ um ernprestirno ou doacoes, assim 
como a sua alocacao e as instltuieoes responsaveis 
pela execucao de todos os projeetos. A Comissao de 
Relac;:oes Internacionais disse na altura que a ajuda 
era um assunto que diz respeito ao poder Executivo, 
e que 0 Parlamennto nao tinha nenhuma autoridade 
de exigir tais informac;:oes, dar que 0 projecto de lei 
ora apresentado foi retirado. 

Grupo Consultativo adiado 

o Banco Mundial adiou a reuniao do Grupo 
Consultativo de Paris que normalmente realiza-se em 
Dezembro, por nao estar ainda agendado. A reuniao 
de 1994 fora adiada para 14-1 5 de Marc;:o de 1995 
devido ao processo eleitoral. Neste momento, a 
reuniao de 1995 sera adiada para 0 mlls de Marc;:o de 
1996 ou para muito mais tarde. 

Os potenciais doadores encaram esta situacao 
como sendo vantajosa para 0 Governo, 0 qual tem 
fundos suficientes provenientes das doacoes 
prometidas para 0 pertodo que vai at~ meados 1996. 
Este factor cria condlcoes para 0 governo atingir os 
objectivos preconizados ate 0 rnes de Marc;:o. 

AI6m disso, os doadores querem dar a 
possibilidade para 0 governo apresentar 0 OGE
Orc;amento Geral do Estado ao Parlamento nesta 
sessao, antes de ser encaminhado aos doadores do 
Grupo. Mesmo admitindo que 0 Governo precisa de 
negociar 0 orc;amento com os doadores antes de 0 

apresentar ao Parlamento, certos doadores julgam 
que a democratlzaeao exige que 0 Parlamento se 
pronuncie sobre 0 orc;amento. 

Por esta altura os doadores reconhecem que 
obrigaram 0 Governo a cornprometer-se no 
cumprimento de um programa muito ambicioso na 
reuniao do Grupo Consultative em Marc;o de 1995. 
Na Declaracao de 6 de Outubro, os doadores diziam 
ao Governo "para direccionar os seus rec....rsos a 
poucas areas chaves que, em conjunto, poderiam 

relanc;ar a economia". Deve-se definir "um limite de 
prioridades dentro da estrutura das polrticas 
existentes" . 

A Declaracso identifica as quatro areas prioritarias 
no sector econ6mico nas quais espera-se uma aceao 
do Governo antes do grupo consultativo: " (i) 
reformas nas alfandegas; (ii) reformas no sector 
financeiro; (iii) desenvolvimento do sector privado; e 
tiv) combate a corrupcao". 

Roberto Chavez, Representante Residente do 
Banco Mundial em Moc;ambique, numa entrevista ao 
Domingo (5 de Novembro), disse que em todas as 
quatro areas "as coisas estao a correr nos 
conformes" . 

A demoeratizacao e a descentralizacao Sao as 
prioridades nao econ6micas preconizadas pelo pelo 
Grupo Consultativo de Paris. 

Escandalos dos doadores 

Dois escandalos denunciados por do is doadores 
vieram a lume recentemente. Num deles, a Sueeia 
esta a reter fundos destinados a ajuda na obtencao 
de sementes, prejudicando a presente epoca 
agrrcola. Este facto ~ originado pelo desvio de cerca 
de $ 2.3 milhoes destinados ao Programa de 
Emergllncia de Sementes e Utensnios Agrrcolas 
(PESU) do Minist~rio de Agricultura e Pescas. 
Segundo 0 MediaFax (de 28 de Setembro) $ 1.1 
milhoes nao chegaram a ser utilizados e continuavam 
numa conta bancaria. $ 640.000 foram aplicados no 
pagamento de uma companhia "joint-venture", sueca
moc;:ambicanaque alegadamente cobrou um montante 
exagerado referente aos bens fornecidos, e $ 
485.000 d61ares foram aplicados no pagamento da 
Agro-Alfa que nunca chegou a fornecer as 
encomendas. 0 Governo atribui tambern culpas a 
contraparte N6rdica pelo escandalo surgido, embora 
comprometendo-se a repor 0 dinheiro. 

Num outro escandalo, os Estados Unidos da 
America sao acusados de chantagear, ameac;ando em 
retirar a sua ajuda a Moc;ambique, se 0 Governo nao 
assinasse um contrato desfavoravel para 0 pats.corn 
a empresa americana 'ENRON', para a exploracao do 
gas de Pande, em Inhambane. 0 Ministro dos 
Recursos Minerais John Kachamila disse a 
"Chronicle" de Houston (EUA) que "existiram 
arneacas directas de congelamento de fundos de 
desenvolvimento se nao se assinasse 0 mais rapido 
posstvel 0 contrato. Os seus diplomatas 
pressionaram-me a assinar um acordo que nao era 
bom para Moc;ambique", afirmou Kachamila. 

Tarnbern aCUSOlJ aquela Embaixada como sendo 
responsavel duma "campanha difamat6ria" ao 
propalar-se na Imprensa que ele nao assinaria 0 

contrato porque queria uma comissao. 0 Embaixador 
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Dennis Jett disse ao Houston Chronicle que 0 papel 
internacional para os : EUA ~ extremamente 
importante. "N6s vemos outros governos ajudando os 
neg6cios das suas empresas e nos nao iremos ficar 
atras" . 

Adesao it Commonwealth 

Moc;ambique tornou-se 0 53° membro da 
Commonwealth. e 0 primeiro pars a ser admitido sem 
que antes tenha side uma colonia Britanlca. Mas 
todos os parses vizinhos sao membros desta 
organizac;ao e apoiaram a candidatura de 
Mo~ambique. 

A Commonwealth teve um programa de auxnio a 
Moc;ambique desde a sua independencia de modo a 
compensar os ataques de que Moc;ambique foi vftima, 
levados a cabo por dois membros entao renegados 
nesta organizac;ao, a Rod~sia (agora Zimbabwe) e a 
Africa do SuI. 

Ser membro da Commonwealth conduz a 
mudanc;as a duas terminologias: A Embaixada de um 
pars da Commonwealth num outro pars tambem 
membro da organizac;ao e dasignada Alta Comissao, 
e 0 Embaixador e por sua vez chamado de Alto 
Cornissario.em vigor. 

Para breve: 
a nova lei de terras 

A posse da terra continua a ser uma das questOes 
candentes em Moc;ambique. mas 0 novo Ministro da 
Agricultura. Carlos do Hosarlo, esta a dar passos 
encorajadores para a sua resolucao, 

De acordo com a constituicao em vigor, a terra 
pertence ao Estado, que pode dar direitos do seu uso; 
as pessoas que actualmente usam-na devem ter 
prioridade. A practica 6 extremamente confusa, 
porque ha direitos de uso contradit6rios que estao a 
ser aplicados por diversas pessoas e agancias - 0 

Conselho de Ministros; ministerios incluindo 0 da 
Agricultura, Minas, Industria e Turismo; governadores 
provinciais; dlreccoes provinciais; administradores 
distritais e conselhos municipais. Os camponeses nao 
devem ser expulsos da terra que ocupam, mas isso as 
vezes acontece; noutros casos tam conseguido valer 
os seus direitos e ganham os direitos de continuar a 
usar a terra. 

A terra tambem tornou-se uma questao altamente 
polttica. Foram concedidas terras na provincia de 
Niassa aos farmeiros bran cos sul-africanos.Aos 
ministros, generais e suas famnias foram-Ihes 
alocadas grandes extensoas de terra. Nas areas sob 
influencia da Renamo , ela tem estado a conceder 0 

uso da terra bem como concessoes de abate de 

madeiras e de exploracao mineira a terceiros. 
Entidades individuais, bem como as associacoes 

dos camponeses tam conseguido obter os tftulos de 
propriedade do uso das terras que ocupam, mas ~ um 
processo oneroso e complexo. 

o Ministro Rosario fez da terra uma prioridade. Ele 
reactivou a Comissao da Terra, que comec;ou a 
reunir-se regularmente nos meados de 1995 e 
estabeleceu como plano a revisao da Lei da Terra em 
finais deste ano. 

Uma nova polftica da terra foi proposta e aprovada 
pelo Conselho de Ministros, em Setembro. Uma lei 
preliminar devera estar pronta por alturas do Natal. 
Para as primeiros seis meses de 1996, a Comissao da 
Terra esta a planear um grande exercfcio de consulta 
nacional sabre as questoes contidas na lei preliminar; 
neste pertodo tambem serao elaborados regulamentos 
que estao de acordo com a lei e rever a lei preliminar. 
o pacote de lei sera apresentado para uma 
contersnela alargada em Junho. Ap6s a revlsao, sera 
canalizado as comissoes em funcionamento no 
parlamento num perrodo a ser decido na sessao de 
Outubro de 1996. 

A polftica sobre as terras acordada exclui a 
privatizacao da terra (como teria sido exigido por 
alguns doadores) e prevA a proibicao constante da 
constituicao em vigor relativa a hipoteca da terra e 
sua venda. Ela define quatro categorias sobre aterra: 
* Tipo A: Terra de caraeter comercial onde os actuais 
sistemas de tltulos de terra vao permanecer, e onde 
as infraestruturas (incluindo as canais de irrigac;ao, 
arvores, etc) pod em ser hipotecadas ou vendidas. 
* Tipo B: Terra de caracter colectivo para 0 sector 
familiar, onde 0 acesso sera controlado atraves de 
algumas formas de regras tradicionais. Nao serao 
necessaries tltulos formais, a venda e as hipotecas da 
terra nao serao permitidas. 
* Tipo C: Areas protegidas, tais como os parques e 
as praias. 
* Tipo D: Terra virgem disponfvel para 0 

desenvolvimento. 
Os camponeses nas areas comerciais serao 

encorajados a formarem assoclacoes para ganharem 
tltulos e protegerem os seus direitos. 

Muitas questoes permanecem por serem 
resolvidas, incluindo quem decidira que terra aiusta-se 
a uma dada categoria. Mas uma lei revista sobre a 
terra podera estar pronta dentro de um ano. 

Que lideres tradicionais? 

o debate sobre a "autoridade tradicional" esta a 
crescer porque os ltderes tradicionais esdio para 
assumir um dado papel tanto no desenvolvimento do 
governo local, assim como na adiudicacao da terra. 
Tem havido muitos artigos na imprensa sobre esta 
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materia. 0 Minist6rio de Adrninistracao Estatal esta a 
fazer estudos e realizar uma serie de seminaries em 
diversos pontos do pats para tomar em consideracao 
esta questao e espera dar 0 seu relat6rio nos meados 
de 1996. 

Em muitas zonas rurais de Moc;ambique, existem 
Ifderes de famnias, clas e grupos rnaioritarios cuja a 
autoridade 6 reconhecida pelas pessoas sob sua 
jurisdic;ao. Mas existem tambern muitas disputas, 
algumas das quais existentes ha mais de um secuto. 
Nao foi s6 a Renamo, nem a Frelimo e as autoridades 
colonia is que substituiram as autoridades 
"tradicionais" por outras mais competentes, mas 
tarnbern fizeram 0 mesmo os governantes no perfodo 
pre-colonial, Por exemplo, em Buzi, ainda existe uma 
disputa entre as lir.hagens de chefes que foram 
colocadas por Ngungunhana ha sensivelmente um 
S6culo e as que foram deslocadas. 

Algumas pessoas estao a apelar ao governo para 
estabelecer uma comissao com vista a recolher 
informac;oes ao nfvel local e estabelecer regras sobre 
quem devera ser considerado um Ifder "tradicional". 

A jurista Leonor Joaquim argumenta que 0 direito 
consuetidinario necessita de ser dinamico "para 
tomar em consideracao questoes como a igualdade 
de g~nero e sobre a necessidade do Estado ter um 
papel na institucionalizacao da autoridade 
tradicional" . 

Adelino Ivala, presidente da Assana, a Associacao 
de Desenvolvimento de Nampula, na sua 
argumentac;ao aponta para uma "sfntese dos sistemas 
tradicional e moderno" que consubstancie a 
democracia e a autoridade tradicional. Ele chama 
atencao sobre 0 perigo de dar aos "chefes 
tradicionais" poderes ditatoriais que nunca os tiveram 
antes; os chefes sempre precisam de ter acordo do 
cia e dos da farnllia, e isto deve ser institucionalizado, 
sustenta Ivala. 

As atitudes dos dirigentes tradicionais para com 0 

governo estao a ser muito varlavels. Os chefes mais 
idosos em algumas areas estao a exigir que 0 governo 
Ihes dG uniformes e salaries que auferiam no tempo 
colonial. Mas em outros locais, os chefes estao a 
distanciar-se do governo. 

AWEPA: 
Seminerios na Assembleia 

De uma forma inesperada e rapida a Assembleia da 
Republica deu passos no sentido de estabelecer a sua 
propria agenda e tomar um controle efectivo das suas 
questoes. Muitos serninartos parecem ter sido 
importantes para agilizar este processo, incluindo 
quatro organizados pela AWEPA. 

250 parlamentares participaram num seminario em 

Marc;o logo ap6s a abertura da segunda sessao do 
parlamento. Para muitos novos parlamentares, era a 
primeira vez que constatavam 0 funcionamento do 
parlamento multipartidario. Um aspecto importante do 
seminarto foi uma simulacao da aprovacao de uma 
nova lei; os parlamentares estavam divididos em 
novos partidos, a imprensa e grupos de pressao, 
Tinham que trabalhar juntos, formular emendas, 
procurar compromissos nas comlssoes e considerar 
os interesses de diversos grupos na sociedade. 
o resultado mais importante foi a diminuic;ao da 
tensao entre os trfls partidos, "0 serninario ajudou
nos a ultrapassarmos os conflitos entre os partidos e 
quebrou as diferenc;as," comentou Rui de Sousa, um 
parlamentar por parte da Renamo. Mas ele fez notar 
tambern que "0 processo de democratizacso leva 
tempo, ~ um processo lange de aprendizagem". 
Em Setembro houve urn seminario especial para os 
funcionarios do parlamento, para aiuda-los a 
responderem as exigencias do novo parlamento 
rnultipartidario, apesar da sua falta de equipamento e 
formacao. 

Em Pemba foi realizado um seminarlo para todos 
os parlamentares de Cabo Delgado - inclufndo os 
membros dos governos provincial e local, Ifderes 
comunitarios e locais - incluindo um debate sobre a 
descentralizacao e os poderes relativos dos 
parlamentares, dirigentes dos governos central e do 
nfvel provincial. 

Marcos Juma, parlamentar da UD e um dos Vice
Presidentes do parlamento, quando sintetizava 0 

seminario enfatizou que aprenderam que nao era um 
caso simples de os parlamentares darem ordens, 
exigindo informacoes e fazer promessas que sao 
impossfveis de cumprHas; pelo contrario, foi uma 
situacao onde se deu lugar a perguntas e respostas, 
e a aprender qual era a responsabilidade da provfncia 
do que do parlamento. Foi visto que era importante 0 

aumento do fluxo de informac;oes entre a provmcla e 
o parlamento. 

Finalmente, em Outubro, antes da abertura da 
terceira sessao, realizou-se um sernlnarlo especial 
para cinco das setes cornissdes em vigor. 

AM certo ponte, os seminaries podem ter 
originado au reducao da arroqancia por parte dos 
parlamentares. Zeganias Kameeta, Vice-Presidente 
do parlamento namibiano, recordou os parlarnentares 
em Pemba que para nao usar a insuficiencia de meios 
materiais como uma desculpa para nao trabalharern 
para os seus circulos eleitorais. "Nao possui urn 
escriterio, nem um telefone pago pelo governo e 0 

escrit6rio 6 a minha casa; esta sttuacao claramente 
complica a vida da minha famffla. Mas nao posso 
esperar que sejam criadas todas as condicoes para 
comec;ar a trabalhar - os problemas do povo nao 
esperam," disse Kameeta. 
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Educac;iio ctvtce 

A AWEPA vai iniciar um novo programa de educacao
 
cfvica em Marc;o, em coordenacao com 0 STAE
 
(Secretanado Tacnico para a adrninistracao Eleitoral)
 
e trabalhara com oreanizacoes nao governamentais,
 
entre eles:
 
- CCM (Conselho Cristao de Moc;ambique) e as Igrejas
 
membros; 
- OMM (Organizac;ao da Mulher Moc;ambicana) e 
outros grupos femininos; 

OTM (Organizac;ao dos Trabalhadores 
Moc;ambicanos) e sindicatos independentes; e 
a OJM (Organizac;ao da Juventude Moc;ambicana) e 
outros grupos juvenis. 

Com estes e outros parceiros foram realizados 
programas de educacao ctvica intensivos em 1993/94 
antes da realizacao das eleic;oes nacionais, onde 
foram tratadas questoes como os direitos basicos, 
democracia, 0 processo de paz e as eleicoes. Os 
grupos de activistas formados nestes programas iraQ 
tarnbem participar nos novos programas de 
treinamento. 

Dentro 0 novo programa serao tratados assuntos 
como: os direitos basicos e princlpios dernocratlcos: 
situacao p6s-eleitoral, separacao de poderes, 
funcionamento do parlemento, 0 papel e a possrvel 
influAncia da sociedade civil, a descentralizac;ao e as 
eleic;oes locais. 

Novas publiceciies da A WEPA 

* 0 "Relstdrio ds observecso pels A WEPA do 
Processo Eleitoral em Mo~ambique", por Joseph 
Hanlon, com fotografias por Pieter Boersma, agora 
em versoes portuguesa e inglesa, nos escrit6rios da 
AWEPA em Maputo e Amsterdao, 

Brevemente serao disponibilizados publicacoes que 
se seguem: 
* HE Muitos Participaram" por Obede Baloi, um 
estudo sobre 0 programa de educacao crvica e 0 

papel das ONGs (apenas em Irngua Portuguesa). 
* Relatdrio da Comissao Nacional das Elei~6es sobre 
as elei~6es de 1994 (em Irnguas inglesa e 
portuguesa) . 
* Quem ~ quem na Assembleis da Republica. 

Onde esta a AWEPA 

Em Maputo a AWEPA mudou de lnstalacoes para: 
Rua Ucenciado Coutinho, numero 77 
C.P.2648 
e-mail:awepa@awepa.uem.mz 
tel (258) 1 418603 fax (258) 1 418604 

A Rua Ucenciado Coutinho no bairro da Coop nao 
constam na maioria dos rnapas. E uma pequena rua 
que desce da Avenida V. Lenine em sentido oposto 
aos predios PH6 e PH]. Quando vai da Praca OMM 
para baixa ~ no segundo desvio :t direita. 

o 'Bolotim sobre 0 Prccesso do Paz om MOQambique' foi traduzido 
por 
Boaventura Zitho 

Tltulo original: 'Mozambique Peace Process Bulletin' 

a editor, Josoph Hanlon, podo ser contactedo por a-mail atraves 
do: j.hanlon@opon.ac.uk 
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