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Prefacio

A raiz da democracia parlamentar (de assembleia) na Africa Austral esta a
expandir e a ganhar profundidade apesar de operar em solo por vezes esteril.
Todos os pafses da regiao da Comunidade para o Desenvolvimento da Africa
Austral (SADQ'adoptam agora um certo tipo de democracia parlamentar. Apesar
da maioria dos pafses oferecerem uma arquitectura constitucional, eleitoral e
parlamentar do tipo compendio, o desempenho destas institutes manifesta-se
altamente dispar. Uns labutam sob a ameaca de guerra civil, fluxo constitucional
e ordem monarquica; outros tern funcionado consistente e constitucionalmente
desde ha decadas.

Apesar de se verificar essencialmente pouca discordancia a nfvel regional
quanto aos mecanismos usados para se conseguir um regime democratico,
verifica-se menor grau de discordancia a respeito do adequado nivel de
autoridade, do papel e composicao das legislaturas; tambem o debate e muito
menor, para nao falar \i na concordancia, a respeito do apropriado
relacionamento entre 'parlamento/assembleia' e 'povo'. De facto, a longevidade
de alguns parlamentos (assembleias) na Africa Austral nao pode servir de
indicador para a sua robustez constitucional nem tao pouco sera um indicador do
grau de envolvimento que o publico tern com os mesmos. Os parlamentos
estabelecidos podem funcionar de forma exclusiva e exclusivista. Os parlamentos
estabelecidos podem tambem tornar-se susceptfveis a reversoes nao
democra'ticas, particularmente com respeito a um executivo robusto e domfnio
de partido unico. Do mesmo modo, assembleias recem eleitas podem forjar
programas inovadores e saudaveis de participac,ao publica, fortalecendo e
intensificando a democracia.

Esta se"rie de relatorios faz parte do programa de tres anos do Instituto Sul
Africano para Questoes Internacionais (SAIIA), para pesquisa, conferencias e
publicagoes, que examina a democracia parlamentar/da assembleia nos pafses da
SADC. O seu inovador objectivo e o de contribuir para o fortalecimento da
democracia parlamentar por toda a regiao. Especialistas em todos os 13 pafses da
SADC foram contratados a fim de levarem a cabo pesquisa primaria e secundaria
a posigao da democracia parlamentar e para apresentarem recomenda^oes sobre
a forma como essa democracia parlamentar podera ser melhorada, fortalecida e
sustida.

Especialistas ficaram encarregues de pesquisar varios topicos de grande
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importancia. O primeiro era o de providenciar uma perspectiva geral especffica
de cada pafs quanto as praticas constitucionais, eleitorais e parlamentares,
recentes e correntes. Isto inclui questoes fundamentals como seja o sistema
eleitoral, as provisoes constitucionais para o executivo, legislativo e judiciaria e a
configuragao dos partidos politicos. A estrutura de organizagao parlamentar,
incluindo as regras de assembleia, o papel e os poderes das comissoes, o'estatuto
do presidente da Assembleia, funcionarios designados de partido, membros e
todo o trabalho executado pelo pariamento/assembleia como orgao de vigilancia,
foram aspectos examinados. Estas questoes estao relacionadas, inter alia, com o
estatuto e a credibilidade do pariamento/assembleia perante o eleitorado.

O segundo topico relacionava-se com uma pesquisa basica as provisoes para
o envolvimento publico no parlamento. Para este relacionamento existem duas
dimensoes. A primeira sao os mecanismos e modalidades adoptados pelos
parlamentos para transmitir e tornar publicas as suas actividades ao eleitorado e
a sociedade civil em geral. Estas podem variar desde a publicagao de Hansard ate
uma pagina parlamentar na internet. O anterior serve como um registo de factos
(apos os factos), mas esta ultima pode servir tambem para tornar publica futuras
actividades parlamentares e como tal constitui potencialmente um relevante
instrumento. A pesquisa mais estruturada concentrou-se no grau em que os
parlamentos encorajam e facilitam a participagao do publico nas suas actividades.
Aqui pode abordar-se desde os gabinetes para questoes publicas ate a realizac,ao
de consultas com as comissoes publicas em a>eas distantes e rurais.

A outra face da equac.ao do envolvimento publico sao os canais e as praticas
adoptados pela sociedade civil para ter uma interacgao com os grupos de pressao
parlamentar desde a advocacia, petigoes e protestos ate as submissoes orais e
escritas.

O acesso publico ao pariamento/assembleia e frequentemente caracterizado
pela dicotomia de um 'grupo de interior' e de um 'grupo de exterior'. O grupo
de interior e tipicamente bem organizado e financiado, usualmente com um
circulo eleitoral base e uma estrutura claramente identificados. Os grupos de
interior podem ser criados para questoes especfficas ou juntarem-se em torno de
indicadores como sejam a classe, a rac,a, a religiao e a etnia. Esses grupos
frequentemente desenvolvem metodos e modalidades eficientes de mobilizagao
politica, apoio, campanha, acesso e influencia. Os grupos de exterior, porem, sao
frequentemente reflexos dos seus homologos mais influentes. Poderao
compartilhar interesses comuns ou sofrer de uma 'doenga' ou pratica comum,
mas a faltam-lhes os recursos e a capacidade para se mobilizar efectivamente ou
para fazerem campanha a favor dos seus interesses. Os grupos de exterior podem
ser amplos em numero de elementos e podem representar ate uma maioria
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numerica da populagao, se bem que continuam a operar a margem do
envolvimento polftico e parlamentar.

Uma importante, ou potencialmente importante, articulacao neste
relacionamento e o sector mediatico e, como tal, os pesquisadores ficaram
encarregues de examinar e avaliar o seu papel na equagao. PoderS verificar-se
uma distinc,ao em termos operacionais e potiticos entre a cobertura parlamentar
dada pelos orgaos medititicos do estado, por uma estagao nacional ou por uma
operadora comercial. Foi solicitado aos pesquisadores que fizessem uma breve
avaliacao do impacto destes canais de comunicacao e disseminacao.

Finalmente, depois de terem apresentado as suas conctusoes em oficinas de
trabalho, foi solicitado aos pesquisadores que escrevessem uma se>ie de
recomendac,6es formuladas para o fortalecimento da democracia parlamentar
(de assembleia) nos seus respectivos paises.

N6s, no SANA, agradecemos a joao Pereira e a Carlos Shenga pela pesquisa
levada a cabo e pela dedicacao e forma industriosa como se lancaram ao
trabalho, em circunstancias por vezes diffceis. Este relat6rio de pafs aparecer^, em
formato abreviado, num compendio de todos os casos estudados nos 13 paises
da SADC. As conclusoes e recomendagoes serao incorporadas num manual das
methores praticas a escala da SADC.

Por ultimo, gostarfamos de manifestar a nossa profunda gratidao ao
Embaixador Torben Brylle da Embaixada da Real Dinamarca em Pretoria pelo seu
constante apoio e pelo apoio do governo da Dinamarca que tao generosamente
patrocinou este projecto.

Tim Hughes
SAIIA - Membro do Grupo de Pesquisa Parlamentar
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Sumario executivo

As primeiras eleicoes democraticas multi-partidarias em Mozambique, no ano de
1994, marcaram urn ponto na historia, pondo fim a 17 anos de conflito polftico,
instabilidade e guerra civil, e encerrando um capftulo sobre mais de urn seculo
de governo autoritario que comegou com a colonizacao Portuguesa. A Jornada
do pais, no seu distanciamento da autocracia, teve inicio em 1990 quando o
governo da Frelimo (Frente de Libertacao de Mozambique) implementou uma
nova constituicao pondo termo ao estado unipartidario e permitindo a liberdade
de expressao e associacao. O oponente de longa data da Frelimo na guerra civil,
a Renamo (Resistencia Nacional Mocambicana) assinou um Acordo Geral de Paz
em 1992 e comegou a edificar um partido politico e a fazer a sua campanha para
as eleicoes. Se a Frelimo ganhou as primeiras eleicoes, a Renamo transformou-se
numa robusta forca de oposicao, ganhando 38% do voto nas eleicoes para a
assembleia da republica de 1994. A democratizacao deu um passo mais em
frente com as eleicoes governamentais locais de 1998 e de 2003 e com as
eleicoes gerais em 1999 e em 2004.

O objectivo deste estudo e o de encontrar respostas a varias questoes ligadas
a assembleia de republica em Mozambique, nomeadamente:

• Quais sao os papeis, as funcoes e a relevancia da assembleia?
• Quao importante e a assembleia da republica para a democracia de

Mozambique?
• Qua! e a capacidade que esta a sua disposicao e a que e utilizada pela

assembleia?
• Que tipo de sistema de comissoes opera a assembleia mocambicana e que

papeis desempenham?
• Qual e a natureza do relacionamento entre assembleia e publico?
• Que estruturas e canais sao adoptados pela assembleia em ordem a

disseminar ao publico informacao concernente as suas actividades? Quais sao
os pontos fortes e os fracos destes?

• Como e que a sociedade civil se envolve com a assembleia?
• Que organizacoes da sociedade civil (OSCs) estao activamente envolvidas na

assembleia?
• Quais sao os pontos fortes ou fracos do presente envolvimento da assembleia

com a sociedade civil?
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• Quais sao os papeis e as func,6es dos partidos de oposigao, os seus pontos
fortes e os seus pontos fracos?

As conclusoes desta analise tern implicates para o tracado de iniciativas que
visam fortalecer a assembleia da republica em Mozambique. Primeiro,
demonstramos que a assembleia em Mozambique e uma instituigao debil, nao
proficiente, com uma subdivisao executiva que continua a dominar as divisoes
legislativa e judicial. O dominio do executivo representa que continua a projectar
e a submeter a maior parte das propostas de lei que sao consideradas pela
legislatura. Isto esta claramente evidenciado com a aprovacao de propostas de lei
sem contestac.ao pela maioria dos deputados da Frelimo (MPs) que de facto nao
questionam as propostas de lei que sao submetidas pelo seu partido. Contudo,
parece que a Frelimo usa canais informais externos a assembleia para interrogar
o executivo. A oposigao liderada pela Renamo e excessivamente carente de
organizagao nas suas estruturas para pedir responsabilidades, o que representa
que a assembleia raramente exerce a sua funcao de vigilancia executiva com o
necessario profissionalismo, precisao e responsabilidade institucionais. A
incapacidade da assembleia deve-se tambem a falta de informac,ao e apoio de
pesquisa de que dispoem os deputados, a sua limitada proficiencia em termos de
preparagao de leis e a forma como os candidatos sao escolhidos. Os candidates
para a assembleia sao seleccionados atraves de urn sistema de listas de partido,
por provfncia. Isto tende a resultar em que os deputados manifestem uma maior
fidelidade e submissao aos seus partidos politicos do que tern para com os
eleitores que nominalmente representam.

Em segundo lugar, a sociedade civil e debil, com fraca organizagao e sem
proficiencia, englobando essencialmente organizacoes de base urbana que nao
possuem fortes lacos com os movimentos cfvicos rurais. As OSCs sao tambem
deficientes em termos de sustentagao financeira, o que representa que nao podem
ser interlocutoras validas e credfveis entre deputados e cidadaos. Apesar de varias
deficiencias em termos de material e organizacao, algumas OSCs conseguiram
contudo influenciar positivamente o piano de propostas de lei governamentais.

Em terceiro lugar, embora a assembleia tenha aberto canais para a
participacao de cidadaos, estes canais estao longe de ser eficientes. A ausencia de
qualquer programa para orientac.ao do trabalho das comissoes e um dos
principais pontos fracos em comparac.ao com o envolvimento da assembleia com
a sociedade civil.

Finalmente, os partidos de oposicao tambem sao deficientes, com carente
organizagao e financiamento, fragmentados e com falta de pessoal formado,
consequentemente nao apresentando uma alternativa viavel para o partido
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incumbente. Na maior parte dos casos, falharam quanto ao desempenho do seu
relevante papel no processo democratico: ou seja, acompanhar e verificar as
operagoes do partido incumbente, evitar o abuso de poder e assegurar, inter alia,
que o partido governante nao negligencia os interesses do publico.

Recomendam-se tres areas de convergencia para assistir a assembleia de
Mocambique ao longo dos proximos cinco anos:

• Faha de organizagao e proficiencia, Problemas gerais, que constrangem a
assembleia, as OSCs e a oposigao, sao a organizac.ao e a proficiencia. Por
exemplo, a Renamo - o principal partido de oposigao - nao tem conseguido
demonstrar que possui a proficiencia necessaria, a experiencia ou gente com
a requerida preparagao para acompanhar e verificar o desempenho do
governo e assim ser visto como uma alternativa pronta e credfvel para o
governo no poder. Deviam ser desenhados e concebidos programas para
edificar as capacidades, que ajudassem a fortalecer a assembleia, a sociedade
civil e o papel e fungoes dos partidos de oposigao. Esses projectos deviam
abordar os requisitos destas organ izagoes, primeiramente atraves de formagao
e providenciando-lhes a informagao tecnica concernente a legislagao,
formulagao de orgamentos e campanhas politicas do estado.

• Falta de apoio financeiro. A sustentagao financeira e um importante problema
com que se depara a assembleia, as OSCs e, em particular, os partidos de
oposicao em Mozambique. Enquanto que o partido governante, Frelimo,
beneficia do (ab)uso dos recursos do estado e recebe receitas de empresas
privadas, rendas de ediffcios alugados e participa no senhorio de alguns
hoteis, os partidos de oposic,ao sao em geral carentes de financiamento.
Nunca foi tradigao dos partidos oposicionistas terem membros contribuintes
e sao tambem incapazes de produzirem qualquer receita significativa que
pudesse ajudar a melhorar o seu desempenho em termos de acompanhar e
verificar o poder executivo. A falta de recursos financeiros torna impossfvel
aos partidos de oposigao recrutarem e desenvolverem os recursos humanos,
edificarem a capacidade institucional e desenvolverem lacos fortes com os
seus cfrculos eleitorais. Financiamento de doadores, financiamento do estado
e melhoria dos mecanismos do partido para elevar a sua receita sao
estrategias de grande importancia para o fortalecimento do papel da
assembleia, suas fungoes e importancia em Mocambique.

• Faha de informacao e cultura polft'tca. O relacionamento entre cidadaos e
assembleia, governo e doadores, pode ser fortalecido atrave's do
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desenvolvimento de programas de radio e televisao em diferentes Imguas, e
tambem de programas destinados a escolas e concernentes ao papel e as
func,6es da assembleia. Aparte os programas nos orgaos mediaticos e os
escolares, os governos e os doadores poderiam usar os lideres tradicionais,
instituic,6es religiosas e actores locais populares para a disseminagao de
informagao concernente a assembleia da republica.



1. Introdugao

Depois da independencia, em Junho de 1975, a Frelimo estabeleceu um sistema
unipartidario de governo, demonstrando intolerancia para com as ideotogias
polfticas competitivas e impedindo a emergencia de qualquer oposic,ao
legalizada. Em 1977, o Terceiro Congresso do Partido estabeleceu a Frelimo
como um partido de orientacao Marxista-Leninista, distinto de uma frente
nacionalista. Esta opcao ideol6gica reduziu radicalmente a esfera de accao da
sociedade civil e acelerou a reorganizac,ao da economia em princfpios de
comando, agravando mais ainda as deficiencias e contribuindo para o colapso
das redes comerciais rurais. Daqui resultou um relacionamento de natureza
autoritiria e paternalista entre o estado e os cidadaos, como o que caracterizava
o regime colonialista.

A polftica multipartidiria foi contudo legalizada em 1994, em resultado de
pressoes internacionais e domesticas, combinadas com as mudangas registadas
no quadro geopolftico regional e global. Na verdade, a guerra civil, a seca, um
crescente defies na balanca de pagamentos, uma cada vez maior dependencia
na ajuda externa e insignificante crescimento economico, forcaram o governo de
Mozambique a introduzir a democracia multipartidaria. Mas isso exigia novos
tipos de institutes politicas para representagao do povo, para elaboracao da lei
e para controlo do executivo. Consequentemente, para alem do crescimento de
uma sociedade civil independente, novas institutes polfticas emergiram,
incluindo partidos polfticos e parlamento (assembleia). A assembleia, em
particular, passou a ser a chave para a consolidacao da democracia em
Mozambique.

A assembleia da republica £ a representagao institucional legftima do povo: as
suas principais fungoes sao portanto a de representar os interesses do povo,
seguida da legis!ac,ao e do controlo sobre o executivo. Dependendo do sistema
de governo, a assembleia pode ser tambem respons^vel por eleger e por remover
o executivo. A vigencia e o controlo da assembleia sobre o executivo constituem
um pilar centra! de qualquer sistema de governo que use a separagao dos
poderes.

O objectivo geral deste estudo foi o de avaliar os pontos fortes e os pontos
fracos da assembleia em Mocambique, com respeito:

• as estruturas de organizacjio e canais da assembleia;
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• a eficiencia e capacidade da assembleia;
• a capacidade de pesquisa disponivel e a ser utilizada pela assembleia;
• ao exercicio de responsabilidade do executivo perante a assembleia;
• resposta da assembleia as necessidades e apreensoes dos cidadaos;
• desempenho da assembleia como actor de vigilancia;
• interacgao com actores poli'ticos locais e com a sociedade civil; e
• o papel dos partidos de oposigao.

Foram usadas para este estudo duas fontes de informagao, nomeadamente
entrevistas detalhadas semi-estruturadas e revisoes literarias; mas a maior parte da
informac,ao aqui contida foi extrafda de entrevistas conduzidas pelos autores com
25 pessoas, onde se inclufam scte MPs (Frelimo, Renamo - Uniao Eleitoral e
independentes), quatro funcionarios da assembleia da republica, seis funcionarios
de OSCs e seis academicos. Estas entrevistas permitiram aos autores
compreenderem a natureza, o papel e as func.6es da assembleia da republica em
Mozambique.



2. Os contextos politico e economico

Liberta^ao economica e seu impacto na democracia multipartidaria
Nos primeiros anos da indepehdencia, o governo da Frelimo teve de tomar
decisoes diffceis concernentes a situagao economica do pafs. O governo herdou
um pafs com uma debil estrutura socio-econ6mica, altos nfveis de pobreza e
analfabetismo, uma grande dependencia na agricultura e mao-de-obra migrante
e uma assinalada diferenciagao social e regional. Em ordem a criar uma economia
estavel, reduzindo os nfveis de disparidade e indicadores socio-economicos
favoraveis, a Frelimo introduziu em 1980 um modelo 'socialista' centralizado fie
economia, chamado Piano Indicativo de Perspectiva (PIP).1

As principals caracterfsticas deste PIP assentam em tres programas -
colectiva^ao da regiao rural, industriatizacao e formacao. O PIP visava ainda dar
prioridade ao rapido crescimento dos nfveis de produtividade, projectando uma
quintupiicacao da produgao material ao longo de dez anos, o que teria requerido
uma taxa media anual de crescimento na ordem dos 17.5% durante a decada de
1980.2 O PIP tinha ainda as seguintes caractensticas: centralizar a acumulacao de
capital com o estado; centralizar o investimento no sector de negocios
propriedade do estado, e marginalizar os camponeses e pequenos agricultores,
apesar da retorica de prioridade atribufda aos sectores da famflia e das
cooperativas. Com o PIP, o estado tornou-se o supremo interprete do
desenvolvimento economico e social em Mocambique.

A economia comegou a apresentar sinais de crescimento, embora ainda
muito distantes dos alvos de producao verificados nos ultimos anos do
colonialismo. Mesmo assim, foi evidente o crescimento econ6mico, de 1977 ate
1981. O sector agricola registou um crescimento de 3,8% ao ano, o que
representa uma melhoria quando comparado com os perfodos imediatamente
antes e depois da independencia. Os sectores das pescas, dos transportes e da
energia registaram substanciais taxas de crescimento e as elites urbanas
comecaram a acreditar que era de facto possfvel acabar com o
subdesenvolvimento num prazo de dez anos. Contudo, a sua fe foi abalada e, em
pouco tempo, verificava-se o descontentamento em larga escala. O crescimento
economico foi alcancado ao custo do consumo urbano e das condicoes de vida
dos camponeses. O consumo urbano caiu para nfveis nunca antes vistbs; foi
introduzido o racionamento, embora isso nao se aplicasse a lideranga da Frelimo.
Apesar da retorica sobre o cooperativismo, este recebeu um insignificante apoio
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do governo em comparagao com o que era dado ao sector estatal. Os termos do
intercambio comercial entre a produgao industrial urbana e a produgao agncola
rural eram, obviamente, desfavoraveis para esta ultima.3

Em 1983, a economia de Mozambique tinha sofrido o colapso total e o
modelo PIP comegava a ser questionado, nao apenas porque nao conseguia
satisfazer os requisitos de crescimento do pais, mas tambem porque -
contrariamente as previsocs - a distancia entre ricos e pobres era agora ainda
maior: a classe media fora eliminada e verificava-se uma fuga de capital. As varias
limitagoes do modelo identificadas incluiam; custos de producao inflaccionados
pelos controlos de importagao, proteccionismo a beneficiar apenas uns quantos
e raramente traduzido em investimento local, e uma protecgao da industria que
tendia a fazer baixar o prego de compra da mercadoria produzida pelas familias
rurais.

A crfse economica de Mozambique foi exacerbada, primeiro por urn
crescente defice da balanga de pagamentos causado pelo governo do apartheid
na Africa do Sul, quando reduziu o numero de Mogambicanos a trabalharem na
industria Sul Africana de minas. Isto causou a redugao do volume de remessas
enviadas em divisas pelos repatriados para Mozambique e consequentemente
redugao do nivel de apoio proporcionado as familias que haviam permanecido
na sua terra.

Em segundo lugar, o crescimento economico nao se verificou tao
rapidamente quanto era necessario, tendo assim ocorrido um serio declfnio na
produc.ao de alimentos durante 1982/3, quando os camponeses fugiram das
zonas rurais e as devastadoras secas destruiram a regiao sul de Mozambique,
provocando uma cada vez maior dependencia na ajuda externa.

Em terceiro, os principals doadores cortaram a sua ajuda em ordem a
pressionarem o governo Mogambicano a aceitar um programa para ajustamento
de estruturas,4 e a guerra civil destruiu o pais - tendo a Renamo com o apoio da
Africa do Sul espalhado a sua campanha de destabilizacao pelo territorio.5

Em resposta a crise economica, o governo empreendeu uma serie de
iniciativas domesticas com vista a acelerar a liberalizagao economica.
Lentamente, de forma deliberada, (ou ate mesmo negando que assim fosse) o
governo da Frelimo chegou a conclusao que era necessario integrar a economia
Moc.ambicana num sistema dominante internacional de mercado livre. O
governo, com o apoio financeiro do Banco Mundial e do Fundo Monetario
Internacional (FMI), em 1986 introduziu um programa para ajustamento de
estruturas. Isto seguiu-se as recomendac.6es que safram do Quarto Congresso da
Frelimo em 1983, dando voz a necessidade de reavaliar a politica economica
domestica. As mudangas articuladas no congresso deram lugar ao chamado
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Programs de Reabilitac,ao Economica (PRE) 1987-1990. Contudo, este sistema
economico alternativo tambem fracassou, nao tan to devido ao facto dos paises
do Conselho para Assistencia Econ6mica Mutua (Comecon) se terem recusado a
admitir Mozambique nas suas estruturas, mas devido ao facto do PRE, como
polftica econ6mica, nao ser viavel - como se provou em pouco tempo.

O PRE foi introduzido em Mozambique num contexto de guerra, que o FMI
e o Banco Mundia! nao tomaram em conta. Isto levanta a questao; Porque e que
se iniciou a transicao de uma economia de planeamento central para uma
economia de mercado no meio de uma guerra? O objectivo era o de controlar
vastos sectores da popuiacjio que tinham sido marginalizados pela polftica da
Frelimo pouco depois da independencia, sobretudo os que viviam nas zonas
rurais.

A polftica economica da Frelimo, apos a independencia, concentrava-se em
proteger importantes empreendimentos nas zonas rurais (propriedades agrfcolas,
plantagoes e outros grandes projectos) em vez dos camponeses comunais das
comunidades rurais pobres. Estas polfticas exclusivistas abriram uma 'janela' para
a Renamo poder edificar uma plataforma de apoio social.6 Pitcher, por exemplo,
confirma este argumento:

5e examinarmos o modelo de proteccao da Frelimo e infiltracao da

Renamo, e facil discernir a influentia colonialista na decisao militar feita

por cada urn dos lados. Areas com uma producao agricola previamente

elevada e com potential para comercio provaram ser as mais atraentes

para o governo da Frelimo carente de fundos para investimento e

proteccao. A Renamo demonstrou tendentia para concentrar os seus

esforcos em a/vos objectivos como os caminbos de ferro ou aldeias

comunais e para se situar em regioes menos populadas e menos

desenvohidas.7

Em 1983, tinha-se tornado obvio que a Frelimo tinha progress!vamente perdido
o controlo da produc,ao rural e do cambio da economia paralela, tinha falhado
quanto a manter controlo sobre os camponeses e manifestava-se incapaz de
conter a infiltragao da Renamo, a sua destruigao da sociedade rural e da
economia. A Frelimo precisava portanto de recuperar urgentemente a iniciativa.
A nfvel domestico, conseguiu isso ao permitir o desenvolvimento do sector
privado e micro empresas, particularmente nas areas rurais. A nfvel internacional,
o isolamento da Renamo - o principal objectivo da Frelimo - concretizou-se ao
tomar opc.6es conjuntas com o Ocidente, enquanto adoptando uma polftica de
mercado sob controlo do FMI e do Banco Mundial.8
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O PRE, basicamente, procurou reparar os erros causados pelo PIP e restaurar
os fndices de produgao e exportagao que tinham sido atingidos em 1981. Na
perspectiva do PRE, o principal erro do PIP tinha sido a gestao macro economica
e a distorgao das estruturas de pregos relativos que prejudicaram a agricultura e
as exportagoes e que desencorajaram as operates dos sectores privados
Mocambicano e estrangeiro. Assim, na primeira fase, o programa propos quatro
objectivos fundamentais como forma de reedificar a economia do pais,
nomeadamente:

• liberalizacao - promogao da livre circulagao de capitals e abertura de
mercados nacionais a competicao internacional;

• Privatizacao de servigos e companhias publicos;
• Desregulamentagao das relagoes laborais e corte das redes de seguranga

social; e
• Melhoria da competitividade.

Com base nestes objectivos, o PRE prescreveu condigoes para novos
emprestimos. Estas condigoes sao:

• redugao do defice governamental atraves de cortes nos gastos publicos
(programas para recuperagao de custos);

• taxas de juro mais altas;
• liberalizagao das regras para divisas externas e comercio (desregulamentagao);
• racionalizagao e privatizagao das companhias publicas e paraestatais;
• desregulamentagao da economia, por exemplo, liberalizagao dos

regulamentos para divisas externas, desregulamentagao do mercado de
trabalho (i.e. 'flexibilidade' salarial} e abolicao dos controlos de pregos e
subsfdios de alimentagao; e

• mudanga na 'substituigao de importagoes' por 'produgao para exportagao'.9

A principal prioridade do PRE era a liberalizagao macro-economica.que -
independentemente de existirem outras prioridades - se transformou no dogma
de todo o programa e era vista como a 'solugao' para as atribulagoes da
economia e uma forma de atrair o investimento estrangeiro. Em termos das
tendencias macro-economicas, os primeiros anos do PRE conseguiram um certo
grau de sucesso: a combinagao da desvalorizagao da moeda (em mais de 100%),
redugao dos gastos do governo e aumento da privatizagao foram eficazes. O
produto interno bruto (PIB) aumentou de 3.6% em 1987 para 5.5% em 1988,
embora tenha voltado a cair nos anos subsequentes. Apesar de todos os
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contratempos, o macigo programa de reformas econ6micas, implementado pelo
governo de Mozambique, permitiu que, 6ez anos mais tarde, tivesse lugar a
primeira emissao de garantias por parte da Agenda para Garantias do
Investimento Multilateral do grupo de Banco Mundial.

O PRE colocou Mozambique sob a firme tutela do Banco Mundial, do FMI e
de outros doadores. O FMI e o Banco Mundial, basicamente, determinaram a
polftica macro economica do pais e assumiram o controlo sobre as directrizes do
Banco Central e dos gastos publicos, atrav6s da chamada Revisao aos Gastos
Publicos. Promove uma retirada gradual do estado dos servigos bisicos de saude
e educacionais. Ao abrigo do seu Programa deinvestimento Publico, o FMI e o
Banco Mundial decidiram mesmo o tipo de estrutura que devia ser construfda.
Presentemente, Mozambique esta dominado "nao por agentes do poder colonial,
mas sim por economistas tecnicos, sofisticados e politicamente desinteressados
do FMI e do Banco Mundial"- o que Hanlon chamou de um novo tipo de
planeamento centralizado assente no "Consenso de Washington".10

De uma forma subtilmente diplomatica, adicionais e avotumadas somas de
ajuda externa eram providenciadas, dependendo da continuidade das reformas
domesticas, particularmente reformas politicas e institucionais. A transigao de
Mozambique de uma economia de planeamento centralizado para uma
economia de mercado traduzia-se nos primeiros passos para o estabelecimento
das condigoes necessa>ias para a democratizagao. Contudo, esta mudanca para
uma economia de mercado nao foi acompanhada pela conversao numa
democracia puramente pluralista. Segundo Wuyts, a agenda da Frelimo para
reforma econ6mica de 1983 para a frente era impulsionada mais pela
necessidade de arrebatar a iniciativa a Renamo do que pelo desejo de introduzir
uma democracia pluralista.

Por um lado, as pressoes exercidas pela guerra forcaram a Frelimo a aceitar o
inevitavel; por outro, o governo - com pouca esperanga de uma iminente vitoria
sobre a Renamo - tentou atraves de varias iniciativas locais, convencer a Renamo
a integrar-se na sociedade Mogambicana e a penetrar no existente partido unico.
Contudo, a Renamo resistiu a esta sedugao e a guerra intensificou-se. Durante
este perfodo, a Renamo emitiu uma serie de exigencias polfticas, apelando para
a dissolugao do governo Mogambicano, para o estabelecimento de um arranjo
visando a compartilhagao do poder entre a Frelimo e a Renamo, e para a criagao
de uma economia de mercado livre."

De sistema unipartidario para a democracia multipartidaria

Em Mozambique, a competicao polftica esta bastante influenciada pelos padroes
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de conflito do passado: os principals partidos polfticos emergiram ambos do
conflito armado. A Frelimo estabeleceu-se como movimento de libertacao em
1962; umafusaodetresdiferentesmovimentos(Unami, UnamoeManu) e varios
grupos de individuos que, influenciados pela descolonizagao em Africa, foram
criados por emigrantcs que foram para os pafses vizinhos (Rodesia, Malaui e
Tanzania) nos princfpios da decada de 1960. Contudo, desde o imcio, a Frelimo
sempre foi mais do que uma simples alianga de tres movimentos que
formalmente se juntaram para formarem uma frente. De facto, esta nova
formagao estava desde o imcio dependente de dois grupos de jovens que tinham
vindo directamente do interior de Mozambique, e que formaram os dois pilares
fundamentals da luta para a independencia. Foi destes dois grupos que saiu a
lideran^a do movimento e foi daf tambem que se formou o seu exercito. Um
grupo compreendia essencialmente jovens estudantes do sul do pais com
educagao secundaria ou ate mais elevada (alguns estudavam na Europa). Foi
deste grupo, e a volta da figura de Eduardo Mondlane, que se extraiu a lideranc.a
da Frelimo. O segundo grupo era composto essencialmente por jovens
camponeses, que tinham fugido para a Tanzania a fim de escaparem a repressao
Portuguesa no planalto de Mueda. Deste grupo viria a sair parte da lideranga da
Frelimo, e a maior parte dos combatentes que viriam a lanc,ar a luta armada em
1964.

Embora convergindo num objectivo comum - a independencia - a motivagao
destes dois grupos, tao divergentes em origem e posigao social, nao era a mesma.
Enquanto que os jovens intelectuais do sul eram motivados pela consciencia
nacional, os jovens das comunidades rurais do norte manifestavam o sentimento
anti-colonialista.

Insistindo na motivagao anti-colonislista da populacao campesina do norte,
admitindo que isto era um facto independentemente dos sentimentos
nacionalistas, e caractorizando a sua luta como sendo essencialmente anti-estado
- ja que era a administrac.ao Portuguesa que se encontrava no centro do dominio
e repressao que afectaram as populates rurais, atraves dos impostos, do trabalho
forgado, do cultivo forcado, da expropriagao de terras, etc. - permitiu
compreender melhor a luta pela independencia. Esta abordagem tambem
eliminou um dos obstaculos que impediam uma analise a guerra entre a Renamo
e o estado da Frelimo de qualquer perspectiva que nao fosse a da conspiragao
externa. De facto, a chave para se compreender a participagao de amplos
sectores de sociedades campesinas na guerra anti-colonialista - e na guerra que
se seguiu a independencia e se prolongou ate aos princfpios da decada de 1990
- encontra-se precisamente no relacionamento entre as comunidades e o estado
e seus representantes, sejam eles quern forem.
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A historia da Frelimo durante a luta pcla indcpendencia (1962-1974) foi
assinalada desde o inicio por uma serie de disputas internas. Apesar de, como
mencionamos antes, a Frelimo ter sido inidalmente o resultado da fusao de tres
movimentos nacionalistas que previamente se haviam estabelecido nos pafses
vizinhos e que assentavam em nucleos de migrantes Mogambicanos, a formagao
deste movimento foi de facto o produto de uma nova alianga de grupos vindos
do interior. Imediatamente comegaram a verificar-se rupturas e expulsoes que
prosseguiram ate aos fins da decada de 1960, afectando essencialmente os
representantes da pequena elite do centro e norte do pafs. O ultimo relevante
Ifder da Frelimo pertencente a este grupo, o vice-presidente Urias Simango, foi
afastado em 1969 no contexto da crise de sucessao causada pela morte do
primeiro presidente da Frelimo, Eduardo Mondlane.

Quando a Frelimo assumiu o poder em Junho de 1975, a primeira tarefa do
governo era a de criar uma nova sociedade assente nos princfpios Marxistas-
Leninistas e no internacionalismo proletario. A revolugao nao devia ficar a dever
nada ao passado, mas sim distanciar-se totalmente dele.12 Internamente, os novos
modelos davam destaque a propriedades agrfcolas estatais, controlo do estado
sobre as redes de intercambio comercial e produgao colectiva. Para as areas rurais,
a estrategia de desenvolvimento estabclecida assentava num programa a escala
nacional de "povoamento" a ser administrado pelo estado e assente em dois pilares
essenciais: refixacao populacional e transformagao das relagocs da producao.11

Entretanto, a Frelimo arrebatou o controlo das estruturas administrativas polfticas
atraves dos grupos dinamizadores.14 Assim, as 'areas tribais' sob controlo dos chefes
foram postas sob a autoridade destes grupos e secretarias de partido.13 Esta polftica
teve um impacto diferente: ao contrario do que se passava nas areas centro e norte
de Mozambique, relativamente poucas aldeias comunais criadas em Gaza eram
produto da refixacao directa, forcada pelo governo.

Um outro factor, que tornou o colectivismo menos conflituoso no sul do que
em outras areas de Mozambique, foi a historica dependencia da regiao nos
salarios dos trabalhadores migrantes. Apesar da refixac,ao em aldeias comunais
ser, sem qualquer duvida, economica e culturalmente onerosa para a maioria dos
residentes das zonas rurais no sul, nao foi de forma alguma uma ameac,a directa
que se tenha levantado a seguranga da subsistencia para os camponeses do
centro e norte do pafs. Considerando a importancia de receitas salariais no sul
rural de Mozambique, os efeitos disruptivos da refixagao sobre a producao
agrfcola da famflia eram relativamente menos importantes para a receita geral da
famflia do que no caso das areas onde a receita agrfcola constituia uma fracgao
muito maior dos rendimentos domesticos.16

A nova organizacao polftica introduzida pela Frelimo deixou pouco espago
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para o desenvolvimento e organizacao de OSCs independentes,17

particularmente na zona central do pais, uma vez que esta tinha sido a base das
forcas Mogambicanas que contra si lutaram. A Frelimo desenvolveu uma atitude
de grande falta de confianca e repressao para nesta zona, tendo mesmo alguns
soldados Mogambicanos das Forgas Especiais procurado refugio na entao Rodesia
na altura da independencia: estes viriam a ser a base inicial para o recrutamento
do que, anos mais tarde, se transformaria na Renamo.

Externamente, a Frelimo lutou vigorosamente para que fossem impostas
sangoes pelas Nacoes Unidas contra o regime Rodesiano que privou os
Mogambicanos de algumas das suas receitas em divisas e provocou uma crise de
desemprego no complexo dos caminhos de ferro e porto da Beira. O complexo
dos caminhos de ferro e porto de Maputo tambem foi afectado por esta decisao,
ja que algumas das importances e exportacoes Rodesianas faziam tambem uso da
mesma rota. Maputo, contudo, foi mais severamente atingido quando as
autoridades Sul Africanas decidiram reduzir drasticamente o uso do porto,
desviando as importac.6es e exportagoes a partir de e com destino ao entao
Transvaal, que normalmente passavam por Maputo, para caminhos de ferro e
portos alternatives na Africa do Sul. A situagao deteriorou, ainda mais, quando a
Africa do Sul reduziu em cerca de 80% o recrutamento de mao-de-obra
Mocambicana para trabalhar na Africa do Sul.18 O impacto desta decisao foi
sentido nao apenas na balanca de pagamentos, mas directamente nas condicoes
de vida de uma significativa fatia das populates rurais nas provfneias de Caza e
Inhambane - durante o perfodo colonial, as minas Sul Africanas empregavam
cerca de 20% da populagao masculina activa do sul de Mozambique (provfneias
de Inhambane, Caza e Maputo).19

Apesar do impacto negativo sobre a economia, a Frelimo manteve a sua
politica de confrontacao contra a Rodesia e contra o regime de apartheid, dando
o seu apoio aos movimentos de libertacao - Uniao Nacional Africana do
Zimbabue (Zanu) e Congresso Nacional Africano (ANC) respectivamente - nestes
dois paises. Durante a guerra de libertac.ao e nos primeiros anos da
independencia (1975-1980), Mozambique tornou-se urn dos principals
apoiantes da luta pela libertagao no Zimbabue. Em resposta a assistencia
proporcionada pela Frelimo aos 'rebeldes' no Zimbabue, o regime Rodesiano
estabeleceu urn movimento - Renamo - para servir de 'olhos e ouvidos' contra a
infiltragao dos guerrilheiros nacionalistas Zimbabueanos.20

Apesar da Renamo ter sido criada e ter o apoio de forgas externas, seria
totalmente errado argumentar que a formacjio da Renamo teria sido
simplesmente imposta ou apoiada pelo exterior; uma perspectiva para analise
muito em voga para explicar as origens deste movimento.

14



Fortalecimento da Democracia Parlamentar nos Paises da SADC

A guerra em Mozambique tinha tambem uma base social domestica. A
atitude hostil da Frelimo para com as comunidades de camponeses, a sua polftica
rural assente em propriedades agrfcolas do estado e na concentragao da
populagao em aldeias, e a sua incapacidade para organizar um sistema de
marketing agrfcola satisfat6rio resultaram numa fundamental clivagem da
sociedade Mogambicana apos a independencia. Por um lado, estava a Frelimo
com o seu estado, a populagao urbana e alguns grupos da populagao rural que
se encontravam relativamente proximos e que beneficiavam da acgao do estado;
poroutrolado, a vasta populagao rural,afastadadopoderetratadacomosimples
objecto da modernizagao e - por vezes - acc.6es do estado partidario.

Este processo de marginalizagao e exclusao de parte da populagao
Mogambicana e dos seus lideres tradicionais, combinada com outros factores,
serviu para alimentar a base interna de apoio a Renamo.21 A base social da
Renamo encontrava-se descontente em resultado das polfticas de governagao
apos a independencia, que eram vistas pela populagao como inapropriadas para
o seu universo sociocultural. Contudo, essa base estava tambem envolvida em
animosidade de caracter socio-polftico e etnico, de origem historica ou
resultantes do perfodo de colonizagao, exacerbadas durante a luta pela libertagao
nacional e pela estruturagao do estado de Mogambique, independente.22 O
Zimbabu£ obteve a independencia em 1980 e a Africa do Sul, reagindo a ruptura
do 'graride' acampamento' na Africa Austral, iniciou a sua polftica de
destabilizacao regional, usando a Forga de Defesa Sul Africana (SADF) para atacar
os pafses vizinhos. No mesmo ano, Afonso Dhlakama sucedeu a Andre
Matsangaissa como lider da Renamo e o movimento comegou a receber apoio
da SADF. Ao longo dos ultimos anos da decada de 1980, os paises vizinhos, sob
pressao do governo de Mogambique, forgaram a Renamo a abandonar as suas
bases fora de Mogambique, resultando em que a Renamo ia construindo cada
vez mais campos armados dentro do pais. Em 1988, a Renamo tinha ganho o
controlo sobre a maior parte da regiao rural no centra e norte, confinando a
Frelimo as cidades costeiras e a umas quantas guarnigoes em vilas do interior.23

Em 1984, esforgos persistentes reduziram o isolamento polftico de Mogambique,
e a Africa do Sul e Mogambique assinaram o Acordo de Nkomati, tendo-se cada
um dos pafses comprometido a nao dar apoio a insurreigao contra o outro.

Em Setembro de 1986, Samora Machel morreu num desastre de aviagao,
quando o aparelho em que viajava se despenhou na Africa do Sul em
circunstancias misteriosas; Joaquim Chissano assumiu a presidencia em
Mogambique. Chissano havia ocupado ha muito o cargo de ministro dos
negocios estrangeiros de Mogambique, e ha muito ja acreditava que a guerra civil
era insustentavel. Chissano nao procurou contudo negociagoes imediatas, tendo
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antes consultado o exercito a fim de saber se seria possfvel uma derrota militar da
Renamo. Os altos escaloes do exercito reconheciam que a Renamo poderia ser
derrotada e, subsequentemonte, o governo atargou o orgamento da defesa.

O governo Mogambicano assinou tambem contratos com os governos do
Zimbabue, Malaui e Tanzania, tendo estes pafses destacado um numero limitado
de militares, ao longo das linhas de caminhos de ferro, nos corredores de Nacala
e da Beira em fins de 1986, como forma de proteger os interesses economicos
do pais; contudo, isto nao representou a derrota para a Renamo. Em 1987, a
Renamo alargou a sua operacao militar a todas as areas rurais e a algumas
cidades. O impacto foi enorme sobre o tecido social e cultural do pais, levando
a desordem e ao caos economico e social. A violencia tornou-se endemica, o que
resultou em panico no seio da comunidade, criando-se assim as condicoes para
uma violencia ainda mais desesperada e propagada. Em tais circunstancias, o
governo da Frelimo viu-se obrigado a seguir a rota das negociagoes, em ordem a
por termo a guerra civil em Mozambique.

Importantes mudancas de caracter politico comecaram a sentir-se na regiao
da Africa Austral, nos fins da decada de 1980: FW de Klerk subiu ao poder na
Africa do Sul e levantou a interdigao ao ANC; a Namibia obteve a sua
independencia; e as tropas cubanas safram de Angola. Estas mudancas deram
mais fmpeto as negociacoes em Mozambique. Depois do contacto inicial em
1988 e varias tentativas infrutfferas para organizar conversagoes com a mediagao
do Quenia e do Zimbabue, eventualmente tiveram infcio negociagocs, tendo a
comunidade Catolica de Santo Egfdio servido de medianeira.24 Joaquim Chissano
viajou por Mozambique, a fim de preparar o povo para a perspectiva das
negodagoes. Neste processo, deixou de usar a frase propagandista "bandidos
armados" e comecou a referir-se a Renamo pelo nome. Depois do Quinto
Congresso da Frelimo em Julho de 1989, Chissano voltou as suas atencoes para
os elementos de linha dura da Frelimo, persuadindo-os que o melhor interesse
de Mozambique estava em envolver a Renamo politicamente. Foi tambem neste
congresso que a Frelimo ratificou o abandono do Marxismo que havia constituido
a principal ideologia do partido.

Sob pressoes de cariz economica e social e apos anos de guerra civil, o
governo da Frelimo fez uma revisao ao seu rigor ideologico, face as novas
realidades nacionais e internacionais. Foi neste Congresso que a Frelimo tambem
resolveu liberalizar o sistema politico, criando a plataforma para futuras eleigoes
multipartidarias. Esta iniciativa trouxe para o partido o apoio de doadores
internacionais e assegurou-lhe o controlo sobre o processo de reformas politicas.
Em 1990, a Frelimo introduziu uma nova constituigao que permite eleizoes
multipartidarias e concede novas liberdades aos orgaos mediaticos. A constituizao
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estipulava os pilares da democracia, fazendo expressa men^ao a justica social,
governo pela lei e pluralismo polftico.

Interessante que, o pluralismo tenha sido introduzido durante a guerra e antes
de conversagoes directas terem sido iniciadas e numa altura em que a Frelimo
ainda se manifestava hesitante a respeito da serventia do pluralismo polftico. A
nova constituigao foi usada para destruir o seu oponente, ao oferecer a certos
Ifderes da Renamo a oportunidade de abandonarem a luta militar e formarem um
partido polftico, ganhando assim tambem apoio de institutes financeiras
internacionais. Acima de tudo, a Frelimo reconheceu que o pais tinha atingido
um ponto em que o sistema de partido unico nao podia continuar a funcionar
como acontecera antes.25 Os Ifderes da Renamo compreenderam tambem que a
sua sobrevivencia so poderia ter cariz polftica. O contacto informal entre a
Frelimo e a Renamo aumentou em 1989 e, em 1990, com reunioes realizadas no
Botsuana, Quenia, Malaui, Zambia e Zimbabue. As negociagoes oficiais,
contudo, tiveram infcio em Roma no mes de Julho de 1990; estas conversagoes
foram diffceis e avangaram a passo lento, tendo atingido o seu fim em Outubro
de 1992 com a assinatura do acordo de cessar fogo entre a Frelimo e a Renamo,
pondo efectivamente termo a guerra.

O fim da guerra e a decisao de entrar num perfodo de transigao para a polftica
multipartidaria nao foi tanto o resultado de pressoes vindas de baixo, mas sim um
processo de 'regateio' de elite, envolvendo o governo, a oposicao armada e os
mediadores internacionais, entre eles a maior parte dos pafses doadores. O
Acordo Ceral de Paz (ACP) foi um acordo entre a alta lideranga da Frelimo e da
Renamo que, desde infcio, marginalizaram qualquer outra voz, notavelmente a
voz da oposi^ao nao armada.26 O novo acordo polftico era, portanto, o resultado
de um tratado elitista.27

Reform as institucionais: De democracia popular para democracia
multipartidaria

Quando Mozambique obteve a independencia a 25 de Junho de 1975, a Frelimo
encontrou-se numa posigao diffcil. O tesouro do estado estava vazio, mas as
expectativas eram elevadas. A Frelimo herdou um estado nitidamente fragil com o
governo e a economia nas maos de pessoal nao experiente com pouca formagao
formal e, na sua maioria, analfabeto. Apesar da confusao polftica e administrativa,
a Frelimo declarou a sua propria visao de unidade nacional com base na ideologia
e nos programas de inspira^ao socialista, que tinham germinado durante a luta
pela libertagao, consolidando rapidamente o governo de partido unico e a
implementagao de uma vasta gama de outras medidas que visavam restringir a
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oposicao e estabelecer o controlo sobre a populaca.28 Em linha com o socialismo,
a Frolimo empenhou-se perante uma economia de plancamento centra I izado,
que tambcm cobria actores polfticos, o processo de tomada de decisoes e a
sociedade como um todo. A centralizacao foi o metodo de governacao imbutido
na constituicao de 1975, e confirmado pela Frelimo em 1977.29

Durante a era de partido unico, Mozambique organizou eleicoes regulares,
particularmcnte eleicoes parlamentares, que eram levadas a cabo de forma
pacifica. Dcsde a independencia, as provfncias tinham sido as importantes
unidades territorials no processo de seleccao para a Assembleia Nacional ou
parlamento. A capital - Maputo - e considerada como uma provfneia.

Existem dez outras provfneias que sao: a Provfncia de Maputo, Gaza e
Inhambane no sul; Manica, Sofala, Tete e Zambezia no centro e centro-norte do
pais; e no extremo norte, Nampula, Cabo Delgado e Niassa.

A constituicao de partido unico em Mozambique providenciava para a
Assembleia Popular, mas a sua composicao e o criterio para eleicao dos seus
membros foram deixados em abetto. A medida que as ideias tomavam forma, a
constituicao ia sendo emendada em conformidade, comegando com a provisao
para assembleias provinciais em 1976. Em 1977, foi finalmente formada uma
Assembleia Popular, que foi o vertice de uma piramide de assembleias
indirectamente eleitas. O voto popular directo teve lugar apenas ao mais baixo
nfvel (localidade e cidade). As assembleias distritais e provinciais eram por seu
lado eleitas indirectamente a partir de baixo. As assembleias provinciais elegiam
entao a Assembleia Popular nacional.

As primeiras eleicoes pos-independencia podem ser caracterizadas como um
modelo topo-base, fortemente influenciadas por Ifderes e ex-combatentes na luta
pela libertacao, e com firme controlo sobre o processo de seleccao de
candidatos. As causas fundamentais para tal assentavam na propria natureza do
novo poder, nomeadamente:

• as origens militares do treino polftico da maior parte dos elementos da
Frelimo;

• a autoridade concedida ao novo poder pelo caracter da luta para libertacao
nacional e fortemente carismatico caracter do seu lider;

• o tipo de sociedade que a Frelimo herdou, e que era caracterizada por
elevados niveis de sabotagem politica e economica;

• o impacto da luta ideologica interna entre diferentes grupos, que provocou
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serias rupturas. Os protagonistas desta crise reapareceram no palco politico de
pafs, e os que ocupavam o poder receavam que pudessem procurar apoio
e"tnico ou regional, e que pudessem representar importante interesse
estrangeiro; e

• a urgente necessidade do novo poder consolidar a sua propria posigao num
contexto geograficamente hostil.30

A eleigao de deputados em 1977 foi feita com uma unica lista de candidatos
escolhidos pelo Comite Central da Frelimo, e que foi unanimemente adoptada
pelas assembleias provincials na sua primeira sessao. As eleicoes realizadas em
Setembro-Novembro de 1986 viram alargar-se a pratica democratica. Os
candidatos tinham entao de ser aprovados pela Frelimo, mas nao tinham de ser
membros do partido. Nessa ocasiao, as proprias assembleias provincials eram
responsaveis pela escolha dos deputados para a legislatura nacional - a
Assembleia Popular. Uma outra inovagao foi o uso de voto secreto nao apenas
no tocante a Assembleia Popular, mas tambem na votacao a nfvel provincial
urbano e distrital.

A adopcao de urn sistema multipartidario representava que passavam a ser
necessarios novos tipos de instituicoes polfticas. Durante as negociagoes para a
paz, ambos os lados haviam concordado que a participacao polftica efectiva
requeria que as pessoas tivessem liberdade para se juntarem e falarem, para
constitufrem associates, para formularem e apresentarem as suas exigencias, e
devia haver tambem liberdade de imprensa necessaria para obter e disseminar
essa informagao. Era necessario estabelecer institutes atraves das quais essas
exigencias pudessem ser ouvidas e consideradas. Para se criarem as condicoes
propfcias a uma efectiva participacao polftica e ao multipartidarismo, teriam de
ser estabelecidos parametros legais para eleigoes competitivas, como por
exemplo a lei eleitoral e a criagao de urn organismo eleitoral.

A constituigao Mogambicana era a principal fonte de lei eleitoral e
providenciava os princfpios basicos dos direitos e liberdades politicos. Entre estas
liberdades, destacavam-se a liberdade de expressao,31 de imprensa,32 de
assembleia,33 de associagao,34e a liberdade para formar partidos.35 A constituigao
foi tambem a fonte para producao de outros pedacps de importante legislagao
inextricavelmente ligadas as eleigoes, como por exemplo (e citando apenas as
que mais se destacam) a lei sobre partidos polfticos,36 liberdade de associacao,37

liberdade de assembleia e manifestagoes,38 e a liberdade de imprensa.39

O AGP providenciou alguns outros parametros para as eleigoes
multipartidarias de 1994: definia os principios gerais para os partidos polfticos, o
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processo de registo, os criterios para estabelecimento da Comissao Nacional de
Eleic.6es - CNE, o papel dos observadores internacionais, etc. O ACP foi
posteriormente submetido de jure a constituicjio. O AGP foi aprovado como lei40

pela assembleia Mogambicana, formalmente, e o seu peso legal passou a ser
portanto inferior ao da constituigao.

Com base na constituigao e no AGP, foram preparados, para lei, os princfpios
eleitorais. A lei eleitoral foi adoptada para urn perfodo especffico de eleigoes e foi
tracada com base na liberdade e na democracia. Contudo, a lei eleitoral guardava
uma discriminacao dupla contra cidadaos Mocambicanos, normalmente nao
residentes no pais. Estes cidadaos perderam o direito ao voto tanto nas eleic,6es
presidenciais como nas eleiooes para a assembleia.41

A lei eleitoral determinava que o sufragio devia ser exercido atraves de um
voto livre individual com peso igual; isto significa que cada eleitor podia depositar
um voto secreto para cada categoria. Ficava assim reforcada a ideia de que "todos
os votos tinham o mesmo peso: nenhum voto tinha maior valor do que qualquer
um outro".42

A 30 de Novembro de 1990 entrou em vigor uma nova constituic.ao - cuja
preparagao nao havia envolvido a Renamo - providenciando os parametros para
o sistema multipartidario. A Parte III, Orgao do Estado, estipula que instituigoes
representativas devem ser escolhidas para as eleigoes nas quais os partidos
politicos competem atraves de "voto dirocto, secreto, pessoal e periodico".
Previamente, o presidcnte da Frelimo era automaticamente o presidente da
republica. Com esta nova constituigao, o presidente da republica seria portanto
eleito por sufragio universal directo, para um mandato de cinco anos.

Enquanto que, ao abrigo do anterior sistema, as assembleias populares eleitas
indirectamente em Mozambique tinham tido um elemento de proporcionalidade
edificada, estava agora previsto um sistema FPTP - Primeiro a Atingir a Marca,
tanto para as eleigoes presidenciais como para as da assembleia.

Porem, durante as conversagoes de Roma que levaram a assinatura do ACP -
Acordo Ceral de Paz - a Renamo conseguiu fincar a sua posigao com respeito ao
tipo de sistema eleitoral, rejeitando o sistema maioritario FPTP43 e insistindo num
sistema de representagao proporcional (RP), que foi subsequentemente guardado
no AGP.4'1 A Renamo escolheu este sistema, que se acredita acomodar melhor os
conflituosos interesses regionais e etnicos dos principals partidos contestantes. A
provmcia continuou a ser a principal unidade territorial no processo de seleccao
para a Assembleia Nacional, tendo sido introduzido um limiar de pelo menos 5%
do voto a mvel nacional para que qualquer partido se qualificasse para um
assento na assembleia.

Os 250 assentos na futura assembleia foram atribufdos as 11 provfneias (dez,
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mais a cidade de Maputo) com base no numero de eleitores registados. Em 1994,
a provfncia de Nampula ocupava o maior numero de assentos (reteve esta
posicao nas eleigoes de Dezembro de 1999, apesar de ter perdido quatro
assentos depois de um novo recenseamento eleitoral). Os assentos foram
distribufdos da seguinte forma: Nampula 54; Zambezia 49; Cabo Delgado 22;
Sofala 21; Inhambane 18; Cidade de Maputo 18; Gaza 16; Tete 15; Manica 13;
Provfncia de Maputo 13; e Niassa 11. Cada provfncia passou a ser assim um
amplo circulo eleitora! com multiplos membros. Foi adoptado um sistema de lista
de partido (RP), com os votos a serem convertidos em assentos usando o metodo
d'Hondt.45

Apos serem decididos os mais relevantes principios concernentes aos
regulamentos do jogo eleitoral, era necessario criar instituicoes que pudessem
fazer a gestao e controlar o processo. Em conformidade com o AGP e,
subsequentemente, a ratificacao da Lei Eleitoral/6 foi formada a CNE (Comissao
Nacional de Eleigoes) para organizar e gerir o processo eleitoral. A CNE, que fez
a gestao das eleigoes de 1994, incluia 21 membros: dez membros foram
nomeados pelo governo, sete pela Renamo e tres por partidos nao armados da
oposigao. O presidente da CNE foi nomeado pelo presidente de Mozambique
com base em "consenso e unanimidade" entre todos os membros.47 O presidente
era assistido por dois vice-presidentes: um do governo e outro da Renamo.48

Foi entao formada a Secretaria Tecnica da CNE para Administragao Eleitoral
(STAE) para fiscalizar questoes de ordem tecnica e operacional. Esta era
administrada por um director geral, nomeado pelo presidente da republica e por
dois vice-directores, um nomeado pela Renamo e o outro pelos partidos nao
armadas da oposigao: todos os tres tinham direito a participarem nas reunioes da
CNE, onde poderiam discutir qualquer questao relacionada com as reunioes ou
com as eleigoes, mas nao podiam votar.49 O STAE central era constituido por 50
especialistas: 25 nomeados pelo governo, nove pela Renamo, quatro pela
oposigao nao armada e 12 pela ONU.

Foi tambem estabelecido um Tribunal Eleitoral para ser o organismo judicial
com poderes para julgar casos envolvendo litigates concernentes ao processo
eleitoral, como apelos contra decisoes da CNE respeitantes a qualquer questao
eleitoral. Devido ao elevado grau de desconfianca, que prevalecia entre os
principais actores, e em ordem a fazer face as duvidas concernentes a
imparcialidade dos juizes Mocambicanos, a ONU foi convidada, em 1994, a
nomear juizes nao Mogambicanos com "reconhecida competencia tecnica e
profissional" para tratarem de quaisquer possfveis questoes que se levantassem
concernentes ao processo eleitoral. Os Mocambicanos, nomeados para este
tribunal, foram Jose Trindade, um juiz do Supremo Tribunal, e Luis Madeira, um
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juiz do Tribunal da Cidade de Maputo. O Secretario Geral da ONU, na altura,
Boutros-Chali, nomeou os juizes Michel Cot (de Franca), Mariano Finally
Oyanguren (Nicaragua), Joao Moreira (Portugal), e dois juizes suplementares,
Walter Ramos da Costa Porto (Brasil) e Juan Ignacio Cracia Rodriguez (Chile).50

Contrariamente ao que acontecera em 1994 quando o Tribunal Eleitoral era
composto por advogados de diferentes paises e ficara sub-tutela do governo de
Mozambique e a ONU, o Tribunal Eleitoral de 1999 era constituido por
advogados Mocambicanos que trabalhavam sob forte influencia do governo da
Frelimo.

Em 1995, os principals partidos polfticos, representados na assembleia da
republica, estabeleceram varias comissoes para discutirem possfveis emendas
cohstitucionais, como forma de criarem novos parametros polfticos para as
eleicoes de 1999. Os quatro anos seguintes foram passados a preparar uma
revisao detalhada de reforma para a constituicao, visando fazer alteracoes ao
papel e aos poderes, tanto do presidente como do primeiro ministro. A Frelimo
e a Renamo concordaram ambas na devolucao dos poderes presidenciais a favor
de maior autonomia para o primeiro ministro. Contudo, durante o debate final (e
a ultima hora), a Renamo desafiou o consenso que tinha sido alcangado para um
regime semi-presidencial e propos a retenc_ao do sistema presidencial,
argumentando que apos consultas com a populacao se tinha verificado que o
sistema presidencial era o que merecia maior aceitacao entre eleitores.

A Renamo argumentou que o proposto regime semi-presidencial iria
transformar a estrutura do governo de estado unitario para um sistema de
governacao quase federal. O governo da Frelimo apresentava-se indeciso e
dividido quanto ao regime a adoptar: semi-presidencial ou presidencial. Certos
reporteres como Carlos Cardoso, Machado da Graca e Salomao Moyana
argumentaram que o sistema presidencial beneficiaria a ala da Frelimo ligada ao
governo. Esta ala, obviamente, nao queria adoptar o regime semi-presidencial,
enquanto que a outra queria faze-Io. O que era obvio era que a Frelimo apoiava
a ideia de um estado unitario e nao um estado federal. Nestas condic.6es, as
propostas alteracpes a constituicao e ao sistema politico nao avanc.aram. As
eleigoes de 1999 realizaram-se com base num sistema presidencial e a unica
importante revisao constitucional introduzida relacionava-se com a composigao
das duas principais institutes responsaveis pela actividade eleitoral em
Mozambique, a CNE e a STAE,51 e a forma como estas estruturas seriam
organizadas e como iriam operar a diferentes nfveis.

Enquanto que em 1994 os membros do organismo eleitoral tinham sido
cleitos pelo governo, Renamo e partidos de oposigao nao armados, os membros
do organismo eleitoral para as eleigoes de 1999 foram nomeados pelos partidos
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representados na assembleia (Frelimo, Renamo e Uniao Democratica [UD]) e em
conformidade com o princfpio de representatividade,52 demonstrando uma
mudanga para uma clara distingao entre partido (neste caso, a Frelimo) e
governo. Verificou-se a mesma evolucao com respeito a nomeagao de vice-
directores para a STAE, que viria mais tarde a transform a r-se num departamento
civil permanente. Outra importante mudanga visivel foi no processo de tomada
de decisoes: enquanto que o consenso era legalmente obrigatorio na CNE de
1994, agora era recomendado mas nao imposto. Estas mudangas demonstram
um movimento no sentido de praticas comuns democraticas, mas nao reflectem
necessariamente a normalizagao em termos de confianga politica.

Para as eleigoes de 1999, a CNE descentralizou a sua decisao e organismos
de supervisao, deixando-os encarregues de verificarem a legalidade e justeza de
todos os actos eleitorais. A CNE englobava agora 17 pessoas, 15 das quais tinham
sido nomeadas proporcionalmente pelos partidos representados na assembleia e
duas pelo governo. A nfvel provincial, a CNE devia ter sete membros: um
nomeado pelo governo e seis pelos partidos polfticos representados na
assembleia. A nivel distrital e municipal, o governo deveria nomear um membro
e os partidos na assembleia nomeavam quatro membros.53 A lei sublinha tambem
que a pessoa que ocupasse a presidencia da CNE fosse escolhida por consenso
alcancado entre os outros membros da CNE, e formalmente nomeada pelo
presidente da republica, porem, nao foi alcanc,ado consenso neste sentido. Dos
quatro nomes submetidos pelo presidente, o Reverendo Jamisse Uilssson Taimo
foi escolhido para presidir a CNE - uma situagao que nao garantia a CNE total
objectividade e imparcialidade.

Duas outras institutes foram tambem criadas com vista a implementagao
das actividades eleitorais e monitorizagao: uma STAE diferente e um Conselho
Constitucional. Nos termos da STAE, o primeiro ministro nomeou o director gcral
e os dois assistentes foram nomeados pelos dois principals partidos representados
na assembleia. Estes executivos da STAE tinham direito a participarem nas
reunioes plenarias da CNE, sem direito a voto. A STAE estava apenas subordinada
a CNE durante as fases de preparacao e implementac,ao, tais como o registo e o
voto. Logo que tivessem expirado estes perfodos, a STAE era parte integral do
Ministerio para Administragao Publica. A STAE era tambem a gestora financeira
do processo eleitoral, incluindo custos operacionais e de apoio incorridos pcla
CNE. Assim, a CNE, como orgao de supervisao do estado, estava financeiramente
dependente da STAE. Para as eleigoes de 1999, nao foi estabelecido nenhum
tribunal de foro: O Conselho Constitucional funcionava como tribunal de
apelacao para todos os protestos nao resolvidos e relacionados com o processo
eleitoral. Alem disso, o Conselho Constitucional tinha de aprovar os candidatos
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presidenciais e validar os resultados eleitorais. Apesar do Conselho Constitutional
ser um orgao legal, nao tinha ainda sido fisicamente constitufdo: o seu mandato
era levado a cabo pelo Supremo Tribunal. A ausencia de um Tribunal eleitoral
reduzia a possibilidade de quaisquer apelagoes.54

De uma forma geral, os parametros legais para a competigao polftica em
Mozambique assentavam na constituigao de 1990, no ACP e nas institutes
polfticas como a STAE, a CNE e o Tribunal Constitucional, providenciando
garantias solidas de direitos politicos e competicao politica.55

As primeiras eleicoes multipartidarias em Mozambique, realizaram-se em
1994, pondo termo ao longo perfodo de conflito civil. Em contraste com o que
se passara na America Central, onde as eleiooes eram uma 'fachada' e
assentavam em limitada participac,ao de cidadaos, as eleicoes de 1994 e de
1999, em Mozambique, assinalaram o envolvimento dos cidadaos na
consolidac.ao da democracia, onde os principais partidos polfticos (Frelimo e
Renamo) confirmaram a sua capacidade de adaptacao, ao sobreviverem a
transic,ao. A lideranca e os membros do partido da Frelimo tinham ganho muita
experiencia durante os 20 anos de governagao para adaptarem o partido a um
sistema multipartidario; e, apesar de ser carente de recursos humanos e de
experiencia, a Renamo conseguiu tambem com sucesso transformar-se de
movimento guerrilheiro em organizagao politica capaz de desafiar o partido
governante, a Frelimo.

Campanhas eleitorais

A campanha de 1994

Mozambique nao possuia uma historia de campanhas durante as eras pre-
colonial, colonial e pos-colonial. A introdugao da polftica multipartidaria em
1994 criou, pela primeira vez, a oportunidade para diferentes Ifderes e partidos
fazerem campanhas e apresentarem os seus programas e os seus pontos de vista.
Nao foi surpresa para ninguem o facto da Frelimo e da Renamo terem dominado
a campanha eleitoral de 1994, usando diferentes estrategias e mensagens para
apresentar os seus programas e cativar eleitores.

Contudo, sem ideologias claramente definidas, as campanhas eleitorais
baseavam-se mais no debate a respeito do passado em termos de guerra civil,
origens dos partidos de oposigao e pontos fracos da politica da Frelimo pos-
independencia (fixagao em vilas e marginalizac,ao) e nao tanto no que seria feito
para reduzir a pobreza e o crime, para combater a corrupcao e para reconstruir as
infra-estruturas do pafs. Os partidos defendiam polfticas economicas semelhantes,
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ambos prometendo que iriam estabilizar a situagao macro economica e substituir
o planeamento central adoptado no passado por uma economia livre de mercado.

A principal mensagem, que a Frelimo procurou transmits nas eleigoes de
1994, era que, sozinha, tinha libertado o pafs e que so a Frelimo poderia manter
a estabilidade em Mozambique e reconstruir o pafs. A Frelimo concentrava-se em
recordar aos Moc,ambicanos o sofrimento que Ihes tinha sido infligido durante a
era colonial e tambem em resultado da guerra civil empreendida pela Rename56

Chissano e os seus colegas tentaram apresentar os partidos de oposigao como
forgas polfticas externas, criadas por aqueles que nunca tinham aceite a
independencia de Mozambique. Em vez de expor a sua polftica, a lideranga da
Frelimo apresentava as eleic.6es de 1994 como uma continuac.ao da luta para a
libertac.ao de Mozambique. A mensagem, incutindo o eleitor a votar na Frelimo
porque isso iria libertar Mozambique, ainda se mantem relevante para algumas
pessoas, particularmente em Cabo Delgado e na parte sul do pafs.

Muitos Ifderes da Frelimo, a nfvel local, fazem correr rumores de que
Dhlakama era um ladrao e que a Renamo matou pessoas e destruiu escolas,
hospitais, firmas, estradas e pontes.57

A Frelimo baseou a sua campanha em questoes de Hberalizazao economica e
prometeu criar uma economia livre de mercado e reconstruir as infra-estruturas
basicas. A campanha da Frelimo baseava-se tambem no estilo pessoal de
lideranga de Chissano e na sua capacidade: a sua imagem era amplamente usada
em anuncios impressos, programas de estrada e concentrazoes polfticas,
retratando-o como o homem que havia trazido a paz e a reconciliazao, que
podia cumprir as suas promessas e que gozava de uma solida reputazao
internacional e de firme apoio entre as diferentes faczoes da Frelimo.

Os partidos de oposizao, particularmente a Renamo, usaram uma abordagem
diferente. A Renamo atacou o governo da Frelimo pelos crimes sociais,
economicos culturais e polfticos que havia cometido contra os Mozambicanos
durante a era de partido unico. A Renamo concentrou-se deliberadamente nos
aspectos impopulares das autoritarias iniciativas de desenvolvimento da Frelimo.
Personalidades da Renamo, como Dhlakama, Vincente Ululu, Raul Domingos,
David Aloni e seus colegas, realizaram concentrazoes polfticas por todo o pafs, a
fim de recordarem a populac,ao os pecados do governo unipartidario da Frelimo.
Aqui se inclufam a detenzao sem julgamento, mortes misteriosas, o
constrangimento das pessoas para abandonarem as suas crengas religiosas, a
aboligao dos Ifderes tradicionais, os programas de fixagao em aldeias e a
nacionalizazao das propriedades privadas. A Frelimo foi retratada como um
movimento autoritario, Marxista-Leninista que nunca iria mudar, enquanto que o
presidente da Renamo, Dhlakama, era retratado como o pai da democracia.
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A Renamo procurou agressivamente fazer uso do factor etnico para sua
vantagem. Argumentava ser um partido mais incluso do que a Frelimo, retratando
a Frelimo como um movimento do sul, composto apenas por gente da raca
Changana. Quando Dhlakama falava as gentes nas regioes centro e norte de
Mozambique, normalmente dirigia-se as pessoas usando referencias etnicas,
como por exemplo "meus irmaos Makwa" ou meus "filhos e filhas Sena" - uma
pratica que havia sido proibida durante anos dos discursos nacionalistas.50 {A
Frelimo tinha uma abordagem pro-modernizacao quando subiu ao poder em
1975, dirigindo-se a todas as pessoas simplesmente como Mocambicanos e
desencorajando o uso de referenda de caracter etnico. A Frelimo acreditava ser
necessario eliminar todos os vestfgios de identificacao etnica como os nomes,
sfmbolos e organizacoes que defendiam esses valores.)

Por contraste, a guerra civil da Renamo baseava-se na manipulac,ao dos
valores tradicionais como a crenca religiosa, os lideres tradicionais e a identidade
etnica.59 Durante a campanha, os estrategas da Renamo decidiram usar maior
numero de activistas eleitorais dos grupos que nao se encontravam bem
representados no governo da Frelimo, especialmente entre o nucleo dos velhos
Crioulos do norte (Vale do Zambeze, llha de Mozambique e llha do Ibo), a elite
Ndaws-Senas, a elite Makwa-Lomwe, lideres tradicionais e religiosos. Neste
perfodo de campanha, os activistas da Renamo foram forcados a falar
essencialmente nas linguas locais e a usarem as cores que representavam os
valores dos Mocambicanos do norte e do centro do pais. Dhlakama pretendia
recordar as pessoas, particularmente aqueles do centro e do norte, que haviam
sofrido sob o sistema de partido unico, enquanto retratava a Renamo como o
partido que apoiava aqueles que tinham sido marginalizados.

A Renamo prometeu abolir as aldeias comunais (programa de fixacao em
aldeias), prometeu restituir a autoridade aos lideres tradicionais, restituir os
direitos de propriedade privada, devolver todas as propriedades que tinham sido
nacionalizadas e estabelecer um bom relacionamento com os brancos (ou sejam
os colonialistas capitalistas) que tinham sido forgados a abandonarem
Mozambique no periodo inicial da independencia.

A campanha eleitoral de 1994 concentrou-se no passado. De uma forma
geral, todos os partidos politicos fracassaram quanto a abordarem seriamente os
problemas economicos e sociais com que se deparava o pais.

A campanha de 1999

Por contraste, as campanhas eleitorais de 1999 foram mais vagarosas em termos
de desempenho do governo e desempenho da oposicao na assembleia. Em
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1999, a Frelimo deu realce as questoes e a sua capacidade para governar.
Chissano argumentou que o seu partido se tinha seriamente debrugado sobre a
procura de solucoes para os problemas de Mozambique e demonstrou vontade
de por os seus pianos em pratica. Chissano acusou a Renamo de nao ser
proficiente em nada a nao ser a destruigao. Com retorica, perguntou as multidoes
quantas escolas, hospitals e estradas tinham sido construfdas na suas vilas ao
longo dos dez anos anteriores e qual tinha sido o governo que tinha feito chegar
a agua e a electricidade as suas comunidades - ao que as multidoes responderam
a "Frelimo!". Chissano recordou depois as suas audiencias dos devastadores
efeitos da sabotagem da Renamo durante a guerra civil.

Chissano realcpu tambem que as reformas economicas de Mozambique
tinham sido proclamadas como algumas das mais bem sucedidas em Africa e que,
durante o seu mandato de dez anos, o pais atingira uma taxa media de
crescimento economico de 10%, a mais elevada do continente. Contudo, a
lideranga da Frelimo admitiu que o impacto positivo deste crescimento
economico ainda nao se tinha feito sentir ao nfvel dos cidadaos comuns e que
muito havia ainda a fazer para melhorar a situagao de todos os Mocambicanos.
Chissano realc,ou o empenho do seu partido quanto a aliviar a pobreza e reduzir
a taxa de desemprego. Em ordem a combater a pobreza, a Frelimo prometeu
promover urn "rapido crescimento economico sustentaVel" visando,
particularmente, motivar os sectores de trabalho intenso da economia a criarem
mais oportunidades de emprego. Afastando-se da sua anterior polftica, a Frelimo
declarou que "o desenvolvimento de uma classe nacional solida de negocio e urn
dos pilares para a consolidazao da soberania nacional".

Chissano destacou ainda o perigo com que Mozambique se deparava se a
Renamo ganhasse as eleigoes, indicando que a Renamo tem falta de proficiencia
e de recursos humanos para gerir o pais eficazmente, que apresenta directrizes
polfticas pouco claras e que nao goza do mesmo grau de confianga internacional
que e dispensado a Frelimo, sobretudo no seio do Banco Mundial e do FMI.

Chissano tentou retratar a Renamo-Uniao Eleitoral (Renamo-EU) como
incapaz sugerindo que, com a sua lideranza, o pafs iria simplesmente retroceder.
Nos comfcio polfticos da Frelimo, eram entoadas cancpes que denegriam a
oposizao, como as que se seguem:

Dhlakama 6 um feiticeiro; Chissano e pai; a Renamo £ feiticeira; a Frelimo

e pai

Eu vou votar por Chissano; eu vou votar na Frelimo

Nao votem em Dhlakama porque ele e feiticeiro e pode destruir o pais;

Nao vote na Renamo.
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A Frelimo fez campanha na premissa que precisava de mais um mandato no
poder para completar a missao que havia iniciado com a libertagao de
Mozambique, destacando a sua maior competencia e experiencia em gestao
economica.

Por seu lado, a Renamo capitalizava no descontentamento geral face ao ritmo
de crescimento economico e assimetria regional, usando o lema: "Vamos mudar
Mozambique." Concentrava-se nos aspectos negativos do desempenho da
Frelimo, particularmente os aspectos relacionados com as divisoes socio-
economicas entre o sul - que tinha recebido a maior fatia do recente
investimento estrangeiro directo - e o resto do pais, onde a pobreza e o
subdesenvolvimento prevaleciam em elevada escala.

A Renamo concentrou-se tambem na corrupgao, elevadas taxas de impostos,
baixa qualidade dos services hospitalares e sistemas de educacao, e ainda no
baixo padrao de vida nas areas rurais. A administracjso de Chissano foi bastante
criticada pela ma gestao financeira e corrupgao. Com respeito a corrupgao, os
defensores da Renamo usavam cangoes para desacreditar o partido governante,
como pode ver a seguir:

Chissano e ladrao; Nao votem ne/e

A Frelimo e Marxista; Esta cheia de ladrdes

Os ladroes devem eslar nas prisoes e a nao a governar o pais

Dhlakama e o homem para a mudanqa; Votem nele

Se votarem nele vao saber para ond& vao os vossos impostos e para onde

vai o dinheiro dos doadores; Votem para a mudanga e a transparencia

A Renamo e Dhlakama sao a (onte da mudanqa e da integridade,

A Renamo declarou que no governo iria "defender uma economia de mercado
assente na iniciativa privada, onde a liberdade e o respeito pelos direitos sociais
e humanos [eram] condigao indispensavel para o bem estar de todos os
Mogambicanos".60 O programa da Renamo destacava o desenvolvimento rural
que reflectia os requisitos dos camponeses e suas tradic,6es e costumes. Contudo,
as propostas de polftica da Renamo-EU eram vagas e careciam de pianos
manifestos para a sua implementac,ao.

Portanto, em suma, a campanha eleitoral de 1999, apesar do seu discurso,
assentava ainda no passado (guerra civil) e concentrava-se por um lado no
desempenho da Frelimo e, por outro, na falta de capacidade da Renamo para
gerir o pafs. Tal como tinha acontecido com a campanha eleitoral de 1994, os
partidos politicos em geral falharam quanto a abordarem com seriedade os
muitos e prementes problemas economicos e sociais com que o pafs se deparava.
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Assim, nas primeiras duas eleigoes multipartidarias de Mozambique, a
competigao parecia basear-se nas persona I idades e politica proteccionista, em
vez de nos princfpios solidos ou bem formulados dos programas e directrizes
polfticas.

A campanha de 2004

A campanha eleitoral de 2004 voltou a concentrar-se na Frelimo e na Renamo-
EU; contudo, alguns partidos minoritarios, particularmente o Partido para o
Desenvolvimento Democratico (PDD) - urn novo partido formado por urn ex-
proeminente Ifder da Renamo, Raul Domingos, oito meses antes das eleic,6es - e
o Partido Independente Moc,ambicano (Pimo), liderado por Yacub Sibindy,
tentaram assegurar que a campanha nao se concentrasse apenas na Frelimo e na
Renamo-EU. Tremendos esforgos foram desenvolvidos por estes dois pequenos
partidos para se apresentarem como os "males menores" entre os dois "grandes
males"- para usar a frase que foi usada pelo Ifder do PDD no comicio realizado
na provincia de Sofala. O PDD fez campanha sob o lema "alternativa
democratica" e o Pimo com o lema "o poder da moralidade".

Estes dois partidos politicos realizaram varios comicios para apresentarem os
seus candidatos ao eleitorado e para explicarem tambem os seus manifestos e as
suas questoes. Os principals assuntos nacionais para o PDD eram as mudangas
nas condic,6es economicas e socials, desenvolvimento e melhoria da democracia.
Dentro dos cfrculos eleitorais e entre eles, as questoes variavam mas tendiam a
concentrar-se em volta da melhoria das redes de estradas, melhores infra-
estruturas agrfcolas, sistemas de saude rurais eficientes, sistemas educacionais
solidos e mais postos de trabalho nas areas rurais.

O PDD identificou a educagao como a sua mais alta prioridade, e declarou
que o sistema educacional Mogambicano "nao pode continuar a ser um centro
de expericncias pedagogicas de baixa qualidade". Prosseguiu destacando: "Um
sistema educacional de qualidade 6 a base para o futuro da nossa nac,ao ... um
povo sem educagao de qualidade nao pode derrotar a pobreza."61 As
"penetrantes" reformas propostas pelo PDD incluiam oferta de lanches e
uniformes gratuitos para as criangas das escolas primarias. Os salarios dos
professores seriam aumentados e seriam pagos a tempo e horas. (Uma
consistente queixa dos professores era que recebiam os seus salarios por vezes
com meses de atraso) As escolas, institutos e universidades seriam "rigorosamente
avaliados" em termos da sua produtividade e resultados. Uma notavel proposta
referia a criagao de "escolas moveis e cursos temporarios que deveriam funcionar
nas comunidades onde nao fosse possfvel estabelecer escolas permanentes". As
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suas fungoes incluiriam providenciar cursos de alfabetizagao para "adultos,
comunidades isoladas e criangas pobres". Em termos tanto de educagao como de
saude, o PDD declarou que poria fim a corrupgao. Os cuidados de saude seriam
"humanizados", seriam criados "melhores servicos de emergencia" melhores
servigos e instalac,6es para maes e filhos, e seriam construfdos mais hospitals com
mais camas a serem adicionadas as enfermarias existentes.

Apesar da existencia do PDD, do partido Pimo e de outros partidos polfticos,
a batalha eleitoral continuou a ser disputada entre os dois "elefantes": Frelimo e
Renamo.

Enormes esforc.os foram desenvolvidos pelo candidato presidencial da
Frelimo, Armando Cuebuza e pelo candidato da Renamo-EU, Afonso Dhlakama,
em ordem a explicarem as questoes a sua base de simpatizantes em varias Imguas
e dialectos na radio, na televisao e nos comfcios da campanha. Um marco
importante da campanha de 2004 foi a sofisticada campanha publicitaria da
Frelimo nos orgaos mediaticos e os seus detalhados manifestos.

Para 2004, a Frelimo mudou o lema da sua campanha de "um futuro melhor"
usado nas eleigoes de 1994 e 1999, para "a forca da mudanc,a". Esta mudanga
baseava-se em tres factores: primeiro o "melhor futuro" que fora prometido aos
Moc^mbicanos em 1994 e em 1999 nunca se tinha materializado. Durante este
perfodo, o numero de desempregados aumentou, o crime aumentou nas grandes
cidades e o governo de Chissano parecia incapaz de fazer frente a estes problemas.
Segundo, a administragao de Chissano foi abalada por um numero de escandalos
de corrupgao e a oposicao naturalmente capitalizou nas falhas do governo de
Chissano e no seu partido. Em terceiro lugar, a Frelimo tinha um novo candidato
presidencial que era apresentado como um homem consistente, disciplinado e um
Ifder empenhado que se preocupa com os interesses nacionais. Durante a
campanha eleitoral, a Frelimo tentou mostrar que Cuebuza era o homem para
combater a corrupgao e para injectar sangue novo no partido Frelimo.

Guebuza prometeu: continuar a ir ao encalc.o de uma polftica economica
voltada para os mercados, mas com uma abordagem diferente; reduzir a
pobreza, combater o crime e tomar drasticas medidas para combater a
corrupc.ao.

Guebuza disse a uma multidao, em Nampula, que tinha de ser posto termo a
desobediencia civil e a dosordem. A luta contra a pobreza, argumentou Guebuza,
tern de envolver "uma parceria com o sector de negocios, visto que isso nos vai
ajudar no nosso dialogo com parceiros internacionais e contribuira tambem para
atrair o investimento estrangeiro". Cuebuza salientou o seu empenho em
desenvolver o sector empresarial em Mozambique, com vista a "garantir o
aumento de postos de trabalho e da prosperidade nacional", adiantando:
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Precisamos de um crescimento econdmico continuado em ordem a

suplantarmos a pobreza... Portanto, prometo continuar a encorajar o

investimento privado, nacional e estrangeiro, e a continuar a melhorar as

nossas relates com as institutes fmanceiras internacionais.62

Cuebuza prometeu prestar mais atengao as areas rurais onde vive a maior parte
da populagao Mogambicana.

Vejo do desenvolvimento e modemizacao da agricultura a chave para

derrotarmos em absoluto a pobreza. Devo portanto promover o uso de

melhor sementes e de tecnologias apropriadas e sustentAveis, em ordem

a aumentar s'tgnificativamente a producao agricola e os niveis de

produtividade, em quantidade e qualidade.63

Prometeu ainda melhorar o sistema de marketing agrfcola atraves de melhores
estradas e maior acesso a credito. Cuebuza prometeu ainda a melhoria dos
servigos em hospitais publicos e comprometeu-se a iniciar a luta contra doengas
como o HIV/SIDA, malaria, tuberculose e colera. Com respeito as escolas,
Guebuza afirmou:

Lutarei para conseguir a melhoria da qualidade da educacao a todos os

niveis. Prestarei especial atencao A educacao tecnica e profissional, que

considero um dos factores que podem acelerar o desenvolvimento.64

Cuebuza comprometeu-se, se fosse eleito, a defender todos os direitos e
liberdades constitucionais que devem ser disfrutados por todos os cidadaos
Mogambicanos. No seu manifesto pessoal ao eleitorado, Cuebuza fez a "solene
promessa" de "respeitar a diversidade de opiniao, liberdade de expressao e de
promover a liberdade de imprensa". Durante os comfcios, Cuebuza afirmou: "Eu
continuarei a alargar o espago para a participagao de mais cidadaos e da
sociedade civil na tomada de decisoes".

Guebuza salientou que, se fosse eleito, iria dar continuidade ao trabalho dos
seus antecessores - Eduardo Mondlane (fundador e primeiro presidente da
Frelimo), Samora Machel e Joaquim Chissano. Disse esperar "dar maior
dinamismo ao processo de edificar o projecto que foi iniciado ha mais de quatro
decadas para a nossa sociedade".

Durante a campanha eleitoral, Guebuza e Frelimo adoptaram um discurso
que tocava sempre nas exigencias da populagao em diversas questoes, fosse
sobre problemas relacionados com os elefantes que matavam pessoas e
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destruiam plantagoes ou fosse sobre a agua e a electricidade, tendo Cuebuza
prometido que ele e o seu partido iriam ajudar.

Tal como acontecera com as campanhas eleitorais de 1994 e 1999, a Frelimo
atigou receios de possivel instabilidade e caos para o futuro, caso a Frelimo
perdesse as eleicoes a favor da oposicao. A Frelimo lembrou portanto ao
eleitorado que o legado de paz, estabilidade, desenvolvimento e a provisao de
infra-estruturas socio-economicas de Chissano deviam guiar esse eleitorado
quando fosse votar. O partido instou aos eleitores para compararem a 'ficha' da
Frelimo desde a Cuerra para a libertac,ao ate ao presente, vis-a-vis com a de outros
partidos que foram criados por forcas externas. A Frelimo culpou factores globais
(o Banco Mundial e o FMI) e a guerra civil pelos baixos nfveis de rendimento per
capita e de desenvolvimento humano. Durante um comfcio, na provfncia de
Sofala, o Secretario Provincial da Frelimo Felipe Paunde disse as multidoes:

forcas gbbais como a pressao que recebiam do Banco Mundial e do FMI,

nao permitem que o nosso govemo faca o que quer, mas estamos a

negociar com eles e eles (em a capacidade para trabalhar com o nosso

govemo na erradicagao da pobreza. Nos proximos cinco anos, vamos

assistir a uma verdadeira mudanca com Cuebuza e a Frelimo na

assembleia.

A principal oposicao, a Renamo-EU, fez a sua campanha com o lema mudanca
pacffica" e rotulou a Frelimo de governo corrupto com um legado de
desemprego, educacao deficiente, directrizes polfticas de saude e socio-
economicas deficientes e ma administragao dos fundos do estado. A Renamo-EU
fez os eleitores ficarem conscientes que, apesar dos problemas globais, as
dificuldades com que se depara a economia de Mozambique sao essencialmente
a consequencia de uma ma administracao do governo.

Se eleita para o governo, a Renamo-EU prometia dar uma volta a economia
e melhorar as condigoes o nfvel de prosperidade da populagao. Dhlakama
prometeu instalar um genufno governo pela lei em Mozambique e separar o
estado do partido governante. No distrito de Gurue, Dhlakama declarou:

O estado e a Frelimo. Todos os funcionarios do estados sao

obrigatoriamente membros da Frelimo... Presentcmente, nao existe o

governo pela lei... qualquer pessoa que nao concorde com a Frelimo e

considerada um inimigo.65

Dhlakama acrescentou que o governo da Renamo nao iria permitir os "atrasos
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sistematicos" no pagamento de salarios aos professores que tern caracterizado o
presente sistema educacional. Afirmou tambem que muitos casos criminals foram
arquivados polo facto de envolverem importantes figuras da Frelimo. Dhlakama
declarou que sob a sua lideranga iria acabar o desemprego, o crime organizado,
os assaltos a mao armada ou assassinates nao esclarecidos.66

Elei^oes presidenciais e de assembleia (deputados) de 1994

As eleigoes presidenciais e de assembleia de 1994 foram caracterizadas por uma
participac,ao de eleitores excepcionalmente elevada, cerca de 87% dos eleitores
registados. Joaquim Chissano ganhou as eleiooes presidenciais arrebatando
53,66% dos votos validos, contra 33,73% a favor do ffder da Renamo, Afonso
Dhlakama. Havia muitos outros candidatos mas todos eles obtiveram
extremamente baixo numero de votos: o Ifder do Partido Democratico de
Mozambique (Pademo), Wehia Ripua ficou em terceiro lugar com meros 2,87%
do numero de votos validos entregues.

A Frelimo falhou contudo quanto a obter uma maioria popular absoluta nas
eleic.6es legislativas, arrebatando apenas 44,33% dos votos validos, mas
conseguiu manter uma maioria absoluta na assembleia (com 129 assentos de urn
total de 250), visto uma clausula da constituigao impedir a representacao dos
partidos que nao obtenham 5% ou mais do voto popular.

A Renamo efectivamente passou a ser o principal partido de oposic.ao, tendo
os seus candidatos assegurado 37,87% do voto. Dos partidos minoritarios, apenas
o UD se qualificou para representacao na legislatura com 5,15% do voto.67

Apesar dos resultados das eleicoes da assembleia nao terem sido tao distintos
como os resultados de Maio de 1994 no vizinho Malaui, os modelos de voto
regional foram faceis de discernir em Mozambique. Agrupando as provmcias em
norte, centro e sul, a Tabela 1 mostra a atribuigao de assentos na assembleia
depois da contagem final e distribuigao dos assentos.68

Como se pode ver na Tabela 1, a Frelimo ganhou nos quatro cfrculos
eleitorais do sul e tambem nos dois mais a norte (Cabo Delgado e Niassa),
enquanto que a Renamo ganhou em todas as provmcias do centro norte e centro.

O cientista polftico Mogambicano, Luis de Brito, preparou uma analise
detalhada dos resultados a nfvel provincial e distrital. Concluiu que os dois
principals partidos possuem, cada um deles os seus "santuarios" onde em 1994
obtiveram mais de 75% do voto. O santuario da Frelimo coincide com as aVeas no
sul de onde eram oriundos muitos dos Ifderes do partido no passado, e nas areas
do extremo norte onde foi empreendida por mais tempo a luta pela
independencia e onde a Frelimo havia estabilizado 'zonas libertadas'. Os
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Tabela 1: Resultados das elei^oes para a assembleia de
por partido e por provincia

Provincias norte
Cabo Delgado
Nampula
Niassa
Subtotal

Provincias Centrais
Manica
Sofa I a
Tete
Zambezia
Subtotal

Provincias do Sul
Gaza
Inhambane
Cidade de Maputo
Provfncia de Maputo
Subtotal

Total Global

Frelimo

15
20
7

42

4
3
5

18
30

15
13
17
12
57

129

Renamo

6
32
4

42

9
18
9

29
65

0
3
1
1
5

112

1994 em Mozambique,

UD

1
2
0
3

0
0
1
2
3

1
2
0
0
3

9

santuarios da Renamo coincidiam com as regioes centrais onde foram iniciadas as
suas actividades militares e de onde muitos dos seus elementos originais eram
oriundos. Luis de Brito sugere tambem que a sensacao de marginalizagao pelo
estado da Frelimo, que atormentara essas areas, se traduziu em apoio no voto pela
Renamo, e tambem na identificagao com a lideranga da Renamo. Contudo, vastas
areas das provmcias centro-norte e norte eram santuarios de ambos os partidos, e
ai o voto ficava mais equilibrado. Aqui se incluem algumas das areas de mais densa
populacao no pafs, onde Luis de Brito nao conseguiu estabelecer qualquer relagao
obvia entre o comportamento do eleitor e a sua afiliac.ao etnica.69

As eleigoes presidenciais e da assembleia (deputados) de 1999

As segundas eleicoes legislativas multipartidarias em Mocambique realizaram-se
em 1999: A Frelimo recebeu 48,5% dos votos validos entregues, a Renamo-EU
38,8%, e os outros 12,7%. O Ifder da Frelimo, Joaquim Chissano foi reeleito
como presidente com 52,29% do voto popular; o lider da Renamo, Afonso
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Tabela 2: Resultados das elei$6es para a assembleia de
por partido e provincia

Provincias norte
Cabo Delgado
Nampula
Niassa
Subtotal

Provincias centrals
Manica
Sofala
Tete
Zambezia
Subtotal

Provincias sul
Gaza
Inhambane
Cidade de Maputo
Provmcia de Maputo
Subtotal

Total Global

Frelimo

16
24
6

49

5
3
8

15
31

16
13
14
12
55

132

1999 em Mozambique,

Renamo-EU

6
26

7
39

10
18
10
34
72

0
4
2
1
7

118

Dhlakama, obteve 47,7%. A presenga de eleitores foi de cerca de 70% - bem
menos do que em 1994 - com 8,4% de votos em branco e 3,2% de votos
invalidos.70 Estes resultados eleitorais mostram um padrao ainda mais bipartido
do que o obtido em 1994; nem o UD nem qualquer outro partido ou
agrupamento minoritario obteve a marca requerida de 5% do voto para se
qualificar para um assento na assembleia (ver Tabela 2).

Ao mesmo tempo que mantinham domfnio nos seus santua>ios identificados
por Luis de Brito, com relagao aos resultados eleitorais de 1994, os dois prindpais
partidos fizeram tambem incursoes nas aVeas dos seus oponentes. Foi realgado
que, em seis provmcias, o partido que ficou em segundo lugar nas eleic.6es de
1994 ganhou assentos em 1999. So na Zambezia e que a disparidade entre
partidos se alargou notavelmente. Contudo, a Zambezia, que tern uma muito
mais vasta populac.ao, ficou em segundo lugar em relac.ao a provmcia de Sofala e
como santuario de apoio a Renamo. Alem disso, os quatro Ifderes polfticos 'nao
Renamo' apresentaram-se no programa conjunto Renamo-EU, e os ganhos
provinciais reflectem possivelmente este facto.
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Enquanto a simpatia pela Renamo ainda continuava a fazer-se sentir
visivelmcnte na zona centro do pais (Manica, Sofala e Zambezia) e a influencia
da Frelimo continuava sediada no sul e em Cabo Delgado no extremo norte, tres
provmcias do centro e norte estavam agora mais balangadas, com uma ligeira
vantagem para a Renamo. Essas tres provmcias eram Niassa, Tete e (a vasta e
importante) Nampula. De facto, as duas mais importantes provmcias em termos
eleitorais demonstraram, em 1999, tendencias opostas as demonstradas em
1994: a Renamo ganhou mais apoio na Zambezia mas perdeu terrenoa favor da
Frelimo em Nampula (ver Tabela 3).

Tabela 3: Assentos na assembleia por partido e por provmcia - eleî oes de 1994 e
de1999

Cabo Delgado
Nampula
Niassa
Manica
Sofala
Tete
Zambezia
Gaza
Inhambane

1994
Frelimo

15
20

7
4
2
5

18
15
13

Cidade de Maputo 17
Provmcia de Maputo 12

Total global 129

7994
Renamo

6
32
4 .
9

18
9

29
0
3

. 1
1

112

7994
UD

1
2
0
0
0
1
2
1
2
0
0

9

1999
Frelimo

16
24

6
5
3
8

15
16
13
14
12

132

1999
Renamo-EU

6
26

7
10
18
10
34
0
4
2
1

118

Eleicoes presidenciais e para a assembleia (deputados) de 2004

Acreditava-se que as terceiras eleigoes multipartidarias presidenciais e para a
assembleia, em 2004, iriam ser altamente competitivas e que a Renamo-EU iria
representar um forte desafio ao partido governante, a Frelimo. No final, porem,
a Renamo-EU e os outros partidos minoritarios nao tiveram um bom
desempenho, tendo a Renamo-EU registado a sua maior derrota.71

A Frelimo voltou a ganhar as eleicoes para a assembleia, arrebatando 62% do
voto (160 assentos) em comparagao com os 30% (90 assentos) da Renamo-EU.
Armando Guebuza da Frelimo foi eleito presidente com 63,74% do voto popular,
enquanto que o Ifder da Renamo, Afonso Dhlakama obteve 31,74% do voto.72
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Tabela 4: distribuicao de assentos
eleicoes de 1994,1999 e 2004

Cabo Delgado
Nampula
Niassa
Manica
Sofala

Tete
Zambezi a
Gaza
Inhambane
Cidade de Maputo
Provincia de Maputc
Emigrantes*
Africa
Europa

Total Global

7994
relimo

15
20
7
4
3
5

18
15
13
17

> 12

-

129

1994
Renamo

6
32
4
9

18
9

29
0
3
1
1

-

112

para

J994
UD

1
2
0
0
0
1
2
1
2
0
0

-

9

a assembleia por partido politico -

1999
Frelimo

16
24
6
5

•3

8
15
16
13
14
12

-

132

1999
Renamo-EU

6
26

7
10
18
10
34
0
4
2
1

-

118

2004
Frelimo

18
27
9
7
6

14
19
17
15
14
12

1
1

160

• Moqambicanos a viverem fora do pafs foram autorizados a votar nas elei^oes de 2004

2004
lenamo-EU

4
23
3
7

18
4

29
0
1
2
1

0
0

90

Interessante que os resultados eteitorais de 2004 nao revelam modelos de
voto regional bem claros, conforme se verificou nas eleic,6es de 1994 e 1999. A
Tabela 4 mostra a distribuic,ao de assentos para a assembleia por partido politico
para as eleigoes de 1994, 1999 e 2004. Embora os partidos minoritarios tenham
contestado todas as tres eleigoes democraticas em Mozambique, o pafs exibe um
classico sistema bipartido que se concentra na competicao entre a Frelimo e a
Renamo.

A maior clivagem polftica no pafs e o facto destas duas forces polfticas se
terem confrontado militarmente e mais tarde virem a obter os melhores
resultados nas eleigoes de 1994, 1999 e 2004.

Os partidos menores, que emergiram depois de 1990, nao afectaram os
principais candidatos ao poder em Mozambique, e os que conseguiram entrar na
assembleia, nas eleicoes de 1999 e 2004, entraram pela porta de tras, por assim
dizer, atraves das suas coligagoes com a Renamo/3
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3. Estruturas e canais parlamentares para
disseminagao de informagao

Domfnio da assembleia
A Assembleia Nacional e o orgao soberano representativo do estado. De acordo
com a constituigao, deve preparar, debater, ratificar legislagao, assegurar a
responsabilidade do executivo e exercer os seus deveres de vigilante sobre os
orgaos do estado. Mais especificamente, a assembleia tern poderes para:

• delimitar as fronteiras nacionais;
• deliberar sobre a divisao administrativa da nagao;
• aprovar a proposta eleitoral e os referendos;
• propor a realizagao de um referendo sobre questoes de interesse nacional;
• aprovar a suspensao de garantias constitucionais e declarar um estado de

emergencia;
• ratificar a nomeagao do presidente e vice-presidente do Supremo Tribunal, e

presidente do Conselho Constitucional e Tribunal Administrativo;
• deliberar sobre os relatorios do Conselho de Ministros;
• deliberar sobre o piano nacional e o orgamento e respectivos relatorios de

implementagao;
• definir a polftica da defesa e da seguranga nacional, apos consulta com a

Seguranga Nacional e o Conselho da Defesa;
• definir a base da polftica de impostos;
• ratificar ou condenar tratados internacionais;
• conceder amnistia ou perdao a cidadaos condenados;
• autorizar visitas presidenciais a outros paises;
• eleger o presidente e os membros do Conselho Permanente da assembleia;
• aprovar regulamentos e leis que governem os deputados; e
• criar comissoes da assembleia e regular as suas actividades.

Os poderes da assembleia em prindpio so poderao ser sobrepostos pelo
presidente. Isto pode acontecer quando, apos deliberagao, a assembleia rejeita
por exemplo o programa para o governo de um dado mandato. Nesse caso, o
presidente da republica pode dissolver a assembleia e convocar novas eleigocs.
O presidente tern extensos poderes e e um importante orgao da polftica
Mogambicana; contudo, os poderes concedidos ao presidente para dissolver a
assembleia so podem ser exercidos uma vez.
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Apesar das fungoes e mecanismos da assembleia estarem claramente
estipulados na constituigao, a assembleia nao tern capacidade nem a destreza
necessaria para monitorizar o executivo. Os candidatos a assembleia sao
escolhidos a partir de urn sistema de lista do partido, por provmcia. Isto tende a
resultar em que os deputados tenham uma mais acentuada fidelidade para com
os seus partidos polfticos do que a que demonstram para os eleitores que
nominalmente representam. Para alem disto, estes representantes nao
desenvolveram uma capacidade sustentavel para analisarem o orgamento
nacional e nao possuem a proficiencia politica para capitalizarem as falhas de
qualquer ministro.

Comissoes da assembleia

De acordo com a Lei Parlamentar (da Assembleia) N° 6/2001 de 30 de Abril, a
assembleia e composta de tres orgaos: o plenario, o Comissao Permanente e as
comissoes de trabalho. O plenario consiste de 250 Deputados e tem poderes
superiores para tomada de decisoes.

A Comissao Permanente

A Comissao Permanente e a principal estrutura da assembleia e e constitufda por
15 membros: o presidente, que esta encarregue, os vice-presidentes e os deputados
eleitos pelo plenario e que sao propostos pelos respectivos grupos da assembleia,
de acordo com a representac,ao proporcional na assembleia. Este orgao:

• coordena as actividades desenvolvidas pelas comissoes da assembleia;
• orienta as relac,6es entre a assembleia e outras instituigoes semelhantes fora

do pafs;
• apoia o/a presidente da assembleia nas suas obrigac,6es;
• elabora e submete ao plenario a proposta de programa anual e orgamento

para a assembleia;
• acompanha a implementagao do orgamento da assembleia e responde

perante o plenario;
• prepara a agenda diaria;
• cria grupos de trabalho que incluem deputados a partir das comissoes

interessadas sempre que uma questao esta relacionada com mais de uma
comissao;

• estabelece grupos de trabalho, define as suas fungoes e a sua durac,ao e
nomeia os presidentes e secretaVios;
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• define o numero de elementos e a composigao das delegates da assembleia
de visita a paises estrangeiros, tomando em conta a proporcionalidade na
assembleia.

A Comissao Permanente, juntamente com o Conselho de Ministros, estabelece a
agenda do plenario onde dever5o ser debatidas as politicas do governo, e estipula
a data e a hora para votagao em projectos e propostas de lei. Considera os
deputados responsaveis pelas suas acgoes e define os modelos de acesso a
assembleia para o publico em geral.

Comissoes de trabalho

Em ordem a desenvolver a sua actividade, o parlamento possui comissoes de
trabalho que podem solicitar um orgamento de trabalho a Comissao Permanente,
para a formacao de grupos dos trabalho. As comissoes englobam um mmimo de
cinco e um maximo de quinze membros, eleitos pelo plenario para a duragao do
termo da legislatura. Cada comissao selecciona os seus candidatos em numeros
proporcionais a representagao na assembleia, tendo ainda um presidente e um
secretario, que devem ser oriundos de diferentes bancadas. As presidencias
encarregues destas comissoes sao distribufdas em conformidade com a proporgao
de representacao na assembleia, sendo a bancada maioritaria a primeira a
escolher quern pretende incluir, seguida das outras por ordem de representacao.
As comissoes de trabalho:

• submetem propostas, leis, resolucpes e mogoes para aprovac,ao;
• comentam a respeito de propostas de lei, resoluc,6es e moc,6es que estejam

relacionadas com as suas questoes;
• elaboram e produzem investigates, estudos e propostas relacionadas com o

seu campo de acgao;
• avaliam e controlam as acgoes das instituic,6es do estado relacionadas com a

sua area de especializac,ao, assegurando que a lei e respeitada e que se
atende a opiniao publica; e

• aprovam dados e relatorios para serem enviados ao plenario e a Comissao
Permanente.

No ambito das suas competencias, as comissoes podem apelar a membros do
governo, representantes do estado, indivfduos ou pessoas colectivas para
cumprirem a sua missao, podem visitar servigos do estado civis, militares, de
companhias, publicas ou privadas, e tern acesso a documentac,ao secreta e
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recurso a especialistas para o desempenho das suas funcpes. O numero de
comissoes de trabalho, a ser criado dentro de uma legislatura, dependera dos
requisitos da assembleia, mas sao criadas comissoes ad-hoc e comissoes de
averiguagao apenas para tratarem de questoes especificas. De acordo com a Lei
Parlamentar (da Assembleia) N° 6/2001 de 30 de Abril, existem oito comissoes
de trabalho:

• Comissao para Planeamento e Or^amento (CPO). As fundoes e
responsabilidades desta comissao incluem: o planeamento e orgamento,
politicas financeiras, monetirias, fiscais e de consumidor, questoes bancarias,
actividades relacionadas com creditos e seguros, e ainda fazer
recomendacpes para a conta geral do estado com base em relatorios e
comentarios emitidos pelo tribunal administrativo.

• Comissao para Agricultura, Desenvolvimento Rural, Administra^ao Publica e
Poder Local (CADRAPPL). As funcpes e responsabilidades desta comissao
incluem: fazer cumprir a lei, dar apoio aos movimentos cooperatives,
producao familiar e produtores de pequena e media escala, desenvolvimento
agrario, re-florestacao e irrigagao, promocao das pescas, protecc,ao e
valorizac.ao dos recursos pesqueiros, apoio aos pescadores e pequenas e
medias empresas, melhoria dos niveis de eficiencia, controlo de qualidade e
prestagao eficiente de servigos publicos e sua transparencia, descentralizacao
e capacitagao do poder local com a implementac,ao de municipalidades,
desenvolvimento regional, rectificacao de disparidades e lacunas, apreciacao
dos recursos locais e a imp!ementac,ao e desenvolvimento do sector
empresarial, transportes e redes locais de comunicagoes.

• Comissao dos Assuntos Sociais de Cenero e Ambientais (CASGA). As funcpes e
responsabilidades desta comissao incluem: promover a educagao, cultura,
juventude e desporto, genero, famflia e proteccao das criangas, promover a
emancipacao da mulher, proteger e promover o legado ambiental e cultural,
promover o emprego, defender os direitos dos trabalhadores, dar destaque ao
trabalho ambiental, proteger os reformados e idosos, reintegracao social da
populacao deslocada, pessoal militar desmobilizado, os deficientes ffsicos e
outras camadas vulneraveis da sociedade, a protecgao maternal e a crianga e
a saude, e defender os direitos dos consumidores e as actividades religiosas.

• Comissao dos Assuntos Economicos e Servicos (CAES). As fungoes e
responsabilidades desta comissao incluem: promover e defender o
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empresariado formal, a normalizagao do empresariado informal, o
desenvolvimento de relagoes economicas internas e externas e a
complementagao da produgao industrial com os recursos naturals do pafs,
promover e defender a industria nacional, aumentar a sua competitividade a
nfvel interno e externo, substituindo as importagoes com a produgao
nacional, zelar pelo uso da agua e recursos de energia, providenciar energia
electrica a nagao, promover o uso racionalizado e a apreciacao interna dos
recursos minerais, promover o turismo interno e externo, fazer cumprir as leis
do jogo, zelar pelos transportes ferroviarios e rodoviarios, promover a
apreciac,ao do desporto, promover a marinha nacional e as actividades
maritimas, incrementar e proteger as linhas aereas e a valorizacao dos
aeroportos, desenvolver a rede nacional de telecomunicagoes e os servicos
postais, e seguir os programas da SADC e de outras entidades de cooperacao
economica regionais e internacionais das quais Mozambique £ membro.

Comissao para Assuntos Jurfdicos, Direitos Humanos e Lei (CAJDHL). As
fungoes e responsabilidades desta comissao inciuem: supervisionar os
aspectos constitucionais e legais das propostas de lei e de versoes definitivas,
bem como acordos e tratados submetidos para sua aprovacao, assegurar que
os direitos individuals do cidadao e as liberdades guardadas na constituigao
sao exercidos, respeitar os valores inerentes aos direitos humanos e promover
a implementacao de convengoes internacionais que Mozambique tenha
assinado, assegurar uma cultura de respeito e de cumprimento da lei,
igualdade dos cidadaos perante a lei e acesso a justiga, direito a defesa e
apoio judicial e outras garantias constitucionais, assegurar legislagao para
procedirnentos que seja simples, garantindo aos cidadaos o rapido acesso a
justiga, e desenvolver urn sistema judicial e monitorizar as actividades e
servicos prisionais.

Comissao para as Re/acoes Internacionais (CRI). As fungoes desta comissao
inciuem: relagoes internacionais; acordos e tratados internacionais;
cooperagao social e economica e entidades internacionais.

Comissao da Defesa e Ordem Pubtica (CDOP). As fungoes e responsabilidades
desta comissao inciuem: a defesa nacional e polfticas de seguranga, elaboragao
de directrizes e desenvolvimento das forcas armadas, directrizes de polftica
para o combate ao crime, desenvolvimento da eficioncia da forga policial e
promogao de etica, directrizes de polftica para servigos secretos e da seguranga
do estado e polftica inerente ao servigo militar e complementares.
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• Comissao das Pet/goes. As fungoes e responsabilidades desta comissao
incluem: peticoes, queixas e reclamac,6es dirigidas a assembleia. Quando
uma petigao se refere a assuntos que possam ter sido julgados e a sentenca
passada, a comissao enviara esses casos para o Procurador Geral da
Republica, solicitando informagao a respeito da sua decisao e, quando a
pcticao se refere a queixas ou reivindicacoes que requeiram a opiniao de
outras comissoes, essa opiniao sera solicitada.

Comissoes Ad-hoc

Estas sao as comissoes que sao estabelecidas para investigarem e reportarem
sobre assuntos especificos. Existem apenas durante o periodo de investigacao e
debate das questoes para as quais foram estabelecidas e deixam de existir depois
de terem submetido os seus relatorios a assembleia. Estas quatro comissoes ad-
hoc foram criadas pela legislatura de 1999 a 2004:

• Comissao Ad-hoc para Revisao da Lei Eleitoral.74 Esta comissao foi criada pela
Reso1uc_ao N° 15/2000 de 26 de Julho para rever a legislac.ao eleitoral,
visando melhorar os processos eleitorais futuros. Em termos do debate em
torno da revisao da legislacao eleitoral, esta comissao ad-hoc deu mais enfase
aos partidos representados na assembleia do que a grande sociedade civil e
aos partidos nao representados na assembleia. Ficando os partidos
minoritarios e a sociedade civil em grande parte exclufdos do debate, pouco
progresso foi registado ate a data.

• Comissao Ad-hoc para Revisao dos Regulamentos da Assembleia, fstatuto dos
Deputados e Estrutura da Secretaria Geral da Assembleia.75 Esta comissao foi
criada para rever os regulamentos da assembleia, as leis a respeito dos
Deputados e tambem para analisar e restruturar o apoio tecnico
administrativo e legislativo que e dispensado a assembleia com o objectivo
de adequar estas as novas experiencias adquiridas durante a legislatura
previa.

• Comissao Ad-hoc para a Revisao Const/tac/ona/.76 Esta comissao foi criada
durante a primeira legislatura multipartidaria {1994-1999) mas nao conseguiu
alcangar consenso em termos das propostas revisoes constitucionais. A
Resolugao 7/99, de 14 de Maio, estendeu o mandato desta comissao ate a
segunda legislatura multipartidaria (1999-2004) e a nova constitui^ao foi
finalmente aprovada em Novembro de 2004.
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Comissao Ad-hoc para Revisao do Hino National.77 O trabalho desta comissao
resultou no novo hino nacional que esta presentemente a ser usado. A
comissao foi dissolvida.

Comissoes de averiguagao

As comissoes de averiguagao sao criadas pelo plenario para investigar a legalidade
e desempenho de institutes publicas, no contexto do interesse nacional. As
comissoes possuem autoridade judicial autonoma para investigarem os casos,
mas os factos envolvidos num caso de tribunal pendente nao podem ser objecto
de uma averiguagao ate que esses casos tenham sido julgados e passada a
sentenca.

A legislatura de 1999-2004 estabeleceu a Comissao de Averiguagao para
investigar os factos de 9 de Novembro de 2000. Esta comissao foi criada para
investigar e considerar responsaveis aqueles que se envolveram nas
manifestagoes78 levadas a cabo por membros e militantes do partido Renamo,
concernentes a nao aceitagao dos resultados eleitorais das eleigoes
m ulti pa rtid arias de 1999. Em Outubro e em Novembro 2000, registaram-se
protestos politicos por parte dos simpatizantes da Renamo em varias cidades de
Mozambique, contra os resultados das eleigoes gerais de 1999. A Renamo
continuou convencida que o governo da Frelimo tinha ganho as eleigoes
fraudulentamente e procura fazer pressao sobre o governo para ouvir as suas
reivindicagoes. Na municipalidade de Montepuez, na provfncia norte de Cabo
Delgado, os protestos tornaram-se violentos.

Os manifestantes assaltaram urn posto da polfcia e mataram varios agentes da
ordem. Isto, por seu lado, provocou uma reacgao violenta por parte das forgas de
seguranga do governo. Grande numero de simpatizantes da Renamo, envolvidos
ou nao nas man if estates, foram detidos e postos na prisad. Empilhados numa
unica cela, mais de 90 prisioneiros morreram sufocados. O incidente abalou o
pafs. Foram feitos apelos por parte das alas executiva e legislativa do governo para
averiguaooes oficiais, e por parte de grupos dos direitos humanos e outros
elementos da sociedade civil.

Esta comissao de averiguagao inclufa 15 Deputados e recebeu urn orgamento
para poder levar a cabo as suas fungoes. Contudo, ate a data, ninguem desta
comissao apresentou ainda formalmente as suas conclusoes. Foram elaborados
dois documentos com base nas entrevistas com varias partes interessadas no caso,
mas, porque os procedimentos da comissao de averiguagao tern de ser mantidos
no segredo, a comissao reportou os seus resultados ao plenario para debate e
deliberagao numa sessao a porta fechada.
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Apoio tecnico, administrativo e legislativo a assembleia

Apesar dos grupos de apoio tecnico e administrativo a assembleia nao serem
formalmente classificados como parte das estruturas da assembleia, estes dois
orgaos desempenham importantes papeis:

• Os grupos da assembleia tern competencia para: apresentar candidatos para
a presidencia, propor candidatos para a vice presidencia, membros para a
Comissao Permanente e outras comissoes e para a presidencia e secretarias
destas comissoes, para formular questoes postas ao governo em cada sessao
da assembleia, solicitar a interrupcao de uma sessao e o estabelecimento de
comissoes de averiguac.ao, screm ouvidos antes da deiiberac.ao de uma
mogao propondo o sancionamento de um Deputado, proporem a
apresentagao por parte do governo de informac,ao para cada sessao, usarem
o discurso para declarac,6es finais e serem informados pelo governo a respeito
de questoes de interesse nacional acordadas pela Comissao Permanente e
pelo governo,

• O Secretariado Ceral da Assembleia da Republica (SGAR) e a estrutura
tecnica e administrativa da assembleia Mogambicana, de acordo com o
Diploma Ministerial N° 59/98. Engloba orgaos e services do assembleia
moc,ambicana que constituem a gestao admin istrativa e o apoio tecnico,
financeiro e legislativo. Sem este apoio legislativo seria dificil ao plenario,
Comissao Permanente e outras comissoes levarem a cabo as suas fungoes
constitucionais e legais. Tambem, sem grupos na assembleia, esta seria como
que um filme sem actores.

Contudo, os grupos da assembleia e os grupos de apoio tecnico,
administrativo e legislativo da assembleia sao caracterizados por estruturas
debeis e inexperientes, o que significa que sao ineficientes em termos de
providenciarem o apoio tecnico apropriado a assembleia e aos seus membros.
Por exemplo, o SCAR possui um departamento para pesquisa tecnica que
devera estudar e providenciar depois o apoio tecnico nas areas legislativa e
orcamental a outros orgaos da assembleia, mas este departamento nao possui
capacidade para proporcionar esse apoio e responder aos requisitos da
assembleia. O departamento depende portanto de consultores especializados
para levarem a cabo as suas fungoes em termos de elaborarem propostas de
lei e elaborarem relatorios, simples ou especializados. Por exemplo, de 1999
a 2001, a assembleia solicitou assistencia tecnica de peritos extra-assembleia
38 vezes (ver Tabela 5).
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Tabela 5: Apoio tecnico solicitado a peritos extra-assembleia, 1999-2001

Canalizado e atendido por peritos
extra-assembleia

16
8

14

Fonte: Shenga C, O Papel da Assembleia Mcx^ambicana em Rcpresenta$ao dos Interessvs da Sociodade
Civil, 1994-2001, UFICS/UEM, Maputo, 2000.

Ano

1999
2000
2001

Solicitado ao
gabinete tecnico

16
8

14

Embora a analise levada a cabo por Shenga79 esteja baseada em dados de 1994
a 2001, ate a data a assembleia ainda nao conseguiu desenvolver as suas
capacidades de pesquisa e continua a depender de peritos extra-assembleia.

O processo legislative

Uma das principals caracterfsticas da assembleia e o processo de legislacao. As
propostas de lei sao enviadas ao presidente da assembleia, que faz a primeira
leitura juntamente com os dois vice-presidentes. Apos deliberates, o presidente
submete a proposta a Comissao Permanente que a inclui na agenda para
discussao na sessao da assembleia seguinte. A proposta e depois enviada a
comissao de trabalho apropriado, apos o que e distribuida a todos os Deputados
na comissao. O presidente marca entao uma data para deliberacao da proposta
submetida e e providenciada uma reacgao ao proponente. A proposta ou
projecto deve ser apresentada da seguinte forma:

• A proposta/projecto com a relevante analise e fundamentos que a justificam.
• Os seus parametros legais e insercao dentro do programa do governo.
• As previsfveis aplicacoes da mesma, especificamente em termos de

orcamento.
• A proposta/projecto deve ser assinada pelo proponente ou orgao da

assembleia.
• A proposta/projecto deve ser assinada pelo presidente da republica.
• A proposta/projecto de lei do Conselho de Ministros deve ser assinada pelo

primeiro ministro, com indicagao da possfvel data da sessao para ratificacao
pelo governo.

Nenhuma proposta/projecto deve ser enviada para debate numa sessao plena~ria
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sem primeiro ter sido analisada e comentada por uma relevante comissao de
trabalho. Se nao houver consenso ou se houver necessidade de fazer emendas, a
proposta deve ser emendada pelos membros da comissao que a vai propor ao
plenario. Logo que as emendas ten ham sido feitas, a proposta deve ser distribuida
a todos os membros da comissao que a vai propor, tres dias antes da data
marcada para o seu debate pela comissao.

A apresentagao de uma proposta/projccto numa sessao nao deve exceder os
20 minutos e a mesma deve ser apresentada pelo presidente da comissao, que
devera concentrar-se no conteudo da proposta, princfpios fundamentals e
estrutura de todo o projecto. Quando estiver completada a deliberagao geral, a
proposta e enviada para debate mais espcdfico, que cobrira todos os pontos e
linhas escritas e ao que se segue o voto. Urn Deputado que nao seja membro da
comissao, que apresenta a proposta, tem direito a submeter tal proposta, por
escrito, para debate. Alem disso, se houver quaisquer mal entendidos, a proposta
pode ser submetida de novo (desde que tenha o apoio de pelo menos 25
Deputados de qualquer bancada) para novo voto cobrindo partes especificas do
documento. Em ordem a proceder com as deliberates, a Comissao Permanente
estipulara o penodo de tempo apropriado para cada intervencao.

O presidente entao submete a proposta a assembleia para o voto final, que
requer a presence do quorum legal - i.e. mais de metade dos Deputados deve
estar presente para uma destas sessoes de deliberagao. Quando o voto estiver
empatado, a proposta de lei volta a ser submetida para urn novo debate de urn
dia, dentro do prazo de 48 horas: a proposta sera rejeitada se se verificar um
segundo em pate de votos.

As comissoes sao responsaveis por assegurar que a versao final da proposta de
lei nao vai contra o espfrito da const i tu te Esta versao final e distribufda aos
Deputados que devem, dentro de um prazo de dez dias apos receberem o
documento ou qualquer outro penodo de tempo que seja estipulado pelo
plenario, estudar a proposta e deliberar quaisquer emendas que considerem
necessarias. A versao final, revista, e entao enviada ao presidente da assembleia
que a assina e envia ao presidente da republica. O presidente tem entao 30 dias
para: ou confirmar a proposta de lei conforme esta, ou fazer sugestoes para
mudangas, ou levantar objecgao a proposta de lei, em principio. Apos a
aprovagao presidencial, a proposta de lei e autorizada para publicaqao no Diario
da Republica (Gazeta do Coverno). Contudo, se a proposta de lei nao for
aprovada, e enviada de volta a assembleia para uma segunda discussao. A
assembleia nao tem de concordar com todas as sugestoes feitas pelo presidente,
mas devera votar sobre a proposta novamente, depois de ter ouvido as sugestoes.
Sera entao necessaria uma maioria de dois tergos do voto na assembleia para que
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a proposta de lei avance, apos o que o presidente e obrigado a aprovar a
proposta de lei para publicacao.

Canais para disseminagao de informa^ao

A assembleia reune-se ordinariamente duas vezes por mes, abrindo em Fevereiro
e em Outubro para um total de 90 dias de trabalho por ano. As reunioes
extraordinarias podem ser convocadas pelo presidente, pela Comissao
Permanente ou por um mfnimo de um terc,o dos Deputados. A assembleia so
pode tomar decisoes quando mais de metade dos seus membros estiverem
presentes, e mais de metade dos presentes devera votar a favor. No caso de
revisoes constitucionais, contudo, e necessaria uma maioria de dois tergos.
Quando se trata de alteraqoes profundas, a proposta adoptada pela assembleia
deve ser submetida para debate publico e voto em referendo.

A Assembleia da Republica em Mozambique tern vindo a trabalhar com vista
a se tornar uma instituigao mais aberta e acessfvel. Todas as reunioes das
comissoes da assembleia e sessoes plenarias sao abertas ao publico e parecem
existir varios canais que permitem alargar o envolvimento publico entre
assembleia e publico em geral, assim como a sociedade civil. A Assembleia da
Republica anuncia nos orgaos mediaticos locals quando se vai reunir, os assuntos
que vao ser debatidos e as horas das sessoes. Em consulta com a assembleia da
republica, as reunioes das comissoes sao, em certa medida, controladas pelas
OSCs. Os sumarios oficiais dos procedimentos e copias dos documentos,
submetidos ou apresentados nesta reunioes, estao disponfveis na biblioteca do
assembleia,80 sao publicados nos jornais ou transmitidos pela radio, mas a maior
parte dos Mo^ambicanos nao tern acesso a grande informacao, particularmente
aos jornais.

A imprensa mediatica independente e a televisao estata! (e do sector privado)
chegam apenas a uma fracgao da populacjio, concentrada essencialmente em
Maputo, apesar do governo ter alargado a cobertura televisiva a maior parte das
principals cidades do pafs.81 Tomando em consideracjao os elevados nfveis de
analfabetismo em Mozambique, a taxa de leitores dos jornais e baixa (especialmente
nas areas rurais onde a circulacao e limitada) enquanto que nas areas urbanas o
problema se deve essencialmente ao facto de muitas pessoas nao terem
possibilidades financeiras para comprarem os jornais. A propria imprensa escrita e
limitada, deparando-se com dificuldades em termos de acesso ao material
necessario (i.e'. fraco equipamento, elevados custos), recursos financeiros e
profissionais bem treinados. Os orgaos mediaticos privados sao vistos essencialmente
como pro-oposigao e a sua circulagao cobre essencialmente as principals cidades.
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Tal como acontece em outros paises Africanos, a radio e urn meio mais eficaz
e que pode cobrir uma area mais vasta, para alem da transmissao poder ser feita
em diversas Imguas locais. Mozambique registou um aumento no numero de
estacpes de radio FM nacionais e regionais a transmitirem para uma maior
audiencia, sendo que oito em cada dez (79%) dos Mogambicanos entrevistados
disseram obter as suas noticias a partir da radio pelo menos "algumas vezes por
mes", em comparagao com o elevado numero de respostas "nunca" em relagao
aos jornais e a televisao.82

Contudo, a informacao concernente as actividades da assembleia (cerimonia
de abertura, debates) e os sumarios das discussoes das comissoes de trabalho sao
normalmente publicados na imprensa ou discutidos na televisao e na radio em
Ifngua Portuguesa e nao nas Imguas locais.

Nao existe nenhum servigo de radio especifico da assembleia. Em geral, o que
a radio faz e'acompanhar os debates em directo ou promover ocasionais debates
com deputados, sobre assuntos a respeito dos quais nao existe consenso entre as
duas bancadas da assembleia.

Outras formas de comunicacao, educagao e aprendizagem que poderiam ser
proporcionadas por grupos culturais (i.e. teatro, danc,a, grupos musicais)83 ainda
nao foram explorados pela assembleia, embora estejam a ser usados
efectivamente para transmitir informagao a respeito de questoes como a SIDA e
o processo eleitoral.

Portanto, em resumo, poucos lagos existem entre a assembleia e a grande
maioria da populagao Mogambicana, o que representa que e negada as pessoas
a oportunidade de acompanharem os assuntos em debate na assembleia e as
propostas de lei aprovadas. Considerando, contudo, o grau de domfnio estatal
sobre a media electronica, o governo, o partido governante e as OSCs com fortes
lagos com o partido governante tern uma vantagem obvia quando se trata de
campanhas para promover directrizes politicas.
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4. Envolvimento da sociedade civil com a
Assembleia da Republica

Segundo "Przeworski et al",84 ha um numero de variantes que sao de vital
importancia para a capacidade de sustentagao dos regimes democraticos.
Primeiro, e a escolha entre um sistema parlamentar (de assembleia) e um sistema
presidencial, sendo o primeiro alegadamente superior devido a ser menos
provave! que com ele acontega a paralisacjto do governo. Segundo, a economia
deve ter caracterfsticas tais que consiga gerar rendimentos da receita per capita
no mfnimo de 5.000 Dolares Americanos. Em terceiro, esta o ambiente polftico
externo. Obviamente, as novas democracias tern maior probabilidade de
prosperarem em ambiente regional, continental e global que seja, ele proprio,
democra'tico. Poder-se-ia acrescentar uma quarta variante, nomeadamente o
grau em que existe uma sociedade civil bem organizada e vibrante, capaz de
manter vigilancia sobre o poder do governo, de responsabilizar a lideranca, de
prestar contributo efectivo para os debates de polftica e que seja capaz de
promover um forte sentido de cidadania entre o publico.85

Em Africa, a sociedade civil inclui organizagoes nao governamentais (ONGs),
organizagoes de base comunitaria, igrejas, sindicatos e associates de
voluntarios. As sociedades civis em Africa deparam-se com uma mirfade de
incrfveis obsticulos, incluindo campanhas sustentadas de intimidagao oficial e de
repressao.

O aspecto positivo e que apesar da continua e severa falta de material e de
organizagao, a sociedade civil em alguns pafses Africanos prospera nos tempos
que correm como nunca acontecera antes e exerce a sua influencia na arena
polftica.86

Apos anos de marginalizagao e repressao, as OSCs em Mozambique
comegaram a emergir como instituicoes relevantes no processo de consolidacao
da transicao do pais para a democracia. A esfera de influencia das OSCs varia,
como varia o seu alcance geografico e representatividade: algumas organizac,6es
estao activas apenas a nfvel nacional e provincial, enquanto que outras possuem
filiais e operam a nivel de base comunitaria, distrital e local. Ha ainda outras que
sao essencialmente locais e que trabalham dentro de uma aVea restrita de
influencia e actividade. Certas categorias de organizacoes (i.e. organizagoes com
membros e organizacoes sociais nao lucrativas) sobrepoem-se. Umas sao
pequenas congregates religiosas, com estatuto de ONG, que tern trabalhado
dentro das restricpes impostas pela legisla^ao Mogambicana. A maioria das
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organizagoes nao lucrativas, em Mozambique, sao entidades legais.87 Isto pode
acontecer na forma de associates ou fundagoes com base de membros, sendo
as ultimas raramente usadas devido as restricoes especiais, por exemplo, com
respeito ao financiamento. A maior parte das entidades nao lucrativas em
Mozambique esta legalizada como associates.

A nova constituigao liberal melhorou substancialmente os poderes legais e
polfticos dos grupos da sociedade civil, atribuindo-lhes direitos que Ihes
permitem actuar como vigilantes dos direitos dos cidadaos e promoverem a
governagao democratica. Contudo, apesar da constituic,ao ter melhorado o seu
estatuto legal, muitas das OSCs Mogambicanas sao ainda muito frageis, com fraca
organizacao, movidas pelos doadores, com falta de proficiencia para fazerem
campanhas, e ignorantes a respeito dos seus direitos polfticos. Estes factores
debilitam a sua credibilidade e legitimidade aos olhos do estado e da sociedade
Mogambicana em geral.

Contudo, muitas destas OSCs operam em comunidades sem significativa
tradigao de pluralismo social. Um estudo, levado a cabo pelo CEP em 2001,
indica em geral um baixo nfvel de tolerancia para o criticismo ao governo. De
facto, a nfvel nacional, muitas mais pessoas acreditam que quern "falar mal a
respeito do governo e do sistema de governo" nao devia usufruir do direito ao
voto, de se manifestar, de trabalhar nos services publicos, de falar na televisao ou
na radio ou de ensinar nas escolas, do que aquelas que acreditam que quern
critica o governo deve usufruir desses direitos.88

O relacionamento da sociedade civil com a assembleia da republica

A Assembleia da Republica comegou a emergir como relevante instituicjio na
governaQao Mogambicana; contudo, a assembleia continuara a deparar-se com
serias dificuldades nas suas tentativas para promover a boa governacao. As OSCs
podem assistir a consolidar o papel da assembleia, entre outras formas, por meio
de: ajuda na educa^ao de cidadaos com respeito a cultura da democracia e as
fungoes da assembleia, assistencia em termos de informagao, proficiencia e
propostas de lei que reflictam os requisites dos cidadaos, monitorizagao do
executivo, assistencia nas auditorias locais e mensuragao do desempenho do
governo.

Em ordem a solidificar a participacao das OSCs e dos cidadaos na assembleia,
varios programas com assistencia de doadores tem-se concentrado na assistencia
tecnica a propria Assembleia. Isto contribuiu para que a assembleia
desenvolvesse instrumentos que irao melhorar o contacto entre deputados e os
seus cfrculos eleitorais, e com as OSCs em geral.89 Por exemplo, o projecto
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SUNY,90 em colaboracjio com a assembleia, desenvolveu os seguintes
instrumentos:

• Foi compilada uma base de dados com informacao concernente a mais de
700 organizacoes e associates, seus papeis e representantes, categorizadas
de acordo com as suas respectivas sobreposicoes com as comissoes
parlamentares (da assembleia).

• Um inquerito de opiniao publica sobre t6picos especfficos, levado a cabo
pelas OSCs, cujos resultados estao disponfveis para serem usados pelas
comissoes quando comentam ou elaboram a respeito de legislacao ou para
propositos de informacao geral.

• Sumarios de legislagao corrente que foram compilados e que explicam, em
linguagem simples, o impacto que a preparagao da legislacao tern sobre os
cidadaos.

Estes instrumentos podem ser a base para as comissoes se organizarem:
audiencias publicas com as OSCs, onde as organizacoes possam apresentar as
suas opinioes a respeito da polftica publica para serem analisadas por uma
comissao e/ou debates publicos para discussao de assuntos que afectam a
comunidade e para formulacao de possiveis solucoes.

Audiencias publicas

Estes instrumentos tern permitido a assembleia organizar um numero de
audiencias publicas com as OSCs e com os cidadaos. As audiencias publicas
visam obter a participacao de todas as partes envolvidas (empresariado, OSCs,
funcionarios publicos e o publico em geral) a respeito de politicas propostas ou
existentes, propostas de lei, regulamentos e outros assuntos ou alteracoes que
irao afectar significativamente o publico, caso sejam implementados.

Antes de realizar uma audiencia publica, a relevante comissao para este
assunto precisa de averiguar se deve ou nao ser levada a cabo a audiencia publica
e, se a resposta for positiva, determinar e definir com clareza o proposito,
intencao e objectivos da audiencia.

A comissao deve anunciar a audiencia atraves de diferentes canais da grande
informacao com pelo menos uma semana de antecedencia em relacao a data em
que se deve realizar. O anuncio deve providenciar informacao em termos de
data, hora do infcio, local e assunto da audiencia publica. Para alem do anuncio,
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a comissao devera enviar convites a partes envolvidas especiTicas, as OSCs e
outras pessoas influentes, com uma semana de antecedencia em relagao a data
do evento.

A comissao deve iniciar a audiencia a horas, conforme indicado na
notificagao para o efeito, e deve esforgar-se para dar aos participantes a
oportunidade de serem ouvidos, Os que nao puderem fazer as suas
apresentagoes deverao submete-las por escrito a comissao. Contudo, estes
procedimcntos nem sempre sao seguidos. Alguns membros do pQblico tern dito
que nao eram informados a respeito das audiencias publicas a serem levadas a
cabo pelas diferentes comissoes da assembleia. Os que tinham conhecimento e
que participaram nessas audiencias afirmaram que as mesmas nao comegavam a
hora e que nao foi dado tempo suficiente aos participantes para apresentarem os
seus pontos de vista. •

Em suma, as audiencias publicas ocorrem geratmente com pouco aviso e a
maior parte dos Mocambicanos nao tern facilmente acesso as mesmas. Verifica-
se uma distancia crftica entre o que acontece em Maputo e o que acontece no
resto do pafs, e isto sugere que o publico, em especial as populagoes das zonas
centra e norte de Mozambique, pode prestar apenas uma colaborac,ao limitada
em termos de audiencias publicas.

As audiencias publicas sobre legislacao ou consultas da assembleia a escala
nacional, com o objectivo de auscultar a opiniao publica a respeito de

Tabela 6: audiencias
1994-2001

Comissoes

CPO
CASCA
CADRAPPL
CAES
CDOP
CRI
CAJDHL
Constituicao
Hino
Total

1994

n/h*
n/h
n/h
n/h
n/h
n/h
n/h
n/h
n/h
n/h

publicas

1995

n/h
n/h
n/h
n/h
n/h
n/h
n/h
n/h
n/h
n/h

n/h = nao houve audiencias publicas

levadas

7996

1
n/h
3
2
3

n/h
1

n/h
n/h
10

a cabo

7997

1
4
3
2

n/h
n/h
2

n/h
2
14

pelas comissoes da assembleia,

7998

n/h
7
2

n/h
2
2
2
11
n/h
26

7999 2000

n/h
n/h
3
6

n/h
n/h
n/h
28
n/h
37 5

2007

n/h
7

n/h
3

n/h
n/h
n/h
n/h
3
13

Total

2
18
11
10
5
2
5
37
5

105

Fonte: Shenga C, O Papt'l da Assembleia Moqambicana na Representaqao dos /ntereises da Sociedade
Civil, 1994-200 , op at.
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importantes questoes legislatives, nao sao comuns em Mozambique. Concluiu-se
que os deputados mais facilmente ouviam os conselhos de especialistas ou
consultores do que as sugestoes do publico. Apesar destas deficiencias, as
comissoes da assembleia levaram a cabo 105 audiencias publicas (ver Tabela 6)
durante o periodo 1994-2001.

Aparte organizarem as audiencias publicas e promoverem debates internos, as
comissoes da assembleia estao supostas traduzirem os pontos de vista dos
cidadaos em lei. Em Mozambique, contudo, a elaboragao de legislacao e
essencialmente da competencia dos peritos em assuntos legais, tecnocratas e do
executivo. Durante o periodo de 1994-2004, a assembleia aprovou 117 leis,
incluindo as que dizem respeito as terras (1997), meio ambiente (1997),
florestacao e vida selvagem (1999), trabalho (1998), o estado geral, o orcamento
e as contas do estado (1999), e os impostos (2002).

Nos parametros da lei das terras (1997) foram consultadas as seguintes
organizacoes: A Uniao Nacional dos Agricultores Comunitarios (UNAC); A
Organizagao Rural de Assistencia de Mozambique (ORAM); Uniao Ceral das
Cooperativas (UGC); Vida Nova; institutes religiosas, advogados e academicos.
Em termos da lei laboral (1998), foram consultadas as organizacoes: sindicatos
(OTM e SLIM); Organizac.ao Nacional de Professores (ONP); Organizacao da
Mulher Mocambicana para Casos do Judiciario (AMMCJ); Associacao do
Empresariado Privado de Mozambique (AEPRIMO); Confederagao das
Associagoes Economicas de Mozambique (CTA); e Associazao Industrial de
Mozambique (AIMO). A Tabela 7 mostra o numero de audiencias publicas e de
propostas de lei aprovadas pela assembleia da republica no periodo de
1994-2001.

Muitas OSCs manifestam o seu desapontamento para com as funzoes da
assembleia vis-a-vis audiencias publicas e processos de consulta. O presidente da
assembleia e os presidentes das comissoes alegadamente ficam aquem em termos

Tabela 7: Audiencias publicas realizadas contra numero de leis aprovadas pela
assembleia, 1994-2001

7994 7995 7996 7997 799S 7999 2000 2001 Total

Leis (aprovadas) 1 3 9 24 9 15 3 10 74
Audiencias publicas n/h n/h 10 14 26 37 5 13 105

n/h = nao houve audioncias

Fonte: Shenga C, O Papel da Assembleia da Republica Mocambicana na Rvpresentat^ao t/os Intereises da
Sociedade Civil, 1994-2001, op cit.
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do seu papel como veiculos para educagao da sociedade civil a respeito das
fungoes e obrigagoes do parlamento (da assembleia). A opiniao geral e que o
presidente da assembleia e os presidentes das comissoes desenvolvem limitados
esforgos com o proposito de levarem o seu trabalho mais perto do povo (i.e.
anunciando audiencias publicas). Parecem nao ter nem perspectiva nem a
vontade politica para servirem de educadores com respeito aos trabalhos da
assembleia.

Em termos do envolvimento das OSCs nas audiencias publicas ou consultas,
os entrevistados afirmam que as comissoes de trabalho nao permitem as OSCs
prepararem e discutirem com as suas filiais, a varios nfveis, as propostas de lei
apresentadas. Os escritorios centrais de muitas OSCs situam-se em Maputo e as
organizagoes precisam portanto de tempo para consultarem e discutirem os
assuntos com as suas delegates nas provmcias e distritos. Contudo, o tempo
atribufdo para consulta com as delegacies provinciais e distritais e para realizar
discussoes com as comissoes de trabalho e demasiado curto. Algumas OSCs
optam por nao participarem em consultas e debates organizados pelas comissoes
de trabalho e, quando participam, nao manifestam os seus pontos de vista.

Em termos das proprias comissoes de trabalho, no contexto do processo de
consultas, verifica-se a tendencia para consultarem apenas as organizagoes
inftuentes como os organismos profissionais, sindicatos e associates cfvicas da
classe media. Organizagoes que representam outras esferas da sociedade sao
marginalizadas, particularmente os grupos rurais que raramente tern sido
incluidos na rede de activistas cfvicos, como sejam as mulheres das zonas rurais,
os camponeses e as redes informais.

A marginalizagao destes grupos de OSCs explica-se em parte com a falta de
organizagao, proficiencia e • apoio financeiro: as OSCs rurais nao estao
suficientemente organizadas para influenciarem nem para fazerem campanha
junto dos deputados. De uma forma geral, o impacto das OSCs presentemente
envolvidas na orientagao politica, elaboragao de legislagao ou propostas de lei
pode apenas ser julgado de forma negativa.

O unico bom exemplo de envolvimento de OSCs na elaboragao de legislagao
e o da Campanha das Terras que mobilizou diferentes grupos de cidadaos no
pais. A campanha dccorreu de Janeiro de 1998 a Dezembro de 1999 e e
considerada como tendo sido o maior movimento cfvico da recente historia de
Mogambique, tendo atingido ampla cobertura geografica e tendo envolvido
muitas pessoas e muitas organizagoes. A campanha concentrou-se em garantir a
seguranga das terras e sua posse (com base na historica ocupagao das terras,
mesmo sem prova de posse oficial e escrita), e concentrou-se tambem em evitar
conflitos e em atrair o investimento. A Campanha das Terras foi convidada pela
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assembleia e pelo governo a representar as OSCs no processo de elaboragao de
leis e regulamentos sobre as terras, solo urbano, florestas e fauna selvagem, meio
ambiente, agua, lei das petigoes, queixas e reclamac.6es, e tragado preliminar da
lei concernente ao governo local.

Petigoes, reivindicagoes e reclamaqoes

A primeira assembleia da republica multipartidaria (1994-1999) abriu as portas
as OSCs e aos cidadaos para apresentarem petigoes, reivindicagoes e
reclamagoes,'mas foi s6 a segunda assembleia da republica multipartidaria
(1999-2004), atraves da Lei N° 6/2001, que institucionalizou a Comissao das
Petigoes que ficou entao responsaVel pela gestao das petigoes, queixas e
reclamagoes.

Revendo as petigoes que foram submetidas a Assembleia, parece-nos que os
Mogambicanos faziam uso deste instrumento para exercerem os seus direitos,
com um acentuado numero de petigoes, queixas e reclamagoes feitas pelo
publico, particularmente em 2001, altura em que foi introduzida a nova lei.91

De acordo com o relatorio da Comissao das Petigoes para 2003,92 a comissao
recebeu cerca de 210 petigoes, queixas e reclamagoes de diferentes partes do
pafs. Muitas estavam relacionadas com os conflitos entre instituigoes do estado e
os cidadaos, e tambem com o conflito das terras. Em 1997, contudo, o inquerito
de opiniao publica do CEP revelou que os Mogambicanos continuam a ser muito
ingenuos no tocante a exercerem os seus direitos atraves de petigoes, queixas e
reclamagoes, tendo 89.6% dos interrogados dito que nunca tinham contactado
nem apresentado petigoes a deputados, e apenas 2.2% revelando que o tinham
feito.93

Um estudo recente demonstra tendencias semelhantes. De acordo com o
inquerito do CEP, levado a cabo em 2001, 93% dos interrogados nunca
exerceram o seu direito a petigao, queixa ou reclamagao, e apenas 3% afirmaram
que tinham contactado ou escrito a assembleia. As pessoas, de certo modo,
tinham contactado as suas autoridades locais (grupos dinamizadores e Ifderes
tradicionais),94 mas os resultados do estudo revelam que a assembleia nao esta
adequadamente entrincheirada na populagao em geral.

Em 1997, 92.6% da populagao feminina e 84.4% da populagao masculina
nao sabiam os nomes dos seus representantes parlamentares. Apenas 14.7% da
populagao masculina e 6.5% da populagao feminina foram capazes de
mencionar o nome de pelo menos tres Deputados.95
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5. Partidos de oposicao em Mozambique

Intelectuais que estudam os partidos polfticos argumentam que os partidos
politicos modernos devem satisfazer quatro criterios, nomeadamente:
continuidade (isto e, uma transposigao de vida que exceda o domfnio dos
fundadores dos partidos); organizagao a escala nacional; o desejo de exercer o
poder; e consistentes esforcos para ganhar o apoio popular.96

Em termos de ganhar o apoio popular, "Kuenzi et al" argumentam que "a
capacidade de urn partido para sobreviver reflecte a sua capacidade de manter o
apoio da populacao". 9 ; Sem o apoio popular, os partidos polfticos nao podem
sobreviver e nao podem ter poder politico para governarem ou representarem o
povo na assembleia. Muitas organizacoes polfticas Africanas nao satisfazem
sequer o primeiro criterio. Frequentemente, um partido politico a sul do Sara
representa pouco mais do que uma plataforma para um unico indivfduo, uma
estrutura cujos regulamentos podem facilmente ser alterados para conveniencia
do seu fundador, cujo carisma e capacidade monetaria constituem as suas
principais maquinas propulsoras.q8

Sera que os partidos polfticos em Mozambique, neste caso os partidos de
oposicao, satisfazem estes quatro criterios dos partidos politicos modernos? Sera
que a oposicao e capaz de ganhar e manter o apoio popular?

A constituicao Mocambicana de 1990 e o governo democratico deram aos
pai"ses o apoio requerido para obterem representagao na assembleia e para irem
ao encalco dos interesses dos seus eleitores. Os partidos polfticos que contestaram
as primeiras e as segundas eleicoes democraticas enquadram-se em duas
categorias: partidos ligados a luta pela libertagao {Frelimo); e partidos dependentes
da mobilizacao de factores etnicos ou regionais para a sua subsistencia polftica
(Renamo). Estao representados na assembleia alguns dos partidos na oposicao,
mas sao geralmente vistos como extraordinariamente fracos, fragmentados e
desorganizados. Debatem-se com importantes questoes de tactica e estrategia,
nao abracam nenhuma ideologia que seja fundamentalmente diferente da filosofia
do partido governante, a Frelimo, e estao divididos com base na historia, etnia e
regiao - uns mais do que outros claro.

A Renamo

A origem da Renamo, conhecida inicialmente como Resistencia Nacional
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Mozambicana, data do periodo imediatamente apos a independencia de
Mozambique. A sua historia e complexa: em 1975, cansado da guerra, Portugal
ofereceu uma independencia antecipada, sem eleigoes, a partidos nacionalistas
seleccionados em todas as suas colonias Africanas; em Mozambique o
beneficiario foi a Frelimo.

Os Mogambicanos insatisfeitos com a escolha deixaram o pais ou
permaneceram a fim de se oporem a experiencia Marxista-Leninista para
organizagao social que era avangada pela Frelimo. As facooes anti-Frelimo,
muitas delas exiladas no sistema de apartheid da Africa do Sul, na Rodesia ou em
Portugal formaram o nucleo original da Renamo, recebendo apoio internacional
desses paises e de grupos da alas direitistas na Europa Ocidental e Estados Unidos
da America.

O surgimento da Renamo constituiu, portanto, parte da logica de
confrontagao regional que existia na altura entre o 'poder branco' e os
'movimentos de libertagao' e os estados que Ihes davam apoio. Durante os
primeiros anos da sua existencia, a acgao militar da Renamo serviu os interesses
'brancos' na Rodesia e tambem os da Africa do Sul, depois da independencia do
Zimbabue em 1980, quando o movimento foi entao forgado a procurar novas
bases no exterior para o seu apoio estrategico. Como aconteceu com muitas
organizagoes espalhadas pelo mundo, a Renamo foi na altura apanhada no
contexto internacional da luta contra o comunismo.

Isto nao quer, contudo, dizer que a Renamo pode ser reduzida a uma
dimensao externa, nem que era simplesmente uma expressao dos interesses
estrangeiros. De facto, o apoio a Renamo dentro de Mozambique,
particularmente desde o infcio da decada de 1980 (manifestado pela
gcneralizagao da sua actividade militar que se estendeu a todas as provmcias de
Mozambique),99 mostra que o movimento operava como catalista para a
oposic,ao ao estado da Frelimo com significativa infiltrazao nas sociedades rurais.

Varios estudos tern mostrado como a polarizagao da populazao rural pela
Frelimo, em Mozambique, reforzou os conflitos historicos que tinham
fermentado com o estado colonialista, e como o estado da Frelimo era, em
muitos aspectos, uma continuazao do estado colonialista. Assim, a Renamo nao
era simplesmente urn instrumento de agressao exterior contra o estado
independente de Mozambique, mas era tambem a expressao de
descontentamento por parte dos camponeses e alguns sectores urbanos
(particularmente regioes onde era menor a identificazao com a Frelimo devido a
factores de cariz etnica ou regional) para com o mesmo estado.

Mais ainda, a composizao sociologica da lideranga da Renamo mostra que
este movimento testemunha a tensao fundamental entre as elites do sul e as do
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centro e norte do pais. Estes factos caracterizaram toda a historia da Frelimo antes
da independencia, e ainda marcam no presente a vida polftica dos
Mogambicanos. Por exemplo, o actual presidente da Renamo, Afonso Dhlakama,
foi em tempos urn soldado da Frelimo na regiao central de Mozambique, que
abandonou o partido governante para se juntar a Renamo, e o famoso
comandante militar da Renamo Andre Matsangaissa, morto durante a guerra,
tivera um passado semelhante.

A Renamo foi inicialmente formada por individuos que, na sua maioria,
tinham servido o poder colonialista antes de se porem ao servico da estrategia
regional dos 'poderes brancos'. Contudo, o movimento eventualmente adquiriu
uma dinamica interna, como sugere o seu nome.

A luta da Renamo contra o 'comunismo' e pela 'liberdade' nunca forc.ou
porem o movimento a assumir uma posic.ao clara a favor do pluralismo politico
em Mozambique. De facto, a questao da democracia multipartida so foi
apresentada quando comegaram as negociac,6es em Roma. Contrariamente a
opiniao popular na altura, a Renamo conseguiu com sucesso fazer uma transic.ao
de movimento militar para organizagao polftica no periodo de 1992-1994, e
provou ser uma formidavel forga eleitoral. Os ex-guerrilheiros da Renamo
conseguiram com sucesso ganhar legitimidade entre vastas secgoes da populagao,
levantando um serio desafio eleitoral ao partido governante.

Ao longo dos anos, a Renamo tinha demonstrado fraca competencia para se
organizar e para evoluir intern a men te, e tinha tambem demonstrado a sua
inaptidao para ganhar o apoio urbano e mobilizar os intelectuais para as suas
fileiras.100 Isto contribuiu para a sua fraca capacidade de anaiise politica e ainda
para a relativamente desfavoravel imagem da Renamo na areas urbanas
(incluindo no seio diplomatico) que a retratam como uma forc,a altamente
imprevisivel e com pouca competencia. Esta imagem negativa e exacerbada pelo
tratamento que Ihe e dispensado tambem pela maior parte dos canais mediaticos.

Parti dos minoritarios

Embora os partidos minoritarios nao tenham praticamente qualquer influencia na
evolucio politica do pais, nem mesmo a nivel local - pelo menos na presente fase
que e" dominada pela confrontacjjo entre os ex 'partidos armados'- revelam as
clivagens que caracterizam as elites de Mozambique. Em termos das suas origens, e
reportando ao princfpio da decada de 1990, quatro grupos estavam em evidencia:

• O primeiro grupo inclui organizagoes cuja lideran^a e composta por ex-
membros da Frelimo. Entre eles esta o Palmo (Partido Liberal e Democra"tico

61



Mozambique, reldtorio do pais

de Mozambique), formado por iniciativa de ex-estudantes da Frelimo
treinados em pafses da Europa do Leste; SOL (Partido Social Liberal e
Democrat!co), que resultou de uma faccao que se separou do Palmo; Panade
(Partido Nacional Democratico), formado por urn ex-membro da Frelimo que
foi preso no inicio da decada de 1980 acusado de espiar para a CIA
Americana, e o Pademo (Partido Democratico de Mozambique), formado por
um membro do Ministerio dos Negocios Estrangeiros e ex-guerrilheiro da luta
armada da Frelimo.

• Outro grupo inclui dois partidos liderados por figuras poli'ticas que se
opuseram ao regime colonial mas que nao se juntaram a Fretimo na altura da
independencia, tendo procurado exflio em Portugal durante muitos anos:
Domingos Arouca formou o Fumo (Frente Unida de Mozambique); e Maximo
Dias formou o Monamo (Movimento Nacionalista Moc,ambicano) - ambos
advogados.

• Uma terceira categoria de partidos emergiu da mobilizac.ao de jovens que
frequentavarn a universidade em Mozambique, apos a independencia. Aqui
se inclui o PCN (Partido da Convenc,ao Nacional) e a FAP (Frente da Aczao
Patriotica).

• A quarta categoria e o grupo de partidos cujas origens se situam entre os
emigrantes Mozambicanos de longa data nos paises da Africa Oriental, como
o Quenia. Aqui se incluem o Padelimo (Partido Democratico para a Libertazao
de Mozambique) e o PPPM (Partido Progresso Popular de Mozambique).

Os partidos separam-se pelas diversas trajectorias e origens sociais dos seus
Ifderes e nao tanto pelas suas diferenzas polfticas ou ideologicas. De facto, ao
analisarmos os programas politicos dos partidos (quando existem) e as
declarazoes publicas feitas pelos seus Ifderes, podemos concluir que na verdade
nao existem diferenzas fundamentals.

A clivagem mais significativa e a que os dividiu inicialmente em dois campos
principals: isto e, os que defendiam um estado unitario, e os que defendiam o
estabelecimento de um estado federal (Pademo, PPPM). Mas mesmo a partir
desta perspectiva, observando mais de perto a situagao, podemos ver que as
propostas federais de alguns partidos eram vagas e aproximavam-se mais do
desejo de descentralizagao administrativa polftica do estado da Frelimo,
dominado pelo sul, do que da expressao de qualquer aspirazao verdadeiramente
federalista.
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A questao de descentralizagao, como expressao de desejo de por termo a
hegemonia dos 'sulistas', nao e uma apreensao exclusiva dos grupos que incluem
os partidos 'federalistas'. Na realidade, os novos partidos revelam uma fractura
fundamental e historica nos seio da elite Mogambicana. Manifestam oposigao por
parte dos representantes de outras elites marginalizadas desde a luta peta
independencia, a hegemonia da lideranga da Frelimo (que e presentemente
muito menos 'sulista' do que era durante o perfodo Marxista-Leninista), ou seja
uma oposigao por parte de individuos sobretudo das provfncias do centra e norte
do pais.

Uma das razoes porque os partidos minoritarios sao notavelmente debeis e
sem duvida o facto dos intelectuais Mogambicanos e, de uma forma geral, a elite
burocratica que cresceu a sombra do estado-partido Frelimo, se encontrarem
numa fase de reconversao e se preparam para se instalarem no mundo do
empresariado formando a nascente nacional da classe empresarial. Assim, o seu
principal capital constitui-se precisamente dos lagos que tern com a Frelimo e o
seu estado. Foram os indivfduos que se encontram nesta camada social -
incluindo por exemplo oficiais do exe>cito da luta armada - quem beneficiou
mais da privatizagao de empresas e servigos que estavam em tempos sob controlo
do estado, e tambem dos creditos bancarios concedidos sem expectativa de
reembolso ou a taxas de juros nominais.

Os partidos minoritarios sao assim meras facgoes historicamente exclmdas das
posigoes de poder no aparato economico e do estado e que, motivados pelo
desejo de ganharem acesso ao estado e subsequentemente ao 'bolo','01 se
mobilizaram politicamente na fase corrente e desafiam o poder da Frelimo.
Porem, a sua fraca representagao social, as divisoes e separates e as suas
carencias de organizagao e financeiras impedem que consigam abalar a estrutura
dos dois principals partidos. O numero total de partidos oficialmente registados
(e existem outros cuja formacao e divulgada na imprensa mas que nao se
registam) € presentemente de 32, incluindo a Frelimo e a Renamo.

A mais profunda causa divisionista no pais e o facto que separa as duas forgas
politicas que se confrontaram militarmente, e que mais tarde obtiveram os
melhores resultados nas eleigoes de 1994 e de 1999 - ou seja a Frelimo e a
Renamo. E verdade que a Renamo se candidatou nas eleigoes para a assembleia
de 1999 e de 2004 em coligagao com alguns destes partidos minoritarios
(Renamo-EU), e elegeu como deputados alguns dos Ifderes dos partidos
minoritirios. Mas estes partidos minoritarios nao trouxeram de facto muitos votos
para a Renamo, tendo simplesmente 'aproveitado a boleia'.

Os partidos minoritarios ocupam uma posigao marginal no palco polftico e
sao praticamente desconhecidos pelos eleitores ja que a maioria dos
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Mogambicanos .nao consegue sequer referir os nomes destes partidos. Por
exemplo, em 1997, urn estudo levado a cabo provou que 85% do eleitorado
feminino e 65% do eleitorado masculino afirmaram nao conhecerem outros
partidos para alem da Frelimo e da Renamo. Apenas 20% do eleitorado
masculino e 7% do feminino conseguiram, referir pelo menos tres outros
partidos.102

O unico partido minoritario com potencia! para crescer e o PIM (Partido
Independente - ou Islamico - de Mozambique) devido ao seu caracter religioso;
contudo, considerando que os Muc,ulmanos representam apenas 17% da
populagao, mesmo com enorme mobilizagao e financiamento, este partido nao
seria capaz de ganhar grande peso no contexto da cena politica nacional. Poderia
sim tornar-se numa forc,a politica local, dentro das areas com forte influencia
mugulmana, como nas provfncias de Cabo Delgado, Niassa e Nampula.

Apesar dos partidos minoritarios, ja que nao possuem uma base social ou um
circulo eleitoral, serem politicamente insignificantes, isto nao quer dizer que se
pode ignorar de todo a sua existencia. De facto, eles tern um efeito 'perturbador'
sobre o sistema politico, especialmente porque podem provocar a divisao de voto
durante as eleic.6es.

Devemos salientar que esta divisao causou mais danos a Renamo e ao seu
candidato presidencial, cuja imagem (simbolos e fotos) sao menos conhecidos
entre a populagao do que no caso da Frelimo. Esta e a leitura que se obtem da
analise comparativa dos resultados das eleic,6es presidenciais de 1994, quando se
apresentaram 12 candidatos a presidencia, e dos resultados de 1999 quando as
eleigoes foram contestadas apenas por Dhlakama e Chissano.

A lei eleitoral impede - atraves da marca mfnima de 5% do voto nacional - a
representagao de forces politicas de menor peso; porem, encoraja a participacjio
destas mesmas forgas ao nao as penalizar financeiramente - ou sejam os partidos
nao tern de pagar o deposito que so e recuperavel quando sao obtidos resultados
positivos, uma pratica adoptada por muitos paises como forma de desencorajar
candidatos de menor peso politico.101 Consequcntemente, os partidos
minoritarios frequentemente formam coligagoes artificials, que afinal pouco ou
nada contribuem para consolidar a sua posigao politica.
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6. Sumario e recomenda^oes

Para uma democracia ser susfentavel, requer institutes solidas e a plena
participa^ao dos cidadaos na vida polftica, social e economica do pafs.
Assembleia da Republica e uma importante instituigao neste contexto.

Este estudo analisou a Assembleia da Republica em Mozambique e
demonstrou que, apesar de varias iniciativas por parte de doadores para
promoverem e solidificarem a assembleia, a instituicao continua a caracterizar-se
pela sua debilidade e falta de proficiencia, com um executivo que continua a
dominar a legislatura e o poder judiciario. O domfnio do executivo representa
que e ele quem elabora e propoe a maior parte das propostas de lei apresentadas
a legislatura para consideragao. Segundo, a sociedade civil e tambem debit, com
uma organizagao deficiente e carente de proficiencia, englobando
essencialmente organizagoes urbanas sem fortes lagos com os movimentos cfvicos
rurais. As OSCs sao tambem carentes de sustentagao financeira e, como tal, nao
podem servir de interlocutoras de valor ou crediveis entre a assembleia e os
cidadaos. Terceiro, apesar da assembleia ter aberto varios canais para o
envolvimento dos cidadaos, esses canais sao ineficientes. A ausencia de
programas semelhantes aos do projecto SUNY, para orientar o trabalho das
comissoes, constitui um significativo ponto fraco em termos do envolvimento da
assembleia com a sociedade civil. Finalmente, os partidos de oposigao sao
tambem debeis, com fraca organizagao, carentes de financiamento,
fragmentados e carentes de pessoal devidamente treinado, o que resulta em que
nao sejam capazes de apresentarem uma alternativa viavel para o partido
incumbente. Os partidos de oposigao tern falhado grandemente quanto a
desempenharem o seu relevante papel no processo democratico, em termos de
acompanharem e verificarem as operacoes do partido imcumbente, impedirem
o abuso do poder e assegurarem, inter alia, que o partido incumbente nao
negligencie os interesses do publico.

Tres a"reas de convergencia foram portanto recomendadas em ordem a
solidificar a Assembleia da Republica em Mozambique ao longo dos proximos
cinco anos:

• Falta de organiza^ao e proficiencia. Os problemas comuns com que se depara
a Assembleia, as OSCs e a oposicao em Mozambique sao a falta de
organizagao e de proficiencia. Deviam, portanto, ser concebidos e
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implementados programas para capacitagao a fitn de ajudarem a solidificar a
Assembleia da Republica, as OSCs e os partidos de oposigao, em termos do
seu respectivo papel e das suas respectivas fungoes. Os projectos deviam
abordar os requisites destas organizagoes, providenciando primeiro a
formagao necessaria e a informagao de caracter tecnico concernente a
legislagao e formulagao de orgamentos.

• Falta de apoio financeiro. A sustentabilidade financeira e um serio problema
que afecta a Assembleia, as OSCs e, em especial, os partidos de oposicao em
Mozambique. Devia ser dada especial atengao ao financiamento de doadores
e do estado, e tambem a melhoria dos mecanismos do partido, visto que
partidos de oposigao viaveis iriam fortalecer o papel da Assembleia, as suas
fungoes e a sua relevancia em Mozambique.

• Falta de informaqao e de cuhura politica. Deviam ser elaborados programas de
radio, televisao e escolares envolvendo lideres tradicionais e instituicpes
religiosas, para educar os cidadaos a respeito do papel e das fungoes da
Assembleia da Republica.
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Notas

1 O PIP, que se comegou a criar forma em 1978, foi elaborado depois de uma
discussao rural. Foi classificado como urn mega-plano, que reivindtcava poder acabar
com o subdesenvolvimento dentro de urn perfodo de 10 anos.

2 Castel-Branco C, Opgoes Econdmicas de Mozambique, 1975-1995: problemas,
ligoes e ideias alternativas, Mozambique: Eleicoes, Democracia e Desenvolvimento,
Elo Crafico, Maputo, 1996.

3 Machel S, Discurso n° 1 de Maio, Noticias, 4 de Maio de 1981.
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que a populac.ao morresse a fome, nomeadamente: assinar o Acordo de Nkomati
com a Africa do Sul, ao abrigo do qual Mozambique concordava em deixar de dar
apoio ao ANC, enquanto que a Africa do Sul em paga deixava de dar apoio a
Renamo; concordou em se juntar ao Banco Mundial e ao FMI; e concordou em que
as ONCs pudessem espalhar-se e iniciarem a sua actividade de desenvolvimento em
Mozambique, trabalhando independentemente do governo. Logo que Mozambique
concordou com o programa para ajustamento de estruturas, a ajuda aumentou de
360 milhoes de Dolares Americanos em 1985 para 700 milhoes de Dolares
Americanos em 1987 e para mais de 1 biliao de Dolares Americanos em 1990. Num
perfodo de cinco anos, 1990-1994, Mozambique passou a ser o maior recipiente de
ajuda na Africa sub-Sariana, atingindo urn volume de ajuda de 1,1 bilioes de Dolares
Americanos por ano.

5 Consultar Brown M, Para a!£m da reforma: Ajustamento e poder politico num
Mozambique contemporaneo, Revista dos Estudos Africanos Modernos, 30(2), 1992,
pp 20-45; Wuyts M, Gestio econ6mica e polftica de reajustamento econ6mico,
Estudos Mogambicanos, 8, 1990, pp 10-30; Castel-Branco C, Mozambique,
perspectivas econdmicas, Universidade Eduardo Mondlane/Fundagao Frederich
Ebert, Maputo, 1994.

6 Pitcher A, Destmic.ao sem transformazao: Relagoes Agrarias e Subsistencia na
provfncia de Nampula, Jornal dos Estudos da Africa Austral, 24(1), 1998, pp 15—40;
Wuyts M, A Questao Agr&ria na Transiqao e £econstruc/ao de Mozambique.
Dissertagao para Debate 2001/14, Universidade das Nagoes Unidas/lnstituto Mundial
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10 Hanlon J, Mozambique: Vao as Crescentes Divisoes Econdmicas Provocar Violencia em
Mozambique? SADC/DEZA/DDC/DSC/COSUDE, Gerechtigkeitsgass, Berna, 2000.
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11 Wuyts M, Questao Agraria na Trans/cio e Reconslrugao de Mogambique, op cit.
12 Coelho chamou este processo de 'princfpio da purificagao' pelo qual o governo da

Frelimo tentava criar uma 'sociedade pura'. Isto levou a marginalizagao directa de
milhares de pessoas que tinham estado envolvidas no regime colonialista. Coelho J,
Epilogo: 'purificagao' contra reconciliagao no seio de ex-combatentes, Acordo: Uma
Revisao International das Iniciativas de Paz, 3, Recursos de Condliagao, Londres, 1998.

13 Consultar Coelho J, op cit e Pitcher A, op cit.
14 Quando a guerra para a libertac.ao comec,ou, a Frelimo introduziu os grupos

dinamizadores como o escalao mais baixo da organizagao do partido. Em resultado
da sua lealdade para com a Frelimo, os grupos dinamizadores foram introduzidos em
todas as areas rurais e urbanas do pafs. Estes grupos tinham varias fungoes: eram o
primeiro nivel ao qual as pessoas podiam organizar a luta contra o colonialismo,
(sabotagem e subversao, mobilizacao para as primeiras campanhas de nacionalismo,
etc.); eram as primeiras organizacpes que tornaram popular a linha da Frelimo, e
conlribuiram para compensar o desmoronamento do aparato colonialista,
especialmente a nfvel local.

15 Consultar West H, Autoridades tradicionais e a transigao de Mogambique para uma
governagao democratica, A Segunda Onda de Liberdade em Africa:
Desenvolvimento, Democratia e Direitos, Tipografia UniversitaVia da America, USA,
1998; Harrison C, A Politica de Democratizagao nas Zonas Rurais de Mogambique:
Governagao a Nivel Basico em Mecufi, Tipografia Edwin Mellen, Nova lorque, 2000.

16 Roesch O, Renamo e a populagao camponesa no Sul de Mogambique: Uma
perspectiva da Provincia de Caza, Revista Canadiana de Estudos Africanos, 26, 1992,
p467.

17 O regime da Frelimo considerava-se a representagao do 'povo' e disfrutava de forte
apoio popular. Os componentes sociais que foram o objecto de repressao e
marginalizacao nao demonstraram qualquer capacidade de se oporem ao fmpeto
dominante do projecto. Cabacp J, A longa caminhada de Mogambique ate a
democracia, Mogambique: Eleigoes, Democratia e Desenvolvimento, Elo Gra'fico,
Maputo, 1996, p 83.

18 Consultar Minter W, Contras do Apartheid"; Um Inquerito as Raizes da Guerra em
Angola e em Mozambique, tipografia da Universidade da Wits, Joanesburgo, 1994;
Martin D et al, Engajamento Destrutivo: A Africa Austral em Guerra, ZPH/SARDC,
Joanesburgo, 1986; Vines A, Renamo: Terrorismo em Mozambique, Centra para
Estudos Africanos, Universidade de Nova lorque, 1991; Vines A, Renamo: Do
Terrorismo a Democratia em Mozambique, Centra para Estudos Africanos,
Universidade de Nova lorque, 1996.

19 110.000 mineiros Mocambicanos trabalhavam na Africa do Sul em 1975. Em
resultado do apoio dado por Mogambique ao ANC e ao processo de libertacao na
Rodesia, o regime de apartheid reduziu esse numero para 40.000 em 1976.

20 A logica da confrontac.ao regional entre o regime do apartheid e as ex-colonias
Portuguesas teve diferentes expressoes em Angola e em Mogambique. No caso de
Angola, a ausencia de lac,os de dependencia economica, regional ditaram uma
estrategia de intervengao militar direaa por parte das forgas armadas Sul Africanas em
territorio de Angola, apoiando tambem o movimento de oposic.ao interna UNITA. Em

68



Fortatedmento da Democrada Parlamentar no$ Pafscs da SADC

Mozambique, porem, a estrategra baseava-se essencialmente no uso de 'armas'
economicas juntamente com o apoio ao movimento de oposi^ao interna (Renamo).

21 Consultar Geffray C et al, Sobre a guerra na provincia de Nampula, Revista
International de Estudos Africanos, 4/5, 1986, pp 303-318; Ceffray C et a!, Nampula
em guerra, Potit'tca Africans, 29, 1988, pp 28-40; Geffray C, A causa das armas em
Mozambique: Antropologia de guerra contemporiinea em Mozambique, Porto:
Edicoes Afrontamento, 1991; Roesch O, Renamo e a classe rural do Sul de
Mozambique, op cit, pp 462-484; Roesch O, Camponeses, guerra e tradigao no
Centra de Mozambique. Dissertazao preparada para o simposio, Sinais de Mudanca:
Cultura Trans-regional e Pr&ticas Locais na Africa Austral, Universidade Lrvre de Berlin,
Alemanha, 1993; Pereira J, As primeiras elei^oes multipartidarias e o com portamento
eleitoral no distrito de Marromeu, Boletim do Arquivo Histdrico de Moqambique, 21,
1997, pp 1-30; Pereira J, A Polilica da Sobrevivintia: Camponeses, Chefes e a
Renamo no distrito de Maringue, Mozambique, 1982-1992. Dissertacao para o Curso
de Mestrado, Universidade da Wits, Joanesburgo, 1999.

22 Consultar Cahen M, E a Renamo urn movimento popular em Mozambique? Revista
de Livros da Afr/ca /lustra/, 3,1989/90, pp 20-21; Cahen M, Mozambique: O debate
cont'mua, Relatdrio da Africa Austral, 5, 1990, pp 26-4; Cahen M, Dhlakama e
maningue nice: Urn ex-guerrilheiro invulgar na campanha eleitoral em Mozambique,
Transformacao, 35, 1998, pp 1-48.

23 Politicamente a Renamo oferecra uma organizagao deficiente e era em grande parte
impelida pelas prioridades dos seus apoiantes estrangeiros. Contudo, a sua
superioridade militar em importantes aYeas era incontestavel e, contrariamente a
propaganda do governo, os servizos secretos e as estruturas de comando dos rebeldes
eram frequentemente bem eficazes.

24 Consultar Zuppi M, a comunidade de Santo Egfdio e o acordo geral de paz,
Mozambique: Eleicoes, Democrada e Desenvolvimento, Elo Grafico, Maputo 1996;
Baloi O, Cestao do conflito e transizao para a democracia em Mozambique: Eleizoes,
Democrada e Desenvolvimento, Elo Crafico, Maputo, 1996; Sengulane D, O apelo a
paz: Ifderes cristaos e a busca da reconciliazao em Mozambique, Acordo: Uma
Revisao International as Iniciativas de Paz, 3, Recursos de Conciliazao, Londres 1998.

25 Consultar Cahen M, Dhakama e maningue nice, op cit, p 6.
26 Consultar Manning C, construindo a oposizao em Mozambique: A Renamo como

partido politico, Jornal dos Estudos da Africa Austral, 24(1), 1998, pp 161-191;
Manning C, Gestao do conflito e habitos de elite na democracia pos guerra: O caso
de Mozambique, Polltica Comparativa, 35(1), 2001, pp 63-84; Carbone G, Conceito
de Politica Multi Partida: Estabilidade e Mudanqa no Cana e em Mozambique.
Dissertazao de trabalho, 36, Programa dos Estados em Crise, Escola de Economia de
Londres/Centro de Pesquisa para o Desenvolvimento, 2003; Carbone G, Politica
Pluralista Emergente em Mozambique: O sistema de Partidos Erelimo-Renamo.
Dissertazao de trabalho, 23, Programa dos Estados em Crise, Escola de Economia de
Londres/Centro de Pesquisa para o Desenvolvimento, 2003

27 Antes do acordo de paz nem os rebeldes internos nem os movimentos sociais tinham
ainda emergrdo. Isto pode em parte dever-se a falta de recursos em Mozambique
face as actividades polfticas e modelos de associazao cfvica.
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28 Naidu S, Mozambique: Perspectivas para uma Paz Duradoura? Dissertacpes de
trabalho, 5, Instituto para Relates Internadonais na Hoianda /Unidade de Estudo de
Conflitos, Holanda, 2001.

29 Machili C, Mozambique: Eleicoes, Democracia e Desenvolvimento, Elo Crafico,
Maputo, 1996.

30 Cabago J, A Longa caminhada de Mozambique para a Democracia, op cit.
31 CRM, art. 74, parag. 1.
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de 1992.
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39 Lei N° 18/91 de Agosto de 1991.
40 Lei N° 13/92 de 14 de Outubro.
41 Ver Lei Eleitoral, art. 10, parag. 2 e art. 11, parag. 1.
42 Carrilho N, a Legisiagao Eleitoral em Mocambique e as Realizacpes Polfticas e Sociais

em Mozambique: Eleigoes, Democracia e Desenvoivimenlo, Elo Crafico, Maputo,
1996, p i 3 4 .

43 Na altura, a Renamo estava convicta que a Frelimo tinha escolhido o sistema eleitoral
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absolute' assente nos drculos eleitorais.

44 Protocolo III, Principios da Lei Eleitoral, V, parag. 5b.
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Mocambique: Eleicoes, Democracia e Desenvolvimento, Elo Grafico, Maputo, 1996,
p39.
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56 Harrison C, Democracia em Mocambique: O significado das eleicpes multi-
partidarias, Revisao da Economia Politica Africana 67, 1996, pp 19-34.

57 Pereira J, As primeiras eleicoes multipartidarias e o com portamento eleitoral no
distrito de Marromeu, op cit, pp 1-30.

58 Cahen M, Dhlakama e manrngue nice: Urn ex-guerrilheiro nao caracteristico na
campanha eleitoral de Mozambique, op cit, pp 1-48; Cahen M, Os Bandidos: Uma
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59 Consultar Ceffray C et al, sobre a guerra na provfncia de Nampula, op cit, pp
303-318; Ceffray C et al, Nampula em guerra, op cit, pp 28-40; Ceffray C, A causa
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60 Renamo, Panfleto eleitoral, distribuido na Cidade da Beira, 1999.
61 Manifesto eleitoral PDD, Maputo, 2004.
62 2004 discurso de campanha eleitoral, gravacao porjoao Pereira.
63 Ibid.
64 Ibid.
65 Ibid.
66 Ibid.
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Renamo teria ganho uma maioria absoluta na Assembleia da Republica. Calculou-se
que, com o mesmo niimero de votos e circulos eleitorais provincials, a Renamo teria
ganho 152 assentos como partido eleitoral mais popular em Tete, Manica, Sofala,
Zambezia e Nampula, e nao os 112 assentos que ocupa presentemente. A Frelimo
teria ganho apenas 98 assentos em vez de 129. O UD nao teria ganho nenhum
assento, em vez dos 9 que recebeu. Carrilho N, op cit

69 Consultar De Brito L, Comportamento de eleitores nas primeiras eleicpes
multipartidarias de Mozambique, em Mozambique: Eleigoes, Democracia e
Desenvolvimento, Elo Crafico, Maputo, 1996; De Brito L, Poiarizacao polftica:
descarrilamento da democracia? Actualizaqao das e/e/coes 99 em Mozambique, EISA,
Joanesburgo, 2000; De Brito L, Cartografia Eleitoral de Mozambique: 1994, UEM,
Maputo, 2000.

70 Nove partidos politicos e uma coligacao de tres partidos registaram-se para as
eleicpes da Assembleia em 1999. Os partidos eram: Pimo; Palmo; Frelimo; PT;
Padelimo; Panaoc; SOL; Pasomo; PPLM (partidos politicos); e UMO; UD e Renamo-
EU (coligac.6es). Os candidates presidenciais foram: Joaquim A Chissano e Afonso
MM Dhlakama.
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Moc.ambicanas, embora nao tivesse o apoio de nenhuma comunidade - e liderado
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em 1994, e depois nao ter apresentado nem um unico candidate para as eleicpes
desse ano. O CO e o BIS foram rejeitados porque nao se tinham registado junto do
Ministerio da Justica, enquanto que o argumento declarado para rejeigao do
Movimento Democratico para a Transformacao Social era que, de acordo com a lei,
nenhum grupo de cidadaos se pode candidatar as eleicpes gerais. EISA, Actualizaqao
das E/eicoes 2004, EISA, Joanesburgo, 2004.

72 O Conselho Constitucional aceitou cinco das oito nomeacpes presidenciais para as
eleicoes de 2004. Tres foram rejeitadas por nao apresentarem pelo menos 10.000
assinaturas validas de apoiantes que fossem eleitores registados. Os cinco candidates
aprovados eram: Armando Cuebuza (Frelimo); Afonso MM Dhlakama (Renamo-EU);
Raul Domingos (PDD); Carlos Reis (Coligacao para a Mudanga e Boa Covernagao); e
Jacob NS Sibindy (Pimo). Os tres candidatos rejeitados eram: Neves Serrano (PPLM);
Joaquim Nhota (Padelimo); e Jose Chicuara Massinga (Panade)

73 Nas eleigoes de 1994 e de 1999, os partidos minoritarios obtiveram a marca minima
de 13% do vote, o que representa que apenas 87% do eleitorado ficou representado
na Assembleia da Republica. Carbone C, Politica Pluralista Emergente em
Mozambique, op cit, p 15.
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74 Resolucao N° 15/2000 de 26 de Julho.
75 Resolucao N° 3/2000, de 29 de Fevereiro.
76 Resolucao N° 22/2000 de 6 de Dezembro.
77 Resolucao N° 19/2000 de 6 de Dezembro.
78 Apesar dos observadores internacionais terem considerado as eleicoes livres e justas,

verificaram-se algumas irregularidades na contagem de votos e o anuncio dos
resultados so foi feito depois de ja terem passado os 15 dias providenciados pela lei.

79 Shenga C, O Papel da Assembled da Republica Mocambicana na Representacao dos
Interesses da Sodedade Civil, 1994-2001, dissertacao para distincao Academica em
Admin istracao Pdblica, UFICS/UEM, Maputo, 2002.

80 A biblioteca da Assembleia da Republica funciona como centra de informacao e esti
suposta ter um papcl central em termos de: elevar a participacao publica no processo
legislative fortalecer a capacidade dos deputados em ordem a contribufrem mais
eficientemente para os procedimentos da Assembleia da Republica, e providenciar
uma base para informacao gerada na Assembleia sobre documentos tais como ordens
do dia e propostas de lei prestes a serem publicadas.

81 De acordo com Faria et al, 81 % da media nacional operacional encontra-se no sector
de imprensa e na sua maioria sediada em Maputo. Apenas cinco de 37 tipografias
nacionais estao operacionais fora da cidade de Maputo (duas na Provfncia de
Maputo, uma em Nampula e duas em Sofala). Consultar Faria F et al, Promocao do
Envolvimento da Sociedade Civil no Programa da Uniao Europeia para Ajuda a
Mozambique, EU, Maputo, 2001.

82 Pereira J et al, Oho Anos de Democracia Mukiparttdaria em Mozambique: Opiniao
Publica, Afrobarometer Work Paper, 30, Afrobarometer, Cidade do Cabo/Accra/East
Lansing, 2003.

83 Estes grupos culturais sao considerados eficientes. Existem por todo o pais e nao
recebem qualquer apoio de doadores nem do governo.

84 Przeworski A et al, O que e que faz a democracta perdurar? jornal da Democracia, 7,
1996, pp 39-55.

85 James W et al, A Nova Africa do Sul: Renovacao da sociedade civil, Democratizacao
em Africa, Universidade de Johns Hopkins, Baltimore, 1999.

86 Gymah-Boadi E, O renascer do liberalismo em Africa, Democratizacao em Africa,
Universidade de Johns Hopkins, Baltimore, 1999.

87 Faria et al, op cit.
88 CEP, Inquerito Nacional de Opiniao Publica ~ 2001, CEP-UEM, Maputo, 2002.
89 Muitos observadores manifestaram desapontamento com os resultados dos

programas de doadores que visavam dar assistencia a Assembleia da Republica desde
as eleicpes de 1994. O programa de assistencia tecnica da USAID que, quando
activo, melhorou dramaticamenle a qualidade da analise legislativa e para elaboracao
de propostas da Assembleia, nao foi sustentado pela Assembleia depois de ter
terminado o programa oficial. Isto deveu-se parcialmente ao facto do governo nao ter
interesse nem vontade poli'tica para investir fundos do estado em ordem a dar
continuidade as iniciativas originalmenle financiadas pelos doadores internacionais.
Parece reflectir tambem o desejo dos Ifderes da Assembleia em se concentrarem nos
seus proprios interesses particulars em vez do desenvolvimento institucional.
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90 O projecto SUNY (1995-2001) foi um projecto de apoio tecnico a Assembleia
apoiado pelo governo Americano atraves da USAID/Mogambique.

91 Regista-se contudo um baixo nfvel de resposta as petic,6es feitas pela Comissao para
Petic,6es, por falta de capacidade.

92 Consultar Comissao de Petic,6es, Informagao da comissao de pe(/coes a VII sessao
ordinaria da Assembleia da Republica, AR-V/lnfor./486/02.05.2003; Ibid, Anexo 1 e
2: petic,6es, queixas e reclamagoes.

93 CEP, Inquerito de Opiniao Publica Nacional, 1997, Universidade Eduardo
Mondlane, Maputo, 1998.

94 CEP, Inquerito de Opiniao Publica Nacional, 2001, Universidade Eduardo
Mondlane, Maputo, 2002.

95 CEP, Inquerito de Opiniao Publica Nacional, 1997, op cit, p 49.
96 Consultar Lapalombara) et al, As origens e o desenvolvimento dos partidos politicos,

Partidos Politicos e Desenvolvimento Politico, Tipografia da Universidade de
Princeton, Princeton, 1966; Ware A, Partidos Politicos e Sistemas de Partidos,
Tipografia da Universidade de Oxford, Nova lorque, 1996; Kuenzi K et al,
lnstitucionalizac,ao do sistema de partidos em 30 pafses Africanos, Revista de Politica
7(4), 2001, pp 30-45.

97 Ibid.
98 Monga C, Oito problemas com a polftica Africana, em Democratizacao em Africa,

Universidade de Johns Hopkins, Baltimore, 1999.
99 So as areas urbanas foram poupadas a actividade militar da Renamo; e foi so nos

ultimos anos da guerra e que a Renamo conseguiu ocupar algumas capitais de
distritos, por perfodos relativamente longos.

100 Dez anos mais tarde e muitos milhoes de dolares depois (em assistencia internacional
e programas de formac.ao), muitos observadores questionam se a Renamo registou
adequada e credivel transformac,ao em termos de partido politico. Por um lado, o
partido possui estruturas nacionais razoavelmente coerentes: podem encontrar-se
representantes em lugares remotos que recebem informacjio atraves da hierarquia.
Por outro lado, a Renamo continua a ser dominada por uma so carismatica figura,
Afonso Dhlakama, cujo estilo caprichoso e ocasionalmente paranoico tern impedido
o aparecimento de uma lideranc,a de base mais ampla ou de um programa politico
coerente. A Renamo mantem-se em grande parte fechada a discussao interna, e
menos aberta ainda a discordancia criativa no seu proprio seio; daf, uma crescente
impaciencia no amago do pr6prio partido, e frequentes expulsoes de membros
superiores que sao tidos como representando uma ameaga (no mais amplo sentido)
a supremacia de Dhlakama e aos ex-comandantes militares da Renamo a quem deu
a sua atenc,ao e tambem a sua promessa de com eles compartilhar as vantagens do
poder.

101 Esta expressao foi usada por um dos lideres do partido.
102 CEP, Inquerito de Opiniao Publica Nacional, 1997, op cit.
103 Todos os partidos receberam dinheiro de um fundo para as primeiras eleic.6es, visto

nao ter sido possivel calcular como 6 que cada partido iria comportar-se. A lei devia
ter sido mudada, subsequentemente, a fim de assegurar maior responsabilidade
politica.
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Anexo: Lista das entrevistas levadas a cabo*

Deputados
1. Abel Mabumda, membra, Comissao Ad hoc para Revisao da Lei Eleitoral,

Grupo Parlamentar da Uniao Eleitoral Renamo, 1999-2004
2. Chico Francisco, MP, independente
3. Francisco Rupansana, membro, Comissao Agncola, Desenvolvimento

Regional, Administrac.ao Publica e Poder Local (CADRAPPL), Renamo-EU
Crupode Uniao na Assembleia, 1994-1999

4. Holder Muteia, ex-presidente, CADRAPPL, Grupo Frelimo na Assembleia,
1994-1999

5. Lufs Videira, membro, CADRAPPL, Grupo Frelimo na Assembleia,
1994-1999

6. Raquel Damiao, presidente, Comissao dos Assuntos Socials, Genero e
Ambientais, Grupo Frelim na Assembleia, 1994-1999
7. Raul Domingos, Deputado, independente

FuncionaVios da Assembleia
1. Flavio Arthur V, assistente, CADRAPPL e Comissao Ad hoc para Revisao da

Legislagao Eleitoral
2. Titos Jeque M, assistente, Comissao de Petigoes
3. Carlos Caixote B, assistente, Comissao de Petigoes
4. Vasco Abreu V, assistente, Comissao dos Assuntos Sociais, de Genero e

Ambientais

OSCs
1. Boaventura Buene, Organizac.ao Rural de Assistencia de Mozambique

(ORAM)
2. Ismael Ossemane, coordenador Uniao de Camponeses Nacionais (UNAC)
3. Luis de Brito, Director do EISA para Mogambique
4. Inacio Chire, Instituto para a Paz e Democracia e Desenvolvimento (Ipade)
5. Salomao Moiane, editor, Zambeze
6. Jose Moine, representante sindical, OTM

• Certos nomes podem ter sido mudados em ordem a proteger a confidencialidade dos
funcionarios da Assembleia da Republica e academicos entrevistados.
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Academicos
1. Erculano Manuel de Abreu, professor universitirio, Departamento de Estudos

Polfticos e Administrate o Publica, Universidade Eduardo Mondlane
2. Luis de Azevedo, professor universitirio, Departamento de Ciencias Politicas

e Administragao Publica, Universidade Eduardo Mondlane
3. Pedro Joao Capece, professor universitario, Departamento de Ciencias

Polfticas e Administragao Publica, Universidade Eduardo Mondlane
4. Jennifer Carvey, Faculdade de Direito, Universidade Eduardo Mondlane
5. Joao Sengulane, professor universitario, Departamento de Sociologia,

Universidade Eduardo Mondlane
6. Taquidir Manuel Vasco, Faculdade de Direito, Universidade Eduardo

Mondlane
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