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das eleic6es locais
I

Nas primeiras eleicoes locais de sempre, realizadas a 30 de Junho, foram as urnas menos de
15% dos eleitores. As eleicoes tarnbern foram marcadas por uma fraca orqanizacao que levou
a abertura tardia de muitas assembleias de voto. A excessiva burocracia e a falta de
intorrnacao adequada reduziram 0 nurnero de candidatos e de observadores. Houve igualmente
indicacoes de possfveis fraudes e de intirnidacao.
A Renamo e muitos dos partidos mais pequenos
que concorreram as eleicoes gerais de 1994 apelaram
ao boicote das eleicoes locais, e utilizaram as duas
semanas de campanha para promoverem esse boicote
da mesma maneira que os outros grupos 0 fizeram
pelos seus candidatos.
boicote significou os candidatos da Frelimo a
presidentes nao terem concorrencla em 19 das 33
cidades e vilas. Para as assembleias houve
concorrencia em apenas 6 cidades.
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A Frelimo ganhou as presidencies e obteve a
maioria nas assembleias no total das 33 cidades e
vilas. Mas as listas de cidadfios independentes terao
um nurnero significativo de assentos nas assembleias
de tres das maiores cidades: Maputo, Beira e Matola.
A campanha eleitoral decorreu serenamente, sem
violencia, e com uma boa vontade geral -- embora
com pouco entusiasmo, a prenunciar ja uma fraca
cornpar encia as urnas. A cobertura pela Radio
nacional de Mo<;:ambique foi equilibrada, tendo a
campanha pelo boicote side coberta de forma justa.
A imprensa propriedade do Estado favoreceu a
Frelimo mas deu cobertura a oposicao -- tanto aos
que concorreram como aos que boicotaram; no geral,
a imprensa privada foi contra a Frelimo.
No dia das eleicoes, 0 pessoal das mesas e
assembleias de voto mostrou, de um modo geral,
estar bem preparado e desempenhou correctamente
as suas tarefas, como ja havia acontecido em 1994.
Na verdade, 0 pessoal das mesas e assembleias de
voto parecia abalado pela fraca participacso dos
eleitores nas eleicoes e pela deficiente orqanizacao a
nivel nacional.
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Os problemas com as eleicoes locals leva ram a
promessas pelo Ministro da Adrninistr acao Estatal,
Alfredo Gamito, segundo as quais nos pr6ximos tres
meses se realizara um amplo debate publico sobre a
lei eleitoral para as eleicoes gerais de 1999. 0
processo lncluira discussoes sobre a CNE (Comissao
Naciona/ de Eteicoes) e sobre 0 ST AE (Secretariado
Tecnico de Administrectio Eleitorel), ambos objecto de
duras crfticas.

Comentario:
Porque e que as pessoas
se recusaram a votar?
o elevadfssimo

grau de abstencao surpreendeu toda
a gente, incluindo os pr6prios defensores do boicote.
Parece claro que as pessoas se recusaram
activamente a votar. 0 dia da votacao foi oficialmente
feriado, e as pessoas aproveitaram bem esse tempo
livre, muitas vezes passando pelas assembleias de
voto a caminho do mercado ou das machambas. Mas
as razoes desta tao elevada abstencao sao materia de
intense debate.
boicote e a consequente ausencia de cornpetlcao
em muitas zonas, mais a falta de cornpreensao do
papel dos novos governos locals. contribufram para a
reducao do voto. A abertura muito tardia das
assembleias de voto em Maputo e Beira tiveram
impacto -- quando confrontadas com assembleias de
voto fechadas, muitas pessoas que ja nao se senti am
entusiasmadas para votar foram simplesmente embora
e nao voltaram mais.
Mas importa referir que a ida as urnas foi muito
baixa mesmo em Maputo e Beira, onde se falou multo
das candidaturas. Em Maputo os partidos pelo boicote
tiveram pouca influencia. e os cornicios da Renamo de
apelo ao boicote foram tao fracamente concorridos
como as outras reunioes polfticas. Na Beira, para onde
a Frelimo enviou um dos seus grandes atiradores,
Armando Guebuza, para organizar a sua campanha e
on de alguns altos quadros da Renamo apoiaram a
campanha independente do antigo governador
Francisco Masquil, a participacao nas eleicoes foi
mesmo assim baixa.
Eis um dos cornentarios comuns das pessoas que
nao votaram: "Votarnos em 1994 e nao fez qualquer
diferenc;:a; a nossa vida nao melhorou." Os problemas
econ6micos
e
a
corrupcao
eram
referidos
frequentemente: a elite prosperou mas 0 povo sente
se cada vez mais pobre.
Muita gente tarnbern criticou 0 facto de os "chefes"
nao terem sido capazes de chegar a um acordo;

o

'A visa muito perigoso'
Excertos de uma carta ao editor de .Joao
Machungo, publicada no jornal Notfcias de 14
de Julho de 1998
" ... Alguns no Parlamento ... revelam uma total
falta de respeito para com 0 eleitor que deixa
os seus afazeres dornesticos e profissionais
formando pacientemente em quilornetricas
bichas a espera de votar 0 seu proprio
sofrimento.
Sera
esta
a verdadeira
democracia? 0 que esperamos ver nas
eleicoes gerais de 1999? Cuidado!
Ja tivemos um aviso muito perigoso at raves
das eleicoes autar quicas de 30 de Junho, um
aviso que nao e direccionado apenas a Frelimo
como alguns pensam, mas a todos os politicos
do nosso bela pals ...
A Frelimo, se quer ganhar as eleicoes de
99 ... deve fazer uma serie de rnudancas
radicais no partido e algumas das rnudancas
podem vir a afectar alguns dos que sabotam 0
partido ... A Frelimo deve cornecar a interessar
se mais pelo povo, escutar e sentir as
necessidades deste povo ...
A Frelimo deve escutar opinioes mesmo as
dos seus grandes adversaries: deve aceitar
criticas e nao s6 elogios. ...
Os llderes da oposicao devem cornecar a
medir as palavras que utilizam, porque
discursos arrogantes, pensamentos agudos e
arneacas de fazer isto e mais aquilo fazem-vos
perder aceitacao no seio da sociedade. Por
exemplo, se alquern arneaca 0 povo de voltar
ao mate neste momento, esta a denegrir a sua
pr6pria imagem ....
Queremos um pais com gente de paz."

algumas pessoas compararam esse falhanc;:o a uma
luta entre os pais em que os filhos nao querem tomar
partido.
Para muitos, a abstencao foi um acto politico
consciente. Nao se tratou de apoio ao boicote, mas
sim de uma rejeicao a todos os partidos politicos. Foi
uma utilizacao sofisticada do processo dernocratico
em que as pessoas votaram "nao ". Foi uma
mensagem a elite politica de que as pessoas retiravam
o seu apoio a um processo eleitoral que nao Ihes
trouxera quaisquer beneffcios.
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Voz independente
Os candidatos independentes a presidencia municipal
obtiveram 40% dos votos na Beira e Manhica e 30%
em Maputo, Inhambane e Nacala. No fim deste
Boletim apresentam-se os resultados completos.
Apesar do boicote, um pequeno partido (PT, Partido
Trabalhista) e uma coliqacao de pequenos partidos
(RUMO, Resistencia da Unidade Mocarnbicana)
ganharam assentos em assembleias municipais.
Quatro grupos de cidadaos tarnbern obtiveram
assentos: JPC, Juntos pel a Cidade; GRM, Grupe de
Reflexao e Mudancas: OCINA, Orqanizacao de
Candidaturas Independentes de Nacala-Porto: e
NATURMA, Grupo dos Naturais e Residentes da Vila
da Manhica.
Eis os assentos nas assembleias das seis cidades
em que se candidataram:
Beira: Frelimo 27; GRM 17
Manhica: Frelimo 8, Naturma 5
Maputo: Frelimo 42, JPC 15, PT 1, Rumo 1
Matola: Frelimo 36, Rumo 7
Nacala: Frelimo 28, Ocina 11
Xai Xai: Frelimo 28, PT 3
Todos os detalhes sobre os resultados das eleicces
locais
t a rn b e rn
no
web
site
www.mozambique.mz/eleicoes.

Quem e 0 Que
As eleicoes realizaram-se em todas as 23
cidades de Mocambique e em 10 vilas. A nova
estrutura do governo local e quase identica a
do go verno central -- cada cidade tem um
presidente eleito (ou presidente da conselho)
e uma assembleia eleita (parlamento local). 0
presidente escolhe entao os seus ministros
locais (denominados vereadores) que depois
dirigem varias areas. 0 presidente e os seus
ministros formam 0 chamado conselho
municipal. A divisao de poderes entre 0
presidente e a assembleia a nivel local e a
mesma que a nivel nacional.
As eleicoes foram controladas pela CNE
(Comissao Nacional de Eleicoes) que e
independente e tem um mandato de 5 anos.
Tem como presidente 0 Dr. Leonardo Simbine
e os seus membros foram designados pel a
Frelimo e pela Renamo. As eleicoes foram
administradas por pessoal a tempo inteiro do
STAE (Secretariado Tecnico de Administracao
Eleitoral) .

Fraude
no Dando?
Ha fortes evidencias de enchimento de urnas no
Dondo, aparentemente por erradamente se crer que
as eleicces s6 seriam validas se votassem mais de
50% dos eleitores registados.
No Dondo a Frelimo nao tinha adversaries. por
isso nao havia delegados de lista de outros partidos
na assembleia de voto.
Um pouco antes das 18 horas, na mesa de voto
3680A na escola prirnaria 7 de Abril, sem votantes
presentes, um membro do pessoal foi visto a meter
um boletim de voto dobrado numa urna. Outro
membro do pessoal, constatando que tinham sido
vistos, pas um bloco de apontamentos em cima de
varies boletins de voto dobrados que estavam na
mesa dela e cobriu-o 0 bloco com os braces -- mas,
mesmo assim, por debaixo do bloco ainda se viam as
pontas de tres boletins de voto dobrados, enquanto
um outro havia caido aos pes dela.
Um olhar atento as estatisticas do Dondo sugere
que nao se tratou de um incidente isolado. Por lei,
deve ser afixado um edital em cad a assembleia de
voto, para inspeccao. onde pcssfvel. no dia seguinte.
Durante 0 dia a cornparencia as urnas no Dondo foi
baixa, sem bichas e com relativamente poucas
pessoas a votar. Muitas assembleias de voto
reportaram cornp arencias de 20% ou menos; no
entanto, assembleias contiguas registaram uma
votacao superior a 80%.
Os votantes recebem bilhetes numerados a
entrada da assembleia de voto; estes bilhetes nao tern
credito legal e servem para 0 controlo das bichas. E
possfvel que quando nao havia bichas, 0 pessoal de
controlo da porta parasse de dar bilhetes, mas
noutros lados, os redatores do Boletim constataram
que 0 nurnero de bilhetes distribuidos correspondia
muito aproximadamente ao nurner o real de votantes.
Por exemplo, na assembleia de voto do Centro
Emissor do Dondo, nao votaram mais de 110 pessoas
em qualquer das cinco mesas de vote. eo nurner o de
bilhetes entregues ate cerca das 16:40 horas esteve
sempre quase a par do nurnero de pessoas indicadas
no edital como tendo votado.
Na Escola Prirnaria Macharote os bilhetes contados
mostraram que ate as 9H30 em nenhuma mesa de
voto haviam votado mais de 20 pessoas. Quando
voltarnos as 17H20 0 pessoal recusou-se a mostrar as
cadernetas de bilhetes numerados, mas ainda assim
pudemos ve-los e nenhum assinalava mais de 100
votantes. Nao tinha havido bichas nem muitos

Baletim sabre a processo de paz em Mocembique 21 -- 21 de Julha de 1998 -- 3

votantes ao mesmo tempo. No entanto, os totais
afixados mostravam que aquelas assembleias de voto
da escola apareciam com 200-434 votantes -- 0 que
teria side suficiente para provo car bichas durante
grande parte do dia. A assembleia de voto 3721
indicava uma cornparencia as urnas de 91 % .
Na escola prirnaria 7 de Abril, estivemos presentes
das 15H40 as 18H40.
Nesse periodo. apenas
17
apareceram para votar 10 pessoas nas
assembleias de votos. Na verdade, algumas fecharam
pontualmente as 18HOO, iniciaram a contagem, e
reabriram as 18H20 quando apareceu alquern com um
radio a informar 0 pessoal sobre 0 prolongamento.
Pelas 18H30 a mesa 5303B tinha distribuido 48
bilhetes numerados, mas 0 edital indicava 302
votantes. A mesa 5309A, 48 bilhetes e 473 votantes
registados, e a mesa 5309B, 53 e 300.
Outro indicio de problemas e a variacao entre os
nurneros de votos para 0 presidente e para a
assembleia. Em todo 0 pais, os votantes receberam
dois boletins de vote. sendo observados quando os
depositavam nas duas urnas; quem depositasse so
um boletim era logo lembrado do segundo. Oeste
modo, 0 nurnero de boletins de voto nas duas urnas
raramente diferia rnais do que um. Dois editais em
Macharote mostravan difer encas de 22 e de 5. No
Dondo, outros editais : iicavam diterencas ate 5.
Tarnbern se reqistar arn grandes variacoes no
nurnero de votos validos entre 0 presidente e a
assembleia. Nalgumas vilas como Angoche, onde
houve escolha para 0 presidente mas nao para a
assembleia, as pessoas votaram em branco para a
assembleia. Mas no Dondo ambos os boletins eram
identicos com apenas um quadrado para a Frelimo,
por conseguinte, diferenc;:as acima de 70 em votos
validos nao pode deixar de ser surpreendente.
Finalmente, no dia seguinte as eleicoes, quando
estavarnos a verificar os editais, encontr arnos um
presidente de mesa de voto que vfrarnos na vespera,
e que disse que gostaria que a cornunicacao social
soubesse que os resultados haviam sido falsificados.
Finalmente, Dondo foi a unica das 33 cidades e
vilas que registou uma cornparencia as urnas acima
dos 50%.
Nada disto prova ter havido um enchimento
extensivo
das
urnas.
Mas
as
evidericias
circunstanciais sao muito fortes.
Guido van Hecken

• Na Beira, 0 delegado de lista do candidato
independente Franciso Masquil queixou-se a um
observador nacional de que na mesa de voto 5367B
(Chota), permitiram que votassem quatro pessoas que
nao estavam nos cad ern os eleitorais. as observadores
nao avancar arn com a investiqacao e nao foi
apresentada uma queixa formal.

Boletim sobre

0

Os r erros de Maputo
A irnportancia de os partidos acompanharem todo 0
processo foi sublinhada por Mario Ussene que
fiscalizou a contagem final e 0 processo de
intormatizacao pelo grupo Juntos pela Cidade.
Ele disse que os delegados de lista do grupo
assinaram os relatorics finais de cada mesa de vote.
como a lei eleitoral encoraja a fazer, e realizaram a
sua propria contagem paralela.
as relatorios de cada mesa de voto (aetas) na
CNE/STAE em Maputo estavam correctas e tinham
sido essas as assinadas pelos seus delegados de lista,
mas Ussene verificou que quando os resultados
estavam a ser metidos em computador, as vezes os
processadores escreviam zeros no respeitante aos
votos das mesas. Por coincidencia, isto parecia
acontecer nas assembleias de voto em que 0 JPC
tinha obtido bons resultados. Ussene levantou a
questao informal mente junto do STAE e foram feitas
as corr eccoes. A votacao final pelo JPC estava
proxima da contagem que eles pr oprios tinham feito,
disse Mario Ussene.
Ussene disse que esta situacao nao foi na altura
levantada na cornunicacao social e que nao vai ser
apresentado um protesto formal sobre a fraca
or qaniz acao do dia das eleicoes. mesmo tendo
provavelmente a abertura tardia custado votos ao
JPC. "Queremos participar - nao protestar e objectar,"
disse ele.

Comentario: Sempre alerta
A irnportancia da tr ansparencia e dos delegados de
lista e realcada tanto no incidente do Dondo como no
de Maputo. E precisamente por 0 processo ser todo
ele trans parente e tiscalizavel pelos partidos que estes
dois casos vieram a luz.
Na verdade, se a oposicao tivesse participado em
Dondo, a fraude teria side imposslvel, pois nao se
pode atulhar uma urna havendo delegados de lista de
mais de um partido.
as incidentes do Dondo e de Maputo mostram ser
pcssfvel recolher provas e evitar anomalias. Isto
significa que nao sao aceitaveis aleqacoes vagas de
fraude; as re clarnacoes devem ser suportadas por
provas. A oposicao esta agora a reclamar que em
1994 houve fraude, 0 que nao e verdade.
Em Mocarnbique 0 sistema eleitoral continua a ser
muito mais transparente e muito menos sujeito a
abusos do que em muitos outros parses. as partidos
precisam de aprender a utilizar est a tr ansp arencia
como garantia da credibilidade do processo, em vez
de tentarem rnina-lo com falsas reclarnacoes.
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Pressoes em Angoche
As fortes campanhas da Renamo em defesa de um
boicote e da Frelimo para encorajar as pes so as a votar
gerou tensoes e um certo medo nalguns locais, entre
eles Angoche, Chimoio e Dondo.
Num dos dois unicos julgamentos realizados por
ocasiao destas eleicfies, 10 simpatizantes da Renamo
foram condenados a 3 e 6 meses de prisao por terem
tirado cartfies de recenseamento a algumas pessoas
de Angoche, na zona costeira da provincia de
Nampula.
Depois
disto,
a
Renamo
afirmou
repetidamente que a Frelimo dissera que as pessoas
seriam presas se nao votassem. Nao conseguimos
encontrar
ninquern
que
tivesse
ouvido
isto
directamente, mas muita gente acreditou no boato.
presidente da Renamo, Afonso Dhlakama,
encerrou a sua campanha a favor do boicote em
Angoche no dia 27 de Junho, onde aludiu ao boato
dizendo "nao permitiremos que a policia va atras de
voces. "
Em res posta, a Frelimo distribufu senhes a
populacao. Eram quadrados de papel de 7 em de lade
cortados de folhas timbradas do governo, levando 0
carimbo do gabinete do administrador de distrito.
Nalguns casos os pedacos de papel, com 0 endereco
de cada casa la escrito, eram distribuidos de porta em
porta pelos secretaries de
bairro, que
sao
normalmente membros do partido Frelimo. Ninquern
entendia muito bem a finalidade destas senhas -
varias pessoas diziam que deviam ser entregues ao
pessoal das mesas de vote. aos delegados de lista da
Frelimo na assembleia de vote. ou devolvidos ao
secretario de bairro como prova de terem votado.
Vimos senhas dessas nas assembleias de vote. mas
era claro que 0 respectivo pessoal nao as aceitava. Na
assembleia de voto 00388 (Escola Prirnaria de
Mosseril) um membro do pessoal referiu-se a um

o

votante que exigiu que carimbassem a sua senha, por
ter "medo do governo". Quando 0 pessoal recusou,
ele utilizou a tinta do dedo (que provava que havia
votado) para par a sua irnpressao digital na senha.
Quando urn delegado de lista do candidato
independente se dirigiu a n6s no exterior de uma
assembleia de voto (2018A, Emopesca) para se
queixar por causa das senhas, 0 presidente da
assembleia de voto e 0 delegado de lista da Frelimo
tentaram ambos desencoraja-lo de falar connosco.
Em Angoche a cornparencia as urnas foi tao fraca
como em todos os outros locais, mas la pudemos
sentir um certo medo nalgumas pessoas. E nalgumas
assembleias de voto houve um nurnero mais elevado
do que 0 normal de votos em branco, sugerindo que
algumas pessoas se senti ram pressionadas a votar.
No Dondo, provincia de Sofala, 0 Boletim
encontrou uma sensacao semelhante de medo em
algumas pessoas. Na assembleia de voto de Consito,
o tuncionario que presidia a uma das mesas de voto
veio falar connosco e disse que "aqui as pessoas tern
medo". Tarnbern houve fortes campanhas a favor e
contra as eleicoes. No Dondo surgiu um boato
generalizado, que nao pudemos confirmar, segundo 0
qual a Frelimo teria distribuldo acucar as pessoas, que
deveriam "mostrar a sua qr atidao" indo ter com 0
secretario do bairro para mostrar a tinta no dedo
como prova de que tinham votado.
Em Chimoio tarnbern houve algum medo. Um
jornalista local reportou que membros da Renamo
haviam ido ao ponto de comprar cerveja as pessoas
dizendo-Ihes "n6s havemos de saber pela tinta nos
dedos se voces votaram e se virmos isso, vamos
cortar 0 dedo". Como a Renamo havia feito coisas do
qenero durante a guerra, as pessoas acharam que nao
se tratava de uma arneaca va. Outro jornalista disse
que a Renamo tinha arneacado os seus pr6prios
membros para ter a certeza de que nao iriam votar.

Lider de partido condenado
Miguel Mabote, presidente do PT (Partido
Trabalhista) foi condenado a seis meses de
prisao por violacao a lei eleitoral, segundo 0
sernanario Demos (15 de .Julho). A pena e
convertlvel em multa. Mabote foi condenado
por ter ido a uma assembleia de voto no dia
das eleicoes rasgar publicamente exemplares
de boletins de voto ali afixados, e por ter
criado aqitacao no local. 0 PT obteve tres
assentos na Assembleia Municipal de Xai-Xai.

"A ausericia de Renamo nas eleicoes
autar quicas pede, de facto, traduzir-se no
facto de a oposicao em geral estar convencida
sobre a boa qovernacao da Frelimo. Eles
sentem-se bem governados, por isso nao
foram as eleicoes porque acham nao haver
motivos para substituir a Frelimo," declarou ha
dias Ant6nio Jose Amelia, prirneiro-secretario
do partido no poder em Manica.
Noticies, 16 de Julho de 1998
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Chaves perdidas e atrazo no arranque
A votacao arrancou tarde em todas a principais cidades porque desta vez falhou um sistema
de dlstribuicao que havia funcionado bem em 1994. Algumas assembleias de voto nao
abriram ate ao meio da tarde, e s6 depois de os funcionarios terem partido os fechos para
tirarem os materiais. A votacao foi alargada por mais duas horas -- das 18 as 20 horas -
como forma de cornpens acao. mas esta intormacao foi transmitida tao tarde que muitos
eleitores e pessoal das assembleias de voto nao tiveram conhecimento dela.
Cada caderno de 500 eleitores corresponde a uma
assembleia de voto; as assembleias de voto agrupam
se em centros. Utilizam-se muitas vezes as escolas,
com uma assembleia de voto em cada sala de aula.
Todos os materiais para cada assembleia de voto -
urnas, cabines de veto. boletins de vote. cadernos
eleitorais, etc. -- eram pr e-arrurnados numa mala
rnetalica, conhecida pelo nome de "kit". Os kits
fechados a chave deviam ser entregues aos centros
de votacao na noite anterior ficando af a guarda da
polfcia. De rnanha, seriam distribufdos pelas
assembleias de voto juntamente com as respectivas
chaves. A votacao deveria cornecar as 7 horas.
Urnas e alguns outros materiais, usaram-se os
mesmos de 1994, enquanto os boletins de voto e
outros materiais foram impressos de novo na europa
e enviados para Mocambique. A ultima remessa de
material, destinado a Matola e a Maputo, chegou com
uma semana de atrazo -- na noite anterior as eleicoes.
e 0 pessoal teve que passar a noite inteira a
empacotar os kits. Em Maputo, alguns kits s6 foram
distribufdos depois das 11 horas.
Mas 0 verdadeiro atrazo em muitas cidades foi
provocado pela nao distribuicao das chaves. Por
exemp/o, na Escola Prirnaria 21 de Outubro, do outro
lado do bazar do Xipamanine, em Maputo, ninquern
do 5TAE apareceu para uma visita ou para levar as
chaves. Por fim, as 14 horas os chefes das 13
assembleias de voto reunir arn-se e decidiram rebentar
as fechaduras; foi assirn que a votacao se iniciou as
15 horas. 0 chefe de uma das assembleias de voto
estava ao princfpio relutante em violar a fechadura,
por isso a sua assembleia de voto (11961) s6 abriu as
16 horas.
o chefe da assembleia de voto 6763a comentava:
"Algumas pessoas apareceram de rnanha e foram-se
embora. As pessoas disseram: porque e que 0
governo anda a brincar connosco? Finalmente,
decidimos que tinharnos que rebentar as fechaduras."
Embora nao tivesse havido instrucoes para partir as
fechaduras, esta cena repetiu-se por muitos outros
locais em Maputo.
Na Beira, Nampula, Matola e noutros locals. as
assembleias de voto s6 abriram ao fim da rnanha ou
mesmo a tarde per causa da falta de chaves.

Tarnbem houve problemas provocados pela
distribuicao tardia dos kits, apesar de os materiais
terem chegado a tempo.
Muitos kits nao tinham todos os materiais. Os
problemas mais comuns tinham a ver com a falta de
cola para afixar 0 exemplar de boletim de voto e os
resultados finais, uma unica almofada para os
eleitores que precisavam de votar com a irnpressao
digital, embora houvesse duas cabines de voto, e
tarnbern falta de petr61eo para os candeeiros (ou,
como em Maputo, falta de candeeiros). Em
Mo<;:ambique, em Junho, escurece as 17H30 e muitas
escolas. mesmo na cidade de Maputo, nao tern
electricidade.
As urnas tern que estar seiad as com tiras de
plastico. mas estas eram demasiado grossas para
poderem entrar nos buracos das urnas. A televis ao
mostrou 0 Presidente Joaquim Chissano a depositar
o seu voto numa urna nao selada.
Tem que haver assembleias de voto no mesmo
2

Angache mostre que

e possivel

Enquanto nas grandes cidades 0 5TAE esteve
ca6tico, portou-se bem em muitos dos locais
mais pequenos. Em Angoche, 0 director do
5TAE local havia trabalhado nas eleicoes de
1994 e garantiu que 80% do seu pessoa/ das
assembleias
de
voto
tarnbern
tivesse
experiencia, quer das eleicfies gerais quer da
campanha de recenseamento de 1997.
Em Angoche as assemb/eias de voto abriram
a horas. Todas tinham candeeiros e petr6leo.
Todo
0
pessoal
recebeu
um
alrnoco
empacotado e foi pago ao lange da martha.
Durante a tarde, 0 5TAE tentou transportar
pessoal das assembleias de voto para os locais
onde Ihes cabia votar.
Angoche mostrou que era possfvel organizar
bem 0 processo.
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local em que as pesssoas se recensearam. Mas na
Beira, Nampula, Angoche e noutros pontos houve
casos de assembleias de voto que foram transferidas
inesperadamente, as vezes para locais a varies
quil6metros de distancia: foi frequente os eleitores
nao se quererem incomodar e perder mais uma hera,
nao se dirigindo, pura e sirnplesrnente, ao novo sitio.
Tarnbern houve inforrnacoes de cadernos de registo
no local err ado.
A alguns cadernos de registo faltavam paqinas e
muitos casos de pessoas cujos cartces de recen
seamento nao correspondiam ao que estava escrito
no caderno. Isto talvez tenha resultado do facto de
todos os cadernos terem side rescritos mao.
A contratacao do pessoal do ST AE e das
assembleias de voto parece ter sido mal controlada.
Nalguns locais, contrataram-se poucas pessoas com
experiencia das eleicoes de 1994. Nalgumas
assembleias de voto, todo 0 pessoal pertencia a
mesma familia, com pelo menos um membro sem
idade para votar.
Por outro lado, a torrnacao do pessoal das
assembleias de voto foi boa e 0 seu desempenho
bastante elogiado.
Nalquns locais houve atrazos no pagamento ao
pessoal das assembleias de voto; em Maputo houve
manitestacces e alguns retiveram os materiais
eleitorais e os resultados ate serem pagos.
a pessoal das assembleias de voto queixaram-se de
que em muitos locais 0 STAE nao Ihes deu cornida,
apesar de terem que trabalhar das 4 da rnanha ate
depois da rneia-noite. Eles partiram do principio de
que teriam alrnoco, pois foi 0 que acontecera durante
o periodo de formacao. a STAE a nivel central disse
que nao tinha havido promessas de alrnoco. mas
tarnbern se esqueceu de dizer ao pessoal para trazer
a sua pr6pria com ida.

a

o pessoal

nao podia votar

A lei das eleicces autar quicas s6 perrrutia que as
pessoas votassem na assembleia de voto onde
haviam sido recenseadas e, diferentemente de 1994,
nao adoptou qualquer provisao relativamente ao
pessoal das assembleias de voto e aos delegados de
lista para que pudessem votar na assembleia em que
estivessem afectos. E provavel que mais de 30.000
pessoas a trabalhar no processo das eleicoes ten ham
perdido 0 seu direito de voto.
Nalguns locais, os que estavam a trabalhar perto da
sua pr6pria assembleia de voto limitaram-se a tirar
algum tempo para irem votar (0 que foi facilitado pela
fraca cornparencia de eleitores). Noutros locais, 0
pessoal ignorou as novas regras e seguiu os
procedimentos de 1994 -- escrevendo os seus nomes

Boletim sobre

0

no registo oficial e votando onde estava a trabalhar.
Foi uma total inconqruencia, com assembleias de voto
em salas de aula contiguas a agirem cada uma a sua
maneira.

Caca aos Papeis
Exclui Candidatos
A excess iva burocracia, a contusao sobre as regras,
e a falta de intormacao -- assim como problemas
inesperados com a pr6pria lei eleitoral -- reduziram a
participacao das listas de cidadaos independentes e
restringiram a observacao.
Candidatos independentes series em Nampula,
Angoche, Inhambane e Quelimane e noutros locais
nao conseguiram juntar a tempo a docurnentacao
exigida. Na maior parte dos casos as regras foram
correctamente aplicadas, mas a burocracia combinada
com a falta de lntormacao mostrou-se intransponivel
para rnuitos potenciais politicos.
Dois requisitos da lei eleitoral (6/97) revelaram-se
dificeis. a primeiro e 0 requisito (art. 115) segundo 0
qual as listas para a assembleia devem ter uma vez e
meia mais nomes que 0 nurnero de assentos na
assembleia. Para Maputo, isto significa candidatos
para todos os 59 assentos mais 30 suplentes.
Isto mostrou ser impossivel para muitos partidos
pequenos e parece despropositado se um pequeno
partido apenas espera obter alguns lugares. A maior
parte dos paises europeus nao tern tal exiqencla,
A UD, 0 unico partido ou coliqacao pequeno na
assembleia nacional, queria ter listas em todas as 33
cidades e vilas, mas s6 encontrou um nurnero
suficiente de pessoas para preencher a lista de
Catandica, uma das vilas mais pequenas a ter
eleicces. Para Maputo, a UD conseguiu encontrar
apenas 36 dos 89 candidatos necessarios.
a outro problema foi 0 requisito (art. 3, 12)
segundo 0 qual todos os candidatos tern que
apresentar sete documentos:
• fotoc6pia autenticada de um bilhete de identidade;
• certificado de que 0 candidato nao tem cadastro
criminal;
• prova de registo eleitoral, assim como, em
separado,
•
uma fotoc6pia autenticada do cartao de
recenseamento dos votantes;
• prova de residencia de seis meses na cidade ou vila
em que a pessoa se pretende candidatar;
• uma daclaracao segundo a qual a pessoa expressa
vontade de ser um candidato; e
• uma declaracao pelo candidato da sua capacidade
eleitoral.
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Mario Ussene, mandatario do grupo "Juntos
Pela Cidade", lamentou igualment a demora na
divuqacao dos resultados, afirmando que" nao
ha um cumprimento de lei em relacao aos
prazos estabelecidos". Para Ussene, a lei e
para ser cumprida e avancou ainda que no que
toea a lei, "houve pessoas que nao puder arn
participar porque foram consideradas como
estando
fora dos
prazos,
em
estrita
observanicia de lei".
Notfcias, 17 de Julho de 1998

Para as pessoas de vilas e cidades pequenas, a
obtericao de f otocopias e a sua autenticacao (em
notario) implica muitas vezes viajar ate a capital
provincial. Muitas pessoas tiveram dificuldade em
obter 0 certificado de registo criminal.
A lei e clara e foi aprovada um ana antes das
eleicoes. As regras foram publicadas pela CNE no
jornal Notfcias de 21 de Fevereiro, com 0 prazo de
apresentacao de 16 de Marco na capital provincial ou
em Maputo. Com 0 adiamento das eleicoes, aCNE
anunciou a 21 de Marco um novo prazo a 16 de Abril.
Mas a falta de .ntorrnacao provou ser um grave
problema, e originou erros por parte dos candidatos.
Notfcias nao atinge todos os pontos do pais e a
outros chega com um atrazo de dias, fazendo com
que muitos potenciais candidatos nao tivessem
intorrnacao oficial ou a recebessem demasiado tarde.
Houve muitas queixas por nao se encontrar ninquern
nos gabinetes locais do ST AE (Secretariado Tecnico
de Administreceo Eleitoral), ou por nao saberem
responder as perguntas. Por vezes. 0 STAE provincial
e os gabinetes locais nao possufam copias dos
regulamentos nem sequer dos anuncios publicados no
Notfcias.
A lei permite alguns dias extra para a correccao de
"irregularidades formais" mas a interpretacao disto
nao era clara. Muitos candidatos partiram do princlpio
de que isto Ihes daria uma oportunidade extra para
preencherem falhas de docurnentacao, mas aCNE na
sua declaracao de 21 de Fevereiro dizia que os
gabinetes provinciais do STAE so poderiam aceitar
pedidos de candidatura se inclufssem "todos os
documentos requeridos por lei".
Foram rejeitadas varias listas mesmo quando lhes
faltavam apenas alguns pedaccs de papel. Isto liga-se
directamente a necessidade de listas completas; em

o

docurnentacao exigida para uma lista quase completa
-- para muitas rnais pessoas do que aquelas que
tinham esperance de ver eleitas.
Houve alguma flexibilidade, mas tarnbern esta
geraria contusao. Em Nampula 0 STAE aceitou listas
sem certificado de registo criminal desde que a
apresentacao inclufsse 0 recibo comprovativo de que
aquele havia sido pedido, mas nao sem esse recibo.
Agueda de Sousa que tentou candidatar-se a
presidente da cidade de Nampula queixou-se de ser
demasiado duro obter intormacces do STAE e que a
sua candidatura foi rejeitada mesmo estando quase
completa.
Em Quelimane, a queixa foi diferente. Os membros
locais do pequeno partido FAP decidiram ignorar 0
boicote apoiado pelos seus dirigentes nationais. A 14
de Abril, tres dias antes do prazo, submeteram a sua
lista ao STAE local. Queixaram-se ao Boletfm de que
os seus papeis foram aceites pelo STAE e que so
depois do prazo tinham side informados de que
faltavam os certificados de registo criminal e que,
portanto, a candidatura nao seria enviada a CNE em
Maputo. 0 grupo argumentou dizendo que se tivesse
side informado no dia da apresentacao. teria tido
tempo suficiente para preencher as lacunas -- ou
poderiam ter fornecido os recibos comprovativos do
pedido de certificados; devidamente informados, essa
teria sido a opcao.

• Comentario: E evidente que requtsrtos pesados e
pessoal pouco prestavel beneficiam os partidos
grandes que se encontram melhor organizados; esses
podem comecar mais cedo e tern recursos para
faltam.
Os
andarem atras
dos
papeis que
procedimentos foram especialmente duros para os
candidatos
genuinamente
independentes
com
dificuldade em perseguirem documentos dentro das
suas horas de trabalho, e sem poderem pagar a quem
fizesse isso por eles.
Nas actuais condicces de Mocarnbique. com uma
burocracia extremamente lenta, dificuldades de
trans porte e urna falta generalizada de intorrnacao. e
simplesmente irnpraticavel exigir sete pecas de
docurnentacao oficial a cad a candidato.
A par da sirnplificacao das normas, deveria ser
obriqatoria a atixacao de todos os regulamentos nos
gabinetes locais do ST AE com suficiente antecedencia
para poderem ser uteis. E sempre que se usa de
alguma flexibilidade, como foi 0 caso dos certificados
de registo criminal, essas alteracoes devem ser
claramente comunicadas a toda a gente.

muitos cas os os grupos locais tinham organizado a
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Poucos observadores
A observacao e a chave da pr evencao de anomalia,
mas aCNE e 0 STAE dificularam a observacao por
parte de partidos e de independentes.
A observacao independente por orqanizacoes
nacionais foi autorizada por regulamentos emitidos a
20 de Janeiro, segundo os quais os pedidos tinham
que dar entrada 15 dias antes do inicio da campanha
eleitoral (a 1 de Maio, posteriormente a 1 de Junho).
Muitos grupos cornecararn a preparar e a organizar
equipas de observadores, mas aguardaram por
instrucces sobr e os pedidos de credenciais. Os
calendarios eleitorais publicados pel a CNE (a 6 de
Fevereiro e a 4 de Abril) nao inclufam qualquer
intorrnacao sobre os observadores. Os gabinetes
locais do ST AE nao foram capazes de fornecer
intorrnacao. e
disseram nao possuir c6pias do
regulamento da observacao ,
S6 a 28 de maio, quinta-feira, aCNE anunciou no
Notfcias que os pedidos tinham que ser submetidos a
CNE em Maputo ou aos gabinetes provinciais do
STAE ate 1 de Junho, segunda-feira. Os pedidos
requerfam duas coisas nao especificadas no
regulamento de 20 de Janeiro; uma foto de cada
observador e "pr ova de nacionalidade rnccarnbicana"
(0
que
normalmente
implica
uma fotoc6pia
autenticada do bilhete de identidade).
Mesmo para 0 caso de Maputo, tratava-se de um
prazo muito curto. 0 FECIV (Forum de Educacao
Cfvica) tinha a intencao de registar mais de 50
observadores. "Era diffcil encontrar todas as pessoas
e arranjar fotografias e capias dos documentos de
identificacao durante um fim de sernana." disse
Domingos Bonate do FECIV.
A OJM nunca chegou a registar alquern. 0 FECIV
registou apenas 13 dos seus elementos. Apesar do
aviso tardio, 0 STAE em Maputo foi relativamente
inflexfvel. Aceitou pedidos na terca-feira mas rejeitou
um do FECIV para mais pessoas na quarta-feira, 3 de
Junho, disse Bonate.
Fora de Maputo ainda foi mais duro. Uma coliqacao
de ONGs em Quelimane, FONGZA, tinha formado
observadores. Jorge Berto de Sousa disse que s6
souberam das normas pela radio no dia 31 de Maio,
domingo, e que um dia era demasiado apertado para
coligir toda a docurnentacao.
No fim, para 4132 assembleias de voto apenas
foram acreditados 212 observadores. Destes, 97
eram da cidade de Maputo. Na verdade, so dois
grupos conseguiram registar observadores fora de
Maputo -- 0 Conselho Cristae de Mocarnbique com 79
pessoas em seis provfncias, e a Universidade Catolica
de Mocarnbique com 42 em Sofala.

Os regulamentos perrrutiam 0 reconhecimento
como observadores individuais de "personalidades de
reconhecida experiencia e prestfgio". ACNE nunca
divulgou como e que isto seria decidido; duas foram
aprovados e alguns rejeitadas.
Em Maputo, embora as listas fossem submetidas
por or qanizacdes, as credenciais tin ham que ser
levantadas pelos indivfduos, e isto nao foi
comunicado aos grupos ate a vespers do dia das
eleicoes, quando as credenciais ficaram finalmente
prontas. Isto fez com que alguns observadores nao
tivessem recebido as credenciais a tempo da abertura
das assembleias de voto.
Quanto
cornunicacao social, nunca foram
tornadas publicas quaisquer normas. Credenciais para
a cornunlcacao social foram emitidas em Maputo
poucos dias antes do dia da votacao: fora de Maputo
muitos jornalistas andaram pel as assembleias de voto
sem credenciais oficiais da CNE.
Para os delegados de lista, os procedimentos eram
mais simples e mais claros. Os partidos tinham
apenas que submeter uma lista de nomes (sem
fotografias) e os prazos (14 de Maio e posteriormente
15 Junho) estavam inclufdos no calendario publicado.
o problema residia no facto de cada uma dos
milhares de credenciais emitidas para delegados de
lista tinha que ser assinada pelo presidente da CNE,
Leonardo Simbine, tendo havido grande demora no
seu envio. Em Nampula fazia-se a acusacao de que
em Maputo havia parcialidade de natureza partidaria.
Todas as cartas credenciais para delegados da
provfncia de Nampula foram assinadas em Maputo no
dia 24 de Junho; as da Frelimo chegaram de aviso na
manna de 27 de Junho, sabado, e foram distribufdas
ao longo do fim de semana; as dos independentes de
Angoche e Nacala chegaram a Nampula no domingo
e os mandataries dos candidatos tiveram que se
deslocar a cidade de Nampula para os receber na
segunda-feira. Na segunda-feira tarde as credenciais
para os delegados do candidato independente de
Nampula, Eugenio Fatima, ainda nao tinha chegado e
ele dirigiu-se a radio local para dizer que os seus
delegados iriam para as assembleias de voto no dia
seguinte sem credenciais; finalmente recebeu-as as
20 horas -- demasiado tarde para as distribuir naquela
noite a muitos dos seus delegados.
• Cornentario: A excessiva centralizacao aliada a
demora no fornecimento de intorrnacao reduziu, por
certo, a observacao destas eleicoas. Nao havia
qualquer motivo para os gabinetes provinciais do
STAE nao terem sido autorizados a passar credenciais
para a cornunicacao social, observadores e delegados
de lista. Tarnbern nao ha justiticacao para os primeiros
regulamentos nao terem inclufdo instrucoes sobre 0
pedido de credenciais.

a

a
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Diplomatas violam lei eleitoral
Depois de aCNE ter decidido a nao existencia de observadores internacionais, a comunidade
diplomatica foi avante e organizou uma observacao que denominou de "exercfcio de recolha
de informacao ". Segundo um diplomata: "Paqarnos 0 processo e querfamos ver 0 que se
passava" .
A nota que circulou pelo Grupo de Trabalho das
Eleicoes Locais dos doadores referia "nao procuramos
concordancia do governo e/ou da CNE." A nota
apelava a uma presence internacional "menos visfvel",
em parte "pelo perigo de uma presence internacional
ser interpretada como estando a dar credibilidade as
eleicoes. "
o processo foi coordenado sem grande rigor, com
as varias embaixadas a encarregar-se de zonas onde
tinham tuncionarios ou projectos. Os observadores
inclufam diplomatas e suas famflias assim como
cooperantes. Nao receberam instrucoes especfficas
sobre a lei eleitoral e os procedimentos mocarn
bicanos, e alguns dos observadores violaram a lei.
Aos observadores dos Estados Unidos foi dito para
prestarem atencao a "participacao na votacao". a
"violencia" e
a "interferencia na votacao
intirnidacao ou assedio."
Como a lei nao pr eve este tipo de observacao
estrangeira, algumas areas ficaram imprecisas. Os
diplomatas foram frequentes vezes contra 0 espfrito
se nao mesmo contra a letra da lei.
Por exemplo, os observadores dos Estados Unidos
foram aconselhados a falararem com eleitores e
tuncionarios das assembleias de voto "nos locais".
Mas as instrucoes nao lembravam aos observadores
que e ilegal seja para quem for revelar em quem votou
num raio de 1000 metros de uma assembleia de voto,
e para a cornunicacao social entrevistar pessoas num
raio de 300 metros (art. 48, 57). Com isto a lei
pretende evitar a intirnidacao e manter a natureza
secreta do voto. Algumas embaixadas disseram aos
seus observadores para se manterem a 300 metros,
o que foi, de um modo geral, ignorado.
A lei
clara quanta a lnter dicao de estranhos nas
assembleias de voto, mas isto foi interpretado de
forma muito est rita pelos diplomatas. I\la Escola
Prirnaria 7 de Setembro, em Maputo, um diplomata
dos Estados Unidos foi visto de pe. a porta de uma
sala de aulas, a falar com pessoal da mesa de voto. 0
mesmo aconteceu com um observador da Holanda na
Escola Prirnaria de Mataunha, em Nampula.
Em muitas zonas, onde as assembleias de voto
foram montadas ao ar livre, os diplomatas estiveram
perto da mesa com 0 respectivo pessoal assim como
das cabines de voto.

e

A lei nao define com exactidao a area da
assembleia de voto em que nao e permitida a
presence de estranhos. Mas 0 Manual dos Membros
das Mesas de Voto inclui como parte da mesa de voto
"urna zona de distribulcao " onde os auxiliares das
mesas ajudam os eleitores a dirigirem-se a mesa de
voto correcta e uma "zona de espera" para a bicha.
Onde existiam muitas mesas de voto numa serie de
salas de aula, todo 0 patio da escola foi considerado
como uma zona de distribuicao e de esper a. e os
auxiliares foram colocados a entrada da escola para
manter afastados os
nao votantes. Algumas
embaixadas disseram aos seus tuncionarios para
fica rem afastados dos patios das escolas, mas outros
entraram ai,

Arneaca holandesa?
A Embaixada da Holanda negou aleqacoes de que
teria feito uma arneaca ilegal a um potencial candidato
em Nampula.
Dois dos tres potenciais candidatos a presidente
do municfpio de Nampula constavam da lista de
empregados da Holanda. Dionfsio Cherewa trabalhava
em Nampula para a embaixada holandesa; a
embaixada disse que ele se demitiu quando ficou
candidato da Frelimo.
Uma potencial candidata independente, Agueda de
Sousa, trabalha para um projecto da ORAM financiado
pelos holandeses atraves da orqanizacao SNV. A
embaixada confirma ter enviado uma carta ao SNV
dizendo-Ihes para instrufrem a ORAM no sentido de se
reunir para considerar a posicao de Agueda de Sousa,
po is ser candidato politico entraria em conflito com 0
trabalho dela na reform a sobre a terra. 0 SNV opos-se
e recusou-se a fazer isso.
No entanto, nao ha acordo quanto ao conteudo
exacto da carta. Apoiantes de Agueda de Sousa
dizem que a carta pedia a ORAM para discutir a
dernissao dela. A embaixada holandesa nega e disse
que a carta apenas pedia para discutirem a
transf erencia de Agueda de Sousa para outra tarefa.
Contudo, a embaixada recusou-se a mostrar 0 texto
da carta.
A candidatura de Agueda de Sousa foi rejeitada
pelo ST AE de Nampula; ela iniciou um protesto, mas
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depois retir ou-o , Nao se sabe se a pr eocupacao com
o emprego ter a influenciado a sua decisao final.
148) torna
A lei eleitoral (lei 6/97, art.
explicitamente ilegal "despedir ou arneacar despedir
algum cidadjio do seu emprego [ou] aplicar qualquer
outra sancao" por participacao numa campanha
eleitoral. A pen a vai de seis meses a do is anos de
pris so.
Mesmo 0 pedido para Agueda de Sousa ser
transferida podera considerar-se uma arneaca de
sancao ilegal.

o caminho

a

ate as eleicoes

Inicialmente, as eleicoes locais foram programadas
para 1996 acabando por ser sucessivamente adiadas.
Primeiro, a lei das autarquias locais foi considerada
inconstitucional, tendo side necessario introduzir uma
emend a a Constituicao, aprovada em Outubro de
1996. Um novo pacote de leis autarquicas, aprovado
pelo parlamento em Abril de 1997, estipulava a
realizacao de eleicoes nesse mesmo ano, tendo side
marcadas para 27 de Dezembro. Esta data mostrou-se
impossfvel, e as eleicoes foram adiadas para 29 de
Maio de 1998.
A Renamo abandonou a Comissao Nacional de
Eleic;:6es em Janeiro de 1998 e em Marc;:o disse que
nao participaria nas eleicces. Registaram-se problemas
com 0 recenseamento, por isso, em Marco. decidiu-se
adiar as eleicoes para 30 de Junho.
presidente da Renamo, Afonso Dhlakama, tornou
claro que nao confiava no STAE, nomeado pelo
governo (que nomeou membros da Renamo para
postos seniores no STAE). Dhlakhama pretendia voltar
a posicao de 1994, em que 0 STAE, tal como aCNE,
tinha membros designados pelos partidos politicos.
Esta disputa vern-se desenrolando desde a
aprovacao da primeira leqislacao. 0 governo defendia
que 0 STAE e um orqao puramente administrativo,
que podia ser devidamente fiscalizado pelos membros
da Renamo na CNE, e que era necessario avancar
para alem das circunstancias especiais do acordo de
paz de 1992 e das primeiras eleicoes gerais de 1994.
A Renamo contrapunha que 0 aparelho do Estado
era ainda dominado pela Frelimo, que a Frelimo estava
a nomear membros seus para os gabinetes provinciais
do STAE e que, por conseguinte, as condicoes
especiais do p6s-guerra ainda se aplicavam. "0 STAE
e Frelimo porque todo 0 aparelho estatal e Frelimo,"
afirmou 0 presidente da Renamo, Afonso Dhlakama.
A contusao em redor dos cadernos de recenseamento
eleitoral perdidos (ver Boletim 20) levou a Renamo a
argumentar que 0 STAE era incompetente e parcial.
que era
possfvel um
Em Marco. parecia

o

compromisso. Diplomatas e Ifderes religiosos falaram
com 0 governo e com a Renamo, e numa conterencia
de imprensa realizada a 17 de Marco, Dhlakhama
declarou pretender uma participacao no ST AE ao nfvel
local e correcc;:6es no recenseamento eleitoral, mas
mostrou flexibilidade sobre 0 modo de fazer isso.
Um Ifder religioso comentou: "Estavarnos muito
esperanc;:ados
porque
as
partes
contactadas
mostravam flexibilidade para se ultrapassar este
impasse. Mas de um dia para 0 outre. as posic;:6es
endureceram." Dhlakhama voltou a exigir alter acoes
lei eleitoral e a politizacao do ST AE. 0 presidente da
CNE, Dr. Leonardo Simbine, pensava ter negociado 0
regresso dos membros da Renamo a CNE quando isso
foi repentinamente posta fora de lade por Dhlakhama.
Dhlakhama anunciou um boicote as eleicoes a que
aderiram os dirigentes de 15 dos partidos mais
pequenos. Dhlakhama continuava a acreditar que a
comunidade internacional nao consentiria a realizacao
de eleicoes sem a Renamo e esta continuava a
seleccionar e preparar candidatos e delegados de
lista. Alguns membros da Renamo e muitos de
partido s mais pequenos de fora de Maputo opunham
se ao boicote e reclamavam por nao terem side
consultados pelos dirigentes de Maputo.
Por fim, eleicoes e boicote foram avante.

Diplomatas e igreja divididos
Ninquern ficou satisfeito com 0 boicote pela Renamo
e partidos pequenos. A Uniao Europeia e 0
embaixador dos Estados Unidos, Brian Curran, ambos
disseram que "Iamentavam" a decisao. Mas as
acusac;:6es e a accao da Renamo dividiam tanto a
comunidade diplornatica como a igreja.
Os Estados Unidos apoiavam fortemente a
Renamo. 0 embaixador dos Estados Unidos, Brian
Curran, emitiu uma declar acao no dia 12 de Maio
dizendo: "as legftimas preocupac;:6es dos partidos da
oposicao
relativamente
a
imparcialidade
e
tr ansparencia do processo eleitoral nao foram
devidamente
tomadas
em
consider acao
pelo
parlamento que aprovou no ana passado a leqislacao
sobre as autarquias, nem pelo governo em resposta a
subsequentes e repetidos pedidos da oposicao. Em
consequencia, os Estados Unidos da America nao
continuar ao a prestar assistencia a actividades ligadas
ao processo eleitoral nas cidades onde nao haja uma
verdadeira escolha de candidatos." Em privado,
funcionarios dos Estados Unidos consideravam validas
as reclamac;:6es da Renamo sobre 0 mau desempenho
do STAE.
A decisao teve pouca irnportancla em term os
pr aticos po is os Estados Unidos nao eram 0 principal
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doador do processo; alguns foruns de candidatos
patrocinados pelos EUA foram cancelados, enquanto
outros, incluindo os de Angoche e Matola,
prosseguiram.
principal financiador das eleicoes era a Uniao
Eurpeia, e a 11 de Maio 0 representante da UE, Neves
da Silva, fez declar acoes a radio realcando 0
continuado apoio da Uniao Europeia. No geral, os
estados membros da UE opunharn-se ao boicote da
Renamo e disseram que as eleicoes deviam ir para a
frente sem a Renamo. Os diplomatas da UE rejeitaram
aleqacoes de fraude, dizendo que a Renamo nao tinha
apresentado provas.
No dia 19 de maio, Dhlakhama apelou a Uniao
Europeia para mudar de pcsicao. Dhlakhama disse
numa declar acao que "apoiar um processo assim e
contribuir para a instabilidade de Mocambique: e
apoiar a farsa, a burla e a ditadura da Frelimo."
Este apelo foi claramente rejeitado pela Uniao
Europeia numa declar acao de 29 de Maio que
"reconhece 0 direito
nao participacao. livre e
democraticamente exercido pela Renamo e por outros
partidos politicos."
Entretanto, a Igreja Cat61ica tarnbern se encontrava
dividida. Numa carta pastoral datada de 25 de Abril,
os bispos alertavam para 0 facto de as eleicoes locais
poderem nao ser livres, justas e dernocraticas e
advertiam a Frelimo de que distorcer as eleicoes a seu
favor seria "abusive e fraudulento".
No inlcio do rnes, 0 Arcebispo da Beira, Dom Jaime
Goncalves, foi bastante mais longe ao afirmar que as
eleicoes iriam ser fraudulentas e que ele nao votaria.
Mas 0 Reitor da Universidade Cat61ica na Beira,
Filipe Couto, disse que "0 boicote das autarquias nao
foi prudente. Ele pode ter efeitos maus para os
pr6prios partidos... Um sistema de qovernacao
baseado no boicote cria desconfianca na sociedade.
Os pr6prios partidos 'boicotantes' cornecarao a ter
contradicces: os seus membros cornecarao a perder
confianca. Assim, os partidos nunca resolverao os
problemas. "

o

a

res posta, 0 sistema actual e uma importacao -- talvez
mesmo uma irnposicao -- da Europa e dos Estados
Unidos. Conscientemente ou inconscientemente,
muitos mocarnbicanos olham para as accoes de
estrangeiros para definirem as regras deste novo
sistema e para ajudarem a compreender como e que
ele funciona. Em 1994 e mais recentemente, a
comunidade internacional ensinou aos rnocarnbicanos
tr es regras sobre democracia talvez sem essa
intencao.

1. A Renamo tem poder de veto, mas como
"oposicao" oficial nao se espera que de contribuicoes
construtivas para a resolucao de problemas. Desde
1992, no processo de paz, nas eleicoes, e no
parlamento a Renamo tem vindo a fazer valer
exiqencias atraves de arneacas de abandono. Isto tem
sido encorajado pela comunidade internacional que,
nas suas tentativas de contrariar a hegemonia da
Frelimo, deu um veto Renamo. Em reunifies com a
comunidade internacional um rnes antes das eleicoes
locais, 0 presidente da Renamo, Afonso Dhlakama,
disse estar certo de que a comunidade internacional
nao deixaria que as eleicoes fossem avante sem a
Renamo -- e parecia sincero na sua conviccao ,

a

2. Os partidos sao dirigidos por pessoal pago. 0
financiamento extensive aos partidos em 1994, assim
como 0 pagamento aos delegados de lista, levaram a
conclusao 6bvia de que a polftica dos partidos era
uma actividade comercial ou geradora de emprego
paga por doadores. As intorrnacoes iniciais de que
instituicoes da Holanda e des Estados Unidos iriam
providenciar fundos encorajou essa ideia este ano.
Tanto em Nampula como em Angoche, os candidatos
independentes entrevistaram delegados de lista mais
como se estivessem a empregar pessoal do que a
envolver activistas, e ficaram verdadeiramente
surpreendidos ao verem que nao Ihes poderiam pagar.
Na Matola, 0 RUNIO prometeu aos seus activistas
uma parte des fundos dos do adores que considerava
como certos. E, tendo como base a primeira
experiencia, porque que teriam de pensar de outra
maneira? Os partidos que participaram em 1994
chegaram mais cedo
conclusao de que iria haver
dinheiro -- como bons sindicalistas, recusaram-se a
trabalhar se nao fossem pagos, por isso decidiram
boicotar as eleicoes locais.

e

Ponto de vista

a

Ensinando pelo exemplo
A democracia rnocarnbicana e uma importacao. Numa
zona de Africa que busca consensos para solucionar
problemas, um sistema rnultipartidario baseado na
conflitualidade nao tem ralzes e poucos precedentes.
A recente conterencia da Unesco em Maputo,
realizada apenas alguns dias apes as eleicces locals.
voltou, mesmo assirn, a perguntar se existe uma
"democracia africana alternativa". Seja qual for a

3. Os partidos sao construidos de cima para baixo.
baseados mais em llderes do que em polfticas. Trata
se de uma questao mais complexa, pois tarnbern e
encorajada pelo sistema presidencial de Mocarnbique
e pela concentr acao geral dos meios de cornunicacao
social em personalidades. No entanto. a comunidade

Baletim sabre a processo de paz em Mocembique 21 -- 21 de Julha de 1998 -- 12

internacional tem-se inclinado mais para a prornocao
de Ifderes partidarios do que para 0 estfmulo ao
debate de materias e questoes sobre 0 modo de
governar 0 pals au a cidade.
Para responderem aos problemas imediatos de
Maputo e as exiqenclas das suas pr6prias capitais,
diplomatas e doadores criaram nao intencionalmente
uma imagem distorcida da democracia multipartidaria
que esperam promover. Os Ifderes partidarlos, em
particular, sao recompensados por terem grande
visibilidade em Maputo, e nao por construfrem uma
base de massas. Nao se encoraja 0 desenvolvimento
de uma autonomia financeira. Na verdade, possuir
militantes do partido e irnplantacao por todo 0 pars e
visto como uma sequela dos velhos dias do
socialismo; a nova democracia tem a ver com Ifderes
visfveis em
Maputo.
Quando
um
candidato
independente serio assume que contrata delegados de
lista em vez de constituir um quadro partidario, e sinal
de um generalizado e grave equivoco.
A incapacidade de reconhecer a necessidade da
construcao de bases foi
sublinhada de duas
maneiras. A primeira foi a decisao do boicote tomada
em Maputo sem consultas; muitos membros dos
partidos pequenos opuser arn-se. e os membros de um
dos
primeiros
boicotadores
(PT)
de
facto
candidataram listas em duas cidades. Muitos
membros da Renamo opuserarn-se igualmente ao
boicote. A segunda foi a incapacidade da UD, 0 unico
partido pequeno (coliqacao) no parlamento, de
encontrar candidatos suficientes para preencher as
listas; a UD nao conseguiu em quatro anos de
parlamento criar uma maquina partidaria.
E a Renamo falhou na sua transforrnacao num
partido politico funcional. Nas eleicoes locais foi
not6rio que os unicos candidatos independentes
eficientes eram antigos membros da Frelimo, que
compreenderam a necessidade de uma orqanizacao de
tipo partidario.
Parece cad a vez mais que se vier a surgir uma
"terceira torca" -- um grupo eleitoral que nao seja
nem a Frelimo nem a Renamo -- como muitos
diplomatas esperam -- ela nascera de uma cisao na
Frelimo. No parlamento, tem side a Frelimo a real
oposicao ao seu proprio governo, e nao a Renamo ou
a UD. E a Frelimo continua a ser a unica torca politica
que tem uma or qanizacao partidaria e que
compreende a irnportancia da or qanizacao.
Na verdade, pode acontecer que, nas suas
tentativas desesperadas de prornocao de uma
oposicao eficaz a Frelimo, algumas embaixadas
estejam de facto a ajudar a manter a Frelimo no
poder. 0 boicote as eleicoes locais criou 0 primeiro
espaco para a ernerqericia de uma genufna OPOSiC;80

polftica; torcar a oposicao de 1994 a uma posicao
dominante no pr6ximo ano sera faze-to a custa de
uma nova e mais legftima oposicao. A Renamo e a
maior parte dos partidos pequenos nao conseguiram,
ate ao momento, provar como oposicao credfvel -
tern estado mais interessados em dinheiro e
aparencias do que nos detalhes da qovernacao. Isto
foi evidenciado pelo boicote da Renamo aCNE -
oficialmente por causa de problemas processuais e
protocol ares -- em vez de trabalhar dentro da CNE
para resolver 0 que que viria a transformar-se em
problemas series do processo eleitoral.
A comunidade internacional por certo que usar a 0
fiasco das eleicoes locais de 1998 como razao para
tentar
impor
novas
condicoes
ao
governo
relativamente a conducao das eleicoes de 1999.
Mesmo antes das eleicoes registaram-se divis6es
serias quanta a natureza do problema, e tais divisoes
nao desapareceram.
Eis uma questao chave: Deverao os doadores
aceder a exiqericia da Renamo de um regresso a 1994
e ao acordo de paz de 1992? E claro que deve haver
uma reform a dos procedimentos do STAE e da CNE,
mas a criacao de uma rnaquina ainda mais
dispendiosa, pesada e politizada pod era nao ser a
resposta. 0 que e necessario e descentralizacao.
desburocratizacao. e, em especial, mais tr ansparencia
-- nao um regresso a 1994 quando as eleicoes foram
avante por causa de neg6cios politicos feitos a porta
fechada em Maputo.
As embaixadas poder ao querer preocupar-se mais
com 0 impacto mais a lange prazo das suas accoes
no respeitante a dernocr atizacao. Nao sera que a
pratica esta a ir contra a sua pr6pria ret6rica? Nao
sera que os seus remendos e emendas de curto prazo
irao de facto dificultar ainda mais a construcao. aqui,
de uma genufna democracia?
Na sua declaracao de 20 de Maio, 0 Conselho
Cristae dizia que "sejam quais forem as posicoes
assumidas pel a comunidade internacional, elas nao
dever ao ser aproveitadas pelos rnocambicanos para
endurecer as suas proprias posicoes." A comunidade
internacional tarnbern devera levar isto a peito, e -
em contraste com as semanas que antecederam as
eleicoes locais -- tentar nao tomar partido, pois pode
aumentar e endurecer as divis6es na sociedade
rnocarnblcana.
Joseph Hanlon

Ficha
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COMISsAo NACIONAL DE ELEICOES
RESUMO DO PROCESSO DE VOT A<;Ao

MUNICIPIO
Angoche
Beira
Catandica
Chibuto
Chimoio
Chokwe
Cuamba
Dondo
Gurue
IIha de Mocarnbique
lnhambane
Lichinga

Manhica
Manica
Mandlakazi
Maputo
Marromeu
Matola
Maxixe
Metangula
Milange
Moatize
Mocimboa da Praia
Mocuba
Monapo
Montepuez
Nacala Porto
Nampula
Pemba
Quelimane
Tete
Vilankulos
Xai-Xai

Total

STAEIDDEI

ELEITORES
INSCRITOS VOTANTES

%

ABSTEIII;OES
TOTAL
%

34,693
209,493
7,318
24,229
80,759
24,157
29,565
31,204
26,468
23,653
26,921
38,136
19,802
12,463
5,549
509,021
8,270
195,274
50,661
4,224
9,212
16,229
21,391
36,687
24,635
25,610
77,216
149,460
42,337
93,514
48,922
12,608
45,849

8,784
21,570
2,388
8,546
9,068
5,770
3,305
16,734
2,882
2,987
5,097
5,817
3,723
3,782
1,109
66,807
1,868
22,597
5,471
1,379
1,477
2,599
2,947
7,935
3,714
11,482
10,254
12,026
8,731
5,351
7,317
3,135
10,007

25.32
10.30
32.63
35.27
11.23
23.89
11.18
53.63
10.89
12.63
18.93
15.25
18.80
30.35
19.99
13.12
22.59
11.57
10.80
32.65
16.03
16.01
13.78
21.63
15.08
44.83
13.28
8.05
20.62
5.72
14.96
24.87
21.83

25,909
187,923
4,930
15,683
71,691
18,387
26,260
14,470
23,586
20,666
21,824
32,319
16,079
8,681
4,440
442,214
6,402
172,677
45,190
2,845
7,735
13,630
18,444
28,752
20,921
14,128
66,962
137,434
33,606
88,163
41,605
9,473
35,842

74.68
89.70
67.37
64.73
88.77
76.11
88.82
46.37
89.11
87.37
81.07
84.75
81.20
69.65
80.01
86.88
77.41
88.43
89.20
67.35
83.97
83.99
86.22
78.37
84.92
55.17
86.72
91.95
79.38
94.28
85.04
75.13
78.17

1,965,530

286,659

14.58

1,678,871

85.42

17/07/98 - 07:54

REPUBLICA DE MO<;AMBIQUE
COMiSsAo NACIONAL DE ELEI<;6ES
Eleicao do Presidente do Conselho Municipal
MUNiCiPIO

ANGOCHE
8ElRA

DISTRIBUIYA.O DE VOTOS

TOT AL DE VOTOS
Expres. Em branco

8.784

677

Nulos

Valid os

603

7.504 JOSE CONSTANTINO

24,73

11.828

59,51

CATANDICA

2.383

112

144

2.132 JOSE DRAIVA CHICODO

CHIBUTO

8.546

841

293

7.412 BENJAMIM FRANCISCO MUCHANGA

FRANCISCO DE ASSIS MASQUIL

FRANCISCO BARAGE MUCHANGA

414

8.101 JOSE MEQUE
DARIO H. T. B. JANE

CHOKWE

5.667

553

515

CUAM8A

3.305

216

339

DONDO

16.734

397

341

GURUE

2.870

207

226

75,27

20.214 CHIVAVICE MUCHANGAGE

836

244

5.648
1.856

634

8.759

%

ISIDRO ALI AS SANE

21.687

CHIMOIO

TOTAL

Candidatura

4.599 SALOMA.O TSAVANE
275 TEODOSIO SIMAo MATA
15.996 MANUEL CAMBEZO
2.437 AMONE XAVIER MONGESSA
JOAO BERNARDO

8.386

41,49

2.132

1CD,CD

358

4,83

7.054

95,17

1.119

13,81

6.976

86,19

4.599

1CD,CD

275

1CD,CD

15.996

1CD,CD

603

24,74

1.834

76.26
1CD,CD

ILHA DE MOl;.

2.987

173

305

2.509 ABACAR ABDUL SATAR NAIMO

2.509

INHAMBANE

5.025

323

342

4.363 VITORINO MANUEL MACUVEL

2.745

62,91

1.471

33,71

FELIZARDO XAVIER D. VAZ
AMANO JOSE MARRENGULA

147

3,35

L1CHINGA

5.795

466

438

4.891 CRISTIANO TAlMO

4.891

1CD,CD

MANHIi;A

3.625

134

277

3.214 LAURA DANIEL TAMELE

1.887

59,71

MANICA
MANDLAKAZI
MAPUTO

3.473

211

124

1.109

52

53

66.807

1.241

1.583

EUSEBIO TIMBANA MANHIi;A

1.327

41,29

3.138 MOGUENE MATERISSO CANDIEIRO

3.138

1CD,CD

1.004 CASIMIRO JOAO MONJANE

1.004

1CD,CD

63.983 MARIA ALICE MABOTA
PHILLIPE ARTHUR GAGNAUX
JEREMIAS CHICAVA
ARTUR HUSSENE CANANA
NEVES PINTO SERRANO

MARROMEU
r/lATOLA

1.868

98

178

22.431

548

1.223

1.592 PALMERIM CANOTINHO RUBINO
20.655 AFONSO ABiLiO NHANTUMBO

5.460

666

793

METANGULA

1.300

81

98

MILANGE

1.477

98

210

2,45

18.441

28,82

1.774

2,77

41.595

65,01

605

0,95

1.592

1CD ,CD

2.953

14,3J

17.702

85,70

4.001 NARCISO PEDRO

4.001

1CD,CD

1.121 GABRIEL CATAUALA

1.121

1CD,CD

1.069 HONORIO PEREIRA VAZ

1.069

100,00
1CD,CD

CARLOS A. FILIPE TEMBE
MAXIXE

1.568

MOATIZE

2.599

137

141

2.321 PAULINO MULAICHO JEQUE

2.321

MociMBOA DJ

2,938

239

217

2.482 CAMISSA ADAMO ABDALA

2.482

1CD,CD

MOCUBA

7.830

407

523

6.900 JOSE HERMiNIO NANGURA

6.900

100,00

3.714

202

454

3.058 DANIEL HERMiNIO BENTO

3.058

1CD,CD

MONTEPUEZ

10.938

1.835

984

8.119 ALBERTO DAS NEVES PAISSENE

8.119

100,00

NACALA POR

10.155

415

624

9.116 JOSE GERALDO DE BRITO

6.878

75,44

2.238

24,56

8.999

82,14

1.946

17,76

MONAPO

JoAo BAPTISTA MUSSA
NAMPULA

12.018

454

609

10.955 DIONisIO CHEREWA
EUGENIO ESTEVAo FATIMA

PEMBA

8.731

413

386

7.932 ABUDO ANZA
ASSUBUGY MEAGY
MANUEL DE LIMA MARIO

5.337

330

350

4.657 PIO AUGUSTO MATOS

TETE

7.317

570

499

6.248 LUCIANO NGUIRAZI

VlLANKULOS

3.095

128

372

2.635 JORDA.o MUFUME

QUELIMANE

ANTONIO MUEDO

SULEMANE E. AMUJI
XAI-XAI

10.007

666

492

8.849 FAQUIR BAY NALAGI FAQUIR BAY

539

6,92

6.325

79,74

1.058

13,34

3.911

83,98

740

16,02

6.248

1CD,CD

54

0,20

2.583

99,98

8.849

100,00
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COMiSsAo NAC10NAL DE ELEI<;6ES
Resumo dos dados das AssembJeias Municipais

MUNiCipIO
ANGOCHE
BErRA

Total de Votos
Expressos Branco
Nulos

Partido

Validos

VOTOS

Of<)

Col/Grupo

8.478
21.551

1.547
744

423
787

6.508 FRELIMO
20.020 FRELIMO

CATANDICA
CHIBUTO
CUAMBA
CHIMOIO
CHOKWE
DONDO
GURUE
ILHA DE MOl;.
INHAMBANE
lICHINGA
MAN 0 LAKAZI
MANHIl;A

2.386
8.256
3.189
9.068
5.770
16.074
2.882
2.943
5.097
5.817
1.062
3.723

140
1.151
290
662
593
521
561
268
1.112
565

518
189
273
320
487
316
182
241
372
401

55

54

181

274

1.728
6.916
2.626
8.086
4.690
15.237
2.139
2.434
3.613
4.851
953
3.268

MANICA
MAPUTO CIDADE

3.774
66.408

316
1.777

141
1.429

3.317
63.202

MARROMEU
MATOLA

1.868
22.597

136
718

162
1.148

1.570
20.731

MAXIXE
METANGULA
MILANGE
MOATIZE
MOCIMBOA-PRAIA
MOCUBA
MONAPO
MONTEPUEZ
NACALA PORTO

5.471
1.379
1.477
2.598
2.947
7.935
3.683
11.482
10.254

791
80
228
193
294
509
301
1.888
585

721
98
191
133
200
471
326
942
638

3.959
1.201
1.058
2.272
2.453
6.955
2.986
8.652
9.031

NAMPULA
PEMBA
QUELIMANE
TETE
VILANKULO

XAl-XAJ

12.026
8.465
5.351
7.243
3.035
10.001

1.253
1.313
677
724
383
477

414
335
283
479
236
622

10.359
6.817
4.391
6.040
2.416
8.902

TOTAL

284.290

30.729

13.876

294.381

GRM
FRELIMO
FRELIMO
FRELIMO
FRELIMO
FRELIMO
FRELIMO
FREUMO
FRELlMO
FREUMO
FRELIMO
FRELIMO
FRELIMO
NATURMA
FRELIMO
RUMO
JPC
FRELIMO
PT
FRELIMO
FRELIMO
I . RUfvjO
FRELIMO
FRELIMO
FRELIMO
FRELIMO
FRELIMO
FRELIMO
FRELIMO
FRELIMO
OCINA
FRELIMO
FRELIMO
FRELIMO
FRELIMO
FRELIMO
FREUMO

PT
FRELIMO

6.508
12.043
7.977
1.694
6.916
2.626
8.086
4.690
15.237
2.139
2.434
3.613
4.851
953
1.980
1.288
3.317
1.191
16.168
44.433
1.410
1.570
17.066
3.665
3.959
1.201
1.058
2.272
2.453
6.955
2.986
8.652
2.605
6.426
10.359
6.817
4.391
6.040
2.416
851
8.051
249.381

100,00
60,15
39,85
98,03
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
60,59
39,41
100,00
1,88
25,58
70,30
2,23
100,00
82,32
17,68
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
28,85
71,15
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
9,56
90,44
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I

I

I

