INFORMAÇÃO ANUAL ALTERNATIVA DA SITUAÇÃO GERAL DA NAÇÃO
– 2017

Comunicado de Imprensa/Convite de Imprensa

Evento

APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANUAL ALTERNATIVA DA
SITUAÇÃO GERAL DA NAÇÃO-2017

Data e hora

Terça-feira, 19 de Dezembro de 2017, das 09h00 às 11h00

Local

Indy Village, Cidade de Maputo

Acesso

Livre

As Organizações de Sociedade Civil Moçambicanas apresentam esta terça-feira ao
público, a INFORMAÇÃO ANUAL ALTERNATIVA DA SITUAÇÃO GERAL DA
NAÇÃO-2017, um documento que faz uma leitura independente e alternativa da situação
geral do país no ano de 2017.
A apresentação da “Informação Anual do Chefe do Estado à Assembleia da República
sobre a Situação Geral da Nação” é dos momentos mais alto da governação democrática
em Moçambique mas que peca por não permitir o indispensável debate político na
presença do chefe do Estado.
No passado, a apresentação desta informação era um momento verdadeiramente
democrático, com bancadas parlamentares a ter fundo de tempo para a colocação de
perguntas ao Chefe do Estado e ver essas perguntas respondidas, num quadro onde o
evento é difundido, em directo, pelas estações de rádio, de televisão, públicas e privadas,
permitindo ao público ver e se educar sobre o processo democrático e, com isso, ganhar
confiança para o exercício da cidadania que é o viés para o desenvolvimento democrático.
O debate presencial do informe do chefe do Estado o obrigava a ser preciso nas
informações a prestar para evitar embaraços.
Ora, a parte da arguição foi retirada e, portanto, houve amputação democrática. Mas se
mantém o potencial de desenvolvimento democrático na componente de informação
prestada ao público, em primeira mão, pelo Chefe do Estado
É dentro desta conformidade e contexto que o movimento da sociedade civil em
Moçambique produziu “Informação Anual sobre o Estado Geral da Nação” alternativa
para o ano de 2017 que reflecte a visão da sociedade civil sobre as dinâmicas da
governação neste ano.

A iniciativa pretende contribuir para o avanço democrático através de informação
alternativa a ser prestada, com antecedência, aos parlamentares, meios de comunicação
social e ao público, em geral, e, desta maneira, criar um ambiente crítico para a recepção
da Informação Oficial apresentada pelo Chefe do Estado.
Esta é uma iniciativa da sociedade civil, dinamizada pela Fundação MASC e Centro de
Integridade Pública (CIP), que liderou metodologicamente a produção da ‘Informação
Anual Alternativa sobre a Situação Geral da Nação” em 2017.
O informe a ser distribuído pelos presentes no local, versou sobre quatro grandes áreas
elencadas em igual número de capítulos, a saber:

PAZ E ESTABILIDADE POÍTICA;
DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL;
SITUAÇÃO ECONÓMICA;
SISTEMA DE JUSTIÇA, COMBATE À CRIMINALIDADE E CORRUPÇÃO

Dada a relevância de que se reveste o evento, são convidados os meios de
comunicação social a proceder à cobertura e à divulgação do evento
Para mais informação, favor contactar:
Sra. Aquilcia Manjate
Telef. 822739450 / 848997286
Email: a.manjate@masc.org.mz

