
 

 
 

 

COMUNICADO SOBRE O  
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MOÇAMBIQUE 

 

 

 

Após o conhecimento das dívidas ocultas, porque ilegais, com propósitos não transparentes, 

suportados por financiamentos obscuros e com fortes sinais de corrupção, o FMI e grande parte 

da comunidade internacional suspendeu a cooperação com Moçambique. A crise económica, 

social  e política agravaram-se, sendo, os mais pobres, aqueles que estão pagando grande parte 

da factura. As elites continuam com as mesmas mordomias, deslegitimando e imoralizando a 

nobreza da política. 

 

Alguns doadores e países credores mantiveram a cooperação e financiamento de projectos 

específicos (e não através do apoio directo ao orçamento do Estado), sobretudo nos sectores que 

mais afectam a vida dos pobres (educação, saúde acesso à água e outros bens e serviços 

básicos).  Outros doadores e credores, pouco interessados nos direitos humanos e da cidadania 

nos seus próprios países, pautam as suas cooperações pelos mesmos princípios. Estes 

mantiveram o essencial da cooperação e das linhas de crédito. Os interesses económicos no 

âmbito da designada diplomacia económica e a realpolitik, determinam de forma dominante as 

opções desses governos. 

 

Os doadores também sentem que o povo está a sofrer e isso, infelizmente, não constituiu razão 

suficiente para o governo pró-activamente tomar uma posição consistentemente inequívoca 

perante o esclarecimento da dívida com ou sem as condicionalidades externas.  Os sinais de que 

alguns parceiros estão a rever o seu posicionamento de corte total pretende o desanuviamento 

das relações entre os países. Mais, a concretização desse desanuviamento, a cooperação pode 

constituir uma forma de facilitação do investimento do capital desses países. Este raciocínio 

encontra fundamentação nas teses que defendem que a cooperação internacional é parte 

integrante  das relações económicas externas cujo objectivo central é a operação das 

multinacionais configurando alianças transnacionais entre capital e estados.  

 

Mesmo assim e considerando as proporções de sofrimento da maioria da população que são os 

pobres, as organizações da sociedade civil assinantes deste comunicado, propõem que esse 

desanuviamento se realize dentro dos seguintes princípios: 

1. Restaurar gradualmente o apoio aos sectores sociais tais como educação, saúde, água e 

saneamento, não por via do orçamento, na medida em que as pré-condições que 

permitiram a contratação das dívidas ocultas ainda se mantém na gestão administrativa 

e financeira do Estado. 

2. Condicionar a cooperação e o financiamento  para outras áreas da responsabilidade do 

Estado, a medidas concretas relacionadas com a clarificação de todos os pontos da 

investigação da Procuradoria-Geral da República (PGR) relativas ao Relatório Kroll; 

3. Sujeitar a utilização dos fundos a um manual de procedimentos administrativos e 

financeiros definidos com o Estado, salvaguardando a transparência dos actos públicos 

e privados associados à utilização desses fundos. 



4. Sujeitar desembolsos adicionais à verificação e auditoria por entidades especializadas 

independentes, isto é, certificar que os fundos foram gastos exactamente no acordado e 

que os bens e/ou serviços foram realmente prestados. 

5. Privilegiar em igualdade de condições perante os termos de referência dos contratos  

de execução, que as actividades a desenvolver no âmbito dos apoios à educação, 

saúde, água e saneamento, sejam executadas por organizações da sociedade civil do 

quarto sector, com vocações e mandatos estatutários afins. 

 

As organizações da sociedade civil acompanharão atentamente os moldes da concretização 

dessas evoluções e saberá posicionar-se conforme os casos. 

 


