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Elelcoes locais em 33 cidades e
 
vilas
 

As eleicoes locais vao ter lugar em 33 cidades e 
vilas em Dezembro ou em princfpios do proximo 
ano, na sequencia da aprovacao de urn pacote de 8 
leis, numa maratona partarnentar que terminou no 
dla 30 de Abril. 

A ideia que orienta a descentralizacao gradual 
significa que, inicialmente, os novas 6rgaos eleitos 
vao ter apenas as mesmas responsabilidades 
Iimitadas que hoje cabem aos conselhos municipais 
nomeados. Ou seja, somente os services que ja sao 
prestados, como a recolha do Iixo e a reparacao de 
ruas, 0 controlo dos mercados, a planificayao da 

1,5milhoes de pessoas 
sveo poder volar 

As eleicoes locais vao ter lugar em 23 cidades e 
10 vilas. Calcula-se que tenham direito a voto entre 
1,5 e 1,7 milh6es de pessoas - cerca de urn quarto 
dos 6,1 milh6es de cidadaos que constitufram 0 

eleitorado em 1994. Os eleitores vao escolher os 
presidentes do conselhos municipals e as 
assembleias municipais. 0 processo de votacao 
sera quase identico ao de 1994, mas decorrera 
apenas num dia. As assembleias de voto serao 
instaladasnos mesmos sitios que em 1994. 

As eleic;6es vao ter lugar em Maputo, nas 10 
capitais provinciais, nos 12 outros locals ja com 
estatuto de cidade (como Nacala e Chokwe) e 
numa vila em cada provincia. Ver lista cornpleta na 
pagina 5. 

utilizacao dos terrenos e os transportes publicos. 
No entanto, as leis abrem a possibilidade de as 

autarquias locais eleitas virem a desempenhar no 
futuro urn papel primordial no desenvolvimento 
econornico, assirn como nos sectores da saude e da 
educacso. Esta descentralizacao inicial constitui urn 
processo do topo para a base, mas as leis estao 
estruturadas por forma a criarem urn quadro que 
permita que, futurarnente. 0 processo se venha a 
desenvolver da base para 0 topo, com as autarquias 
locais a terern rnais poder e maiores 
responsabilidades quando assim 0 soiicitarern. 

"As autarquias locais devem crescer atraves da 
iniciativa local. 0 Estado criou as bases para que as 
comunidades locais tenham as suas proprias 
intciativas." explicou Fernando Macamo, Director 
Nacional adjunto da Administracao Local. 0 
Ministerio da Admtnistracao Estatal (MAE) espera 
que se venha a registar uma grande diversidade 
entre as cidades, com ritmos e rumos diferentes de 
desenvolvimento. 

Os services urbanos tradiclonais sao os que 
afectam directamente 0 dia a dia das pessoas, 
possibilitam transformacoes mais rapdas e podem 
oferecer aos novos govemos locais eleitos melhores 
oportunidadesde formacao, defendem os dirigentes 
do MAE. Alern disso, 0 principal quebra-cabecas 
para as novas autarquias locals vai ser 0 aumento 
das receitas, 0 que podera ser facilitado se a 
impostos mais elevados corresponderem services 
de melhor quahdade. 
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Datas das elelcoes 
A nova legislayao define a reallzacac das 

eleicoes em 1997, sendo teoricamente ainda 
possivel, mas geralmente considerado impraticavel. 
Estao em dlscussao como datas provavels, 20 de 
Dezembro, 17 de Janeiro e alguma data em Abril do 
proximo ano. 

o pacote de leis so foi aprovado formalmente a 
30 de Abril, tendo que passar pol' um processo 
formal de revisao antes de ser finalmente 
promulgado pelo Presidente Joaquim Chissano, 
provavelmente em Junho. A Lei Eleitoral determina 
que 0 Conselho de Ministros tome publica a data 
das elei¢es pelo menos 180 dias antes da sua 
realizacao, devendo para tal reunir-se e decidir 
sobre a data ao longo do rnes de Junho. 0 Ministro 
da Adrninistracao Estatal, Alfredo Gamito, esta a 
fazer todos os posslveis para que as elei¢es sejam 
a 20 de Dezembro, e muitos outros membros do 
govemo querem ve-las realizadas 0 rnais depressa 
possivel. 

Mas aqueles que tern de levaI'a cabo 0 processo 
eleitoral no STAE, 0 secretariadotecrnco, sustentam 
que sete meses e um espaco de tempo demasiado 
curto para fazer 0 recenseamento e preparar as 
elei¢es. A nova Comissao Nacional de Elei¢es 
ainda nao foi constituida, 0 recenseamento geral da 
poputacao marcado para 0 periodo de 1 a 15 de 
Agosto va; certamente intertenr com os 
preparativos, e a maior parte dos fundos dos 
doadores so estarao disponiveis 0 mais cedo em 
Setembro. 

Recenseamenlo eleiloral 
Havera uma campanha de recenseamento em 

Setembro ou Outubro. Tera lugar em todo 0 pais, 
embora com entase apenas nos 33 locais em que 
as elei¢es se vao realizar. Continuam valdos os 
cademos eleitorais e os canoes de eleitor (das 
elei¢es de 1994). A campanha de recenseamento 
visara principalmente os 450.000 jovens que 
completaram os 18 anos depois das elei¢es de 
1994, as pessoas que regressaram ao pais depois 
dessa altura e os eleitores que tenham perdido os 
seus cartoes. Calcula-se que durante a campanha 
venham a ser recenseadas 1,5 milhoes de pessoas. 

Quem nao tenha mudado de local de residencla 
ou ainda conserve 0 seu cartao de eleitor devera 
dirigir-se aos postos de recenseamento para 
confirmar 0 registo ja existente, em virtude de 
alguns cademos eleitorais terem sido reescritos e 
poderem center erms; esta conflrmacao nao tern, 
no entanto, caracter obriqatorio. 

No futuro, far-se-a a actualizacao anual do censo 
eleitoral. A lei determina tarnbern 0 recenseamento 
eleitoral dos mocarnbicanos residentes no 
estrangeiro, mas tal nao acontecera este ano. 

As proximas elei¢es gerais terao lugar em 
1999. 

o STAE considera que as elei¢es poderiam 
realizar-se a 17 de Janeiro, um sabado, Mas 0 

Director-Geral do STAE, Armenio Correia, e muitas 
outras pessoas argumentam que 0 final de 
Dezembro e 0 mes de Janeiro apanham 0 pico das 
chuvas. Nao faz sentido pedir aos eleitores que 
formem bichas a chuva, alern de que grandes 
chuvadas no dla das elei¢es reduziriam 
inevitavelmente a ida as umas. POl' isso mesmo, 
Armenio Correia propoe os meses de Mar90 ou 
Abril. 

Em privado, todos os principais doadores 
apoiam urn adiamento para Mar90 ou Abril. 

A opcao POl' Janeiro ou Abril nnpucara alteracoes 
em duas leis, 0 que poderia ser feito na sessao 
extraordmaria da Assembleia da Republica, 
marcada para Junho. 

Com elei¢es em Dezembro ou Janeiro, 0 

recenseamento eleitoral decorreria ao longo de 
duas semanas, em Agossto ou Setembro. Se as 
elei¢es forem em Mar90 ou Abril, 0 recenseamento 
poderia levar urn rnes e ser feito em Outubro. 

As candidaturas tern que ser registadas 75 dias 
antes das elei¢es, ou seja ate 5 de Outubro ou 2 
de Novembro para 0 caso de etas se realizarem a 
20 de Dezembro ou a 17 de Janeiro, 
respectivamente. 

o processo politico: 
Um misto de cooperafso e de 
confrontafso 

No que respeita a govemayao a nivel local a 
Frelimo e a Renamo tern oscilado para tras e para a 
frente entre a cooperacao e a controntacao. Na 
sessao da Assembleia da Republica realizada em 
finais de 1996, acordaram numa alteracao radical 
da eleiyao de govemos distritais para a eleiyao de 
orgaos apenas para vilas e cidades - e na 
consequente emenda constitucional. Foi igualmente 
acordada a etaooracao da lei quadro. Depots, a 
ultima hora, a Renamo passou a opor-se; no ultimo 
dia da sessao propos, de forma inesperada, uma 
reestruturacao ainda rnais radical que implicava a 
reacnvacao das velhas e ja moribundas 
assembleias do povo, acabando POI' se retirar 
quando a sua proposta nao foi aceite. A lei quadro 
foi aprovada apenas com a Frelimo a votar. 

Fontes dlptornaticas referem que a Renamo, em 
reunioes intemas realizadas em Janeiro, decidiu 
uma estrategia de ruptura e controntacao. Quando 
em Fevereiro deste ana se iniciou a sessao seguinte 
da Assembleia da Republica, verificou-se urn certo 
clima de cooperacao que rapidamente se degradou. 
A Renamo fazia atrazar as sessOes de trabalho com 
inurneros pontos de ordem e altera¢es 
pequenissimas. A Renamo arneacou tarnbern 
boicotar as eletcoeslocais ou torna-las "invlaveis". 
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A tensao foi aumentando ate que, a 6 de Mar90, 
a Renamo e a Frelimo chegaram a aeusar-se 
mutuamente de terem levado a cabo assassinatos, 
em particular de padres. Foi 0 confronto mais azedo 
entre os dois partidos desde a primeira sessao 
parlamentar em Dezembro de 1994. 

Os tradicionais apoiantes internacionais da 
Renamo nao concordaram com a estrateqia de 
confrontacao, ficando cada vez mais alarmados 
com a tensao que se estava a gerar. A Renamo 
talvez estivesse a tentar obter um veto contra 0 

processo das elelcoes locais em virtude de uma 
declaracao do grupo de doadores, Aid for 
Democracy (AID - Ajuda a Democracia), em 
Setembro de 1995, na qual exigiam que houvesse 
consenso. Mas a comunidade intemacional, 
incluindo os Estados Unidos, fizeram vel' a Renamo 
que nao podia utilizar essa eXigencia para se 
sobrepor aos procedimentos norma is do parlamento 
nem aos direitos da rnaioria par1amentar. 

Os diplomatas tarnbern disseram a Renamo que 
a sua estrateqia era contra-producente. Segundo 
comentava um diplomata: "Quem ficou a ganhar 
com a estrateqia de controntacao da Renamo fol a 
linha dura da Frelimo. Os parlamentares da Frelimo 
que pretendiam um compromisso ficararn 
marginalizados." 

POI' ultimo, a 14 de Mar90, 0 Iider parlamentar da 
Renamo, Raul Domingos, pronunciou-se num 
encontro da comunidade diplornatica prornovido 
pelos Estados Unidos e realizado nos escntonos do 
Banco Mundial. Com efeito, ele confirmou que a 
Renamo abandonara a sua estrateqla de 
confrontacao e que participaria no processo 
eleitoral, e que apresentaria uma lista mais modesta 
de alteracoesas leis. 

Embora se veja a pressao dos doadores como a 
principal razao que levou a Renarno a alterar a sua 
politica, um diplomata simpatizante da Renamo 
comentou: "0 memo da mudanca politica cabe a 
Dlhakhama. Essa foi uma estrateqia acordada pelos 
dirigentes da Renamo. Depois, avaliaram-na e 
quando se verificou que nao funcionava, alteraram
na." 

Comissao Nacional de 
EleiQoes 

o govemo tinha proposto que, no futuro, todas 
as elei90es fossem dirigidas pelo secretariado 
tecnico permanente de adminlstracao eleitoral 
(STAE). A principal exigencia da Renamo dizia 
respeito a reintroducao de uma Comissao Nacional 
de Elei¢es (CNE) constituida pol' representantes de 
partidos politicos e tendo em vista fiscalizar 0 

processo. 
Isto fizera parte de um pacote anterior, mas fora 

considerado inconstitucional porque as elei¢es 
devem ser supervisadas pelo Conselho 
Constitucional (que nunca foi formado). Mas era 

ainda possivel colocar uma CNE entre 0 Conselho 
Constitucional e 0 STAE. Isto foi acordado pela 
Comissao da Agricultura, Desenvolvimento 
Regional, Administrayao Publica e Poder Local, 
depois de a Renamo tel' acabado com a sua fase de 
confrontacao. 

A CNE sera constituida pol' um presidente 
independente nomeado pelo Presidente da 
Republica, POI' um membro (possivelmente um 
tecnico) designado pelo Conselho de Ministros e pOI' 
sete outros escolhidos pela Assembleia da 
Republica consoante a representatividade 
parlamentar cos partidos. 

ACNE fiscalizara todas as elei¢es, e nao 
apenas as locais. A primeira CNE cessara fun96es 
so ap6s as eleicoes gerais de 1999; depois disso, as 
CNEs funcionarao por periodos de cinco anos. 
Cabe aCNE assegurar as condi¢es para que as 
eleicoes sejam "livres, justas e transparentes". 
caber-me-a tsmbern 0 registo de partidos e de 
candidatos, a definiyao do calendario eleitoral, a 
publicayao dos resultados e decidir sobre 
reclarnacoes. 

As elei¢es locais tornarao como base 0 

recenseamento eleitoral de 1994, considerando-se 
validos os cartoes de eleitor desse ano. 0 govemo 
incluiu igualmente no pacote de leis uma que define 
o recenseamento eleitoral como permanente e 
vatldo para todas as elei96es e que determina a sua 
actualizacaoanual. 

Qutros pontos da 
RENAMQ 

Durante os debates, a Renamo levantou uma 
sene de objec¢es. 0 Iider parlamentar da Renamo, 
Raul Domingos, queixou-se de que a escolha de 33 
cidades e vilas "e muito insignificante". David Alone, 
chefe-adiunto da bancada parlamentar da Renamo, 
disse que "nos admitimos que algumas vilas ainda 
nao reunem condicoes para terem elelcoes, pol' isso 
aceitamos 0 principio do gradualismo. Mas isso nao 
significa que elas tenham lugar apenas em 
algumas, que e 0 que a Frelimo quer." A Renamo 
opos-se a seteccao das vilas e propos que a lista 
fosse estendida a outras 27. 

o govemo respondeu dizendo que 0 facto de tel' 
acrescentado rnais 10 vilas depois de a questao tel' 
sido discutida em Dezembro ja representava uma 
concessao politica a Renamo. 0 Ministro da 
Adrninistracao Estatal, Alfredo Gamito, reconheceu 
que a seleccao foi algo arbitraria, mas disse a 
jomalistas ter sido feita uma tentativa no sentido de 
se escolher em cada provincia a vila mais 
desenvolvida e que ja paga mais impostos. 

David Alone refutou. "Olhem para a Zarnbezia. 
o governo seleccionou Milange, mas Alto Molocue 
tem melhores condlcoes em todos os aspectos. Mas 
a questao e que e mais provavel que Alto Molocue 
vote a favor da Renamo." Examinando os dados, 
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constata-se que Alto Molocue tern mais populacao e 
rnais lojas, industrias e escolas a funcionar. No 
entanto, como se mostra no mapa a seguir, deu 
menos votos a Renamo em 1994 que Milange. 

David Alone defendeu tambern que na provincia 
de Tete a vila de Ulongue tena side uma melhor 
escolha do que Moatize, "que esta morta 
paralizada -desde que as minas de carvao 
fecharam." 

Gamito deixou claro que nao estava preparado 
para alargar a lista a mais 10 vilas, embora nao 
colocasse objeccoes a que 0 parlamento alterasse a 
cornposicao da lista. Surpreendentemente, isto 
parece nao tel' side discutido entre as bancadas. 
Mas urn olhar sobre a votacao de 1994 sugere que 
a Renamo nBo ganharia muito com uma troca 
tendo, talvez pol' isso, achado melnor argumentar 
que essas eram vilas escolhidas pela Frelimo. 

itA FRELIMO este a 
preparar fraude" 

A Renamo mantem uma profunda desconfianca 
em relacao a Frelimo e opos-se tenazmente a 
realizacao de eleic;i>es dirigidas apenas pelo STAE. 
"Ele nao e independente. 0 STAE e uma instituicao 
do govemo dirigida pol' pessoas da maxima 
confianya do partido Frelimo. Tel' apenas 0 STAE e 
dar as eleicoes como prenda a Frelimo," declarou 
David Alone, 0 chefe-adjunto da bancada 
parlamentar da Renamo. "A Frelimo e desonesta. 
Nos sabemos que eles hac-de fazer batota." 

David Alone reconheceu que a constituicao de 
uma CNE nacional e independente representava 
uma enorme concessao POI' parte da Frelimo, 
essencial para garantir eleic;i>es justas. Mas a 
Renamo pretendia igualmente a criacao de 
cornissoes locais de eteicoes independentes. David 
Alone argumentou que se existirem problemas 
locais no decurso das eleicoes, nao poderao ser 
canalizados para resolucao em Maputo com 
celeridade; segundo ele, sao necessaries 
mecanismos locais de resolucao de disputas a 
sernelhanca da CNE , e onde os partidos estejam 
incluidos. 

Alguns doadores, em particular os Estados 
Unidos, pressionaram a Frelimo para que aceitasse 
a formacao de pelo menos pequenas comissOes 
provinciais de eleicoes, de tres a cinco membros. 
Embora tivessem side amplamente reconhecidas 
como importantes concessoes da Frelimo a 
Renamo a cnacao da CNE e a extensao das 
eleic;i>es de 23 para 33 locais, muitas pessoas 
achavam que as cornissoes provinciais de eleicoes 
teriam side urn gesto de generosidade que nao 
custaria nada a Frelimo. Mas a Frelimo nao cedeu. 

David Alone concluiu que "se a Frelimo se opoe 
as comissOes locais de eleicoes, e porque esta a 
preparar fraude." 

A cempeaheje comecou 
A Renamo parece estar agora disposta a 

participar activamente nas eleicoes locals, apesar 
de, no inicio deste ano, tel' arneacado de boicote 
caso 0 govemo nao aceitasse introduzir alteracoes 
substanciais as suas propostas. 0 govemo nao 
procedeu as aneracoes, mas os amigos da Renamo 
na comunidade intemacional persuadiram-na de 
que era de todo 0 seu interesse participar nas 
eleicoes. 

Numa entrevista ao sernanario independente 
"Savana" (16 de Maio) 0 Presidente da Renamo, 
Afonso Dlhakhama, confirmou que a Renamo 
participaria. 0 lider parlamentar da Renamo, Raul 
Domingos, fez promessas semelhantes aos 
doadores, em pnvado 

Em Maio, a Renamo organizou uma sene de 
manifestayOes contra 0 govemo em muitas das 
cidades onde se vao realizar eleiyOes. Pelo menos 
duas das manifestac;i>es provocaram uma reaccao 
violenta da policia, 0 que garantiu grande 
publicidade as rnanifestacoes. A ediy§o de 16 de 
Maio de 0 "Savana" considerava que as 
manifesta¢es taziarn parte da "pre-campanha" da 
Renamo para as etetcoes locais, embora 
Dlhakhama 0 tivesse negado. 

Para a Frelimo, 0 congresso do partido realizado 
em Maio foi, de facto, 0 inicio da sua campanha. 

A Renamo insistiu, pelo contrano, que se 
acrescentasse a lista 0 total das 27 vilas. A linha 
dura da Frelimo reagiu propondo que as eleic;i>es se 
realizassem apenas nas cidades e em nenhuma 
vila. 0 "comprornisso" final foi 0 da aceitacao das 
10 vilas propostas pelo govemo. 

A Renamo tarnbem se opunha ao govemo numa 
sene de outros pontos, mas apenas conseguiu que 
a sua posiyao fosse aceite parcialmente num deles: 
•	 0 govemo queria urn recenseamento eleitoral 

anual mesmo nas zonas onde nao se realizariam 
eleicoes locais. A Renamo disse que seria 
rnenosdispendioso faze-lo apenas nos locais 
onde as pessoas precisariam de votar este ano. 
o govemo argumentava que a Constituicao 
mocarnbicana contempla varias possibilidades 
de eleicoes legislativas inesperadas em que nao 
navera tempo para se realizar urn novo 
recenseamento, dal a necessidade de ele ser 
actualizado regularmente; de facto isto faz-se na 
maior parte dos paises. 

•	 A Renamo opunha-se ao recenseamento 
eleitoral de rnocambicanos no estrangeiro. 0 
recenseamento no exterior ficou incluido na lei, 
mas 0 STAE aceitou que ele nao se realizasse 
este ana pol' nao haver condicoes para tal: esta 
foi a urnca concessao feita aRenamo. 

•	 A Renamo opunha-se ao plano do govemo no 
sentido de haver urn estatuto separado para a 
cidade de Maputo. 
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•	 0 govemo pretendia evitar a situacao de 
individuos simultaneamente dirigentes locais 
eleitos e deputados da Assernbteia da 
Republica, defendendo que as cidades nao 
podem ser dirigidas por pessoas que estejam 
metade do tempo em Maputo. A Renamo 
argumentava que em Fran<;a como noutros 
paises e permitido ocupar cargos a dois niveis. 

Como se votou em 1994 
o quadro que se segue apresenta os resultados 

eleitorais de 1994 ern 17 das 23 cidades enos 
distritos em que se localizam as restantes 6 cidades 
e 10 vilas em que se vao realizar eletcoes locais, 
assim como nas vilas propostas pela Renamo mas 
rejeitadas pelo parlamento. 

Nao se pode partir do principio de que as 
pessoas iraQ votar da mesma maneira nas eleicoes 
locais. Especialmente onde so se encontram 
disponiveis resultados referentes ao distrito no seu 
todo, nao se pode concluir que as pessoas das 
zonas rurais do distrito votaram da mesma rnaneira 
que os eleitores da sede distrital. 

Contudo, se esses votos se repetissem nas 
eleicoes locals, a Frelimo ficaria a controlar 13 
cidades, incluindo Maputo, enquanto a Renamo 
controlaria 7 cidades, incluindo a Beira e 
Quelimane. Mas nas restantes 3 cidades, incJuindo 
Nampula, nenhum partido teria a maioria na 
assembleia municipal. 

Nos distritos que integram as 10 vilas, a Renamo 
ganhou em metade e a Frelimo na outra metade. 
Nos distritos que integram as 27 vilas propostas 
pela Renamo, esta obteve melhores resultados em 
13 delas, a Frelimo noutras tantas, tendo ambos os 
partidos ficado empatados numa outra. 

Doadores: 
8em conseguirem conduzir 0 

processo 

Os doadores tentaram conduzir 0 processo das 
eleicoes locals e 0 da descentralizacao, mas foram 
sempre apanhados em contra-pe pelas accoes dos 
rnocambicanos. 

Quando, em Setembro de 1994, 0 parlamento 
rnonopartidano aprovou, na sua ultima sessao, a 
primeira lei das eletcoes locais, a maior parte dos 
doadores nem sequer se aperceberam disso. Nao 
foi motivo de conversa nas recepcoes diplornaticas, 
e muitas embaixadas nem sequer a reportaram as 
suas capitais. 

De repents, em finais de 1994, quando 0 novo 
govemo da Frelimo se recusou a aceitar a forte 
pressao da comunidade intemacional para nomear 
govemadores e ministros da Renamo, os 
diplomatas viram nos govemos locais uma forma 

Os resultados eleitorais de 1994 

Cldades Frellmo Renamo Outroa 
Pemba 61% 30% 10% 
Montepuez 54% 27% 19% 
Lichinga 57% 31% 12% 
Cuamba•• 65% 17% 17% 
Nampula 44% 45% 12% 
Angoche•• 29% 55% 16%
 
IIhade Moc;:am. 22% 66% 11%
 
Nacala 23% 65% 11%
 
Quelimane 36% 51% 13%
 
Gurue H 54% 29% 17%
 
Mocuba•• 41% 47% 11%
 
Tete 54% 29% 18%
 
Chimoio 30% 59% 11%
 
Manica.. 46% 39% 15%
 
Beira 22% 69% 9%
 
Dondo•• 18% 73% 9%
 
Inhambane 7J% 10% 17%
 
Maxixe 66% 13% 21%
 
Xai-Xai B9% 3% 9%
 
Chlbuto 86% 1% 13%
 
ChOkwe 86% 3% 1'2%
 
Matola 79% 8% 13%
 
Maputo 79% 9% 12%
 
Vilas 
Mocimboada Praia'· 56% 33% 11% 
Metangula •• 54% 24% 22% 
Monapo•• 23% 56% 22% 
Milange•• 10% 73% 17% 
Moatize** 3:l% 49% 21% 
Catandica•• 22% 61% 18% 
MarTomeu •• 25% 63% 12% 
Vilankulo •• 67% 6% 27% 
Mandlakaza •• 80% 3% 17% 
Manhi~ •• 80% 3% 17% 
Vilas propostas pela Renamo 
Mueda •• 64% 3% 13% 
Macomla** 66% 20% 14% 
Mancfimba·' 41% 41% 19% 
Marrupa" 44% 22% 34% 
Nsaka•• 44% 34% 22% 
Namapa•• 31% 34% 35% 
Nametil•• 23% 54% 24% 
NacalaVelha•• 15% 64% 21% 
Morrumbala .. 12% n% 11% 
Pebane•• 27% 58% 15% 
Ano Mol6cue'· 24% 66% 10% 
Ul6ngue·· 20% 00% 20% 
8ongo •• 65% 13% 22% 
Nhamaiabwe .. 11% 77% 12% 
Gondola" 25% 61% 14% 
Machipanda •• 46% 39% 15% 
BUzi •• 3% 91% 6% 
Nhamatanda" 9% 82% 10% 
Gorongosa" 18% 64% 19% 
lnhaminga •• 2% 94% 5% 
Massinga•• 52% 11% 36% 
Homoine•• 59% 17% 24% 
Quissico •• 68% 6% 26% 
Morrumbene •• 43% 31% 26% 
Mocia •• 80% 2% 18% 
Namaacha 'w 80% 6% 14% 
Boane•• 77% 7% 17% 
.. =resultado do dis1rito que integraa vila OUcidade 

altemativa de "partilna do poder". Para eles, os 
govemos locais surqiarn tarnbern como canais 
altemativos para a canaltzacao da ajuda, 
menos sujeitos ao controle do govemo da Frelimo. 
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Em Setembro de 1995 0 grupo de C1oadores Aid 
for Democracy (AID - Ajuda para a Democracia) 
emitiu uma declaracao politica. Dizia que "os 
doadores acreditam que as eleiyOes devem ser 
realizadas quanta antes no maior nurnero de 
distritos possivel", de certeza ao lange de 1996. 
Mas a dectaracao referia tarnbern que "0 consenso 
(no par1amento e) 0 factor rnais importante que 
determinara 0 grau de apoio dos doadores". 

A Renamo e a Frelimo responderam corn uma 
posicao de consenso que levou, realmente, ao 
adiamento das eleiyOes, indo ao encontro da letra 
da declaracao da AID mas nao da verdadeira 
eXigencia dos doadores que era a reaiizacao rapida 
das eleiyOes. As partes acordaram em considerar a 
lei de 1994 inconstitucional e em introduzir uma 
alteracao aConstituicao. 

Ao longo de 1996 parecia que a Renamo e a 
Frelimo se estavam a dar bem e os doadores 
perderam interesse na descentralizacao e no 
processo das eleicoes locais. Quando em fins do 
ana passado as duas partes chegaram a um 
consenso quanta a emenda constitucional, isso 
implicou uma rnudanca politica radical e assegurou 
que as eleicoes se realizassem nurn nurnero de 
locais inferior ao que os doadores pretendiam. A 
AID nunca discutiu a aneracao constitucional e ao 
que parece os doadores pouca atencao Ihe 
presta ram. 

Os doadores comecaram a dedicar-Ihe atencao 
apenas quando 0 par1arnento cornecou a analisar 0 

pacote de leis sobre os govemos locais em 
Fevereiro. E aqui colocaram-se duas questoes, 

Primeiro, alguns doadores concluirarn que a 
declaracao da AID de 1995 deu, involuntanarnente, 
a Renamo a ideia de que tinha 0 poder de veto, dai 
os doadores serern indirectamente responsavels 
pela ruptura a nivel do par1arnento e pela tensao 
crescente que se registou ern Fevereiro e pnncipios 
de Mar<;o. 

Segundo, um pequeno grupo de trabalho dos 
doadores cornecou a reunir-se todas as semanas, e 
alguns dos seus rnernbros constatararn subitamente 
nao estarern de acordo quanta ao consenso 
FrelirnolRenarno acerca da ernenda constituctonal, 
Perturbou-os 0 facto de nao terem prestado a 
devida atencao e de nao terem pressionado ambas 
as partes no sentido de reconsiderarern a emenda. 

A lei original sobre os govemos locals 
pressupunha a realizacao de eleicoes nos distritos 
inteiros, enquanto que a emenda constitucional 
detenninava que 0 processo tivesse lugar apenas 
em vilas, deixando de fora as zonas rurais. Alguns 
doadores argumentavam que isso iria desfavorecer 
os resultados da Renamo, em virtude de este 
partido tel' tido um mel nor desempenho nas zonas 
rurais. Outros sustentavam que a nova lei 
inviabilizava a lange prazo os govemos locals POI' 
excluir muitas industrias rurais, 0 que acabaria pol' 
reduzir a capacidade tnbutaria potencial. 

Nem todos os doadores estavam de acordo. 
Para um alto funcionario de um dos doadores mais 

Nao havera dinheiro dos 
doadores para os 
partidos 

Nas elei0es locais nao val haver dinheiro dos 
doadores para os partidos, segundo foi acordado 
pelo grupo de doadores Aid for Democracy (AID, 
agora conhecido oficialmente como Donor Policy 
Group· Grupo para a Polftica dos Doadores). Esta 
decisao e0 inverso da politica seguida aquando das 
elei<;6es gerais de 1994, mas nenhum doador ficou 
satifssfeito com a maneira como 0 dinheiro do "trust 
fund" foi utilizado. 

Contudo, os 800 mil d61ares que restaram do 
"trust fund" de 1994 destinado aos partidos foram 
finalmente canalizados para as NayOes Unidas em 
Maputo, em Abril: as Na<;oes Unidas VaG pura e 
simplesmente distribuir esse dinheiro aos partidos, 
proporcionalmente aos votos recebidos nas eleicoes 
para 0 par1amento; nao havera prestacao de contas 
nem perguntas, pois as NayOes Unidas acham que 
sairia dernasiado dispendiosa a venncacao do 
modo como os pequenos partidos VaG utilizar 
montantes tao baixos. A Renamo tarnbern vai 
receber os 350 mil d61ares remasnescentes do seu 
trust fund especial; presume-se que esta quantia vai 
servir para saldar dividas referentes as eleiyOes de 
1994, mas a Renamo tera a liberdade de a utilizar 
como entender. 

impor1antes a emenda constitucional era uma 
"opyao acertada". Ele defendia que os distritos eram 
tlemasiado grandes e que "a democracia tende a 
ser urbana". Sustentava tarnbern que 0 pacote de 
leis implicava uma verdadeira descentranzacao e 
que "as govemos locals vao ser poderosos". 

Mas este parece ser um ponto de vista 
rninoritario no seio da comunidade de doadores. E 
quando verificaram que havia consenso entre os 
mocarnbicanos em retacao a algo de que eles 
discordavam, alguns doadores perderam interesse 
nas eleicoes locais. Mas financia-las-ao na rnesrna, 
nao podendo insistir em mais alterayOes. Como 
comentava um funcionario de uma agencia de 
ajuda: "os doadores reconhecem terem pression ado 
tanto para que houvesse eleicoes locais que agora 
nao podem retroceder, apenas POI' nao gostarem da 
maneira como os rnocarnbicanos decidiram realiza
las". 

Oornpeticao no 
pagamento de $16.5 
milh6es 

Os doadores estao a competir uns com os outros 
no financiamento das eleicoes locals. A Uniao 
Europeia estava preparada para suportar 
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integralmente os custos, e para Moyambique seria 
mais facil ter um s6 doador. Mas outros doadores 
protestaram par ficarem de fora. As eleicoes estao 
na rnoda e muitos precisam de mostrar que gastam 
dinheiro com as elei96esem Moyambique. 

Por outro lado, alguns paises receiam perder a 
sua intluencia politica sobre 0 processo se nao 
participarem no seu financiamento. Ha pelo menos 
um doador que diz que vai tentar impor condicoes 
adicionais em termos de transparencia e de 
verificacao, apesar de as elei96es de 1994 terem 
sido consideradas, de um modo geral, transparentes 
e bem sucedidas. 

Como solucao, a UE cobrira dois tercos dos 
custos e 0 PNUD estabelecera um "trust fund" para 
os doadores mais pequenos. Os estados membros 
da UE poderao canalizar as suas contribui96es quer 
para a panela desta orqanizacao, quer para 0 "trust 
fund", Alguns paises, nomeadamente os Estados 
Unidos, poderao fazer cornparticipar 
individualmente. Todos os doadores consideram 
importantedo ponto de vista politico que os Estados 
Unidos continuem envolvidos. 

o PNUD e 0 STAE elaboraram um orcarnento 
unico. Cada rubrica orcarnentat sera assumida pela 
UE, pelo "trust fund" ou par doadores individuais. 0 
orcarnento e inferior aos 20 rnilhoes de d61ares 
inicialmente projeetados, em virtude ainda estar 

disponivel e bem preservado pelo STAE muito 
equipamento das eleicoes de 1994, incluindo mais 
100 viaturas. 

Eis 0 projeeto de orcarnento distribuido a 7 de 
Maio: 

Em milhOes de d61ares 
Pessoal, escrit6rios 3,7a 
Materiais 3,5 
Transportes 2,8 
EducayaoCivica 2,4 
Formayao 1,8 
Assistencia Tecnica 1,5 
Segundavolta 0,8 

TOTAL 16,5 

o orcarnentoabarca 1,8 milhoes de d61ares para 
o aluguer e combustivel de aeronaves e 
helic6petros. 0 STAE propos um projeeto de 
informatizayao do processo de recenseamento 
eleitoral. avaliado em 1 milhao de d6lares, mas isso 
nao esta incluido neste orcarnentoe podera nao ser 
viavel dado 0 pouco tempo disponivel. 0 PNUD 
calcula em 1,2 rnilhoes de d61ares 0 custo adicional 
das eleicoes se estas forem adiadas para Abril, 

Ultima Hora !
 
Data das elei~oes 

o Conselho de Ministrosdefiniu 27 de Dezembro de 1997 como a data para as primeiras elei¢es autiuquicas 
em Moyambique a decorrer em 33 lugares. 

Comissao Nacional de Elei90es 
A Comissao Nacional de Elei¢es (CNE), que vai dirigir os processos eleitorais nos proximos cinco anos js foi 

formada e tomou posse. A Assembleia da RepUblica elegeu 7 dos 9 membros, 0 Conselho de MinistrOs nomeu 
um e 0 presidenteda RepUblica tambem urn, que sera 0 presidenteda Comissao. 

Dos eleitos pela Asserntsela da Republica 4 foram indicados pela banacada da FreUmo: Rufino Nombora, 
Alcinda Abreu, canes Manuel e Angelica salomao. A bancada da Renamo indicou 3: Francisco xavier 
Marcelino, Joao Francisco A1mirane e Juliano Vict6ria Picardo. 

Conselhode Ministrosnomeou: Fernando Macamo e 0 presidenteda Republica nomeou LeonardoSimbine, 
que preSidira aCNE. 
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Oriacao de governos locais
 
Mocamoiqee esta a criar governos locais eleitos (autarquias locals) praticamente a partir 

de nada, ja que eles (elas) nunca existiram. 0 Ministerio da Aorninistracao Estatal (MAE) tem 
estado a trabalhar no assunto ha mais de uma decada, como parte integrante de um 
processo de descentralizacao muito mais amplo. Mas 0 actual pacote composto por uma 
emenda constitucional e nove leis abrangendo a estrutura das autarquias locais, as finances 
e 0 processo eleitoral foi aprovado pelo parlamento em apenas sete meses. 

Neste processo fizeram-se quatro opcoes 
fundamentais: 
•	 As autarquias locais eleitas serao urbanas e nao 

rurais. 
•	 Havera uma verdadeira descentralizacao e as 

autarquias locais constituirao a torca motriz do 
desenvolvimento local. 

•	 As autarquias locais terao que se responsabilizar 
por uma parte significativa das suas receitas, 0 

que impllcara urn acentuado aumento dos 
impostos locais. 

• As autarquias locals reproduzirao	 a estrutura do 
govemo central e a sua divisao de poderes. 0 
executivo sera cornposto por um presidente eleito 
(de facto um presidente da carnara) que tern 
"ministros" intitulados vereadores. 0 brace 
legislativo sera uma assembleia elena a partir de 
Iistas partidanas como nas eleicoes legislativas a 
nivel nacionai, embora com mais espaco para 
candidatos independentes. 
Nesta seccao do "Boletirn" darnos rnais 

pormenores sobre a estrutura das autarquias locals 
e sobre as eleicoes. 

Passo-a-passo 
o "gradualismo" tem side a palavra-chave de 

todo 0 processo de descentrahzacao. Trata-se de 
um processofaseado em que os funcionarios locais 
VaG ganhando confianca e obtendo mais poder a 
cada passe que vai sendo dado. Os dirigentes 
rnocarnbicanos utilizam como imagem a crianca 
que tem de aprender a andar antesde correr. 

Isto tem side frustrante para alguns doadores 
que preferiam uma perspectiva mats "espectacular", 
com a cnacao simultanea de autarquias locais em 
toda a parte e deixando a criatividade IocaI a 
resolucao dos problemas. Um funcionario norte
americana defendia que os novas govemos locais 
nao necessitam de lnstalacoes e que as novas 
assembleias locais eleltas poderiam, pura e 
simplesmente, reunir-se debaixo de arvores e 
arranjar as suas proprias instalacoes. 

Os mocambicanos, pelo contrario, tern vindo a 
aceitar cada vez mais 0 facto de serem necessaries 
pelo menos algumas mstatacoes e alguns 
tuncionarios preparados para se criar uma autarquia 
local. Para contrariedade de alguns funcionarios dos 
Estados Unidos, ate a Renamo ja aceita 0 principle 
do gradualismo. 

Gradualismo significa que levara decadas a 
completar 0 processode descentralizacao, mas que 
este sera muito mais cos mocambicanos e rnenos 
dos doadores. Significa tambern que Moyambique 
sera capaz de aprender das experiencias iniciais e 
de modificar 0 sistema a medida em que ele se vai 
expandindo. Os dirigentes rnocarnbicanos receiam, 
em particular, que se 0 processo andar demasiado 
depressa 0 sistema venha a degenerar em caos, 0 

que mataria 0 desejo de descentralizacao, 
o gradualismo tem side sempre visto em duas 

vertentes: que as autarquias locais nao seriam 
criadas simultaneamente em toda a parte, e 
tarnbern que a transferencia de poderes seria 
gradual. Mas 0 processo de redaccao da emenda 
constitucional levou a um acordo quanta a um 
terceiro aspectodo gradualismo - que ele cornecaria 
pelas zonas urbanas. 

A lei de 1994 determinava a eleiyao de 
conselhos nas 11 capitals provinciais e, mais tarde, 
nos 128 distritos, 0 que cobriria 0 resto do pais. 
Tomou-se claro, no entanto, que os conselhos 
distritais seriam um autentico pesadelo logistico. Os 
membros das assembleias locais teriam de 
percorrer para cima de 100 quil6metros para irem 
as reunioes, e haviam de precisar de allrnentacao e 
alojamento. Nas vilas, pelo contrario, as pessoas 
podem ir a pe as reunioes e regressar a casa a 
noite. A gestao das vilas sera, igualrnente, muito 
mais facil que ados distritos. 

Por conseguinte, 0 parlamento decidiu, 
inesperadamente, introduzir na emenda 
constitucional que numa primeira fase s6 seriam 
criadas autarquias locais nas zonas urbanas. A 
emenda define dois niveis de govemo local. As 
cidades e as vilas tornar-se-ao "municipios". 0 resto 
do pais ja se encontra dividido em "postos 
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administratlvos", e as elei¢es poderao vir a ser 
realizadas apenas nas respectivas sedes, que 
passarao a chamar-se "povoacoes". As zonas rurais 
rnantern-se sob 0 controlo de administradores 
distritais norneados. Presentemente. existem 23 
cidades, 1'16vilas e 394 postos administrativos, par 
isso poderao, eventualmente. suryir 533 conselhos 
eleitos em vez dos 139 previstos na lei de 1994. 

o govemo propos que as primeiras elei¢es 
tivessem lugar apenas nas 23 cidades, mas viria, 
posterionnente, a alaryar 0 processo a uma vila em 
cada provincia. Nos pr6ximos anos realizar-se-ao 
elei¢es noutras vilas, nao havendo, contudo, 
pianos de extensao do processo as povoacoes. 

Orgaos poderosos 
Os conselhos municipals e as assernbleias 

municipals serao 6ryaos poderosos, aut6namos. A 
emenda constitucional responsabiliza-as pela 
"prornocao do desenvolvimento local" e eles terao 
direito a definir os seus pr6prios pianos e 
orcarnentos e a colectar uma grande variedade de 
impostos e taxas. 0 Estado so pode intervir no caso 
de os orgaos locais violarem a lei. 

Os municipios serao responsaveis pelo 
"desenvolvimento econormco e social local", pelo 
"meio ambiente, saneamento baslco e qualidade de 
vida" e ainda pela urbanizacao. Entre as suas 
responsabilidades especificas contarn-se: 
•	 rodovias incluindo passetos, espacos verdes 

incluindo jardins e viveiros da autarquia 
•	 cernitenos publlcos 
•	 mercados, feiras, vendedores de rua, a/varas de 

lojas 
•	 iluminaQ80publica 
•	 distribuicao de energia electrica 
•	 aqua, esgotos e recolha do lixo 
•	 transportes publicos colectivos 
•	 educacao pre-escolar e escolas pnrnanas 
•	 educacao base de adultos 
•	 casas de cultura, bibliotecas e museus 
•	 instala¢es e equipamento para a pratica 

desportiva 
•	 unidades de cuidados primaries de saude 
•	 habitacao econorruca 

Os municipios terao a liberdade de criar services 
autonornos ou "empresas municipais ou a participar 
em empresas interautarquicas" que funcionarao 
numa base comercial. Isto proporcionara aos 
municipios boas oportunidades de se tomarem 
numa torca motriz do desenvolvimento economico. 

A assembleia 10(".81 pode autorizar a concessao 
de services publicos pelos orgaos executivos das 
autarquias locals, mas nao eobrigada a taze-lo, Os 
utentes podem estar representados nas entidades 
que os prestam. 

Por ultimo. 0 conselho municipal tern 
especificamente a possibilidade de aceitar aluda de 
organiza¢es nao-qovernarnentais e de outras 
entidades, assirn como doacoes. Algumas aqencias 
intemacionais ja se mostraram interessadas em 
apolar projectos nos novas rnunicipios, mas parece 
que os doadores ainda nao tern pianos concretos. 

Cidades: controlo local 
sobre os servlcos ja 
existentes 

As 23 cidades ja tern "conselhos executivos", 
criados por lei em 19"78. Tern urn presidente 
nomeado e 0 seu pessoal pertence ao aparelho 
central do estado. 

Todas as cidades sao responsaveis pelos 
services basicos, como a recolha do lixo, rnesrno 
que isto seja teito por dois hornens e urn carrinho de 
mao Sao tarnbem responsaveis pelas ruas, 
parques, mercados e vendedores de rua e, em 
especial, pela politica de desenvolvimento urnano e 
de planeamento, 0 que inclui a atribuiQ80 de 
hcencas de construcao. Muitos tern a 
responsabilidade da ilurninacao publica. 

Em 1978, 0 fomecimento de agua e a 
distribui~o de energia electrica a algumas cidades 
foram assumidos por empresas estatais; noutros 
casos, sobretudo nas cidades com pequenos 
sistemas locals, esses servicos mantiveram-se nas 
rnaos dos conselhos executivos 

Numa primeira fase, 0 novo presidente eleito e a 
nova assembfeia nrmtar-se-ao a assumir a 
responsabilidade das fun¢es dos actuais conselhos 
executivos. 0 pessoa. actual dos conselhos 
executivos sera transferido para as novas 
autarquias locais, embora conserve todos os seus 
direitos e os salaries detenninados pela tabela 
salariat da runcao publica. Em tennos de 
instala¢es, so serao transferidos, inicialmente, os 
edificios e os equipamentos presentemente 
utilizados por services govemamentais locais. 

Autoridades tradicionais 
Tern havido muito debate avolta do papel das 

charnadas "autoridades tradicionais", incluindo os 
chefes e os Iideres religiosos locais. De urn modo 
geral, os Iideres tradicionais tern mais poder nas 
zonas rurais e a declsao de as excluir do processo 
eleitoral acabou por aliviar a preocupacao em redor 
desta questao. A Lei sobre Autarquias Locais diz 
que "os orgaos das autarquias locais poderao 
auscultar as opinioes e sugestoes das autoridades 
tradicionais reconhecidas pelas comunidades como 
tais", mas nao sao obrigados a faze-Io. . 

Boletim sobre 0 process de paz em MO~'ambique -18 - Junho de 1997 - f 



A primeira tarefa sera 0 memorarnento cos 
servicos basieos ja em tuncionamento. Esta 
constituira tarnbern a melnor maneira de obter 
dividendos politicos rapldos antes das eleicoes 
gerais de 1999. 0 Director Nacional dos oryaos do 
poder local, Jose Guambe, afirmou que rnuitos 
conselhos municipais sotrerao, nos pnrneiros 
tempos, fortes press6es no sentido de elevarem a 
qualidade das condlcoes ambientais dos suburbios 
de grande densidade populacional, atraves da 
melhoria dos.sistemas de esgotos, da recolha do 
lixo, dos mercados e da itumtnacac publica. 

Seguir-se-a depots a cianncacao do papel do 
conselho municipal eleito. "Desde a sua crtacao em 
1978, as funcoes dos conselhos execonvos nunca 
foram devidamente definidas", em parte POI' nunca 
tel' havido leis ou regulamentos que especificassem 
com precisao as suas estruturas e atnbuicoes, 
reconheceram os dirigentes da area da 
adrnlnistracao local do fME numa reuniso realizada 

Voluntariado 
Os funclonarios que se encontram a trabalhar no 

processo de descemralizacao esperam que a 
existencia de autarquias locais eleitas e 
responsaveis perante as populacoes levem as 
pessoas a interessar-se mais pelos problemas locals 
e as facarn sermr que a cidade Ihes pertence. Em 
virtude de a populacao ser pobre 0 dinheiro sera 
escasso e as receitas locais nao serao suficientes 
para custear todos os services desejados. Resta a 
esperanca de que as pessoas venham a sentir-se 
orgulhosas da sua cidade e a contribuir com tempo 
e trabalho, mesmo que nao tenham dinneiro. 

Os mesmos funcionarios dao como ponto de 
referenda em particular 0 periodo logo a seguir it 
lndependencta, em que as pessoas se 
empenhavam como vokmtarias nas campanhas de 
altabetizacao de adultos e se juntavarn aos 
domingos para fazerem a lirnpeza dos seus bairros. 
A guerra e a desnusaogeral destruiram muito desse 
espirfto de vizinhanca e de entre-ajuda; 0 sonho, 
agora, eque parte desse mesrno espirito possavir a 
renascer. POl' outro lado, se as pessoas se 
considerarem responsavets pela sua cidade e 
sentirem que tarnbern Ihes cabe rname-la limpa, 
talvez nao sejam tao descuidadas e nao deitem 0 
lixo na rua. 

Ha igualmente a esperance de que os conselhos 
e as assembleias locais procurem soluyaes baratas 
para os problemas. "POl' exemplo, urn conselho 
pode erial' uma feira local para que os camponeses 
possam trazer os seus produtos para a cidade e 
verde-los mais baratos que os comerciantes. lsto 
faria baixar 0 custo da elimentacao das pessoasda 
cidade, aumentaria 0 rendimentosdos camponeses, 
e nao acarretaria grandes despesas," comentou 
Jose Guambe, Director Nacional da adrninistracao 
local. 

em Abril, em Inhambane. 
A lei de 1978 tern side arnplamente criticada 

tarnbern porter conduzido a uma aormnlstracao 
demasiado centralizada, ineficiente e pol' vezes 
corrupta, sem qualquer responsabilidade para com 
as respectivas comunidades. E com os orcarnentos 
elaborados centralmente. POl' isso, a tareta inicial 
resurnlr-se-a snnptesmente adescentralizacao e a 
definicao da natureza local dos services locais. 

Urn dos problemas no caso das cidades, e que 
as primeiras eleiyaes VaG tel' lugar com base nos 
seus antigos Iimites, redefinidos pela ultima vel ha 
mais de uma decada, Desde entao as populacoes 
cresceram e rnuita gente que vive agora para alem 
dos limrtes forrnais das cidades consideram-se seus 
habitantes e utilizam os seus services. E no entanto 
nao poderaovotar e nao terao que pagar alguns dos 
impostos autarqulcos, sobretudo 0 imposto pessoal 
autarquicoe 0 imposto predial autarquico. 

Defini~ao das cidades 
Para as dez vilas na rnais do que urn problema. 

Todas elas sao sedes distritais tendo vir a ser 
administradascomo parte integrante do distrito sem 
urn conselho executivo proprio. Na realidade, estas 
vilas nao tern Iimites formais. 

o fME esta a agir rapidamente no sentido de 
separar a administracao dessas dez vilas dos 
distritos em que se inscrevem. Ao mesmo tempo 
que se definem limites, tarnbern se esta a tentar 
identificar mstatacoes onde 0 novo conselho 
municipal possa funcionar, sendo tres as 
componentes fundamentais: urn gabinete, urn 
departamento de financas e outro dos services 
urbanos. Quatro au cinco funcionarios superiores 
serao transferidos para a vila, assim como os 
trabalhadores dos mercados e os varredores das 
ruas. 

Pelo menos provisoriamente, entrarao em 
funyaes ate ao fim do ano, mas 0 seu alojamento 
podera ser ternporario. As pessoas referem-se 
sempre ao "palacio" do presidente do conselho 
executive, mas Jose Guambe faz notal' que se trata 
mais de um "conceito" do que de urn edificio; 
nalgumas vilas 0 "palaclo" pode nao passar de uma 
palhota 

Nos proxirnos anos, a maior contusao decorrera 
do facto de estas vilas terem presidentes de 
conselho municipal eleitos e administradores de 
distrito nomeados, com gabinetes lado a lado. 0 
administrador continuara a ser responsavel peto 
territorio distrital circundante e pelas suas escolas, 
postos de saude, mercados, etc. 0 presidente do 
conselho municipal tera a responsabilidade dos 
services insendosna vila. 

A confusao sera agravada pelo facto de .0 

proprio gradualismo determinar que alguns services 
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localizados na vita, como a saude e a educacso, 5e 
mantenham tambern sob a responsabilidade do 
administrador na sua qualidade de representante do 
Estado, ate a altura de serem transferidos para 0 

conselho municipal. 

Pianos e orcamentos 
Os govemos locais devern ter pianos de 

actividade e orcarnentos anuais, asslrn como pianos 
de desenvolvimento e de urnanizacao. Estes, tal 
como os relat6rios de actividades e de contas 
anuais, sao propostos pelo conselho municipal e 
aprovados (ou rejeitados) pela assembleia 
municipal. 

o govemo central tern que ratificar 0 orcamento 
e os pianos de desenvolvimento e de pessoal, e 
tarnbern qualquer ernprestirno local com prazo 
superior a urn ano. 0 govemo central pode aceitar 
ou rejeitar, mas nao alterar. A ranticacao pode ser 
recusada apenas se 0 plano, orcarnento ou 
emprestimo violarem a lei ou forem contra pianos e 
programas ja existentes. Tudo 0 que nao for 
considerado no prazo de 45 dias assume-se como 
automaticamente aprovado. 

Para alern disso, 0 govemo estabelecera as 
inspeccoes normais, mas, de novo, so podera 
intervir caso se cometam actos ilegais. A legisla<;.ao 
assegura 0 mais possivel a autonomia local. 

Assumindo mais poderes 
Os 6rgaos municipais eleitos cornecarao por 

gerir apenas os services que ja sejam prestados 
localmente, 0 que e muito pouco relativamente a 
sene de poderes que a lei Ihes atribui. 

Pretende-se que as autarquias locais assumarn 
rnais responsabilidades a medina em que VaG 
ganhando poder e experiencia, e que a pressao 
nesse sentido parte deles pr6prios. 

Os rninisterios da saude e da ecucacao terao 
que definir 0 que pode ou nao ser assumido como 
local. Pretende-se, por exemplo, que os curricula e 
a formacao de professores permanecarn questoes 
de foro central, mas que a qestao, pelo menos das 
escolas prirnarias, seja descentralizada. 
Muita coisa tera que ser negociada. 0 facto de se 
atribuir as autarquias locais autoridade sobre 0 

fornecimento de agua e de energia electrica nao 
significa que eles possam apoderar-se 
automaticamente desses services. Na realidade, 
Guambe sustenta que as autarquias tocats terao 
muita relutancia em tamar conta de services que 
agora tenham grandes defices. Mas cabera aos 
conselhos municipais delinear pianos de extensao 
de tais services, esperando-se que as empresas de 
aqua e electricidade concertem os seus pianos com 
os 6rgaos autarquicos. 

Limites salariais 
As assembleias municipais definirao os seus 

pr6prios salanos assim como os do presidente do 
conselho municipal e dos vereadores, mas a lei 
irnpoe Iimites rigidos. 0 total dos salaries e das 
despesas da assembleia e do conselho nao podem 
exceder 30% das pr6prias receitas do conselho 
municipal (ou seja, do dinheiro que ele recolhe 
directamente, excluindo os fundos provenientes do 
orcarnento do Estado), 0 que funcionara como urn 
incentivo it cobranca de impostos locais. Estipuiam
se igualmente iimites rnaximos para os salaries do 
presidente e dos vereadores dos conselhos 
municipals. 0 presidente do conselho municipal de 
uma cidade maior tera salario identico ao de 
director nacional, enquanto 0 vereador de uma vila 
ganhara sensivelmente 0 mesmo que urn director 
de escola. Os membros das assembleias serao 
pagos consoante 0 numero de participac;:Oes, mas 0 
respectivo presidente nao pode receber rnais de 
10% do salario de urn presidente de conselho 
municipal e urn membro simples nao mais de 3% 
do salario anual do mesmo. 

Os conselhos tern autoridade para expandir os 
services. Por exemplo, se a empresa de 
etectriddade nao quiser estender a rede de 
distribuiyao a urn bairro suburbano, a autarquia 
pode faze-to. De forma identica, mesmo nao sendo 
responsavets peios services de educacao, as 
autarquias locals podem servir-se da legislayao em 
vigor para construirem e rnanterem novas escolas, 
solicitando ao Ministerio da Educayao que forneca 
os professores. 

Sem duvida que a nivel central VaG surgir 
pressoes conflituosas. Alguns dirigentes quererao 
transterir 0 maximo de custos para as autarquias 
locais, enquanto outros hac-de pretender conservar 
o poder a nivel central. Os dirigentes do MAE 
consideram que a expansao dos servicosatraves da 
iniciativa local e urna das armas de que as 
autarquias locais dispoern -- se urn conselho 
municipal mostrar que e capaz de construir e dirigir 
uma escola, os dirigentes nacionais da educacao 
terao muito rnais dificuldade em resistir a transferir 
para as autarquias locais parcelas maiores da 
gestao da rede escolar local. 

Os dirigentes do MAE esperam que haja uma 
grande variedade de situac;:Oes. Maputo e maior e 
mais rica do que qualquer outra cidade, sendo, pois, 
de esperar que venha muito rapidamente a 
encarregar-se de alguns servlcos e a tomar-se rnais 
aut6noma que a maior parte das cidades. Por outro 
lado, Maputo podera nunca vir a tomar conta do 
sistema de di51ribui~0 de energia electrica, 
enquanto algumas vilas ja produzem electricidade 
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localmente, em virtude de no tempo colonial 0 

sistema nunca ter side centralizado. 

Arranjar dinheiro 
Dinheiro e impostos serao a principal dor de 

cabeca das novas autarquias locais. A centrahzacao 
de 1978 fez com que os novos conselhos 
executivos nao vissem grandes razoes para 
aumentarem ;IS receitas; algumas taxas e impostos 
nao sao alterados desde 0 tempo colonial e a sua 
cobranca custa mais dinheiro do que aquele que 
rende. Os actuais conselhos executivos recolhern 
cerca de metade do seu orcsrnento como receita 
local, embora as cidades da Beira, Quelimane, 
Nampula e Pemba obtern em conjunto cerca de 
80%, segundo estimativas do MAE. 

Isto significa que a primeira tarefa das novas 
autarquias locais vai ser 0 aumento impopular de 
impostos, 0 que, em parte, podera justificar-se pela 
melhoria dos servicos. 

o subsidio estatal as autarquias locals manter
se-a, tanto para projectos individuals de 
desenvolvimento como sob a forma de urn "fundo 
de cornpensacao". 0 fundo tern que variar entre 
1,5% e 3% do total das receitas do Estado, e sera 
transferido para cada uma das autarquias locais 
segundo uma formula a ser incluida no orcamento 
anual do Estado e tendo como base quatro criterios: 
superficie, poputacao, nivel de desenvolvimento e 
sucesso na cobranca dos impastos autarquicos. 

Por outro lado, serao transferidos para os 
conselhos locais diversos irnpostos nacionais: 30% 
do impasto de turismo cobrado pelos 
estabelecimentos locais, 75% das taxas pagas 
pelas viaturas e 0 actual impasto sobre 0 

rendimento de trabalho - "seccao B" para as 
pessoas que trabalharn a nivellocal. 

Fundamental sera 0 imposto pessoal autarquico 
que abranqera todas as pessoas dos 18 aos 60 
anos e aptas para 0 trabalho. As mulheres 
domesticas e os camponeses, os estudantes e os 
incapacitados par debilidade, doenca ou 
deformidade fisica estarao isentos. 0 impasto anual 
deve ser inferior a 20% do salario minimo mensaI 
presentemente, 0 impasto seria inferior a 62.359 
meticais por ano. Os niveis deste e doutros 
irnpostos locals sao estabelecidos pela assembleia 
municipal. Mas a cobranca do impasto pessoal 
autarqulco sera da maxima irnportancia pais 
durante os tres primeiros anos 0 Fundo de 
compensacao Autarquica sera "directamente 
proporcional" ao indice de cobranca desse mesmo 
impasto. 

Todos os outros impostos reflectem 0 

reconhecimento da extrema pobreza da maior parte 
das pessoas que vivem nas cidades 
mocambicanas, baseando-se, portanto, na 
tributacao directa ou indirecta das actuais 

transferencias de dinheiro ou dos que estao melhor 
na vida. 

Existira tarnbern urn imposto predial autarquico, 
apbcavel apenas sobre irnoveis permanentes e 
terrenos urbanos nao ocupados. As pessoas que 
comprarem ou construirem casa propria nao terao 
que pagar 0 imposto predial autarquico nos 
primeiros 15 anos. 

Todas as actividades econornicas poderao ser 
tributadas, incluindo os vendedores de rua ou dos 
mercados, as licencas de construcao, 0 

Prevenceo de conflitos 
As novas leis incluem limita¢es rigorosas 

visando a prevencao de conflitos de interesse. Os 
presidentes e os vereadores dos conselnos 
municipais assim como os rnernbros das 
assembleias rnunicipais nao podem participar em 
qualquer discussao ou votacso sobre qualquer 
assunto que possa beneficiar as respectivas 
familias. E "familia" inciui uma longa lista de 
parentes, entre os quais os pais, padrastos e 
madrastas, irrnaos e irmas, filhos e netos, tios, a 
cOnjuge, sogros e cunhados, sobrinhos e primos em 
primeiro grau. 

Aos presidentes e vereadores e aos membros 
das assembleias esta igualmente vedada a 
participacao em empresas com neqocios nao so 
com esse determinado conselho muncipal, mas 
tarnbern com qualquer entidade do Estado. 

Os presidentes dos conselhos municipais e os 
vereadores a tempo inteiro nao podem exercer 
qualquer outra fun~o remunerada. 

Os cargos de presidente, vereador ou membro 
de assembleia municipal estao vedados a quem 
tenha qualquer poder de decisao sobre a autarquia. 
Este impedimento abrange os membros do govemo 
central, dos govemos provinciais e da Assembleia 
da Republica, os magistrados e 0 pessoal das 
instituicoes a quem cabe regular a actividade dos 
conselhos municipais. 

As pessoas que trabalham para urn govemo 
local podem ser membros da assembleia mas nao 
do conselho municipal (ou seja, nao podem exercer 
o cargo de presidente ou de vereador). 

Mesmo assim, mantem-se 0 receio da pratica da 
corrupcao. Ern cidades grandes como Maputo sera 
muito diffcil evitar que os funcionanos superiores 
deixem de exigir subomos na atribui9Bo de talhoes, 
par exemplo; na verdade, mesmo com 0 baixo nivel 
dos salaries, podera ainda haver quem se candidate 
a presidente do conselho municipal na esperanca 
de obter grandes rendimentos atraves da corrupcao. 

E indo aoutra ponta da escala, qual sera 0 fiscal 
de rnercados que se atrevera a cobrar a taxa a urn 
prime do presidente do conselho? 
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parqueamento de viaturas, as inspeccoes rnedicas, 
etc. E POI' ultimo, os conselhos rnunicipais poderao 
tarnbern cobrar irnpostos pela prestacao de 
services. A possibilidade de subsidio cruzado esta 
prevista na lei. Os conselhos municipais tern 
autoridade sobre a distribuiyao da energia electrica, 
em parte para poderem aplicar taxas relativamente 
superiores aos consumidores com melhores 
rendlrnentos e utilizarem esse dinheiro no 
desenvolvimento das zonas mais pobres da cidade. 

EleiQoes: 
identicas as de 1994 

o processo eleitoral sera muito semelhante ao 
das elei¢es gerais de 1994. Utilizar-se-a 0 mesmo 
registo que sera actualizado. As assembleias de 
voto instalar-se-ao nos mesmos locals e terao a 
mesma orqanlzacao. Na votacao para presidente de 
conselho municipal, se nenhum candidato obtiver a 
maioria, tera que haver uma segunda volta 
disputada pelos dois candidatos mais votados, no 
espaco de 30 dias ap6s a divulqacao dos 
resultados. A votacao para uma assembleia 
municipal far-se-a POI' listas partidanas a escata de 
toda a cidade. A mesma pessoa pode candidatar-se 
a presidencia do conselho municipal e constar da 
lista de um partido concorrente a assembleia 
municipal. 

Tal como em 1994, os delegados de lista nas 
assembleias de voto enos centros de 
recenseamento eleitoral serao decisivos para a 
integridade do processo. Cabera a Comissao 
Nacional de Elei¢es regular e aprovar os 
observadores nao pertencentes a partidos. 

EspaQo para 
independentes 

A principal diferenya em relacao a 1994 talvez 
seja 0 facto de os candidatos e as listas 
independentes concorrerem em pe de igualdade 
com os partidos reconhecidos. Para se 
candidatarem a presidencia do conselho municipal 
ou para apresentarem uma Iista para a assembleia 
municipal, tanto os partidos como os cidadaos tern 
que obter assinaturas de 1% dos eleitores 
registados. Isto podera levar a exclusao de alguns 
dos partidos mais pequenos. 

Para alern disto, nao existira a charnada ciausuta 
barreira. Nas elei¢es gerais, os partidos tinham que 
alcancar 5% dos votos para terem assento no 
parlamento, 0 que deixou de fora alguns partidos 
pequenos. Para as eleicoes locais essa clausula nao 
existe, significando isso que nas cidades maio res os 
partidos poderao vir a tel' um membro na 

assembleia municipal mesmo com 2% dos votos. 
Em consequencia, havera mais partidos pequenos 
representados nas assembleias locais. 

Outras diferenyas: 
•	 A votacao decorrera num 56 dia e nao em tres, 
• As tarefas do pessoal das assembleias de voto 

estao definidas de forma rnenos exacta, fazendo 
com que as fun¢es possam ser compartilhadas 
de modo mais equilibrado; em 1994 0 presidente 
da assembleia de voto tinha demasiadas tarefas. 

•	 Os jomalistas continuam a tel' livre acesso as 
assembleias de voto, mas com duas novas e 
mais sensiveis restncoes: nao podem fotografar 
as pessoas em pleno acto de votacao nem 
entrevistar os votantes a menos de 300 metros da 
assembleia de voto. 

• 0	 periodo oficial da campanha sera de apenas 13 
dias. Este periodo garante direitos extras, como 
sejam as dispensas de trabalho para os 
candidatos e 0 facto de ser permitido faze I' 
campanha antes do periodo oficial. 

• Todos	 os candidatos devem residir na area do 
governo local ha pelo rnenos seis meses. 

o boletim de voto tera 0 mesmo formato, com 
rectanqulos cornpridos inserindo os nomes e 
simbolo do partido do candidato, e tendo a direita 
uma pequena caixa. A lei continua a estipular que a 
cruz ou a nnpressao digital do votante se coloquem 
dentro de uma pequenissima caixa (e nao em 
qualquer sitio do rectangulo), embora tarnbern refira 
que 0 voto deve ser aceite se a marca mostrar a 
"vontade inequivoca do eleitor". Isto causou 
problemas em 1994, mas 0 STAE afirma que, desta 
vez, 0 pessoal da assembleia de voto tera 
instrucoes mais claras no sentido de aceitar uma 
cruz ou irnpressao digital inseridas em qualquer sitio 
do rectangulo maior. 

AWEPA 
Troca de experienoie« com 
outros par/amentos... 

A AWEPA continua a dar assistencta ao 
parlamento rnocarnbicano. Este ana promoveu uma 
visita de trabalho ao parlamento sui-africano POI' 
uma delegayao da Comissao de Assuntos Sociais, 
do oenero e Ambientais. Na vizinha Africa do Sui 
esta delegayao teve contactos com cornissoes 
conqeneres, inteirou-se do trabalho parlamentar, 
com enfase para os assuntos de sua especialidade 
e despertou muito interesse POI' parte de 
parlamentares sul-afrtcanos sobre Moyambique. 

Alias, Moyambique tem uma rica experisncla 
tarnbern a compartilhar com outros paises, 
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sobretudo os que atravessam momentos ainda 
delicados de processos de paz. Neste ambito, a 
AWEPA promoveu uma visita de uma delega~o 
da AR para a Assembleia Nacional de Angola. A 
delega~o teve ocasiao para se actualizar sabre a 
snuacao em Angola, bem como transmitir a 
solidariedade e expenencias mocambrcanas. 

No mesmo espirito, a AWEPA organizou uma 
visita a Maputo, por uma delega~o multipartidaria 
do par1amento do Burundi para colher experiencias 
junto de varias institui¢es e individualidades de 
Moyambique. 

...Conferencia... 

A AWEPA organizou em Nelspruit de 12 a 13 
deste rnes uma conterencta intemacional sobre a 
problernatica dos refugiados rnocarnbicanos na 
Africa do SuI. A conterencia foi precedida por duas 
rrussoes de estudo - uma realizada na provincia sul
africana de Mpumalanga e a outra na provincia 
rnocarnbicana de Maputo (Ressano Garcia e 
Magude). Sob 0 lema "Prolongada hosprtalidade au 
regresso a casa?" foi uma ocasiao para um debate 
aprofundado sobre a problernatica das migra¢es 
entre os dois parses, reiterando a prernencia da 
crtacao de condicoes para acolher os retornados 
mas ao mesmo tempo um crescimento da 
consoencla de que a questaodos migrantes precisa 
de um equacionamento rnais humanitario na Africa 
do SuI. 

...e educsfSo civics 

Com a aprovacao do pacote legislativo da 
autarquias e a fixa~o da data das primeiras 
eleicoes autarquicas, 0 programa educacao civica 
entrou numa nova fase. A AWEPA iniciou a nova 
fase com um curso para Monitores e 
Coordenadores de programas de educacao civica. 
Este curso, que contou com cerca de 50 
participantes de 19 ONG's, incJuindo algumas 
associacoes provinciais de ONG's, permitiu aos 
participantes debrucar-se sobre a lntormacao 
essencial para a ecucacao civica sobre a 
descentralizacao e elei¢es autarquicas. Permitiu 
tarnbem reflectir sobre exigencias metodol6gicas da 
educacao civica nesta fase. 

Em Julho proximo iniciam-se sernmanos 
regionais envolvendo uma gama variada de ong's 
tanto de ambito nacional, regional ou local. 

Paralelamente, a AWEPA realizou dois 
serninanos regionais de educacao civica (Chimoio e 
Chokwe) em coordenacao com a Liga da Juventude 
da Renamo. Em Chokwe partlcipararn tarnbern 
representantes Ligas da Juventude de varies outros 
partidos politicos. 

'Boletirn sabre 0 Processo de paz em Mocambique' foi 
traduzido por Orlanda Mendes. 

Titulo Original: 'Mozambique Peace Process Bulletin' 
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