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Frelimo e Chissano ganham;
 
Tribunal Supremo rejeita protesto da Renamo 

Joaquim Chissano foi reeleito presidente, mas par uma margem muito menor do que em 1994, 
enquanto a Frelimo aumentou a sua rnaioria parlamentar, nas eleicces de 3 a 5 de Dezembro de 
1999. 

A Renamo contestou 0 resultado e exigiu uma 
recontagem, mas a 4 de Janeiro 0 Tribunal Supremo 
rejeitou 0 recurso. (Ver paqina 7) 

As eleicoes loram muito elogiadas por obsarvadores 
nacionais e internacionais, mas registaram problemas 
inesperados graves. 

Chuvas intensas no vale do Rio Zambeze nos dias 
que antecedoram as eleicoes provocaram problemas 
logisticos que fizeram atrasar a abertura de algumas 
assembleias de voto e obrigaram a prorroqacao das 
eleicoes por mais um dia; 11 assembleias de voto nunca 
chegaram a abrir. (Ver paqina 15). 

Mas 0 maior problema foi 0 elevado indice de erros 
nos relatorios apresentados pelas assembleias de voto 
Cada assembleia de vote (ate 1000 eleitores) e 
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independente e procede a 
sua propria contagem logo 
que as urnas fecham. Mas 
a contagem leva em geral 
seis a oito horas, e e feita 
a luz da vela ou do 
candeeiro por uma mesa 
de voto exausta. No fim 
deste processo, bastante 
para alern da meia noite, 0 
pessoal tem que pre
encher os torrnularios das 
aetas e dos editais. 

Inesperadamente, 
houve erros num quinto 
dos editais. A maior parte 
dos erras eram simples, 

cometidos geralmente nas somas. Mas 6,6% dos editais 
presidenciais e 8,7% dos parlamentares continham erros 
tao graves que essas assambleias de voto foram 
excluidas dos resultados finais. (Ver paqina 5). 

Alern dlsso, a Comissao Nacional de Eleicoes teve 
qua reanalisar mais de 500.000 boletins de voto nulos; 
dastes, mais de 130.000 foram considerados validos. 
(Ver paqina 6). 

Estes problemas atrasaram dois dias 0 anuncio dos 
resultados, constituindo tarnbern a base da objeccao que 
a Renamo levou ate ao Tribunal Supremo. Mas as 
margens eram demasiado grandes, 4,6% na corrida 
presidencial e 9,6% na legislativa, para que os votos 
excluidos pudessem alterar os resultados. 

A inesperada proximidade dos resultados eleitorais e 
o numero consideravel de problemas criaram grande 
tensao. dascontianca e antagonismo dentro da 
Comissao Nacional de Eleil;:oes (CNE), que integrava 8 
membros designados pela Fre/imo, 6 pela Renamo, 1 
pela UD e 2 pelo governo. 

Por lei, aCNE devia anunciar os resultados no 
espaco de 15 dias, ou seja, na segunda-feira, dia 20 de 
Dezembro. Mas acabaram por ser anunciados pelo 
Presidente da CNE, Reverendo Jamisse Taimo, as 9 
horas de quarta-teira, dia 22. As 3 horas da madrugada, 
os 6 membros da Renamo na CNE tinham abandonado 
a sessao que durou toda a noite, e nao se encontravam 
na mesa com os outros membros da CNE quando os 
resultados foram anunciados. 

o nurnero total de eleitores na eleil;:ao para a 
presidencia foi de aproximadamente 5,3 milhoes, um 
pouco abaixo dos 5,4 rnilhoes que votaram nas 
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presidenciais em 1994. Mas a percentagem dos eleitores 
registados que de facto votaram desceu bastante, de 
88% em 1994 para cerca de 74% em 1999. Este ana, 
nao e tacil determinar com exactidao a atluencia as 
urnas, em virtude do elevado nurnero de assembleias de 
voto exclufdas. 
• Agora os tecnicos eleitorais admitem que a ocorrencia 
de problemas com editais significa que em 1994 tarnbem 
houve centenas de assembleias de voto que ticaram 
excluidas, mas isso nunca tal mencionado nos relat6rios 

da CNE. 

Colaboradores 

Esta edicao do Bo/etim dedicada especialmente as 
eleicoes baseia-se em contnbulcoes de Angelo 
Matusse, Rosita Alberto, Maria Chuma, Obede Baloi, 
Jorge Larnpeao, George Siemensma, Allca Thijs, Lucia 
van .den Bergh, Octavio Jamassim, Inez Hackenberg e 
Joseph Hanlon. 

Chissano com menor margem mas Frelimo melhora no AR
 
Eis os resultados das eleicces de 1999 anunciados 
pela CNE: 

Joaquim Chissano 2.338.333 52,3% 
Afonso Dhlakama 2.133.655 47,7% 

(As percentagens sao referentes aos votos validos: 
num total de 4.934.352 votos houve 6,5% de votos em 
branco e 2,9% de votos nulos. 0 Tribunal Supremo 
reportou que 6,6% das assembleias de voto nao estao 
contadas nestes resultados, 0 que da a ideia de que 0 

nurnero total de votos esteve pouco abaixo dos 5,3 
milhoes). 

Comparativamente a 1994 
Joaquim Chissano 2.633.740 53,3% 
Afonso Dhlakama 1.666.965 33,7% 
Outros 640.774 13,0% 

(Percentagens referentes aos votos validos: houve 
5,8% de votos em bran co e 2,8% de votos nulos). 

Nestas oteicoes houve apenas 2 candidatos 
presidenciais, contra 12 em 1994. 

Embora 0 Ifder da Renamo tenha subido 
consideravelmente nas presidenciais, a propria Renamo 
pouco melhorou na corrida para 0 parlamento; tanto a 
Frelimo como a Renamo aumentaram 0 nurnsro de 
assentos, mas a Frelimo retorcou a sua posicao como 
partido maioritario. 

Resultados pr6ximos das previsoes 
dos pr6prios partidos 
Tanto a Renamo como a Frelimo utilizaram os 
resultados afixados em cada uma das assembleias de 
voto e report ados pelos respectivos delegados de 
candidatura para realizarem contagens paralelas e 
previsoes dos resultados. A previsao da Frelimo foi 
publicada pelo sernanario 'Domingo' de 12 de 
Dezembro, e dava a Chissano 52''10 e a Frelimo 132 
assentos no parlamento, ambos pouco abaixo dos 
resultados finais. 

A 14 de Dezembro a Renamo convocou uma 
conterencia de impreensa para declarar vit6ria e 
informar sobre os seus resultados. Estes mostravam 
Dlhkama com 52% dos votos. As projeccoes 
parlamentares nao estavam traduzidas em assentos, 
mas quando a imprensa local fez isto mostravam que a 
Frelimo tinha uma rnaioria parlamentar garantida 
entre 127 e 132 assentos num total de 250. Desta 
forma, a Renamo declarou vitoria com base em dados 
que mostravam que a Frelimo ganharia nas 
legislativas! 

Nas eleicoes legislativas de 1999 concorreram 12 
partidos e collqacoes, contra 14 em 1994. Nestas 
eleicoes nenhum dos partidos pequenos passou a 
fasquia dos 5%, 0 que signitica que apenas havera dois 
grupos no parlamento; em 1994 a UD obteve 5,15%, 0 
que Ihe deu 9 assentos. 

Este ano, no entanto, a Renamo concorreu fazendo 
parte da Henamo-Uniao Eleitoral com 10 pequenos 
partidos. Pelo menos 15 dirigentes destes partidos foram 
eleitos para 0 parlamento que, por isso, tera uma voz 
alternativa e alguns desses dirigentes partidarios 
poderao mesmo formar uma bancada separada. 

Eis a dlstrlbuicao dos votos em 1999: 
Frelimo 2.005.713 48,5% 
Renamo 1.603.811 38,8% 
Outros 522.799 12,7% 

(Percentagens referentes votos valldos: num total de 
4.833.761 votos, houve 9,6% de votos em branco e 
4,9% de votos nulos. 0 Tribunal Supremo reportou que 
8,7% das assembleias de voto nao foram incluidas, 0 

que sugere de novo ter havido um pouco menos de 5,3 
milh5es de votantes). 

Eis a dlstrlbulcao de votos em 1994:
 
Frelimo 2.115.793 44,3%
 
Renamo 1.803.506 37,8%
 
UD 245.793 5,2%
 
Outros 608.133 12,7%
 

(Percentagens referentes a votos validos; houve 8,4% 
de votos em branco e 3,2% de votos nulos). 

Eis 0 numero de assentos no parlamento actual e 
no anterior: 

1999 
Fre- Re
limo namo 

Niassa 6 7 
C. Delgado 16 6 
Nampula 24 26 
Zambezia 15 34 
Te~ 8 10 
Manica 5 10 
Sofala 4 17 
Inhambane 13 4 
Gaza 16 0 
Maputo Provo 12 1 
Maputo Cidade 14 2 
TOTAL 133 117 

1994 
FreI- Re- UD 
limo namo 

7 4 0 
15 16 1 
20 32 2 
18 29 2 
5 9 1 
4 9 0 
3 18 0 

13 3 2 
15 0 1 
12 1 0 
17 1 0 

129 112 9 
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Alteracoes no numero de assentos dos dois principals 
partidos: 

Fre Ren (Diferenc;a 
limo namo total de assentos) 

Niassa - 1 +3 (+2)
 
Cabo Delgado +1
 
Nampula +4 -6 (- 4)
 
Zarnbezia -3 +5
 
Tete +3 + 1 (+ 3)
 
Manica + 1 + 1 (+ 2)
 
Sotala + 1 - 1
 
Inhambane + 1 (- 1)
 
Gaza + 1
 
Maputo prov,
 
Maputo Cidade - 3 + 1 (- 2)
 
TOTAL + 4 + 5
 

(Note-se que 0 nurnero de assentos em cada 
provincia baseia-se no nurnsro de eleitores reegistados. 
A ultima coluna apresenta as alteracoes no nurnero total 
de assentos para essas provincias que torarn diferentes 
em 1999 relativamente a 1994), 

Com efeito, os dois principais partidos dividiram entre 
si os 9 assentos da UD. Digno de nota nestes resultados 
eo facto de, em grande parte do pais, os dois partidos 
principais terem invadido 0 territ6rio do adversarlo. A 
diterenca entre os dois partidos s6 aumentou na 
Zarnbezia, enquanto que em 6 provincias 0 partido com 
piores resultados em 1994 ganhou assentos em 1999. 

Oeste modo, estas eleicoes mostram Mocarnbique 
dividido em tras zonas: 
• A Frelimo tem uma grande maioria em 5 provincias: 
Cabo Delgado no norte, e em lnhambane, Gaza, Maputo 
Provincia e Maputo Cidade. 
• A Renamo tern uma grande maioria em 3 provincias do 
centro: Zambszia, Manica e Sofala. 
• Tras provincias do centro e do norte estao agora muito 
equiHbradas, tendo a Renamo um ou dois assentos de 
vantagem: Niassa, Nampula e Tete. 

Elogios it votacao tranquila 
Os dias de votacao, de 3 a 5 de Dezembro, foram 
objecto de elogios invulgares por parte dos 
observadores, tanto nacionais como internacionais. A 
esmagadora maioria das assemb/eias de voto abrtrarn a 
horas e funcionaram tranquilamente. A atluencia as 
urnas foi elevada e a votacao processou-se de forma 
ordeira. 

"Os nossos observadores, com larga experiencia de 
eleicoes, foram praticamente unanimes nas suas 
conclusoes segundo as quais as eleicoes em 
Mocarnbique tinham corrido melhor do que em qualquer 
outro pais em que fizemos observacao," declarou no dla 
12 de Dezembro Pertti Paasio, chefe da equipa de 
observacao da Uniao Europeia. Ele acrescentou, "no 
meu pais, a Finlandia, temos bastante para aprender": 

o antigo presidente dos Estados Unidos, Jimmy 
Carter, disse que "estava muito satisfeito com 0 sucesso 
destas eleicoes, em cornparacao com as de outros 
parses onde fomos observadores. Ate agora, no que diz 
respeito a sua conducao, est as eleicoes tam side 
amplamente livres e justas, ernbora, evidentemente, isto 
nao abranja 0 processo de contagem que ainda esta por 
realizar," disse Carter no dia 6 de Dezembro. E 

Conferencias de imprensa estranhas 

Nas duas semanas ap6s as eleicoes, a Renamo 
realizou conterencias de imprensa quase diarias para 
fazer denunclas sobre 0 processo. Mas algumas foram 
deveras estranhas. A 16 de Dezembro a Renamo 
realizou outra conterencla de imprensa na qual Raul 
Domingos declarou que 0 Presidente Joaquim 
Chissano tinha ido secretamente de aviao para 
Nampula. "Chissano esta agora em Nampula" para 
manipular 0 resultado da demorada contagem 
provincial, disse Domingos. Os jornalistas foram entao 
aprocura de Chissano, e encontraram-no na sede da 
Frelimo em Maputo donde salu de um dia inteiro de 
reunlao da Comissao Politica para se mostrar a 
cornunlcacao social e aTV. 

acrescentou que se tratou de "eleicoes muito bem 
conduzidas". 0 antigo presidente do Botswana, Ketumile 
Masire, tarnbsm fez parte da equipa de Carter tendo 
declarado que "os Iuncionarios eleitorais fizeram um 
optlrno trabalho". 

o maior grupo de observadores nacionais, 
organizado pelo FECIV e pela AMODE, classificou as 
eleicoes de "Iivres e aceitavets.. ,. 0 processo eleitoral, 
decorreu de forma ordeira e livre, nao foram reportados 
casos de intirnidacoes, todo 0 cidadao teve 0 direito e 
oportunidade de depositar 0 seu voto." Este grupo teceu 
grandes elogios aorqanizacao do processo eleitoral. 

o relat6rio deste grupo referia que "os observadores 
do FECIV e da AMODE sao unanirnes em afirmar que as 
elelcoes decorreram num ambiente de harmonia", E 0 

seu relatorio acrescentava que "os cidadaos tarnbarn 
demonstraram mais uma vez 0 civismo e alta dignidade 
que caracterizou este povo." 

o FECIV/AMODE e os observadores internacionais 
sublinharam que todos os procedimentos loram 
correctamente postos em pratica nas assembleias de 
voto, que os delegados de candidatura estiveram 
presentes em praticamente todas as assembleias de 
voto, e que as urnas estiveram devidamente guardadas 
durante as duas noites entre os tras dias de votacao. 

De um modo geral, registaram-se bichas de eleitores 
quando as assembleias de voto abrirarn, mas foram 
mais pequenas do que em 1994; rnuitos eleitores s6 
foram votar na tarde do primeiro dia ou na manna do 
segundo. Segundo intormacoes, houve mulheres que 
trabaiharam na machamba de manna e que foram votar 
apenas atarde. 

A maior parte das assembleias de voto ficararn 
instaladas em escolas. Outras estavam situadas em 
ediffcios permanentes como e 0 caso dos armazens, 
mas algumas funcionaram em palhotas expressamente 
construidas para 0 efeito com rnateriais locais e 
revestimento de plastico. 

Mais de 2000 
observadores eleitorais 
Houve cerca de 300 observadores estrangeiros, um 
decirno do nurnero de observadores internacionais das 
eleicoes de 1994. As duas maiores equipas estrangeiras 
foram a da Uniao Europeia com 64 pessoas que 
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visitararn 750 assembleias de vote, e a do Carter Center 
com 50 observadores que foram a 649 assembleias. 

Oesta vez houve pelo menos 2000 observadores 
nacionais; 0 FECIV (Forum de Educacao Civica) e a 
AMOO E (Associ ac ao Mo carnblcana para 0 
Desenvolvimento da Democracia) trabalharam em 
conjunto na coordenacao de 1000 observadores 
nacionais e de 318 supervisores vindos de associacoes 
locals, grupos religiosos e sindicatos. 

Nao existe um total nacional oficial dos observadores 
e delegados de candidatura porque 0 seu registo foi 
descentralizado e simplificado, nao tendo side 
aprovados a nfvel nacional. Contudo, os observadores 
disseram que havia delegados de candidatura em quase 
todas as assembleias de voto visitadas, e delegados da 
Frelimo e da Renamo na grande rnaioria. Os partidos 
mais pequenos tinham delegados em muitos locais. Os 
partidos podiam ter um delegado e um substituto em 
cada assembleia de vote, e viram-se muitos substitutos. 
Isto da a entender que deve ter havido cerca de 30.000 
delegados de candidatura e substitutos. 

Os observadores locais trabalharam, de um modo 
gera!, perto do seus locais de residancia; houve 
financiamento de doadores, e os observadores 
receberam cerca de 20 d61ares americanos diaries para 
cobrir as suas despesas durante os tres dias de votacao, 

Em 1994 os delegados de candidatura foram pagos 
pelos doadores e muitos esperavam que isto voltasse a 
acontecer. as partidos tinham bastante flexibilidade na 
utiliz acao dos fundos dos doadores, podendo, se 
quisessem, usar parte deste dinheiro com os delegados 
de candidatura. A Renamo nao fez promessas aos seus 
de/egados de candidatura, mas grande parte dos 
voluntaries partiram do principio de que seriam pagos ou 
receberiam, pelo menos, camisetes e sapatos; isto levou 
a protestos e a manitestacoes depois das eleiQoes em 
Maputo, Nampula e noutros locais. a responsavel da 
Renamo ern Nampula, Issufo Momade, mandou ernbora 
os seus proprios delegados de candidatura qualificando
os de "oportunistas e rnarqinais." 

o relacionamento entre delegados de candidatura 
era multo variavel. A maior parte dos observadores 
reportaram a existencia de um certo nivel de cooperacao 
e ate de sirnpatia entre os delegados, sentando-se, em 
geral, numa sala de aulas, lado a lado, na mesma 
carteira como os observadores independentes. Mas 
tarnbern se registaram casos de hostilidade, com 
delegados dos dois partidos principais sentados em 
lados opostos da sara sem se falarem. 

Contagem de votos 
as escuras 
Os votos sao contados em cada assembleia de voto logo 
que a votacao termina as 18 horas do ultimo dia. Mas 0 
processo e lento e trabalhoso, e continua ate depois da 
meia-noite. 

A contagem de votos e feita a luz de velas e de 
candeeiros em condicoes diffceis por uma equipa [a 
exausta. Varies observadores reportararn casos de 
pessoal que adormeceu durante a contagem. 

Os boletins de votos devem ser escrutinados com rna 
ilumlnacao assim como a decisao sobre os votos 
potencial mente nulos Todos os observadores 

reportaram que a contagem tot feita segundo as normas, 
que os boletins foram lidos em voz alta e mostrados um 
a um aos delegados de candidatura e aos observadores, 
e, depois, colocados em montes no chao ou em cima 
das carteiras de escola. as boletins de voto 
problernaticos eram vistos perto do candeeiro ou da vela 
e discutidos. 

Nestas condlcoes, 0 pessoal, [a cansado, cometeu 
muitos erros. Puseram boletins de voto em montes 
errados ou perderam-se na contagem. Depois da meia
noite, a tentacao de poupar trabalho fai enorme. Por 
exemplo, a medida que os boletins de voto vao sendo 
atribufdos aos partidos, um dos rnernbros da mesa vai 
registando a contagem num quadro preto ou num 
caderno. Depois, contam-se os montes de boletins de 
voto. Se 0 nurnero no monte nao corresponder ao 
nurnero registado no quadro, 0 monte tem que voltar a 
ser contado; a rneia-nolts, viu-se que era muito mais tacit 
aceitar pura e simplesmente a primeira contagem e 
"corrigir" 0 nurnero escrito com giz no quadro. 

A noite e com rna iluminacao, tarnbern se cometeram 
erros na elaboracao dos editais e das aetas. Cerca de 
20% dos editais continham erros e isto causou serlas 
demoras nas contagens a nivel provincial e nacional. 
Muitos foram carimbados mas nao assinados; houve 
rnuitos erros de arltmetlca, com os totais a nao 
coincidirem correctamente; muitos listaram os partidos 
por ordem do nurnero de votos recebidos e nao pela sua 
ordem no boletim de voto. 

Uma das recomendacoes mais fortes dos 
observadores internacionais foi a de que a votacao 
deveria parar as doze horas do ultimo dia para perrnitir 
que a contagem cornecasse ainda a luz do dia (Carter 
Center) ou que a contagem fosse transferida para 0 dia 
seguinte (0 que algumas assemb/eias de voto fizeram 
por decisao unilateral). 

Erros trazem problemas 
it contagem provincial 
Estas eleicoes foram muito mais descentralizadas do 
que as de 1994. Cada Comissao Provincial de Eleicoes 
(CPE) devia fazer a sua pr6pria contagem e 0 anunciar 
os resultados provinciais no espaco de 7 dias. Parte-se 
pois do principle de que os resultados nacionais sao a 
soma dos resultados provincials, mais os votos nulos 
reconsiderados. 

A lei pressupoe que se trata de um processo simples, 
e cada provincia possuia 0 seu pr6prio centro de 
informatica para facilitar a soma dos editais. Mas houve 
dois problemas inesperados - a elevada percentagem 
de editais com erros, e a de mora na instalacao do 
software informatica fazendo com que a introducao de 
dados comecasse com tres dias de atraso. 

Na maior parte das provincias, as equipas da 
Comissao Provincial de Eleicoes (CPE), envolvendo 
geralmente uma pessoa designada pela Renamo e outra 
pela Frelimo, iriam verificando os editais a medida que 
fossem dando entrada e resolvendo os problemas 
simples. A fait a de assinaturas foi geralmente ignorada. 
Normalmente, nos casos em que os totals nao 
coincidiam, 0 nurnero de votos para 0 presidente ou para 
os partidos concorrentes as legislativas toi considerado 
como correcto, e 0 nurnero de votos em branco ajustado 
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par forma a dar somas correctas. As aetas deviaam ser 
consultadas e ter prioridade, mas rnuitas vezes isto nao 
Ioi feito. 

Em Tete os editais com problemas foram analisados 
avolta de uma mesa grande, nao so com membros da 
CPE mas tambern com observadores internacionais e 
delegados de candidatura. 

Na Beira, provincia de Sofala, aconteceu 
exactamente 0 contrario. Todos os editals problematicos 
torarn guardados para uma reuniao de toda a CPE 
depois de ter terminado a restante contagem provincial, 
e os observadores nao foram autorizados a assistir a 
discussao. 

Tarnbern se registou uma grande variacao nas 
percentagens de editais com problemas que as CPEs 
tiveram de enfrentar. Manica enviou apenas um edital 
para aCNE e a Cidade de Maputo resolveu todos os 
seus problemas. Mas algumas CPEs chegaram a enviar 
15% dos editais para a CNE em Maputo resolver, e 
publicaram resultados preliminares sem essas 
assembleias de voto. 

Reconsidera~ao em Maputo 
Par lei, a Comissao Nacional de Eleic;oes (CNE) tem Que 
reconsiderar todos os votos nulos e protestados, e, 
asslm, 0 seu papel no periodo pos-eleitoral aumentou 
rapidamente. A nova e mais politizada CNE tem 8 
membros da Frelimo e 6 da Renamo, mais 1 da UD 
(Uniao Dernocratica) e 2 nomeados pelo governo (e 
cansiderados pela Renamo como sendo da Frelimo). A 
CNE criou quatro sub-cornlssoes e varios grupos de 
trabalho, mas qualquer accao, incluindo a abertura dos 
sacos de plastico recebidos das assembleias de voto, 
tinha Que ser supervisada por um membro da CNE 
representando a Renamo e par outro da Frelimo. 

Nos dias que sucederam as eleicoes, a tensao, a 
desconfianc;a e os problemas aumentaram, e os 
membros da CNE chamaram a si cada vez mais 
responsabilidades. Muitas actividades nas duas 
semanas posteriores as eleicoes funcionaram em tres 
turnos, havendo falta de membros politicos da CNE para 
cobrir todos os turnos. No fim de contas, provou-se pura 
e simplesmente que era demasiado trabalho, e que os 
resultados nao podiam ser aprovados no periodo de 15 
dias estipulado por lei. Mas num ambiente de tensao, 
isso tarnbern significou que todas as decisoes crlticas 
foram tomadas por acordo entre representantes dos dois 
prlncipais partidos. 

CNE exclulu 1277 editais 
Reconsidar editais enviados por CPEs foi uma tarefa 
inesperada. Eventualmente, a CN E corrigiu e inclulu 297 
editais presidenciais mas rejeitou e excluiu 550, 6,6% 
do total das assembleias de voto. Para as legislativas, 
aCNE aceitou 300 editais e rejeitou 727, mais de 8,7% 
das assembleias de voto. Isto significa que rnais de 
300.000 votos em cada uma das duas votacoes nunca 
foram contados nos totals finais. Foi isto que provocou a 
retirada da Renamo da CNE na madrugada de 22 de 
Dezembro e que constituiu parte da sua contestacao ao 
Tribunal Supremo. 

Excluiam-se editais quando os problemas nao 
podiarn ser resolvidos, em particular se 0 edital tinha 

Fraude da Renamo
 
na contagem de Nampula
 
Algumas pessoas que estavam a introduzir dados em 
Nampula, Sofala e Niassa tentaram alterar os 
resultados, disse em entrevista ao jornal Noticias (10 
de Janeiro) 0 Director do STAE, Antonio Carrasco. 
Este parece ser 0 unico caso importante de fraude 
documentada nestas eleicoes. 

Carrasco nao deu pormenores, mas quando 
anunciou os resultados provinciais a 16 de Dezembro. 
o chefe da Comissao Provincial de Eleicoes CPE) de 
Nampula, Te6filo Manuel, disse que eles haviam sido 
retard ados em virtude de ter sido necessario verifica
los e corrigi-Ios. Varias pessoas designadas pela 
Renamo tentaram aumentar os numeros a favor de 
Dhlakama e diminuir os que eram para Chissano. 

Parece que seis operadores conseguiram lludir duas 
verlticacoes de sequranca, mas acabaram por ser 
apanhados. Cada edital e introduzido duas vezes, mas 
por dois operadores seleccionados ao acaso, para que 
o primeiro nao saiba quem vai escreve-Io a segunda 
vez. 0 computador s6 ace ita um edital se ambas as 
versoes torem iguais, fundamentalmente para evitar 
simples erros de teclado, mas tarnbern para reduzir a 
possibilidade de fraude. Em segundo lugar, 0 

computador verifica automaticamente a aritrnetica e 
nao aceita um edital cuja soma nao coincida. Os 
operadores evitaram essa primeira verlticacao 
constituindo pares em segredo, e evitando a segunda 
concordando em transpor os resultados de Chissano 
para Dhlakama sempre que aquele tinha um numsro 
superior de votos (atraves da simples troca de troca de 
nurneros, a soma permanecia a mesma, 0 que evitava 
a segunda verlficacao). 

Mas os delegados de candidatura podiam verificar 
os dados depois de terem sido introduzidos. e, 
aparentemente, os delegados da Frelimo descabriram 
a alteracao - uma prova de que os sistemas de 
transparencia e de monitoria funcionam. 0 computador 
conserva urn 'audit log' completo de todas as 
transaccoes, sendo assim possivel identificar que 
dados haviam sido introduzidos por estes pares de 
operadores, e voltar a introduzidos. 

falta do nurnero de uma assembleia de voto, se faltavam 
votos para alguns partidos ou candidatos, ou se os totais 
davam mais de 1000 (0 nurnero maximo de votos 
posslvel numa assembleia de voto). Alguns editais 
registavam mais de 1200 votos, segundo 0 Director 
Geral do STAE, Ant6nio Carrasco. 

o Tribunal Supremo tarnbern mencionou "rasuras e 
emendas nao ressalvadas" em alguns editais. Numa 
entrevista ao jornal Notfcias (10 de Janeiro), Carrasco 
disse que "esses editais apresentam evidencias de que 
qualquer coisa houve fora do local da pr6pria mesa, com 
os seus elementos induzidos em ma-te para adulterar as 
resultados." 

Poderia ter sido possivel corriqlr alguns dos editais 
problernaticos recorrendo-se as aetas, 0 que nao foi 
feito. Nao foi dada qualquer razao, mas aCNE [a tinha 
ultrapassado 0 prazo de 15 dias estabelecido por lei, e 
as relacoes tensas entre os membros da CN E teriam 
feito com que este processo fosse morose e conflituoso. 
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o Tribunal Supremo poderia ter determinado que se	 salas de computadores, por isso aCNE criou, pura e 
fizesse essa analise, mas nao a fez.	 simplesmente 0 lugar de rnandatarlo provincial que 

recebeu as mesmos direitos a nlvel da provincia que os 
seus contra-partes nacionais tinham em Maputo.CNE reverificou • Um problema aparentemente nao abrangido pela 

500.000 votos nulos	 torrnacao tol a maneira de lidar com as votos 
protestados. No edital nao existe nenhuma Iinha para as 

Os votos nulos acontecem quando contern marcas a 
assinalar dais au mais candidatos, au quando a boletim 
de voto tem uma palavra ou assinatura au desenho. A lei 
estipula que um voto e valido se a intencao do eleitor 
esta clara. Todos as votos lnvafidos sao enviados para 
CNE para reconsideracao. 

Em 1994, aCNE foi inundada por mais de 600.000 
votos invalidos, em parte porque a pessoal das 
assembleias de voto nao recebera instrucoes claras. 
Este ana, a manual para a pessoal das assembleias de 
voto era bam, com tres paqinas de exemplos de votos 
validos. Os eleitores deviam par uma dedada ou um X 
num quadrado no lado direito de um rectanqulo com a 
nome do partido au do candidato, um slmbolo de partido, 
e uma fotografia do candidato presidencial. Mas um voto 
e claramente vaudo se tiver mais do que uma maroa, se 
um + em vez de um X, ou se tiver marcas sabre 0 nome, 
a simbolo ou a fotografia. 

Mesmo com melhores instrucoes, 0 pessoal das 
assembleias de voto decidiu que cerca de 500.000 votos 
eram invalidos. Esses torarn enviados directamente para 
Maputo em sacos de plastlco especiais, e a sala de 
reuni6es da CNE transformou-se num centro de 
reclassiticacao funcionando 24 horas par dia e 
processando mais de 2000 boletins de voto par hora. A 
maior parte dos boletins de veto invalidos sao-no 
c1aramente, com marcas para dois candidatos ou 
palavras como "sim" ou com assinaturas. Mas aCNE 
tinha decidido ser 0 mais liberal posslvel, dal terem sido 
aceites como validos qualquer rabisco, uma letra (mica 
(como 0 no quadrado de Dhlakama), ou uma dedada 
mesmo a tocar na margem do quadrado. 

Duas equipas abriam os sacos e registavam a seu 
conteudo, e passavam as nulos para dais pares de 
elementos do STAE que dividiam os boletins de voto em 
dais montes propostos ainda como invalidos ou para 
serem reclassificados como validos. Estes lam para 
caixas de cartao colocadas em cima da mesa onde um 
par de membros da CNE da Renamo e da Frelimo 
analisavam a classlficacao proposta e acordavam numa 
decisao. Era preenchido um impresso com a nurnero de 
votos por cada partido reclassificado como valido, e este 
era mandado para a sala de computadores onde era 
acrescentado aos totais provinciais. Os protestados 
erarn poucos e foram tratados da mesma maneira. 

ACNE reconsiderou 194.345 votos presidenciais, 
e aceitou 30% deles - 30.349 para Dhlakama e 27.913 
para Chissano. Dos 309.139 votos parlamentares 
reconsiderados, apenas 23% foram aceites como 
valtdos - 24.983 para a Renamo-UE, 22.904 para a 
Frelimo, e 22.600 para outros partidos. 
• Nem tudo esta pensado pela primeira vez. A lei 
determina que todos as partidos devem designar um 
rnandatarlo ou representante legal em Maputo, a quem 
sao concedidos direitos especiais de acesso a nivel 
nacional. Este posta nao existe a nlvel provincial, e nao 
estava claro quem devia ter acesso as reunioes e as 

votos em que a decisao e alva de um protesto formal par 
parte de um dos dos partidos. Pressup6e-se que estes 
sao lncluldos nos totais para as candidatos, mas 
conservados a parte para reconsideracao em Maputo 
pela CNE. Houve muito poucos protestos, mas em todos 
as sltlos em que as observadores as encontraram, 
constataram que a pessoal as tratava como votos nulos 
que tarnbem sao canalizados para Maputo para 
reconsideracao, mas que tern uma linha no edital. Oeste 
modo, as votos protestados foram deixados de fora dos 
totals, e, par isso, as somas nao coincidiam. 

A confusao 
da segunda contagem 
Cada assembleia de voto preenche tres c6pias de cada 
edital, uma para ser afixada na assembleia de voto, uma 
para ir para a provincia para as totais provlnciais, e outra 
para seguir directamente para a CNE em Maputo. 

Oesde 0 lnlcio que 0 centro de informatica do STAE 
(Secretariado Tecnico de Adrnintstracao Eleitoral) a nivel 
nacional vinha fazendo a seu proprio registo com base 
na terceira c6pia do edital que era enviada directamente 
para a CNE par cada assembleia. Isto nao se encontra 
estipulado na lei, mas nao ha nenhuma razao contra. 

Os membros da CNE tinham que supervisar a 
abertura dos sacos de plastico e a tiragem de totocopias 
de editais a serem canalizados para a centro de 
processamento de dados. Na maior parte do tempo, 
havia sempre um par de membros da CNE presente no 
centro de processamento de dadas. 

Inicialmente, 0 membra senior da Renamo na CNE, 
Francisco Xavier Marcelino (anteriormente Jose de 
Castro), tentou fazer parar esta contagem argumentando 
que era i1egal em virtude de nao se encontrar 
especificada na lei. 

Posteriormente, ficou claro que esta segunda 
contagem em Maputo podia de facto ser mais exacta, e 
Francisco Marcelino inverteu a sua posicao. as 
membros da CNE aos pares, sendo um da Frelimo e 
outro da Renamo, cornecararn a monitorar 0 processo 
mais de perto, introduzindo, inclusive, as necessarias 
correccoes nos editais. Fa; acordado que mal tivessem 
sido metidos no computador, as resultados de cada 
assembleia de voto seriam impressos, e a par da CNE 
procederia a verttlcacao para garantir que a versao 
impressa correspondia ao edital original escrito amao. 

Este processo provou ser muito moroso e corria-se 0 

risco de nao ficar terminado antes do Natal. Durante a 
fim de semana de 18-19 de Dezembro aCNE decidiu 
para com este processo e substltul-lo pela utilizacao de 
computadores para pura e simplesmente actualizar as 
resultados que tinham dado entrada (uma c6pia em 
disquete e uma em CD-ROM) enviados par cada CPE. 
Isto constituiu outra base da queixa da Renamo ao 
Tribunal Supremo. 
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Tribunal Supremo 

Rejeitados OS 24 pontos da Renamo
 
o recurso apresentado pela Henarno-Uniao Eleitoral e por Afonso Dhlakama requeria uma 
recontagem e baseava-se em 24 reclarnacoes. Foram todas rejeitadas; muitas delas ja haviam 
side levantadas publicamente e sao abordadas noutros artigos. Seguem-se os 24 pontos da 
Renamo, a decisao do Tribunal Supremo e notas do Boletim: 

1 & 2) RENAMO. Os resultados da 
CNE tiveram como base as 
disquetes informatizadas 
apresentadas pelas comissoes 
provinciais de eleicoes (CPEs) e nao 
as aetas. Estas disquetes nao 
reproduziam fielmente os resultados. 

TRIBUNAL. A lei diz que aCNE 
deve trabalhar com base em "aetas e 
demais documentos referentes". Os 
dados foram submetidos nao s6 em 
disquete, mas tarnbern em CD-ROM, 
e nao €I possivel alterar um CD
ROM. 0 Tribunal dispendeu algum 
tempo com tuncionarios e tecnicos e 
concluiu que 0 software tinha sido 
testado e aprovado pela CNE e que 
teria detectado qualquer alteracao 
nos dados apresentados. Alem 
disso, os tecnicos design ados pelos 
partidos trabalharam ao lange de 
todo 0 processo e supervisaram a 
processamento dos dados. Deste 
modo, "0 sistema de seguran<;a 
concebido permitia a deteccao de 
quaisquer irregularidades." 

3) RENAMO. 8 assernbleias de 
voto nao abriram no distrito de 
Pebane, Zarnbezia. 

TRIBUNAL. Isto deveu-se ao mau 
tempo, e a lei diz que qualquer 
interrupcao da votacao devido a 
"calamidade" nao afecta os 
resultados. 

NOTA. De facto, houve 11 
assembleias de voto que nao 
abriram, nos distritos de Lugela e 
Mopeia, nao em Pebane como 
reclamava a Renamo. 0 Tribunal 
repete este erro na sua validacao 
das eleicoes. (Ver paqina '15.) 

4) RENAMO. A acta provincial de 
Gaza nao foi assinada por todos os 
rnernbros da CPE. 

TRIBUNAL. Foi assinada pela 
maioria, e isso basta. 

5) RENAMO. Os votos nulos do 
distrito de Mossurize, Manica, nao 
loram submetidos aCNE, nao tendo 
sido, por isso, reconsiderados. 

TRIBUNAL. as registos mostram 
que foram submetidos e 
reconsiderados. 

NOTA.0 Tribunal descobriu de 
facto um fundamento para a queixa 

- os dois directores adjuntos 
distritais (designados pela Frelimo e 
pela Renamo) abriram 
indevidamente 0 saco de plastico 
que continha os votos validos de 
uma assembleia de voto e tiraram de 
la alguns boletins de voto que 
consideravam nulos; isto nao alterou 
0 resultado, pols ja tinham sido 
contados como validos. 

6) RENAMO. Algus editais de 
Manica foram excluidos. 

TRIBUNAL. A evidencia disto e um 
relat6rio interno apresentado pela 
Renamo, mas 0 relat6rio euma llsta 
de problemas que ele proprio diz 
terem sido todos resolvidos. Alern do 
rnais, a CPE de Manica apenas 
deixou de fora um edital, que foi 
apresentado aCNE e, 
eventual mente, inclufdo. 

n RENAMO. Em 3 distritos de 
Tete, a Renamo foi violentamente 
impedida de fazer campanha e de 
ter os seus delegados de 
candidatura. (Ver paqina 13.) 

TRIBUNAL. 0 Tribunal ja havia 
tratado desta materia e ja a tinha 
rejeitado por isso nao pode ser 
levantada outra vez. 

8) RENAMO. "Os tecnicos de 
informatica indicados pela Renamo-
Uniao Eleitoral sofreram sistematica 
intlrnidacao criada por homens 
armados que manejavam as suas 
armas dentro da sala de trabalho." 

TRIBUNAL. 0 documento 
apresentado pela Renamo como 
prova nao faz qualquer rnencao a 
intlrnidacao por homens armados, 
nem da qualquer indicacao de quem 
estava a ser intimidado, quando ou 
onde. 0 Tribunal entrevistou 0 

director adjunto do STAE nacional e 
os tecnicos da Renamo, mas ales 
nao tinham provas da lntirnidacao 
por homens armados. 

9) RENAMO. Prisao dos 
candidatos da Renamo-UE Raul 
Domingos na Beira e Manecas 
Daniel e Manteigas Gabriel em 
Quelimane. 

TRIBUNAL. "Voltamos a sublinhar 
a repetida falta de material 
probat6rio, capaz de sustentar as 

aleqacoes oferecidas." Nao se trata, 
de maneira alguma, de materia para 
processo crime, e "irrelevante", e 
nao poderia afectar os resultados 
das elsicoes. (Ver paqinas 9 e 16.) 

10) RENAMO. 938 editais 
presidenciais e 1170 editais 
parlamentares foram excluidos. Mais 
de 900.000 eleitores foram 
excluldos, particularmente na 
Zarnbezla, Sofala e Nampula onde 
Dhlakama e a Renamo tiveram bom 
desempenho. 

TRIBUNAL. Na verdade os 
nurneros excluldos foram 550 e 727 
e as irregularidades eram de facto 
insoluveis. No entanto, nenhum 
destes casos foi objecto de protesto 
pelos delegados de candidatura nas 
assembleias de voto. Tomando 
como ponto de partida a alluencia 
media as urnas noutras assembleias 
de voto, 0 Tribunal estima que, no 
maximo, foram excluidos 377.773 
eleitores. 

NOTA.0 Tribunal nao procede ao 
resto do calculo, mas para ganhar a 
presidencla, Dhlakama teria 
precisado de 77% desses votos, e 
ele so obteve resultados tao bans na 
provincia de Sofala. (Ver tarnbern 
artigo na paqina 5.) 

11) RENAMO. "0 STAE alterou 
varias 0 programa (software) para 
apuramento de dados". 

TRIBUNAL. Directores e tecnicos 
design ados pela Renamo confirmam 
que a versao final do software foi 
aprovada pela CNE. 

12) RENAMO. Foram alterados 
quatro editais identificados de Cabo 
Delgado. 

TRIBUNAL. Todos os quatro 
editais foram reverificados e aceites 
por um grupo de trabalho da 
chefiado por Francisco Xavier 
Marcelino, 0 quadro senior da 
Renamo na CNE. 

13) RENAMO. ACNE nao 
conseguiu responder aos protestos 
teitos pela Renamo; nove 
documentos foram entregues como 
prova. 

TRIBUNAL. A maior parte dos 
nove nao eram protestos formais, 
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mas simples declaracoes ou 
pedidos; aCNE respondeu a todos 
os que erarn protestos formais. 

14) RENAMO. Existe uma grande 
discrepancia (100.601) entre 0 

nurnero de pessoas que que se diz 
terem votado nas presidenciais e 0 

nurnero das que votaram nas 
!egislativas. Isto "demonstra uma 
dclosa desorqanizacao com mtencao 
fraudulenta porquanto 0 numero de 
votantes, deve ser 0 mesmo nas 
legislativas e presidenciais." 

TRIBUNAL. Embora os votos 
sejam depositados ao mesmo 
tempo, as contagens sao separadas, 
o a diterenca tem a ver com 0 facto 
de terem side rejeitados mais 177 
editais referentes aeleicao para 0 

parlamento do que para a 
presidencia. (Ver 10 mais acima) 

15,19 & 22) RENAMO. A 
reverificacao de votos nulos nunca 
foi completada, e os que foram 
reclassificados como validos nunca 
foram adicionados ao total. Cerca de 
150.000 votos para a presidencia e 
70.000 para 0 parlamento foram 
considerados vatidos mas nao 
somados aos totais. 

TRIBUNAL. Todos os votos nulos 
foram reconsiderados, e os 
reclassificados como valid os (58.262 
presidenciais e 70.487 
parlamentares) foram adicionados 
aos totals. 

16) RENAMO. As assembleias de 
voto OB958, OB756, OB797, OB620, 
08621 e OBl16 nao foram incluldas 
na contagem de Inhambane 

TRIBUNAL. Isto deveu-se ao facto 
de todas as assembleias de voto 
com um B no nurnero estarem em 
Cabo Delgado. Nao houve qualquer 
queixa por terem side omitidas ta. 

Desconfiancs e computadores 

17 e 20) RENAMO. A soma dos 
editais provinciais apresenta um 
nurnsro diferente de eleitores 
registados do que aquele que edado 
nos totais nacionais. A diterenca e 
de 42.041 para as presidenciais e de 
42.553 para as legislativas. 

TRIBUNAL. Isto surge por causa 
de erros e tarnbern de correccoes 
feitas nos cadernos ap6s 0 

recenseamento. "Nao se pode 
concluir que estamos na presence 
de erros susceptfveis de afectar 
substancialmente 0 resuitado das 
eleicoes." 

18 e 21) RENAMO.OS resultados 
nacionais apresentam 169.609 mais 
votos para a presidencia e 116.095 
mais para 0 parlamento do que a 
soma dos resultados provinciais. 

TRIBUNAL. Isto decorre do facto 
de os 297 editais presidenciais e os 
300 editais parlamentares que foram 
enviados para Maputo terem sido 
corrigidos e aceites pela eNE, e 
adicionados ao total provincial. 

NOTA. Estes sao alguns dos 
votos e assembleias de voto em falta 
mencionadas pelo ponto 10 da 
Renamo, mais acima. 

23) RENAMO. Em Narnpula houve 
indicios claros de que os nurneros 
toram alterados entre as contagens 
provincial e nacional para 0 
parlamento, com "evidente intencao 
fradulenta". 

TRIBUNAL. 0 Tribunallevou a 
cabo uma lnvestiqacao especial do 
centro de informatica de Nampula. 
Conclulu "que nao houve nenhuma 
adulteracao de dados numsrlcos, 
mas tao somente erro tecnico no 
processamento de editais", Todos os 
dados sao introduzidos duas vezes 
sendo depois comparados para 

efeitos de verlticacao. Foi feita uma 
correccao na primeira vez, mas nao 
na segunda, 0 que resultou no erro 
que s6 foi descoberto quando 0 CD
ROM toi verificado em Maputo. a 
Tribunal verificou isto a partir da 
docurnentacao provincial. 

NOTA. a Tribunal nao 0 diz, mas 
pod era dizer respeito acorrsccao 
dos dados fraudulentos introduzidos 
por operadores da Renamo. (Ver 
artigo na paqina 5.) 

De facto 24) A Renamo nao 
numerou isto como uma parte formal 
da queixa, mas anexou aos 
documentos de suporte c6pias de 
tres pares de editais de Gaza em 
que cada par tem 0 mesmo nurnero: 
Oi307, Oi317 and Oi564. 

TRIBUNAL. Todos estes tn3s 
foram casos em que as brigadas 
m6veis recensearam pessoas num 
caderno mas por as distancias 
serem dernasiado grandes 0 

caderno de recenseamento toi 
desdobrado tendo sido criadas duas 
assembleias de vote. Foi 
acrescentada uma letra ao nurnero, 
como e 0 caso de Oi317-A and 
Oi317-8. a Tribunal apresenta a 
localizacao de todas as seis 
assembleias de voto. 
. a Tribunal rejeita quase todos os 
pontos da Renamo. Confirma 
algumas irregularidades, mas diz 
que elas nao poderiam ter alterado 0 

resultado das eleicoes. a Tribunal 
recusou-se, por consequinte, a 
ordenar uma recontagem. 
• Numa deliberacao separada, 0 

Tribunal tarnbern validou as eleicoes. 
(As decis5es do Tribunal: 
http://www.mozambique.mz/ 
governo/eleicoesltsupremo.htm) 

STAE 'tropeca' nos computadores
 
Os problemas com computadores marcaram sob outros 
aspectos um recorde impressionante na adrninistracao 
eleitoral pelo STAE, quando uma serie de demoras 
evitaveis levaram a oposicao a sentir que estava a ser 
ludibriada por uma manipulacao secreta dos 
computadores. 

A lei estipulava que cada provincia fosse capaz de 
produzir resultados, de forma transparente, no espaco 
de sete dias. Foi decidido que cada provincia teria um 
sistema intorrnatico para somar os dados enviados por 
cada assembleia de voto atraves dos seus editais. 

a primeiro problema surgiu quando 0 director de 
informatica do STAE, Orlando Come, decidiu que nao se 
tratava de uma tarefa importante, e que 0 seu proprio 

pessoal poderia escrever 0 'software' em vez de se 
comprar ou modificar um pacote ja existente. A historia 
recente esta cheia de casas de sistemas como este que 
nao foram escritos a tempo, 0 que voltou a acontecer. 

a sistema foi escrito na linguagem do Microsoft 
Access, que nao e boa para os sistemas em rede que 
precisam de alta sequranca, como este. a trabalho so 
cornecou um mas antes das eleicoss. Duas semanas 
antes das eleicoes, descobriu-se que 0 sistema era, de 
facto, inadequado, e foi enviada uma equipa para a 
Comissao Eleitoral Independente da Africa do Sui e para 
os seus fornecedores de 'software' que passaram varies 
dias a ajudar a remendar 0 sistema. 
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Isto toi feito, mas 0 'software' revisto foi aprovado 
pela CNE tao tarde que foi instalado nos 11 
computadores provinciais nos dias 6 e de 7 Dezembro, 
depois da votacao e quando 0 processamento ia devia 
ter cornecado. Isto fez com que nao houvesse tempo 
para tiragens experimentais e para uma formacao 
adequada do pessoal, 0 que levou a uma serie de 
interpretacoes das norm as e dos procedimentos. 

lsto tarnbern provocou contusao quanta ao papel dos 
tecnicos da Renamo e sobre quem tinha acesso as salas 
de computadores e de introducao de dados. 

A introducao de dados s6 teve inicio nos dias 8 e 9 de 
Dezembro. Em Quelimane 0 pessoal parou de trabalhar 
na segunda-feira, 13 de Dezernbro, pois s6 havia side 
contratado por cinco dias. e os funcionarios eleitorais 
locais tiveram que contactar "Maputo" para saberem 0 

que deviam fazer; parece que isto nao aconteceu 
noutros pontos. 

A transparencla 
provou ser coisa diffcil 
o medo do computador como fonte de fraude levou a 
uma consideravel exiqencia de uma transparencia 
suficiente para garantir que eram introduzidos nos 
computadores os dados correctos. (Nas eleicoes 
autarquicas de 1998, essa transp arencia tinha 
possibilitado ao grupo de Maputo "Juntos Pela Cidade" 
descobrir que em alguns casos os operadores tin ham 
posto um zero em vez do verdadeiro nurnero de votos do 
,JPC.) Mas um sistema excessivamente complexo em 
prol da tr ansparencia levou a segunda sarie de 
problemas com os computadores. 

ACNE decidiu nao autorizar nenhuma c6pia em 
papel de qualquer documento nas provincias. Isto 
impediu a solucao simples - fazer totocoplas dos editais 
a medida que vinham das assembleias de voto e 
irnpressoes dos editais conforme iam sendo introduzidos 
no computador para cada assembleia de voto, e afixa-los 
au coloca-los lade a lade num livro para poderem ser 
comparados. 

Em consequencia, decidiu-se que cada cornputador 
deveria ter uma terminal para observadores onde estes e 
os delegados de candidatura pudessern charnar 
qualquer edital e cornpara-lo com os apontamentos 
tirados pelos delegados de candidatura nas assembleias 
de voto; em caso de discrepancia, 0 delegado de 
candidatura ou 0 observador poderia pedir para ver 0 
edital original. ACNE decidiu a 27 de Novembro que a 
terminal dos observadores devia estar numa "sala 
contfgua ao centro de informatica reservada ao 
acompanhamento do processamento de dados pelos 
mandataries das candidaturas e pslos observadores 
interessados que poderao, a todo 0 momento, visualizar 
a situacao de qualquer mesa de assembleia de voto." 

Ficou provado que isto era impossiveL A 
instalacao muito tardia rnesmo do 'hardware' dos 
computadores fez com que, quando cornecararn a 
trabalhar, muito poucas provincias tivessem de facto 
uma terminal para observadores numa sala a parte. 
(Tarnbern se registaram outros problemas em termos de 
mstalacoes. Nampula teve sucessivos cortes de energia 
que originaram mais do que um dia de atraso; havia um 

gerador para os computadores, mas nunca foi utilizado. 
Tete, pelo contrario, tinha um gerador que funcionava.) 

As salas de computadores tin ham uma ssquranca 
muito rigorosa, incluindo a ausencia total de canetas, 
lapis ou papel por forma a garantir que nlnquem alterava 
ou desviava um edital enquanto estivesse a ser 
introduzido. Mas lsto significou que os delegados de 
candidatura foram, de facto, impedidos de tomar notas 
ou de fevar as suas listas de resultados para a terminal 
de observadores. 

as directores-adjuntos da Frelimo e da Renamo do 
STAE nacional andou pelas capitais provinciais para 
resolverem os problemas. Isto melhrou 
consideravelmente 0 acesso, e, na maior parte dos 
casos, fez com que a terminal fosse transferida para 
outra sala. Em Tete nao havia suficiente cabo para fazer 
isto, por isso os observadores e os delegados de 
candidature foram autorizados a usar a terminal do 
supervisor. 

a acesso a terminal dos observadores nao estava 
claro, e na maior parte das provincias 0 pessoal tentou 
ser util: contudo, na Beira, provincia de Sofala, os 
observadores e os delegados de candidatura foram 
deixados s6zinhos numa sala com uma terminal. Na 
maier parte das provincias, se para tal fosse solicitado, 0 

pessoal mostrava os editais e mesmo as act as mais 
pormenorizadas quando existiam discrepancias entre 0 

que tinha sido introduzido na terminal e aquilo que os 
delegados das candidaturas reportaram a partir de cada 
uma das assembleias de voto. Em Nampula, por 
exernplo, ambos os partidos fizeram isto e detectaram 
erros de introducao de dados, embora tivesse ficado 
igualmente claro que os delegados de candidatura 
tarnbern cometeram erros ao tomarem notas no rneio da 
noite. a acesso e a vontade de ajudar parecem ter side 
norma, mas nalguns locais, incluindo Quelimane 
(Zarnbezia) e em Maputo, para a segunda contagem 
nacional, os delegados de candidatura e os 
observadores nao foram autorizados aver editais. 

Em varias provincias, 0 pessoal nao percebeu 0 

prop6sito da regra da nao existencia de lapis e papel na 

Observa~ao international 
da introdu~ao de dados 
Ambas as principals equipas de observacao 
internacional, a do Carter Center e ada Uniao 
Europeia, pediram a alguns observadores para 
permanecerem mais 10 dias depois da votacao e 
tiveram pessoas suas em 10 das 11 provincias. 

De um modo geral, os observadores elogiaram 0 

pessoallocal, e acharam ter sido adequado 0 acesso 
obtido na sequencia das instrucoes dadas durante as 
visitas da equipa de directores adjuntos do STAE. Na 
rnaior parte dos locais, via-se que 0 pessoal estava a 
fazer um eslorco genuine para ser utiI e aberto. Tete e 
Nampula torarn especialrnente elogiadas pela sua 
abertura, enquanto Quelimane (Zambezia), Beira 
(Sofala) e Xai Xai (Gaza) foram considerados hostis. 
Em Quelimane, onde foi negado 0 acesso a area de 
lntroducao de dados aos observadores e onde estes 
nao foram autorizados a ver os editals, um tuncionario 
disse com modos bruscos: "No vosso pais, nenhum 
estrangeiro pode olhar para os computadores." 
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sala de computadores, continuando a irnpo-la mesmo na 
sala especial para os observadores onde nao havia 
editais originais que pudessern ser falsificados. 

No entanto, 0 problema rnais grave foi, de longe, 0 

que aconteceu com 0 'software'. A utilizacao da terminal 
dos observadores interferia com a introducao de dados, 
por isso a maior parte das provlncias viram-se obrigadas 
a lirnitar 0 acesso a essa terminal a perlodos de meia 
nora nas rnudancas de turno. 0 STAE tornou claro que a 
CNE tinha estipulado Que os delegados de candidatura 
deviam ter acesso "a qualquer momento" e que, se 
tossern pressionados, os tunclonartos provinciais 0 

deveriam permilir. Mas os pr6prios partidos nao queriam 
retardar a contagem, dat que eles mesmos tendessem a 
lirnitar-se, verificando apenas amostras de dados durante 
as rnudancas de turno. 

Em Nampula e noutros pontos, os delegados e 
mandataries das candidaturas partiram do princlpio de 
que mal tivessem sido introduzidos todos os dados e os 
resultados provinciais tivessem sido publicados, eles 
seriam livres de verificar os dados; de facto, os centros 
de informatica foram fechados de imediato. 

E como ver TV em casa 
Os Editais postos nos visores dos computadores da 
comissao de eleicoes para serem vistos por 
observadores e delegados de candidatura "sao ficticios
E exactamente como ver televisao em casa," disse 
Francisco Marcelino (Jose de Castro), quadro superior 
da Renamo membro da CNE, numa conterencia de 
imprensa realizada no dia 14 de Dezembro. 

Ele sublinhou a profunda desconflanca da Renamo e 
a sua falta de cornpreensao dos procedimentos de 
processamento de dados, assim como dos continuos 
problemas com 0 pr6prio sistema. Quando a comissao 
de informatica da CNE teve um encontro com 
representantes dos observadores estrangeiros no dia 15 
de Dezembro para analisar a questao, houve uma 
discussao abertamente azeda em frente dos 
observadores entre um membro da Frelimo na Comissao 
Nacional de Eleicoas, Maria Angelica Salornao, e um dos 
representantes da Renamo na CNE, Maria Joaquina 
Julio lnacio. Maria Joaquina dizia que os observadores 
precisavam de saber que a Renamo estava a ser 
exclulda do centro de computadores e que havia uma 
total falta de transparencia, enquanto Angelica Salornao 
negava que era disso que se tratava. 

Em Quelimane, dois representantes da Renamo
Uniao Eleitoral torarn detidos quando tentavam assaltar 0 

centro de computadores no dia 9 de Dezembro. 
Na conterencia de imprensa de 14 de Dezembro, 0 

membra da Renamo na CNE, Viana Magalhaes, disse 
que tinha sido expulso do centro de computadores na 
noite anterior. Mas quando atarde 0 Bo/etim foi ao 
centro de computadores ficou supreendido por ver 
Maqalhaes a andar avontade aparentemente em toda a 
area. Quando indagado, disse que tinha sido excluldo de 
um pequeno gabinete onde afinal se encontravam os 
dais "servers", e que era tratado como uma zona de 
saquranca ondo apenas podiam entrar operadores 
autorizados. 

A 15 de Dezembro, na presence do membro da CNE 
Maria Joaquina, 0 tecnico da Renamo Martinho Maquina 

Nao pode ganhar 
Sob enorme prsssao da cornunicacao social no sentido 
de explicar as demoras, 0 Presidente da CNE, Jamisse 
Talmo, disse em conferencia de imprensa no dia 16 de 
Dezembro que uma das razoes do atraso era 0 facto 
de existirem, segundo estimativas, 250,000 votos nulos 
para cada uma das duas eleicoes que deviam ser 
cuidadosamente reconsiderados pela CNE, e que isto 
levava tempo. 

No dla seguinte, 0 membro senior da Renamo na 
CNE, Francisco Marcelino (Jose de Castro) abriu uma 
conterencia de imprensa dizendo que estava a 
elaborar um protesto formal a apresentar aComissao 
Nacional de Eleicoes sobre a conterencia de imprensa 
de Talmo por este tor "anunciado resultados" sem 
primeiro consultar aCNE. 

Os jornalistas, que tinham estado nessa contsrencla 
de imprensa, perguntaram entao "que resultados?" 
Marcelino afirmou que Talmo havia anunciado 
resultados, mas os jornalistas disseram que isso nao 
era verdade. 

Por fim, ele disse que tinha sido incorrecto a facto de 
Jamisse Talmo ter apresentado uma estimativa do 
nurnero de votos nulos na contersncia de irnprensa, e 
que tal precisava de ser aprovado primeiro pela eNE. 
Ele iria de qualquer modo protestar junto da CNE por 
Talmo ter dado um pequenlssimo pedaco de 
intorrnacao acornunicacao social sem a aprovacao de 
Marcelino. 

Nestas circunstancias, nao era de admirar que 
Talmo fosse tao cauteloso ao talar acomunicacao 
social. Mas isto levou, inevitavelmente, a uma 
cobertura informativa hostil e mal orientada, em virtude 
de Jamisse Talmo parecer incapaz de explicar ate as 
coisas rnais simples sem autorizacao. 

Khadyhale, e observadores internacionais, 0 responsavel 
pelos computadores do STAE, Orlando Come, confirmou 
que esse pequeno gabinete era restrito a apenas quatro 
pessoas: ele proprio, um tecnico do PNUD, e dois 
operadores que haviam sido contratados inicialmente 
para supervisarem a entrada de dados do 
recenseamento nesses computadores e que la 
permaneceram quando estes mesmos computadores 
continuaram a ser usados para receber os resultados 
eleitorais. Este pequeno gabinete tinha janelas grandes 
para que os observadores pudessern ver 0 que se 
passava Ia. dentro. Come disse que os operadores s6 
entravam por questoes de sequranca e para mudar as 
bases de dados (que sao diferentes para cada 
provincia). Ele confirmou que nenhum dos tecnicos 
design ados pela Renamo tinha acesso tlsico ao 
computador, mas disse que todos os membros da CNE 
podiam agora entrar nesse pequeno gabinete desde que 
nao mexessem em nada. 

Come disse ainda que havia uma pista de auditoria 
de todo 0 processo de entrada dos dados e que podia 
ser impresso um "audit log" pormenorizado, mas que a 
Renamo nunca tinha pedido para se fazer isto. Maquina 
respondeu que nunca 0 haviam informado da sxistencia 
de tal "log", mas que a Renamo nao ficaria satisfeita 
enquanto ele nao tivesse 0 mesmo livre acesso ao 
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cornputador e a terminal do supervisor que 0 proprio 
ComEL 

Isto foi confirmado na carta datada de 20 de 
Dezembro dirigida ao Presidente da CNE por do is 
tecnicos da Renamo (incluindo Maquina) e por dois 
membros da Renamo, Maqalhaes e Joaquina, na qual 
afirmavam que s6 subscreveriam um processo em que 
houvesse "a perrnissao dos tecnicos dos partidos 
entrarem na base de dados atraves da rede". 

ACNE havia estipulado (Detlberacao 51/99) que os 
"dois tacnicos especializados em informatica e 
integrados no 8T AE, em representacao dos dois maiores 
partidos no par/amento, trabalharao com 0 chefe do 
departamento de informatica na supervisao do 
processamento dos dados da votacao." Numa 
conterencia de imprensa realizada a 17 de Dezembro, 0 

membro da Renamo na CNE Francisco Marcelino (Jose 
de Castro) disse que isto "da direito a todos os nossos 
tecnicos de supervisarem todos os aspectos da 
informatica. Orlando Come [re spons avel pel a 
informatica] recusa-se a obedecer a isto; ele ignorou as 
nossas exiqencias." 

Maquina nao conseguiu explicar aos observadores 0 
que e que iria procurar se tivesse pleno acesso. Alguns 
observadores disseram em privado que as eXigencias de 
Maquina eram excessivas pois irnplicavarn 0 direito de 
alterar dados e 0 'software', mas tambsm acharam que 
nao havia side leito 0 suficiente para dar mais acesso e 
maior abertura ao processo. Alern disso, embora a 
interpretacao de Marcelino da Deliberacao 51/99 seja 
demasiado ampla, parce dar a pelo men os um tecnico da 
Renamo mais acesso do que aquele que foi concedido. 

Eram tres os pontos chave de veriticacao ao lange do 
processo, que se pretendia que fossem suficientemente 
transparentes. 
• Os tecnicos da Renamo tin ham direito a verificar 0 

"software" inicial nas lnstalacoes centrais da CNE 
(Deliberacao 51/99), 
. Os membros da Renamo na CNE e no centro de 
computadores do 8TAE central em Maputo assim como 
as pessoas designadas pela Renamo em cada provincia 

Irregularidades e fraude 

tinham direito de acesso a zona restrita de 
processamento de dados, embora nao aos pr6prios 
computadores e, de um modo geral, estavam ta 
presentes. 
• Cada computador tinha uma terminal para os 
observadores que podia ser usada para mostrar uma 
copia de cada edital depois de este ter dado entrada na 
base de dados, por forma a poder verificar-se a sua 
exactldao. 

Esta ultima veritlcacao devera ter sido a mais 
importante, e foi desta maneira que a Frelimo descobriu 
que em Nampula estavam a ser dadas entradas de 
forma incorrecta. 

Mas para a Renamo, este acesso apresentava tres 
problemas: 
• Franciso Marcelino acredita manifestamente que e 
possfvel colocar neste "ecran" algo diferente do que 
realmente se encontra na base de dados - 0 argumento 
de que se trata de um mero "ecran" de TV - e que e inutil 
olhar para um "aparelho de televisao" se nao houver 
acesso aos proprios computadores. 
• Pontos fracos no sistema, que restringiam 0 acesso a 
terminal dos observadores a perfodos de meia hora nas 
rnudancas de turno (referidos mais em pormenor noutros 
artigos). 
• Acesso limitado, nalguns locais, aos editais originais 
manuscritos para fins de comparacao. Come confirmou 
que estes nao estariam disponiveis em Maputo, 
enquanto Maquina argumentava que era inaceitavel 
esperar que a Renamo tivesse recolhido todos os 
relat6rios dos seus delegados de candidatura nas 
assembleias de voto e os usasse para cornparacao. 

Nenhum destes problemas era, por si so, insuperavel, 
mas a introducao muito tardia do sistema intorrnatico e 0 

elevadfssimo grau de descontianca da Renamo em 
relacao ao sistema fizeram com que problemas 
pequenos se transformassem em grandes crises, que se 
agravaram a medida que 0 processamento de dados se 
fa atrasando. 

A 17 de Dezembro, Francisco Marcelino pedia uma 
contagem manual totalmente nova. 

Renamo usou incorrectamente capias do impressa do edital
 
Delegados de candidatura da 
Renamo utilizaram fotoc6pias de um 
documento eleitoral oficial, 
provocando enorme conlusao. pelo 
menos uma detencao, aloqacoes de 
fraude, e uma incaracteristica 
explosao de mau humor por parte 
do Reverendo Jamisse Talmo, 
presidente da Comissao Nacional de 
Elei<;:6es. 

o edital e a sintese dos 
resultados, preparado em tres 
capias por cada assembleia de voto 
apos a contagem. Uma c6pia e 
afixada na assembleia de vote, uma 
e enviada para a comissao 
provincial de eleicoes, e outra para a 
comissao nacional de eloicoes. 

Continua a nao estar claro 
exactamente 0 que aconteceu No 
entanto, parece que a ultima hora a 
Renamo decidiu proceder a sua 
propria contagem paralela (como a 
Frelimo fez em 1994 e este ano). A 
maneira mais tacil de realizar isto e 
pedir ao delegado de candidatura 
em cada assembleia de voto que 
taca uma c6pia dos resultados e que 
as canalize para a sede do seu 
partido. Visto que 0 edital contem 
todos os dados essenciais 
apresentados de forma clara, parece 
que a Renamo decidiu pura e 
simplesmente dar c6pias dos 
impressos do edital aos seus 
delegados de candidatura. 

Em Maputo, a Renamo cortou a 
parte de cima do impresso antes de 
o copiar. Mas ern pelo menos seis 
provlncias, a Renamo copiou a 
vorsao completa de um primeiro 
esboco do edital, que inclula 0 

simbolo nacional e as palavras 
"Republica de Moc ambiqua, 
Comissao Nacional de Eleicoes." 
assim como um espaco na parte de 
baixo para as assinaturas do 
pessoal e para 0 carimbo da 
assembleia de voto. 

Em varias provlncias, os 
delegados de candidatura da 
Renamo pediram aos membros das 
equipas das assembleias de voto 
para carimbarem e assinarem a 
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versao deles do "edital". Alguns 
fizeram-no, outros recusaram. 

Foi isto que provocou a explosao 
de mau humor do presidente da 
CNE Jamisse Tafmo numa 
conterencia de imprensa no dia 7 de 
Dezembro. "Qualquer partido pode 
recolher dados e criar os seus 
proprios impressos. mas nao pode 
pedir a nenhuma assembleia de 
voto que legitime tats impressos 
assinando-os e carimbando-os." De 
facto, aCNE ja tinha decidido a 27 
de Novembro (Daliberacao 51/99) 
que "nao e permitido aos membros 
da assembleia de voto rubricar 
capias ou extractos dos dados 
contidos nos editais de 
apuramento." 

Talmo prosseguiu sublinhando 
que 0 problema nao residia na 
recolha de dados, mas na utillzacao 
de um impresso com aparencia de 
oficial. Por se basear numa primeira 
versao do impresso, parece 
diferente se for examinado de perto, 
mas tarnbern parece oficial. Isto 
causou grande preocupacao aos 
tuncionarios eleitorais em varias 
provincias. Obrigou tarnbern a um 
retorco da seguranc;:a nos centros de 
informatica enos locais de 
contagem, com 0 receio de que 
editais talsos pudessem ser 
trocados por verdadeiros. 

Em Niassa, 0 delegado provincial 
da Renamo, Hilario White, foi detido 
no dia 11 de Dezembro por ter 
assinado e carimbado capias da 
versao da Renamo dos editais. Em 
Manica, foram confiscados 
impressos. Em Nampula, 0 

presidente da comissao provincial 
de eleicoes telefonou para Maputo a 
pedir conselho. Tambern houve 
aleqacoes segundo as quais, em 
alguns locals. a Renamo havia 
utilizado os impressos para criar 
editais falsos que torarn afixados em 
assembleias de voto em substitulcao 
dos verdadeiros. 

A decisao de copiar um impressa 
oficial podera ter side inocente, mas 
provocou uma autentica confusao e 
abriu caminho para aleqacoes de 
fraude contra a Renamo. 

38 detencoes 
mas pouca fraude 
o Tribunal Supremo faz reterencia a 
38 detencoos em sete provincias 
par tentativas de votacao dupla, 

introducao de votos falsos nas 
urnas, talsificacao de editais e 
per turb ac ao da ordem em 
assembleias de voto. Sao casos a 
ser tratados pela pol/cia e pelos 
tribunais. Mas, na verdade, poucos 
foram os incidentes reportados. 

Nestas elelcoes, que parece 
terem sido menos limpas do que as 
de 1994, houve alguns casos de 
introducao de votos falsos nas 
urnas. A Frelimo apresentou uma 
queixa formal por causa da 
introducao de votos talsos nas urnas 
em Nacala Porto e um homem da 
Renamo em Inhassunge, provincia 
da Zambszla, foi apanhado a tentar 
par votos extra na urna. Houve 
observadores que tarnbsrn deram a 
entender que em Changara, 
provfncia de Tete, a Frelimo 
introduziu votos falsos nas urnas em 
Changara. 

Nalguns outros poucos cas os 
foram apresentadas evldencias de 
alegada fraude, mas nestes 
conduziu a outra explicacao: 
• A Frelimo disse que na Costa do 
Sol, Maputo, 60 boletins de voto 
tinham side pre-rnarcados para a 
UD, e que outros no norte haviam 
side pre-rnarcados para a Renamo, 
antes de serem entregues aos 
eleitores. Em Maputo, depois de a 
Frelimo se ter queixado, 0 STAE 
retirou os boletins marcados. Estes 
foram posteriormente 
inspeccionados pelo Boietim e havia 
pintas vermelhas na parte 
correspondente a UD do boletim 
para as legislativas, mas tratava-se 
c1aramente de um erro de Impressao 
e nao de fraude. 
• A Renamo disse que na introducao 
de dados em Maputo as pessoas 
estavam a reter editais tavoraveis a 
Renamo, enquanto a Frelimo 
alegava que isto estava a ser feito 
contra ala em Niassa e Nampula.. 
Em todos os casos, parece que os 
operadores estavam simplesmente 
a par de lado editais com problemas 
para posterior consideracao pela 
ePE ou pelo STAE. 
· 0 ministro dos Neg6cios 
Estrangeiros Leonardo Sirnao disse 
ao corpo diplornatico que "isto leva
nos a concluir que cerca de 440.000 
votos falsos estavam a ser 
introduzidos no sistema" em Niassa, 
o qua levou a um titulo do jornal 
Noticias sabre "440.000 boletins de 
voto falsos". Isto refere-se a 
utilizac;:ao pela Renamo de c6pias de 

impressos oficiais do edital para a 
sua contagem paralela (ver artigo na 
paqina 11); em bora insensato e 
talvez impr6prio, parece nao 
constituir frau de e, especialmente, 
nao uma tentativa de introducao de 
boletins de voto falsos. 

Todas as outras reclamacoes de 
fraude, principalmente mas nao 
totalmente pela Renamo, nao foram 
consubstanciadas por evidencias 
suficientes que pudessem par a 
queixa a prova. 

Fraude, 
cultura e 
realidade virtual 
"A fraude e cultura em Africa," disse 
o presidente da Renamo, Afonso 
Dhlakama numa conterencia de 
imprensa no dia 5 de Dezembro. A 
fraude, pela sua pr6pria natureza e 
secreta, por isso nao pode ser 
mostrada ou comprovada, mas "0 
estado Moc;:ambicano tern os 
mecanismos possfveis para cometer 
fraude nestas eleicoes." prosseguiu 
Dhlakama. 

Ele continuou dizendo que havia 
sido vista uma urna cheia de votos 
falsos em cas a de um quadro da 
Frelimo em Nacala, e que urnas 
semelhantes tinham sido vistas 
noutras provincias. 

Depois da conterencia de 
imprensa, 0 Boletim perguntou a 
Dhlakama porque e que nunca tinha 
mostrado essas urnas a outras 
pessoas, como por exemplo aos 
observadores estrangeiros ou a 
comunicacao social. Ele respondeu: 
"sabe que nao seriamos autorizados 
a leva-to a uma casa da Frelimo 
para Ihe mostrar essas urnas. Tudo 
o que podemos fazer e dizer-Ihe que 
as vimos." 

A comunidade internacional nao 
aceitou este discurso. Pertti Paasio, 
chefe da equipa de observadores da 
Uniao Europeia que elogiou as 
elelcoes, foi indagado numa 
conterencia de imprensa no dia 6 de 
Dezembro sobre as atirrnacoes da 
Renamo quanta as urnas 
escondidas. Ele disse: "Ninqusrn 
deu qualquer inforrnacao a nossa 
squipa. Apelamos aos que tazern 
alsqacoes que tornecarn provas. 
Precisamos de provas." 

Foi colocada a mesma pergunta 
ao antigo presidente dos Estados 
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Unidos Jimmy Carter, que tambam 
elogiou as eleicoe s, na sua 
conterencia de imprensa de 6 de 
Dezembro. "Falei hoje com a 
secretano-qeral da Renamo e ele 
nao me fez qualquer aleqacao. 0 
papel correcto de um partido da 
oposicao a registar evidencias e 
apresentar uma queixa formal a 
CNE." A declaracao do Carter 
Center fez notar sem rodeios que 
"par seu lado, as partidos politicos 
tem muitas vezes recorrido a 
imprensa para apresentar as suas 
queixas ao inves de utilizarem as 
canais formais apropriados." 

Na contarencia de imprensa 
Dhlakama disse "em 1994 provamos 
a fraude mas aceitarno s as 
elelcoes." E no entanto a visao 
unanirns dos observadores 
estrangeiros em 1994 foi a oposto 
que nao tinha havido fraude e que a 
Renamo nao tinha conseguido 
fornecer qualquer prova das suas 
queixas de fraude. Na verdade, ticou 
provado serem falsas todas as suas 

Problemas em Tete 

queixas de 1994 quanta a existsncia 
de urnas cheias de votos falsos e ao 
recenseamento falso. 

A Renamo tentou criar um clima 
em que a proclarnacao pura e 
simples de fraude deve ser tida 
como prova, mesmo quando a 
insinuacao a manifestamente falsa, 
como aconteceu com as denOncias 
da existencia de cadernos falsos de 
registo durante a periodo do 
resenseamento eleitoral (ver Bo/etim 
23). Cria uma especis de "realidade 
virtual", na qual algumas pessoas 
veern um mundo completamente 
artificial au gerado par computador, 
e espera que as outros acreditem 
que ele a real. Sera que neste 
momenta a presidente da Renamo 
acredita de facto que provou ter 
havido fraude em 1994, e que se a 
afirmar suficientes vezes as outros 
tarnbern acredrtarao russo? 

Mesmo que ninquern de fora 
acredite, ha a perigo de alguns 
membros da Renamo aceitarem 
como verdadeira esta "realidade 

virtual", e porem em causa a 
processo dernocratico. 

"Como toda a gente, ouvi as 
acusacoes da Renamo de que a 
Frelimo tinha mandado carros, 
avi6es e nao sei a que rnais cheios 
de urnas 'falsificadas''', escreveu 
Machado da Graca no sernanario 
independente Savana (10 de 
Dezembro). "Devemos levantar a 
questao de fraude eleitoral com 
provas muito concretas na mao. 
Nada de 'ouvi dizer que ... ' au coisas 
do ganero. Caso contrario, estamos 
apenas a causar aqitacao e a 
desvalorizar a democracia..." Para 
Machado da Graca, tal como na 
cerim6nia de casamento existe um 
momenta em que se pede: 'Se 
alquern sabe alguma coisa contra a 
raalizacao deste casamento, que a 
diga agora au se cale para sempre," 
tarnbern neste caso "se alquern tem 
provas concretas de que houve 
fraude, que as mostre agora. Se nao 
ha provas para apresentar, que se 
cale para sempre ... " 

Renamo expulsa de Changara
 
A Renamo foi expulsa do distrito de Changara, provincia 
de Tete, naquele que Ioi, provavelmente, a unlco acto 
significativo de intimidacao durante a processo eleitoral. 

E a rnais importante e que a director-adjunto, 
designado pela Renamo, do secretariado tecnico 
eleitoral (STAE) distrital, ficou com a tenda onde vivia 
em Changara destrulda, afirmando ter sido assaltado par 
uma multidao ligada a Frelimo. Ele fugiu pouco depois 
para a cidade de Tete e al permaneceu a que significou 
que Changara foi um dos poucos distritos onde a 
votacao nao foi fiscalizada conjuntamente pelos dais 
princlpais partidos. Este parece ser ter sida a unico 
exemplo de ataque contra um membra do pessoal dos 
orqaos eleitorais durante a processo eleitoral. 

o representante da Renamo em Changara tambern 
foi expulso, e a Renamo declarou ter medo de tazer 
campanha au de colocar delegados seus nas 
assembleias de voto nos dias de votacao. 

Na verdade, a intimidacao toi confirmada pelo 
dirigente da Frelimo Mariano Matsinhe que, nurna 
conterencia de imprensa realizada a 6 de Dezembro, 
disse com um sorriso que a Renamo tinha trazido 
pessoas de fora para fazer campanha mas que elas 
haviam side "expulsas pela populacao" de Changara. 

Filipe Carlos Domingos, representante da Renamo 
em Changara, disse ao Boieiim que as intirnldacdes da 
Frelimo cornecararn no dia 28 de Outubro com a 
lncendlo da casa de uma apoiante da Renamo, Maria 
Selenga Sherengu. Na noite de 6 de Novembro urn 
grupo de 40 homens chegou a sua casa e espancou-a 
de tal maneira que ela teve que ficar hospitalizada dais 
dias, disse Domingos. Ao ser entrevistada um mss 
depois, as suas feridas ainda eram visiveis. 

No dia 8 de Novembro chegou um grupo de pessoas 
da Renamo para reabrir a campanha. No dia seguinte, 
essas pessoas viram-se obrigadas a refugiar-se na 
esquadra da polfcia onde foram atacadas par um banda 
da juventude da Frelimo. 0 grupo Iancou entao fogo a 
casa de Domingos, torcando a esposa e a familia a fugir, 
disse Domingos. Nessa altura, a policia deteve alguns 
activistas da Renamo. 

Depois disto, a Renamo foi obrigada a abandonar a 
campanha. E, a que a ainda mais grave, segundo alegou 
Filipe Carlos Domingo, quando foi espancado, as 
membros da Frelimo tambam roubaram de sua casa a 
lista dos delegados de candidatura da Renamo tendo 
ida as suas casas para Ihes dizerem que era perigoso 
serem delegados da Renamo. 

Par fim, a Renamo nao continuou com a campanha 
no distrito de Changara e nao teve delegados de 
candidatura nas assembleias de voto. Alguns 
observadores reportaram que era notoria a ten sao 
existente no distrito . 

A Renamo declarou existirem problemas semel
hantes em dois outros distritos da provincia de Tete, 
Cahora Bassa e Magoa. A Renamo disse nunca ter feito 
campanha em Magoa; mas colocou delegados de candi
datura em algumas assembleias destes dais distritos. 

o porta-voz da Renamo Jafar Gulamo Jafar disse no 
dia 29 de Novembro que "nos confiamos na CNE" mas 
sao as delegados de candidatura que garantem a 
integridade do processo de votacao, a que nao poude 
ser assegurado em Changara. Os delegados de 
candidatura sao opcionais e a votacao pode realizar-se 
sem eles, mas constitui um "crime eleitoral" impedir as 
delegados de desempenharem as suas tuncoes. 
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ACNE recusou-se a tratar
 
do caso de Changara
 
A Renamo escreveu varias vezes aCNE sobre a 
questao da intimidacao e, por fim, a 2 de Dezembro 
pediu que as eleicoes fossem adiadas em Changara, 
Magoe e Cahora Bassa (Songo). Aluz do artigo 163 
da lei eleitoral 3/99 caso "se tenham verificado 
irregularidades que possam influir substancialmente no 
resultado das eleicoas", a votacao pode ser 
considerada sem validade e repetida no "segundo 
domingo posterior a decisao" da CNE. 

Mas aCNE deliberou no dia seguinte, 3 de 
Dezembro (dellberacao 52/99), que nao tinha 0 direito 
de alterar as datas das eleicoes nesses distritos, e que 
das queixas tinha a ver com "ilfcitos eleitorais". A 
intimldacao durante a campanha e de delegados de 
candidatura constituem crimes eleitorais especificos 
(art. 173, 194). ACNE "sugere" que as provas 
disponiveis sejam apresentadas as "autoridades 
publicas judiciais" que tratariam de instaurar um 
eventual processo judicial. 

A 8 de Dezembro, a Renamo recorreu da decisao 
para 0 tribunal supremo, que rejeitou 0 recurso e 
apoiou aCNE. 

Os observadores internacionais discordaram da 
eNE. 0 Carter Center expressou-se de forma 
particularmente forte, dizendo "as questoes aqui 
levantadas deviam ser da competencia duma 
comissao de elelcoss. A falha da CNE em abordar 
estas quest5es poe em risco a eficacia e credibilidade 
potenciais das institulcoes eleitorais." 

Votos talsos nas urnas 
Sem haver delegados de candidatura da Renamo a 
monitorar os dias de votacao em Changara, 0 director 
adjunto da Renamo que foi expulso, disse que nesse 
distrito as urnas estavam a ser cheias de votos falsos. 
Ha indicacoes por parte de observadores que secundam 
tais reclarnacoes. 

o caso mais extremo foi 0 reportado por um 
observador internacional de duas assembleias de voto 
contiguas instaladas na escola prirnaria de N'Temangue .. 
Na assembleia de voto 4E733 esteve presente urn 
observador nacional durante a votacao: de 1000 
eleitores registados, 724 votaram em Dhlakama e 73 em 
Chissano, havendo 88 votos em branco e 26 nulos. Na 
assembleia ao lado, que nao tinha qualquer observador 
nacional, dos 333 eleitores registados, 277 votaram em 
Chissano, 25 ern Dhlakama, com apenas 6 votos em 
branco e 2 nulos. 

Outro observador internacional que acompanhou a 
contagem parcial na cidade de Tete constatou que, pelo 
menos em quatro assembleias de voto, se registou uma 
cornparencla as urnas superior a 99%. Na assembleia 
de voto 4E751 houve 827 votos em Chissano, 3 em 
Dhlakama, e nenhum voto em branco. Na assembleia de 
voto 4E727 houve 962 votos em Chissano, 3 em 
Dhlakama e 3 votos em branco. 

Em Changara existem aldeias de antigos 
combatentes da luta de libertacao que, segundo se 
esperava, votariam em massa na Frelimo, dai que estes 

nurneros nao provem ter havido introducao de votos 
falsos nas urnas. Mas existiram outras lndlcacoes que 
levaram alguns obervadores internacionais a acreditar 
ter havido manipulacao. Por exemplo, na assembleia de 
voto 4E751 houve 63 votos em branco na eleicao 
presidencial e nenhum na votacao para 0 par/amento. 

Em Tete os observadores puderam acompanhar 0 

processo de veritlcacao pela comissao provincial de 
eleicoes da docurnentacao que ia dando entrada, e 
confirmam que a Renamo nao apresentou objeccces a 
nenhum dos resultados apresentados por Changara. 
mesmo quando havia irregularidades obvias. Um 
observador fez 0 seguinte comentarlo: "As pessoas da 
Renamo que se encontravam presentes pareciam querer 
apenas garantir que os editais (relatorios sintese) e as 
aetas (relat6rios integrais) coincidiam, e tomar nota dos 
nurneros para os canalizar as respectivas sedes 
partidarlas. Era completamente me canico e 
administrativo. " 

Tamb6m em Changara 

Cartazes de propaganda eleitoral da Frelimo 
encontravam-se colocados nas paredes no interior de 
pelo menos dois centros de votacao em Changara, por 
detras da mesa do pessoal da assembleia de voto. Este 
predominio do partido no poder tambern foi evidenciado 
por outro incidente. Varias pessoas declararam a 
observadores nacionais que havia delegados de 
candidatura da Renamo, mas em Changara nao foram 
passadas credenciais para tais delegados. As 
credenciais nao ostentam 0 nome do partido, e cada 
partido tem direito a um delegado e a um suplente por 
cada assembleia de veto, 0 que da a entender que 
suplentes de um partido afirmaram falsamente aos 
observadores que estavam presentes delegados de 
candidatura da Renamo. 

Campanha ilegal em Tete 
Tanto a Renamo como a Frelimo foram acusadas de taz
erem campanha impr6pria nos dias de votacao em Tete. 

o deputado e cabeca de lista da Renamo pelo circulo 
eleitoral de Tete, David Aloni Selemane, foi visto pelo 
Boletim a meio da tarde do primeiro dia de votacao 
sentado no patio da Escola Secundaria de Ulonque a 
talar com eteitores. Ele encontrava-se sentado perto da 
entrada para que as pessoas tivessem que passar em 
frente dele. Houve pelo menos uma queixa por parte de 
um delegado de candidatura da Frelimo, mas 0 

presidente da assembleia de voto nada fez, e esse 
delegado de candidatura telefonou para a sede da 
Frelimo em Tete a pedir ajuda. 0 STAE de Ulongue 
disse ao Boletim que Aloni esteve ali sentado desde as 7 
horas da martha, altura em que votara, e que 0 

presidente do STAE distrital se tinha dirigido a escola 
para pedir a A/oni para se ir embora mas que este se 
recusara, A meio da tarde, 0 ambiente era tense no patio 
da escola, e 0 responsavel do STAE voltou com varies 
homens para pedir de novo a Aloni para abandonar a 
zona das assembleias de voto. Confrontado com um 
grupo maior e com a presence da cornunicacao social, 
Aloni toi-se entao embora as 3 da tarde. 

Problemas em Tete Boletim sobre 0 processo de paz em Mocarnbique 24 - Jan 2000 - 14 



Mas num outro incidente em Tete, as observadores 
internacionais viram um carro estacionar numa escola e 
urn homem sair dele e cornocar a talar com as pessoas 
que estavam a espera para votar. 0 homem era um 
candidato da Frelimo e disse as pessoas em Ifngua local 
para nao dizerem ao observador internacional quem ele 
era. 

Editais alterados 
Os documentos provenientes dos distritos de Chifunde e 
Mutarara, provincia de Tete, chegaram acidade de Tete 
numa camioneta sem virem acompanhados par qualquer 
agente da pollcia, pessoal das assembleias de voto, au 
delegados de candidatura, de acordo com um 
observador internacional. Os responsaveis eleitorais 
provinciais mandaram entao de volta para as distritos a 
camioneta que ainda continha as documentos, para ir 
buscar as pessoas que deviam acompanhar as materials 
ate Tete. lsto significa que as materiais ficaram 
desacompanhados durante cerca de quatro dias, nao 
estando sequer, nalguns casos, guardados em caixas 
seladas. 

o observador constatou entao que quando as 
documentos foram de facto abertos para analise pela 
comissao provincial de elelcoes, muitos dos editais 

Dias de Votacao 

Observadores da Frelimo 
A par dos observadores verdadeiramente nao
partidarios, parece que as dais principais partidos 
tarnbern tinham equipas de observadores 
"independentes" nalgumas zonas. Mas em Tete a 
sobreposicao foi mais grave. Um homem ocupando 
uma posicao de responsabilidade numa equipa de 
ONGs observadoras e que andava pelas assembleias 
de voto a efectuar pagamentos aos observadores 
independentes foi vista no dia seguinte a pagar a 
delegados de candidatura da Frelimo em algumas das 
mesmas assembleias de voto. 

tinham sido sofrido correccoes au altoracoes menores, 
enquanto outros pareciam ter sido rescritos. De um 
modo geral as revisoes pareciam pequenas. Par 
exemplo, na assembleia de voto 4E147, torarn 
acrescentados 26 votos para a Renamo e 11 para a 
Frelimo nas elelcoes legislativas. Nao esta claro se 
houve adulteracao dos editais, au se a pessoal das 
mesas de voto de zonas remotas com problemas de 
ilumlnacao procedeu, pura e simplesmente, durante a 
contagem a um nurnero invulgar de correccoes. 

Um terceiro dia, mas 8000 nao votaram
 
A votacao foi alargada a um terceiro dia, mas 11 
assembleias de voto com um pouco rnais de 8000 
eleitores nunca abriram. Como causa, um misto de 
factores como a chuva inesperada, excesso de 
optimismo, e a incapacidade de uma empresa 
mocarnbicana de fornecer helicopteros. 

Isto causou uma amarga decepcao aos tunclonarlos 
eleitorais que tin ham estado sempre a enviar com 
antecedsncia as materials eleitorais para a vasta rnaioria 
das assembleias de voto. De facto, calcula-se que foram 
menos de 100 as assembleias de voto que nao abriram 
no primeiro dia. Mas a existencia de problemas na 
Zarnbezia levou a CNE a estender a votacao a um 
terceiro dia, 5 de Dezernbro. 

A ocorrencia prematura de chuvas invulgarmente 
fortes no Vale do Rio Zambeze durante a semana 
anterior as elei90es transformaram as estradas num 
lamacal e dificultaram multo mais do que se esperava 0 
acesso a contenas de assernbleias de voto de tres 
provincias, Tete, Zambazia e Sotala. Na Zarnbezia, as 
materials que deveriam ter sido distribuidos par estrada 
nos distritos de Mopeia, Chinde, Morrumbala e Lugela 
tiveram que ser levados par via aerea. 0 mau tempo 
tarnbern causou problemas aos barcos que iriam 
abastecer as 60 assembleias de vata nas ilhas costeiras 
do distrito de Pebane. 

Isto nao teria side insuperavel se houvesse 
helicopteros suficientes. Havia fundos disponlveis para 
alugar oito, e a contrato foi dividido entre uma 
companhia sui africana que forneceu quatro, e uma 
rnocarnbicana que acabou nao so por nao possuir 
quaisquer helicopteros. como par ser incapaz de as 
alugar. Ate um helicoptero adicional teria sido suficiente. 

A este problema associou-se 0 excesso de optimismo 
dos funcionarios eleitorais da Zarnbezia, que a 29 de 
Novembro, tres dias antes das eleicoes, disseram aos 
observadores internacionais que as materiais ja se 
encontravam em todos as centros de votacao - quando, 
c1aramente, isto nao era verdade. Par fim, 0 STAE em 
Maputo acabou par descobrir 0 problema e desviar 
helicopteros de outras provlncias, mas nao conseguiu 
arranjar em tao pouco tempo combustivel suficiente, que 
tinha de ser trazido de camiao de Nacala. No dia extra 
de votacao, as materiais eleitorais seriam levados par 
via aerea para 20 assembleias de voto do distrito de 
Lugela, par exemplo. Mas nessa altura acabou a 
cornbustfvsl. 

No distrito de Mopeia, houve 8 assembleias de voto 
que nao abriram; em Lugela, tres delas nunca foram 
abertas. 0 director-geral do STAE, Antonio Carrasco, 
calculou em 8003 a numero de pessoas recenseadas 
nestas 11 assembleias de voto, e que nao puderam 
votar. 

ACNE discutiu a prorroqacao do periodo de votacao 
apenas em determinadas zonas onde era necessaria, 
mas a lei nao e clara sabre se a extensao pode ser 
parcial. Depois de a sua tentativa de excluir a Fumo das 
eleicoes ter sido rejeitada pela Tribunal Supremo, aCNE 
estava compreensivelmente relutante em tamar uma 
decisao com uma fraca base legal. Decidiu, par isso, que 
nao tinha outra escolha senao estender a votacao em 
toda a parte. 

A vasta maioria das assembleias de vata abriu ahora 
certa no primeiro dia, e foram muito poucas as pessoas 
que votaram no terceiro dia. Mas um efeito colateral 
pouco vulgar da extensao tera sido, provavelmente dar a 
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possibilidade de votar a outras pessoas e nao aquelas 
que nao iriam faze-to nas tais 11 assembleias de voto. 

Uma idiossincrasia da lei efeitoral, que e muito 
notada, e 0 facto de as pessoas s6 poderem votar na 
assembleia de voto onde se recensearam, nao sendo 
possivel a sua transterencia. Isto inclui 0 pessoal das 
assembleias de vola, as delegados de candidatura, as 
observadores nacionais, a cornunicacao social, a policia 
eo pessoal do STAE. Foi feita uma tentativa no senti do 
de se colocar as pessoas nas suas respectivas 
assembleias de voto ou noutras pr6ximas. Mesmo 
assim, calculava-se que 50.000 pessoas perderiam a 
direito de votar. No primeiro e segundo dias, algumas 
destas pessoas conseguiram tirar algum tempo para 
irem votar, mas a maior parte nao. 0 facto de tao poucas 
pessoas terem atluldo no dia extra fez com que 0 

pessoal das assembleias de voto se tenha sentido 
suficientemente segura para ir votar em assernbleias de 
voto mais distantes; nalguns locais, os carros do STAE 
levaram 0 pessoal para votar. 
• Oficialmente, 0 nurnero de assembleias de voto e de 
8322, nao contando as 11 que nao abriram. Mas outros 
relat6rios mencionam 8334 (cerca de 8322 + 11) e 8356. 
Um dos problemas €I que palo menos 100 cadernos 
elaborados por brigadas m6veis foram divididos ao meio 
para serem usados em dois locais; e posslvel que nao 
S8 tenham tomado decisoes consistentes sobre se isto 
deveria ser considerado como uma ou duas assembleias 
de voto. 

Renamo acusada 
par causade incidente 
numa assembleia de voto 
Manuel Pereira, delegado da Renamo na provincia de 
Sotala, foi acusado de aqressao a um membro de uma 
assembleia de voto instalada na escola primarla da 
Ponta Gaa, na cidade da Beira 

o incidente deu-se quando Manuel Pereira tentava 
impor um delegado de candidatura nao credenciado. Na 
martha do primeiro dia de votacao, a Renamo ainda nao 
tinha obtido credenciais para 80 dos seus delegados. 0 
presidente da comissao distrital de eleicoes, Alberto 
Nhavoto, disse que havia prorrogado 0 prazo para que a 
Renamo apresentasse os dados dos seus delegados, 
mas que os ultirnos nomes ainda estavam a ser 

processados. Manuel Pereira afirmava ter cheqado a um 
acordo informal com Alberto Nhavoto no sentido de 
colocar os seus delegados nas assembleias de voto sem 
as credenciais, mas Nhavoto desmentiu esta sua 
deelaracao. 

Manuel Pereira foi a varias assembleias de voto que 
aceitaram os delegados nao credenciados, mas a 
assembleia de voto 5G760 recusou. Pereira ficou 
deveras zangado e irrompeu pelo centro de votacao 
dentro acompanhado por pelo menos seis pessoas 
tendo ficado outras la fora. Finalmente, 0 presidente da 
assembleia de voto parou a votacao. Ela pediu a um dos 
tres escrutinadores. (que faziam parte da equipa de 5 
pessoas da assembleia de voto) para ir la fora falar com 
Manuel Pereira. 

o escrutinador, Joao Gabriel Zingoga Muge, disse a 
observadores nacionais e internacionais ter sido puxado 
para dentro de urn carro por Manuel Pereira e 
espancado. 0 agente da policia Jose Vicente de Ouro 
Fombe afirmou aos observadores ter estado presente 
podendo confirmar a aqressao. e que impediu a 
retencao do escrutinador sacando da arma e ordenando 
a Manuel Pereira que Iibertasse Muge. 

A meio da tarde, os delegados de candidatura da 
Renamo receberam credenciais e havia uma pessoa da 
Renamo na assembleia de voto 5G760, nao sendo, no 
entanto, a mesma que Manuel Pereira tinha tentado 
impor nesse mesmo dia. 

No sabado, durante a investiqacao do incidente, a 
pollcla deteve tres carros da Renamo e entre 7 e 12 
pessoas, que torarn postas em liberdade na terca-teira. 
A Renamo alegou que os carros transportavam comida 
para os seus delegados de candidatura que se 
encontravam nas assembleias de voto. Raul Domingos, 
cabeca de lista da Henarno-Uniao Eleitoral na provincia 
de Sofala, encontrava-se num dos carras que foi 
interceptado. Em declaracoes ao jornal diario Notfcias, 
Joao Mutaca, da torca policial da Beira, disse que Raul 
Domingos, sendo candidato, nao podia ser detido, 
tendo-the sido oferecida uma boleia para casa, mas ele 
msistiu em passar a noite na esquadra em solidariedade 
com 0 seu pessoal que havia side detido. Numa 
conterencia de imprensa realizada a 14 de Dezembro, 
Francisco Marcelino (Jose de Castro), um dos membros 
da CNE designados pela Renamo, disse que Raul 
Domingos tinha side preso por estar a distribuir comida 
aos delegados de candidatura da Renamo e que isso 
nao fora permitido pela "policia da Frelimo". 

Nao sem algums pequenos problemas
 
Nao ha elei90es sem problemas, e 
em Mocarnbique estes tor arn 
agravados por misto de fraca 
educacao, mas estradas e um sub
desenvolvimento qeral, Mas 0 grupo 
nacional de o b s e r v a c ao 
FECIV/AMODE falou em nome de 
todos os que acompanharam as 
eleicoes ao concluirem que "smbora 
se tenham registado alguns 
problemas de ordem tecnlca, 
logistica e socio-culturais, estes nao 
chegam a tirar 0 rnerito do trabalho 

meticuloso feito pel a eNE, STAE e 
suas Comiss5es Provinciais e 
Distritais." 

Particularmente surpreendente foi 
"a rapidez com que estes orqaos 
tomavam decisoes para repor a 
ordem e solucionar algum problema 
apresentado mas mesas de voto", 
concluiu 0 FECIV/AMODE. De facto, 
"do ponto de vista de prontidao estes 
orqaos demonstraram uma eficiemcia 
tecnica multo maior que a 
expectativa, tendo ern conta as 

grandes dificuldades de 
cornunicacao que 0 pais enfrenta." 

Os observadores nacionais e 
internacionais, assim como os 
correspondentes do Boletim, todos 
fizeram reterencia a quatro tipos de 
problemas: 
• dificuldades em termos de 
recenseamento eleitoral, signifi
cando isso que na maior parte das 
assembleias de voto houve pessoas 
que nao puderam votar; 
• problemas de controlo das 
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P6r os pequenos 
problemas na sua 
devida ptoporcso 

Os artigos desta paqina destacam 
alguns dos pequenos problemas 
encontrados pelos milhares de 
observadores nos dias de votacao. 
No mundo nao ha eleicoes 
perfeitas, e os problemas devem 
ser reportados. Mas estes artigos 
necessitam de ser lidos com a 
nocao das proporcoes, e no 
contexto de um processo de 
votacao extremamente bem 
conduzido. 

rnultidoes em muitas assembleias de 
voto; 
• problemas relacionados com a 
explicacao sobre a maneira de votar; 
e 
• ligeiro aumento, relativamente a 
1994, daquilo que se pode classificar 
de campanh a indevida nas 
assembleias de vote. 

Erros no recenseamento 
negam direito de voto 
a milhares de eleitors 

o recenseamento eleitoral acabou 
por ter mais erros do que se 
esperava. Os observadores 
assinalaram que na maior parte das 
assembleias de voto pelo menos 
uma ou duas pessoas nao puderam 
votar por haver erros; algumas 
assembleias de voto reportaram que 
mais de 10 pessoas nao puderam 
votar (1% do eleitorado). Por causa 
destes erros, dezenas de milhar de 
pessoas viram negada a 
possibilidade de votarem. 

o mais comum foram nurneros 
escritos incorrectamente nos cartoes 
de eleitor, levan do a casos 
frequentes em que duas pessoas 
tinham 0 mesmo nurnero au em que 
alquern nao se encontrava na lista 
em virtude de erro na passagem do 
seu nurnero do caderno de 
recenseamento para 0 cartao de 
eleitor. 

De um modo geral, as pessoas 
nao eram autorizadas a votar se 0 
seu nome e 0 seu nurnaro nao 
estivessem registados 
correctamente. 

Embora 0 registo tivesse side 
alixado depois de terminado 0 

processo de recenseamento, isto so 

foi feito a nivel distrital, por isso nao 
houve muitas pessoas a irem 
verificar 0 seu registo eleitoral. Os 
observadores fizeram notar que, no 
futuro, seria melhor afixar os registos 
nos locais onde se fosse realizar a 
votacao. 

Tarnbern ocorreram problemas 
com 0 recenseamento feito pelas 
brigadas m6veis. Foram instruidas 
no sentido de iniciarem um novo livro 
de registo de 10 em 10 quil6metros 
andados, mas isto nem sempre foi 
cumprido. Nalguns casos, provou-ss 
ser necessario dividir um livro de 
registo em dois. Noutros casos, as 
pessoas nao sabiam onde iria ficar 
instalada a sua assembleia de voto. 
E nalguns poucos casos, em que 
haviam sido mandados para 
assembleias de voto situadas em 
zonas diferentes livros ou partes de 
livros errados, transportaram-se quer 
os eleitores quer os livros para 
possibilitar que as pessoas 
votassem. 

Por ultimo, registou-se um certo 
nurnero de casos inexplicados em 
que os nomes dos eleitores ja 
haviam side assinalados no caderno 
de recenseamento, significando que 
tin ham votado, quando, de facto, 
isso nao era verdade e nao tinham 
tinta no dedo. Tal poderia ter 
decorrido quer de um erro de registo 
quer de 0 pessoal da mesa de voto 
ter assinalado a Iinha errada no 
caderno de recenseamento. Mas, 
em qualquer dos casos, as pessoas 
nao foram autorizadas a votar. 

Empurroes para 
conseguir votar ... 

o controlo das multidoes foi 0 
segundo problema mais comum 
reportado pelos observadores 
(depois dos problemas relacionados 
com 0 recenseamento eleitoral). Isto 
envolvia em geral montes de 
pessoas nao organizadas a porta 
das assembleias da voto, 
perturbando, par vezes, °processo 
de votacao. Guriosamente, 0 

problema afectou frequentemente 
apenas uma assembleia de voto 
num centro de votacao: por exemplo, 
num certo nurnero de escolas 
primarias apenas houve problemas 
numa determinada sala de aulas e 
nso nas outras. 

Gada assembleia de voto esta 
organizada de forma independente, 
com uma equipa de cinco pessoas 

(a mesa) que coordenam 0 pr6prio 
acto de votacao e dois "auxiiiares" 
que devem organizar as bichas. 
Gada assembleia de voto tem um 
livro de 1000 sen has que sao 
entregues aos eleitores, mas parece 
que nao havia instrucoes claras 
quanto a sua utilizacao. Na maior 
parte das assembleias de voto um 
dos auxiliares ficava a porta e 
mandava entrar as pessoas 
consoante a nurneracao das senhas, 
mas havia muitas diterencas quanta 
ao momento da entrega das senhas 
e a torrnacao ou nao de bichas. 
Nalguns casos, 0 segundo auxiliar 
ficava um pouco afastado da sala de 
aulas e entregava as senhas aos 
eleitores conforme estes iam 
chegando. 

Por vezes, esperava-se que as 
pessoas fizessem bicha mesmo 
tendo senhas. Isto mantinha mais 
facilmente a ordem, mas tarnbem 
implicava que as pessoas mais 
idosas e as mulheres com bebes 
pequenos as costas, que nao 
queriam esperar durante muito 
tempo ao sol, perdessem 0 seu lugar 
na bicha so podendo votar quando 
esta ficava pequena. 

Noutras assembleias de vote, as 
pessoas nao queriam formar bichas 
quando [a tin ham sen has. Mas 
quando havia muita gente a espera, 
algumas pessoas ram a casa ou ao 
mercado; ao regressarem, se 0 seu 
nurnero ja tinha passado, havia 
discussao sobre se teriam de facto 
perdido 0 lugar e teriam de ir para 0 

fim da bicha ou se podiam ir para 0 

principio da bicha por terem 0 

numsro mais baixo. 
Nalguns casos, as bichas ficavam 

muito desorganizadas e as pessoas 
andavam aos ernpurroes e 
encontroes para tentarem entrar. 
Nessa altura, fechava-se a porta da 
sala de aulas, as pessoas nao 
podiarn sair depois de votarem, e a 
votacao era interrompida ate se 
restabelecer a ordem. 

... e majoir 
protagonismo 
para a policia 

A lei eleitoral proibe a presenc;:a de 
policia armada num raio de 100 
metros da assembleia de voto, 
excepto quando expressameente 
chamada pelo presidente de uma 
assembleia de voto (que deve parar 
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a votacao quando a policia armada 
esta presente). 

De um modo geral, a pollcia em 
redor das assembleias de voto nao 
se encontrava armada, e tentava 
manter as distancias. ticando, 
normalmente, do lado de fora do 
patio da escola, par exemplo. No 
entanto, a policia foi cnarnada para 
controlar a rnultidao muito mais do 
que em 1994. Nos locais onde as 
bichas se encontravam 
particularmen1e desorganizadas, 
vezes um agente da polfcia ficava 
par vezes junto dos auxiliares para 

Para que lado
 
devem
 
estar viradas
 
as cabines de voto?
 

o eleitor vai a uma pequena
 
cabine de voto para marcar as
 
seus boletins de vata em segredo.
 
Mas sera que a cabine de voto
 
deve abrir:
 
• para uma parede, para se
 
garantir a maximo segredo, au
 
• para a pessoal da mesa, para se
 
garantir que ninquern deixa na
 
cabine mensagens, coisas escritas
 
na parede au slmbolos de
 
campanha com 0 objective de
 
influenciar os eleitores seguintes?
 

Nas tres eleicoes, de 1994, de 
1998 e de 1999, escolheu-se a 
ultima posicao. Depois de cada 
eleicao, houve queixas par parte 
de observadores segundo as quais 
issa nao garante segredo, que em 
assembleias de voto pequenas e 
posslvel ver como e que as 
pessoas votam, e que em futuras 
eleicoss as cabines de voto 
deverao estar voltadas ao 
contrario. Mesmo assim, este ana 
manteve-se a mesma posicao. 

Pela primeira vez, mas so 
quando a votacao ja estava a 
decorrer, as funcionarios do STAE 
a nivel central reconheceram que 
havia problemas. Emitiram uma 
directiva, mas, par dificuldades de 
cornunicacao, apenas para a 
cidade de Maputo, segundo a qual 
as cabines de voto deveriam ser 
rodadas 45 au 90 graus, para que 
fosse mais diffcil ver-se la para 
dentro. 

Alguns STAEs emitiram 
instrucoes semelhantes. 

controlar os eleitores que estavam a 
espera. 

Numa assembleia de voto da 
Escola 21 de Outubro, no bairro 
Xipamanine, cidade de Maputo, 
gerou-se confusao repetidas vezes 
em virtude de as pessoas 
aparecerem para votar depois de 0 
seu nurnero ja ter passado e de as 
eleitores que tinham ficado aespera 
nao as deixarem ir para 0 principia 
da bicha, A polfcia veio por varias 
vezes acalmar a bicha, e dois 
agentes da pollcia nao arm ados 
entrararn mesmo dentro da 
assembleia de voto para falarem 
com 0 presidente, enquanto a 
votacao prossequia. 0 delegado da 
Renamo comentou que "a policia 
realmente ajudou. 0 problema e que 
se trata de um sistema novo e as 
pessoas nao compreendem." 

Durante a campanha eleitoral a 
Renamo queixava-se de que a 
"policia da Frelimo" se comportava 
de forma parcial contra ela e, no 
entanto, aceitava completamente a 
presenc;:a policial para controlar a 
multid ao . Os delegados de 
candidatura da Renamo 
concordavam todos com a papel da 
pollcia, e alguns ate a encorajavam 
para que a votacao se processasse 
de forma mais tranquila. 

No seu r e l a t o r lo , 0 
FECIV/AMODE comentava que "a 
pollcia desempenhou um papel 
preponderante na rnanutencao da lei 
e ordem durante as eleic;:oes" e que 
"nao se verificou nenhum caso de 
mtirntdacao par parte da poIICia". 

Observadores e 
delegados mal 
preparados 
Os observadores e os delegados de 
candidatura desempenharam um 
papel central na prevencao de rna 
conduta e na intorrnacao sobre a 
decurso tranquilo do processo 
eleitoral. Mas os observadores 
nacionais e os delegados de 
candidatura que, em toda a sua vida, 
votaram no maximo duas vezes em 
eleicoes deste tip o, e os 
observadores internacionais que 
conheciam muito pouco 0 sistema 
eleitoral mocambtcano, nem sempre 
compreenderam devidamente 0 seu 

papel nem souberam a que deviam 
procurar ver. 

as "observadores" deviam, como 
o proprio nome indica, "observar" a 
processo e nao intervir nele; eles 
estao la para reportar sobre a 
conducao das eleicoes, e nao para 
introduzir a lt e r a c o e s au 
melhoramentos no modo como as 
assembleias de voto funcionam. Mas 
para alguns observadores, a 
tentacao foi demasiado grande, e 
pararam a votacao para dizerem aos 
presidentes das mesas que 
alterassem a forma como algumas 
coisas estavam a ser feitas. Alguns 
observadores tarnbern expressaram 
as suas opinioes durante a processo 
de contagem dos votos. 

as observadores estrangeiros 
foram de novo criticados pela sua 
arroqancia, Uma equipa chegou a 
fazer parar a votacao para que 
pudessem coiocar ao pessoal das 
assembleias de voto uma longa lista 
de perguntas. Uma outra equipa 
ficou zangada porque 0 STAE 
distrital nao Ihe tinha preparado um 
itinerario e mapas. 

No entanto, embora seja suposto 
que os observadores devem reportar 
erros e actos de rna conduta, muitos 
deles nao tomaram nota de erros 
processuais ou de de cisoes 
questionaveis no respeitante aos 
votos nulos durante 0 processo de 
contagem. 

Havia delegados de candidatura 
praticamente em toda a parte, mas 
era muito frequente nao saberem 0 

que deveriam procurar ver. 
Preocupavam-se apenas em estar 
presentes e em preencher 
impressos, particulamente durante a 
contagem. Os observadores notaram 
que, muitas vezes, as delegados de 
candidatura nao conseguiam 
questionar e provocar a discussao 
sobre de cls oe s discutfveis 
respeitantes a votes potencialmente 
nulos que eram contra as seus 
partidos. Por outro lado, alguns 
delegados de candidatura super
zelosos apresentaram dezenas de 
protestos formais disparatados. 

Deste modo a presence de 
observadores e de delegados de 
candidatura evita de facto abusos 
grosseiros como a introducao de 
votos talsos nas urnas, mas ainda 
nao sao capazes de evitar abusos 
mais subtis. 
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Ate que ponto 
houve explica~ao as pessoas? 

A votacao atraves do boletim de voto ainda constitui um 
processo completamente novo para muitas pessoas que 
continuam a necessitar de expllcacoes. Isto colide 
inevitavelmente com a exigencia de, escrupulosamente, 
nao se sugerir a ninquern 0 voto por um determinado 
partido, 0 que torna dificil explicar aos idosos e 
analfabetos como a que, de facto, se assinala um 
quadrado no boletim de voto. 

a Manual dos Membros das Mesas das Assembleias 
de Voto nao ajuda. Instrui 0 presidente como dobrar 
previamente 0 boletim de voto (dobrando-o ao meio com 
um vinco vertical de modo a que a tinta com a impressao 
digital fique no rectanqulo do mesmo candidato e nao de 
outro) e como mostrar isto ao eleitor, mas nada diz 
quanta it explicacao sobre a maneira de votar. 

Efectivamente a formacao do pessoal das 
assembleias de voto cobriu estes aspectos e sublinhou 
que os membros das mesas de voto deveriam ter muito 
cuidado para nao apontarem para nenhum dos 
candidatos. Isto conduz, inevitavelmente, a uma situacao 
em que 0 pessoal das assembleias de voto passam a 
mao ou 0 dedo por cima de todo 0 boletim de voto, 0 que 
nao serve para explicar que se deve par uma marca no 
quadrado do candidato preferido. 

Era frequente as pessoas mais velhas terem de fazer 
perguntas repetidamente, saindo por vezes da cabine de 
voto para isso; muitas pediam ajuda. Algumas 
perguntavam abertamente "onde a que ponho a minha 
marca", para Chissano ou para Dhlakhama? Nas zonas 
rurais, alguns pessoas mais velhas nao conseguiam pura 
e simplesmente perceber porque a que tinham que votar, 
se Chissano [a era presidente. 

A maior parte dos observadores disseram que 0 

pessoal das assembleias de voto eram extremamente 
pacientes com as pessoas que nao entendiam, dando 
em geral explicacoes tambam na lingua local. 

Apenas os eleitores deficientes, como os cegos, 
estao podem ter ajuda na cabine de voto; os eleitores 
simplesmente idosos ou analfabetos nao devem ser 
ajudados. Mas alguns presidentes de assembleias de 
voto, com a concordancia dos delegados de candidatura, 
quebraram efectivamente as normas e permitiram que os 
mais idosos fossem ajudados depois de virem mais do 
que uma vez pedir apoio. Num dos casos, 0 presidente 
disse "a evidente que esta pessoa a surda e nao 
consegue ouvir a explicacao, por isso ela pode escolher 
uma pessoa da sua contianca para a ajudar"; as 
delegados de candidatura sorriram e concordaram, a um 
vizinho na bicha ajudou esse eleitor mais idoso. 

Contudo, os observadores fizeram de facto reterencla 
a algum pessoal das assembleias de voto que erarn 
bruscos e nada cooperativos ou que nao sabiam falar a 
lingua local. 

a manual exige que 0 presidente entregue e dobre 0 

boletim de voto, dai que, normalmente, fosse ele a dar a 
explicacao. Alguns observadores acharam que isto 
atribuia ao presidente demasiadas tarefas e que seria 
melhor que as explicacoas fossem dadas por outro 
membro da mesa. 

Foram afixados cartazes dos boletins de voto no 
exterior de cada assembleia de voto e, nalguns locais, os 
auxiliares que estavam a porta utilizaram-nos para 
explicarem aos eleitores que se encontravam nas bichas 
como votar. 

Mesmo assim, isso nao toi suficiente. Uma parte 
significativa dos votos em branco deve ter side de 
eleitores mais idosos que nao sabiam 0 que fazer e que, 
pura e simplesmente, seguiram as instrucces dobrando 0 

boletim de voto e metendo-o na urna, Muitos dos votos 
nulos corresponderam tarnbern a pessoas que nao 
entenderam 0 processo. 
• Em Pemba, provincia de Cabo Delgado, 0 presidente 
da assembleia de voto 08499 toi substituido pelo STAE 
depois de os delegados de candidatura se terem 
queixado de que ele estava a utilizar a sua explicacao 
em lingua local para dizer aos eleitores para votarem 
num determinado partido. 

Campanha em assembleias 
A lei profbe qualquer tipo de stmbolo ou propaganda 
partidarios num raio de 300 metros de cada assembleia 
de veto e tarnbern a presenya de nao eleitores e 
daqueles que jil. votaram. Em 1994 isto foi 
escrupulosamente cumprido, mas este ano os 
observadores viram algumas capulanas, bones e 
camisetes com propaganda partidaria nas assembleias 
de voto. Na maior parte dos casos, embora nem sempre, 
os eleitores com camisetes partidarias foram mandados 
para casa para se mudarem. Em Dunda sede, distrito de 
Macossa, provincia de Manica, mandaram uma mulher 
para casa porque 0 bebe que trazia as costas usava um 
bona da Frelimo muito desbotado para se proteger do 
sol. 

Igualmente em contraste com 1994, houve casos em 
que as pessoas puseram marcas nos cartazes feitos 
com base no boletim de voto. Logo que isso se 
detectava, os cartazes eram retirados. 

Alguns candidatos e quadros seniores dos partidos 
foram vistos a dar voltas pelas assembleias de voto. Em 
Xai-Xai, um grupo de jovens cantando slogans anti
Dhlakhama vieram para a porta de uma assembleia de 
veto instalada na Escola Secundaria Eduardo Mondlane; 
o delegado de candidatura da Renamo reclamou mas 0 
chefe da assembleia de voto reagiu com muita lentidao. 

Na Zambezia, registou-se uma sarie de problemas. 
Na Escola Prirnaria de Coalane, na cidade de 
Quelimane, os observadores reportaram que um cartaz 
da Renamo, colocado perto de uma assembleia de voto 
e retirado no primeiro dia depois de haver queixas, voltou 
a ser Iii. posta no terceiro. No distrito de Milange 
registaram-se varias queixas a prop6sito de a Renamo 
fazer campanha junto das pessoas nas bichas e de 
delegados de candidatura seus exortarem as pessoas a 
votar na Renamo; em Molumbo (Milange) observadores 
do Conselho Cristao reportaram que militantes da 
Renamo advertiam as pessoas de que seriam punidas 
sa nao votassem neste partido. 

No entanto. as accoes de campanha ern assembleias 
de voto constituiram urn problema relativamente 
pequeno. 
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Chaves perdidas mas com resultado dlterente
 
Um dos escandatos das eleir;oes noite na dispensa da escola, mas as autoriz acao para rebentar as 
autarquicas de 1998 foi a facto de 5 horas da martha nao apareceu fechaduras, na maior parte dos 
as "kits" fechados a chave (malas ninquern para abrir a porta. casas antes das 8 horas da manna. 
metalicas contendo a material Finalmente as 6 horas e 45 minutos Mais tarde, foram enviadas novas 
eleitoral) terem sido distribuidos a a pessoal das tres mesas de voto fechaduras. 
tempo a muitas assembleias de voto telefonou para a 8TAE da cidade de Tarnbern se registaram alguns 
mas nao as chaves, e de 0 8TAE Maputo, que enviou alquern a escola problemas com as "kits" dos 
nada ter feito quanta a isso, e autorizou a pessoal a arrombar a materiais de votacao, sobretudo 
resultando na abertura tardia das dispensa. A votacao cornecou as 8 porque as garrafas de tinta indelevel 
assembleias de voto. horas da manna, apenas com uma vinham abertas e estragaram alguns 

o mesmo problema inicial hora de atraso. materiais, mas tarnbern houve 
ocorreu em varies sitios, mas desta No lie, provincia da Zambezia, outros que desapareceram. Os 
vez os 8TAEs locals mexeram-se varias assembleias de voto nao observadores reportaram que em 
rapidamente. Na Escola Primaria tinham chave para a "kit", para a todos casas as 8T AEs agiram com 
Unidade 2, no bairro Inhaqola, propria mala metalica. Embora nao rapidez na substituic ao dos 
cidade de Maputo, as "kits" tinham existissa transporte havia meios de materiais desaparecidos au 
ficado fechados a chave durante a comunlcacao e a pessoal obteve danificados. 

Campanha 

Mais agressive e
 
com alguma vlolencla
 

Enquanto que as eleicoos de 1994 foram de 
reconciiiacao, em 1999 as dais principais partidos 
criticaram-se urn ao outro mais abertamente durante a 
campanha a falaram rnais acerca da guerra. A Frelimo 
referiu-se a guerra pela primeira vez, dizendo que a 
Renamo matou gente; reinvindicou sucessos na 
reconstrucao pos-querra e um crescimento economico 
geral. A Renamo deu grande entase a necessidade de 
mudanca face aquilc que c1assificou de corrupcao e 
abuse do poder par parte da Frelimo e de fracasso em 
termos de apoio ao norte do pais e as zonas rurais. De 
um modo geral, a campanha foi bastante negativa, com 
as partidos a frisarem que as outros nao prestavam em 
vez de serem positivos declarando a que iriam fazer 
caso fossem eleitos, 

A campanha formal teve lugar de 19 de Outubro a 30 
de Novembro. Ao que parece, as partidos gastaram 
menos dinheiro do que em 1994, embora ambos 
ofere cessem bones, camisetes e capulanas de 
propaganda. Houve muitos comicios e discursos. A 
maior parte dos organismos do governo diminuiram a 
sua actividade em virtude de todos as responsavels 
estarem envolvidos nas andancas da carnpanha, 

Houve alguns relatos de cenas de pancadaria e de 
apredejamento entre jovens da Fralimo a da Renamo, 
em especial quando as comicios coincidiam au as 
caravanas de carras se cruzavam. Houve acusacoes 
segundo as quais, muitas vezes, foram as lideres de 
ambos as lados que incitaram as seus respectivos 
apoiantes. Mas durante a maior parte do tempo a 
ambiente esteve calma. 

Houve noticia de varies incidentes de vulto. 
Nhampassa, distrito de Barua, provincia de Manica 
encontra-se numa zona muito disputada durante a 
guerra A palhota que servia de de sede da Renamo foi 
incendiada durante a campanha. Em retaliacao, 
apoiantes da Renamo apedrejaram um carnlao cheio de 
apoiantes da Frelimo no dia 25 de Novembro; estes, par 

'Um mau exemplo de brutalidade' 

"... A atitude protagonizada por alguns dirigentes da 
Renamo e deputados cessantes do partido Frelimo
pelo circulo eleitoral de Gaza - que sa encontravam a 
frente das caravanas dos adeptos das respectivas 
torrnacoes politicas e para mim de deplorar, pais, 
quando se esperava uma atitude construtiva destes 
elementos que no minima conhecem as leis, eis que so 
posicionam em primeiro lugar no incitamento a violencia 
e aos maus tratos dos respectivos 'inimigos'. 
Testemunhei, par exemplo, no Chokwe, que a frente da 
caravana dos simpatizantes da Frelimo, encontravam-se 
deputados desta formacao politica a incitarem as seus 
seguidores a impedirem a proqressao dos elementos da 
Renamo que, acompanhados pelo respectivo Iider, 
drriqlarn-se ao local onde iria ter lugar 0 comicio. 

Par sue turno, as membros da cupula da Renamo, ao 
inves de amainarem as animas dos seus seguidores, 
teimavam em ficar na dianteira das escararnucas, numa 
dernonstracao de torca e brutalidade que nao conhece 
precedentes. 

Como resultado destas atitudes, varies inocentes 
foram espancados - lembro-me, par exemplo, de um 
pacato cidadao que ostentando uma camisete de 
propaganda da Frelimo, encontrava-se afrente da sua 
resldencia a asslstir ao desfile das duas caravanas 
quando, sem saber porque, foi violentamente espancado 
pela guarda presidencial da Renamo, numa accao 
encabeccada par um dirigente da cupula do partido.... 

E tarnbern de registar a destruicao parcial de uma 
viatura da escolta presidenciaf da Renamo, resultante do 
apedrejamento que for a sujeito par parte dos 
simpatizantes da Frelimo que se encontravam na 
respectiva caravana .... " 

Mussa Mohamed, Notfcias, 29 de Outubro de 1999 

sua vez, tentaram deitar abaixo a sede recern construida 
da Renamo. Na noite seguinte num bar local, no rneio da 
bebida, um militante da Renamo e outro da Frelimo 
andaram a pancada em parte par razoes pollticas na 
sequencia do incidente da vespera e tarnbem par causa 
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de uma mulher; 0 homem da Renamo. um 
desmobilizado da guerrilha, saiu e vo/tou com uma faca 
com que agrediu 0 da Frelimo, matando-o. 

Em Marromeu, provincia de Sotala, um apoiante da 
Renamo foi alvejado a tiro com gravidade pela policia 
durante um diferendo entre apoiantes de ambos os 
partidos por causa de uns cartazes. 

No lie, provincia da Zarnbezia, dois tuncionarios da 
Frelimo ficaram tao gravemente feridos que tiverarn de 
ser hospitalizados e os escrit6rios da Frelimo foram 
apedrejados e as janelas partidas. 0 incidente ocorreu 
depois de os cornlcios da Renamo e da Frelimo se terem 
cruzado e confontado. 

No bairro de Muatala, na cidade de Nampula, quatro 
apoiantes da Renamo ficaram feridos quando activistas 
da Frelimo apedrejaram um cornlcio da Renamo porque, 
segundo disseram, estava a realizar-se demasiado perto 
da sua sede. 

Partido Frelimo utilizou 
recursos do estado 

Houve indlcios generalizados de a Frelimo estar a tirar 
vantagem da sua posicao de partido no poder. Foram 
muitos os relatos de utllizacao de carros do Estado na 
campanha e com carrinhas de instltuicoes 
governamentais a serem usadas no transporte de 
pessoas para reunioes e comicios partidarlos. Um 
observador que se dirigiu a um organismo do governo 
em Manjaze, na provincia de Gaza, disse que parecia 
tratar-se de um gabinete de campanha da Frelimo. 

Cobertura radiof6nica 
elogiada pela monitoria 
"A Radio Mocarnbique aparece do principio ao fim como 
tendo procurado com consideravsl sucesso responder a 
elevados padroes de equillbrio e imparcialidade. E 
importante assinalar isto em virtude de a RM ter, de 
longe, a maior audiencia entre todos os meios de 
cornunicacao social de Mocarnbique," disse 0 Article 19 
(Artigo 19) no seu rolatorio preliminar sobre a cobertura 
jornalistica da campanha eleitoral. 

o Article 19 e uma orqanizacao de defesa da 
liberdade de imprensa, baseada na Gra-Bretanha, e que 
tarnbern fez a monitoria da campanha eleitoral de 1994. 
Nestas eleicoes, trabalhou com a Liga dos Direitos 
Humanos de Mocarnbique para monitorar os meios de 
cornunicacao social do sector publico. 

Jon Lunn do Article 19 disse no termo da campanha 
que, em cornparacao com 1994, a "Radio Mocarnbiqus 
mostrou uma melhoria significativa em termos do 
equilibrio e de imparcialidade da sua cobertura eleitoral". 
Ele acrescentou que podia afirmar "categoricamente" 
que a neutralidade da Radio Mocarnblque foi 
"incomensuravelmente maior" do que a da radio do 
Malawi durante as suas recentes elecoes, igualmente 
monitoradas pelo Article 19. 

Lunn considerou, no entanto, que a RM continuava 
"inclinada para a Frelimo" e com tendencia para focar 
com maior incidencia e de forma menos critica as 
actividades e declaracoes do governo e da Frelimo do 
que as da oposicao. Mas Lunn tarnbem assinalou que a 

Os caminhos de ferro e a politics 

o partido no poder tem sempre vantagem porque pode 
fazer anuncios perto das eleicoes, mas houve uma 
justaposicao que fez franzir 0 sobrolho. No sabado, 27 
de Novembro, Rui Fonseca, presidente do conselho de 
adrnlnlstracao dos CFM, a empresa publica de 
caminhos de ferro, apareceu na cobertura eleitoral da 
TVM num comicio da Frelimo em Mutarara juntamente 
com dois engenheiros dos CFM. Os tres vestiam 
camisetes de propaganda da Frelimo e Fonseca 
prometia as pessoas que a "Frelimo" iria reconstruir a 
linha terrea para Mutarara. Exactamente na noite 
seguinte ele apareceu, como chefe dos CFM e pessoa 
do governo, no espaco noticioso normal da televisao a 
reabrir a linha ferrea para Lichinga. 

Frelimo "tinha side muito mais act iva na campanha" do 
que a Renamo, que iniciou a sua campanha com 10 dias 
de atraso, e que nao se pode esperar que os editores 
andar atras de partidos que nao fazem nada. 

o Article 19 tarnbem monitorou as emissoes da RM 
em Ifnguas locais em seis provincias. A cobertura 
eleitoral foi em grande medida feita atraves de traducoes 
literais das ernissoes nacionais em portugu8s. Onde 
houve diterencas, registou-se uma tendencia para uma 
cobertura nais negativa dos partidos da oposicao, referiu 
a Article 19. 

o Carter Center, no seu relat6rio sobre a carnpanha, 
elogiava 0 c6digo de etica da RM para os seus 
jornalistas. 

A Televisao de Mocarnbique (TVM) "mostrou alguma 
melhoria no equillbrio e imparcialidade da sua cobertura 
em comparacao com 1994," dlsse 0 Article 19, "mas 
manteve uma tendencia geral para focar com maior 
lncldsncia e de forma menos critica as actividades do 
governo e da Frelimo." 

Tanto a Radio Mocambique como a TVM 
transmitiram diariamente programas noticiosos especiais 
sobre as eleicoes, muitas vezes de 30 minutos ou mais, 
para alern dos tempos de antena concedidos por lei a 
cada partido. 

Os tres jornais propriedade do estado foram alvo de 
maiores criticas, por parte tanto do Carter Center como 
do Article 19. Os dois diaries. Notlcies (Maputo) e Dietio 
da Mor;ambique (Beira), foram considerados pelo Article 
19 como "claramente pr6-Frelimo". Na sua 
pormenorizada monitoria a Article 19 constatou que os 
dais jornais deram cerca de metade do seu espaco a 
Frelimo, cerca de um terce a Renamo, eo restante aos 
pequenos partidos. Os artigos sobre a Frelimo tendiam a 
ser mais proeminentes e positivos, mas a oposicao 
recebeu uma cobertura significativa. 

o s e m a na r i o Domingo t o i considerado 
manifestamente pr6-Frelimo e sectario por todos as 
observadores. 0 Carter Center disse que 0 Noticias e 0 

Domingo "foi claramente incapaz de se submeter ao 
estipulado pela lei" que exigia "imparcialidade absoluta" 
por parte dos meios de cornunicacao propriedade do 
estado ou por ele controlados, 0 Article 19 foi menos 
critico em relacao ao Noticias do que Carter. 

o Article 19 fez notar que uma importante melhoria 
registada desta vez, em cornparacao com 1994, no 
respeitante a Iiberdade de inforrnacao, foi 0 facto de [a 
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nao existirem "zonas vedadas" controladas pela Renamo 
o que significou que em 1999 a cornunicacao social e 
todos os partidos puderam livremente andar por todo a 
pais. 

Por ultimo, a Article 19 lancou um amplo ataque 
sobre um certo nurnero de instituicoes mocarnblcanas, 
apelando para a criacao de novas autoridades 

Partidos e pessoas 

regulatorias e para a privatizacao da imprensa 
propriedade do estado (embora noutros pontos do 
relat6rio criticasse a parcialidade da imprensa privada). 
Criticou a parlamento por ter aprovado uma lei eleitoral a 
que chamou de " 'remendo' de partidos'" e discordou do 
dominic partidario da Comissao Nacional de Eleic;oes 
que foi uma exigencia da Renamo. 

Apenas 2 candidates presidenciais
 
Joaquirn Chissano, chefe de estado cessante e 
presidente do partido Frelimo, no poder, e Afonso 
Dhlakama, Iider da Renamo, a principal partido da 
oposicao, foram os unicos candidates presidenciais nas 
eleicoes de 3-5 de Dezembro. 

Em 1994 houve 12 candidatos presidenciais, mas a 
lei eleitoral foi alterada passando a exiqir a apresentacao 
de 10000 assinaturas de proponentes dos candidatos 
presidenciais reconhecidas palo notario. Nenhum partido 
pequeno consaguiu isto. 

Quatro outros candidatos tentaram concorrer, mas 
foram rejeitados pelo Tribunal Supremo, que dave 
validar as 10.000 assinaturas. Ya-Oub Sibindy, lider do 
Partido Independente de Moc;ambique (PIMO), que em 
alguns dos seus documentos tarnbem se intitula Partido 
Islamico de Mocarnbique, apresentou 10.200 
assinaturas. Mas a Tribunal Supremo verificou que 
muitos dos impressos nao eram validos: concedeu a 
Sibindy cinco dias para corrigir a docurnentacao, mas ele 
nao conseguiu. 

A assinatura de cada um dos proponentes deve ser 
"reconhecida" par um notario encartado que declara que 
ela corresponde de facto a da pessoa em causa, 
cornparando-a, em geral, com a assinatura canst ante no 
bilhete de identidade, no passaporte ou num outro 
documento do genera. A Agencia de lntorrnacao de 
Moc;ambique (AIM) noticiou que muitos dos impressos 
de Sibindy nao tinham sido reconhecidos pelo notario au 
continham a nome do alegado proponente mas nao a 
sua assinatura. Alguns impressos foram reconhecidos 
pela notario embora nao estivessem assinados. "Como e 
que a notario pode dizer 'Certifico que esta assinatura e 
genu ina' quando nao M. qualquer assinatura ?" 

perguntou um tuncionario do tribunal. Em alguns 
impressos de Sibindy, a falta de assinatura e justificada 
com base no facto de alguns apoiantes serem 
analfabetos. As palavras "nao sabe assinar" foram III 
inscritas. Mas as analfabetos devem assinar as 
documentos com uma lrnpressao digital, sendo a sua 
identidade atestada par uma testemunha, a que nao foi 
feito em relacao aos apoiantes de Sibindy. 

No dia 11 de Outubro 0 Tribunal Supremo rejeitou de 
imediato tres outros candidatos par apresentarem um 
numero insuficiente de proponentes. Foram eles 
Armando Siueia, Ifder do Partido Nacional dos Operarlos 
e Camponeses (PANAOC), Joaquim Nyota do Partido 
Dernocratico para a l.ibertacao de Mocarnbique 
(PADELlMO), e Wahia Ripua, que lidera uma coliqacao 
de tres partidos, a UMO (Uniao Mocambicana da 
Oposicao). Nyota pura e simplesmente nao apresentou 
qualquer assinatura de apoiantes. Ripua so conseguiu 

apresentar ao tribunal 6.000 assinaturas. Ele queixou-se 
de que os restantes documentos de norneacao tinham 
side "destruldos por Grupos Dinamizadores" da Matola, 
que, alegadamente, se apoderaram de 7.000 impressos 
e os destrulrarn. Nenhuma outra fonte confirmou esta 
historia. 

Os impressos apresentados par Chissano e 
Dhlakama tarnbern nao se encontravam livres de 
problemas; 0 tribunal rejeitou alguns proponentes de 
ambos as candidatos por haver irregularidades. 
Verificaram-se casas, por exemplo, em que a mesma 
pessoa tentou apoiar a candidate da sua preterencia 
assinando duas vezes a candidatura. Mas tanto 
Chissano como Dhlakama protegeram-se contra tats 
dificuldades apresentando um nurnero de assinaturas 
multo superior ao legalmente exigido - Chissano 
entregou 30.000 e Dhlakama 16.000. Quando as 
impressos invalidos foram eliminados, ainda ficou um 
nurnero mais do que suficiente para validar as suas 
candidaturas. 

Quatro das seis grandes esperancas tinham-se 
candidatado em 1994: Chissano (que recebeu 53,3% 
dos votos), Dhlakama (33,7%), Ripua (2,9%) e Sibindy 
(1,0%). 

Partides pequenes 
juntam-se it Rename 
A lei eleitoral funciona contra as partidos pequenos, 
estipulando em particular que nenhum partido pode 
ganhar assentos no parlamento se nao obtiver mais de 
5% do total dos votos nacionais. Em 1994 uma conqacao 
(UD, Uniao Democratica) conseguiu com dificuldade 
passar esta barreira obtendo 5,15% a que Ihe permitiu 
ganhar 9 assentos, mas em 1999 nenhum dos pequenos 
partidos conseguiu isto. 

Em vez disso, 10 partidos pequenos formaram uma 
coliqacao eleitoral com a Renamo denominada Renamo
umao Eleitoral. as partidos pequenos concordaram em 
apoiar Afonso Dhlakama para presidente em troca de 
um au dois assentos parlamentares de vitoria garantida 
na lista conjunta. Em consequencia disto, pelo menos 16 
Iideres de pequenos partidos foram eleitos para 0 
parlamento. 

Sao as seguintes as dez pequenos partidos 
pertencentes a Uniao Eleitoral e as seus respectivos 
membros eleitos para a novo parlamento: 
• ALlMO, Partido da Alianca Independente de 
Mocamblque. Khalid Sidat (lfder) e Sergio Nenes. 
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• FAP, Frente de AC9ao Patri6tica, Jose Palaeo 
"presidente), Raul da Concelcao (secretario-qeral). 
• FUMO-PCD, Frente Unida de Mocarnbique-Partido da 
Converqencia Dernocratlca, 

MONAMO-PMSD, Movimento Nacionalista 
Mocarnbicano - Partido Mocambicano da Social 
Democracia, Maximo Dias (secretarlo-qeral), Zelma 
Vasconcelos. 
• PCN, Partido da COnVen9aO Naciunal, Lutero Simango, 
(presidente), Abel Mabunda (coordenador). 
• PPPM, Partido do Progresso do Povo de Mocambique, 
Padimbe Kamati (presidente). 
• PRO, Partido Renovador Democratico, Manecas Daniel 
(presidente), Lourenco Juma (vice-presidente). 
• PUN, Partido de Unidade Nacional, Hip61ito Couto 
(presidente), Bachir Kassimo. 
• UDF, Frente Dernocratica Unida, Mariano Pordina 
(presidente) 
• UNAMO, Uniao Nacional de Mocarnbique, Carlos Reis 
(presidente). 

o lider dos membros independentes da assembleia 
municipal da cidade da Beira tarnbern foi eleito na lista 
da Renamo-UE ; Francisco Masquil [a foi governador da 
provincia de Sofala e membro do Cornite Central da 
Frelimo ate 1997. 

Uma cisao na lideranca do FUMO-PCD quanto a sua 
adesao a Renamo-UE levou a Comissao Nacional de 
Elelcoes a rejeitar inicialmente esse partido (numa 
votacao dividida, com os membros da Renamo a 
oporem-se a exclusao). Mas 0 partido recorreu ao 
Tribunal Supremo que, no dia 24 de Novembro, decidiu 
que aCNE nao tinha poderes para excluir dessa 
maneira um partido, par isso 0 FUMO-PCD foi 
reintegrado na collqacao. 

2,5 rnllhoes de dolares 
para os partidos 
Os partidos politicos receberam cerca de 2 rnilhoes de 
d6lares, dos quais 480.000 provieram do estado, tendo
Ihes side prometidos outros 520.000 pelo governo (ver 
caixa). A distrtbuicao inicial do dinheiro foi tardia, mas 
correu bem. 

o dinheiro para os partidos provem de um fundo 
administrado pela CNE. Os Estados Unidos, a SUI9a, a 
Suecia e a Holanda contribufram com 1.482.000 de 
d61ares para 0 fundo, e 0 estado com 480.000. A 
discussao sobre 0 dinheiro so cornecou em Setembro 
quando aCNE realizou um seminario para os partidos 
politicos que ficaram chocados ao saberem das 
restricoes impostas pelos doadores internacionais, que, 
par exemplo, exiqiarn recibos de todas as despesas. Os 
partidos argumentaram que os chapas e muitos 
fornecedores de servicos nao passam recibos. A 
questao foi destacada num seminario de um dla 
realizado a 15 de Outubro e organizado por deLoitte 
Touche para mostrar aos partidos quais iriarn ser os 
requisitos contabillstlcos. 

ACNE foi continuando a discutir 0 financiamento aos 
partidos, mas como uma questao pouco prloritarla, 
mesmo ate ao infcio da campanha oficial a 19 de 
Outubro; os membros da Renamo na CNE nao 
mostrararn urqencia, apesar da sabida talta de dinheiro 

Dinheiro extra 
doestado 
A pressao dos doadores obrigou 0 governo a oferecer 
um montante extra de 520.000 d61ares aos partidos 
politicos, caso apresentassem, depois de terminar 0 
processo eleitoral, recibos acettaveis correspondentes 
ao dispendio do dinheiro. 

Fontes diplornaticas comunicaram inicialmente que 0 

governo apenas disponibilizara 80.000 d61aresdo 
orcarnonto do estado para 0 fundo conjunto com os 
doadores destinado aos partidos. Os doadores 
rejeitaram isto, e dentro de dias 0 governo tinha 
aumentado a sua contribuicao para os 480.000 d61ares 
que foraam distribuidos. 

Mas 0 embaixador dos Estados Unidos disse ao 
governo que havia prometido publicamente aos 
doadores entrar com 1 milhao de d6lares, eo governo 
concordou com relutancia em disponibilizar mais 
520.000 d61ares - se os partidos ainda pudessem 
apresentar recibos de despesas aceitaveis que nao 
tivessem sido cobertas pelos 2 rnilhoes de d61ares ja 
distribu idos. 

Nao foi teito qualquer anuncio formal deste dinheiro. 
Os doadores esperam que tanto a Frelimo como a 
Renamo venham a ser capazes de apresentar provas 
suficientes de despesas acsitaveis para poderem fazer 
usa deste dinheiro. 

Mais 610.000 d61ares dos tundos do estado foram 
para a sducacao civica e para pagar a Radio 
Mocarnbique e aTelevisao de Mocambique os tempos 
de antena atribuidos aos partidos politicos e que, por 
lei, sao obrigadas a transmitir. 

do seu pr6prio partido. Por fim, no principio da 
camapanha oficial, aCNE anunciou os seus criterios de 
distribuicao. Como se previa no Boletim 23, um terce do 
dinheiro foi para os candidatos presidenciais, um terce 
para os partidos representados no parlamento na 
proporcao do sell numero de assentos, e um terce para 
as partidos concorrentes as legislativas 
proporcionalmente ao seu nurnero de candidatos. 

o dinheiro nao podia ser usado para carros ou 
salarlos, Mas, face a preocupacao dos partidos quanta a 
diflculdade de apresentarem recibos, foi acordado que 
eles teriam de prestar contas de apenas 70% do dinheiro 
recebido. Isto tarnbern foi aceite pelos doadores, que 
compreenderam que as normas muito estritas que 
haviam sido estipuladas teriam impedido os partidos de 
usarem este dinheiro para pagarem aos seus delegados 
de candidatura nos dias de votacao: de facto, alguns 
doadores queriam apoiar este aspecto da observacao e 
ticaram satisfeitos por ter sido criado espaco para se 
utilizar 0 dinheiro no pagamento aos delegados de 
candidatura. 

o dinheiro devia ser distribuldo em tres tranches, 
primeiro 0 do estado e 0 dos doadores s6 quando 
tivesse side apresentado um nurnero suficiente de 
recibos referentes a utilizacao dos primeiros tundos. Em 
29 de Outubro, os 6,23 de bilioes de meticais do estado 
(480.000 d6lares) tinham sido alocados da seguinte 
maneira: 
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Campanha para as elelcoes presidenciais
 
Frelimo (J Chissano) 1.038 milh5es MT ($80.000 )
 
Renamo (A Dhlakama) 1.038 milh6es MT ($80.000 )
 
Partidos representados no parlamento
 
Frelimo 1.061 milh6es MT ($81.000 )
 
Renamo 941 milh5es MT ($72.000 )
 
Uniao Dernocratica (UD) 75 milh5es MT ($ 6.000 )
 
Campanha para as elei~Oes legislativas
 
Os partidos com listas completas de candidatos em
 
todas as provfncias receberam 236 milh5es de meticais
 
(18.000 d6lares) do estado. as outros partidos e 
collqacoes receberam fundos em proporcao ao numsro 
de candidatos validos por eles propostos: 
Frelimo, Renarno-Unlao Eleitoral, UD (Uniao 
Democratica), PALMa, PT (Partido Trabalhista), e SOL 
(Partido Social-Liberal) todos receberam 236 milh5es de 
meticais. Montantes rnais pequenos foram para a UMO 
(Oposicao Unida de Mocambique) 188 milh6es de 
meticais (14.000 d6Iares), PIMO (Partido Independente 
de Mocambique) 129 milh5es de meticals (10.000 
d6Iares), PANAOC (Partido Nacional dos Opararios e 
Camponeses) 122 milh6es de meticais (9.000 d6Iares), 
PADELIMO (Partido Dernocratico Liberal) 109 milh5es 
de meticais (8.000 d6lares), PPLM (Partido Progressista 
Liberal) 88 milh6es de meticais (7.000 d6lares), e 
PASOMO (Partido de Alargamento Social) 27 milh6es de 
meticais (2.000 d6Iares). 

Pretendia-se inicialmente que os fundos fossem 
desembolsados em tres tranches, sendo a primeira de 
dinheiro do estado e as outras de fundos dos doadores 
distribuidas apenas aos partidos e coliqacoes que 
pudessem fornecer recibos comprovativos de que 
tinham utllizado a primeira tranche em despesas 
legitimas de campanha. No entanto, a distrlbuicao inicial 
de fundos foi tao tardia que isto nao foi curnprido, e em 
meados de Novembro 0 total de 2 milh6es de d61ares ja 
tinha sido entregue sem se esperar pelos recibos. Isto 
surpreendeu os doadores, mas acabou por nao causar 
problemas. Em meados de Dezembro ja tinha havido 
prestacao de contas de todo 0 dinheiro, a excepcao de 
38.000 d6lares, e os dois maiores partidos (Frelimo e 
Renamo) ja haviam apresentado integralmente as 
contas. 

as doadores, que tinham atrasado a libertacao dos 
seus fundos ate as normas da CNE e 0 dinheiro do 
estado estarem decididos, tiverarn entao que se 
apressar para encontrarem a tempo os seus dinheiros, 
para depois as suas transterencias ficarem perdidas no 
sistema bancario e no Ministerio do Plano e Financas. 
Mas numa poueo usual dernonstracao de flexibilidade os 
Estados Unidos fizeram saber ao governo que 
acabavam de libertar um montante substancial de 
dinheiro para a agricultura, e que nao levantariam 
objeccoes se parte dele fosse "emprestado" ao fundo 
dos partidos ate os quatro doadores terem organizado 
as suas transterencias. 
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