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Nota Introdutória 

O presente trabalho discute o labirinto diplomático no qual os governos de Malawi (GMa) e de 

Moçambique (GoM) podem, eventualmente, estar armadilhados sobre a questão da navegação 

dos rios Zambeze e Chire. Através do mapeamento dos intervenientes-chave entre os  Estados 

Membros da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC) com interesses 

políticos e económicos em Moçambique, o trabalho desvenda a arquitectura desse labirinto 

apontando algumas possíveis saídas para ambos os governos. Para tal, o texto começa por 

contextualizar o panorama histórico das disputas no Século XIX entre a Grã Bretanha e Portugal 

sobre territórios em África, especificamente sobre acesso a Delagoa Bay e a navegação dos rios 

Gongo, Zambeze e Chire, assim como acordos e Memorandos de Entendimento (MdE) assinados 

após Malawi e Moçambique se teremtornado Estados independentes. Duma forma breve o 

trabalho analisa os contornos da situação militar na região centro de Moçambique, as 

reivindicações de Malawi durante a presidência de Bingu wa Mutharika e a posição de 

Moçambique, no sentido de perceber até que ponto essas questões podem inflamar a ansiedade 

dos dois governos ou exigir ponderação para o desfecho aceitável para ambos.. O texto termina 

com uma questão aberta como forma de buscar as mais apropriadas soluções para a potencial 

disputa internacional sobre a navegação do Zambeze e Chire. 

 

Este trabalho baseia-se na análise de cinco documentos-chave porque oferecem o contexto para 

melhor compreendermos a questão da navegação sobre os rios Zambeze e Chire e também 

aparecem como referência indispensável para discutir esse assunto. O primeiro é a Convenção de 
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1884 (Anglo-Portuguese Convention of February 26, 1884), a partir da qual a Grã Bretanha 

“reconhece as reclamações territoriais de Portugal e cria condições para estabelecimento duma 

Comissão Anglo-Portuguesa Conjunta para controlar a navegação e tráfego no rio Congo”. Esse 

tratado assegurara livre navegação no rio Congo e seus afluentes para todo tipo de embarcações 

das nações. O segundo, é a Convenção (Anglo-Portuguese Convention of August 26, 1890), na 

qual são apresentados extensivos detalhes sobre matérias em disputa e torna claro que a 

navegação nos rios Zambeze e Chire e seus respectivos afluentes deve ser livre. Essa Convenção 

não é implementada por Portugal o que fez com que a Grã-Bretanha mostrasse a musculatura de 

poder emitindo um ultimato: Ultimato Britânico. Portanto, a implementação da Convenção de 26 

de Agosto de 1890 se torna efectiva com a assinatura da Convenção (Anglo-Portuguese 

Convention “Modus Vivendi” of November 14, 1890) que contém apenas 5 artigos, a partir dos 

quais Portugal se conformou à todas condições impostas pela Grã Bretania e é esta Convenção 

que ficou conhecida como Ultimato Britânico. Terceiro, é o documento intitulado de Regras de 

Helsínquia sobre o Uso das Águas nos Rios Internacionais (Helsinki Rules on the Uses of Waters 

of International Rivers) de Agosto de 1966 nos artigos XII, XIII e XIV. Esse documento foi 

revisto em 1967 e dedica um capítulo específico – Capitulo IX – que estatui, em detalhes, sobre a 

matéria. A esses três documentos adiciono mais dois que são: a Convenção da ONU (“UN 

Convention on Law of Non-navigation Uses of International Watercourses” de Maio de 1997 e,  

o Protocolo da SADC (Protocol on Shared Watercourses in the SADC revised) de 7 de Agosto 

de 2000.  

 

1. Questões e Dinâmicas da Diplomacia entre Estados Membros da SADC 

Há bons anos que a região da SADC, tem sido internacionalmente aclamada, como uma região 

pacífica em África. Desde o fim das guerras civis em Moçambique e Angola, a região, no geral, 

tem usufruido momentos duma relativa paz. Contudo, tudo indica haver mudanças de situação de 

relativa paz para momentos de instabilidade, e o caso da região do Vale do Zambeze em 

Moçambique merece especial atenção dada a importância estratégica e económica dessa zona 

para a região da SADC no seu todo. A presente situação volátil de insegurança militar pode, 

eventualmente, levar, por efeito de alastramento, a instabilidade económica e política nos países 

vizinhos tais como Malawi, Zimbabwe, Zambia, Tanzania e Africa do Sul, como referido no 

relatório do ISS Policy Brief Report 50 (Dzinesa & Motsamai, 2013, 3). É de notar que passados 
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vinte anos depois do Acordo Geral de Paz assinado em Roma a 4 de Outubro de 1992 entre o 

GoM e a Renamo, Moçambique enfrenta uma situação militar localizada na região centro do 

país. Por exempo, em Sofala, os distritos de Chibabava e Machanga têm estado sob sistemáticos 

ataques e confrontos entre as Forças de Defesa de Moçambique (FDAM) e os homens armados 

da Renamo na rota Muxungue-Save assim como em Gorongosa, sendo assim identificados como 

os locais mais afectados da presente instabilidade militar localizada. Outros ataques têm sido 

reportados em Mocuba na Zambézia e Moatize (Nkondezi e Mussacama) e Chiuta em Tete. 

Essas três províncias são parte integrante, incluindo a província de Manica, da chamada região 

do Vale do Zambeze de que países do interland dependem para acesso aos portos no Oceano 

Índico na costa de Moçambique para minimizar os custos das importações e extportações de seus 

produtos. Duma situação de guerra interna em Moçambique pode afectar outros Estados, 

provocando conflito de interesses abertos e que podem resultar numa outra disputa 

internacionalizada para além da já conhecida disputa entre o Malawi e a Tanzania. 

 

Quer a disputa que opõe Malawi e Tanzania sobre as fronteiras do Lago Nyasa/Malawi, quer as 

discussões mal paradas sobre a navegação dos rios Zambeze e Chire entre Malawi e 

Moçambique, re-emergem questões não resolvidas do problemático legado colonial – as 

fronteiras. A Carta da Organização da Unidade Africana (OUA) refere: 

 

“Article II, (c) To defend their sovereignty, their territorial integrity and independence; Article 

III, number 3. Respect for the sovereignty and territorial integrity of each State and for its 

inalienable right to independent existence and Article VI. The Member States pledge themselves 

to observe scrupulously the principles enumerated in Article III of the present Charter” (OAU, 

1963). 

 

Portanto, qualquer Estado em África, incluindo os Estados Membros da SADC estão obrigados a 

observar essa Carta para assegurar a integridade territorial que já se torna insustentável devido a 

reclamações separatistas como nos casos da Biafra na Nigéria, Cabinda em Angola, Somália e 

Eritreia no corno de África e o mais recente Estado: Sudão do Sul. Por isso, os Estados Membros 

da SADC estão a seguir atentamente a já iniciada disputa sobre a fronteira do Lago 

Nyasa/Malawi e as discussões pouco coordenadas sobre navegabilidade dos rios Zambeze e 

Chire, assuntos ainda não resolvidos do legado da Conferência de Berlim 1884/5, quando as 
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potências coloniais dividiram os territórios em África e concordaram em princípios que 

satisfaziam seus respectivos interesses. Todavia, atribuir todas as culpas da disputa sobre Lago 

Nyasa/Malawi e navegação dos rios Zambeze e Chire à Conferência de Berlim é, no mínimo, 

não ser coerente com ditames políticos encapsulados nas cartas da Organização Nações Unidas 

(ONU) e da OUA que obriga os Estados em África a respeitar a delimitação fronteiriça definidas 

– soberania territorial. Estranhamente, nenhuma indicação clara é apresentada em ambas as 

Cartas sobre como lidar com direitos à navegação dos rios internacionais em África, 

particularmente para Zambeze e Chire, aos quais os governos de Malawi e Moçambique estão 

potencialmente armadilhados.  

 

Do levantamento documental feito, o documento que discute com detalhes a questão de 

navegação dos rios internacionias é o documento intitulado as Regras de Helsínquia sobre o Uso 

das Águas nos Rios Internacionais (Helsinki Rules on the Uses of Waters of International Rivers) 

de Agosto de 1966 nos artigos XII, XIII e XIV. Esse documento foi revisto em 1967 e dedica um 

capítulo específico – Capitulo IX – que trata detalhadamente sobre a matéria. Apesar da 

Convenção (“UN Convention on Law of Non-navigation Uses of International Watercourses” de 

Maio de 1997, na Parte II, artigo 5, no.1 e artigo 6, no.1 (a,b.c.d.e.f.g) falar ligeiramente sobre a 

navegação de rios internacionais, o Protocolo da SADC (Protocol on Shared Watercourses in the 

SADC) de 7 de Agosto de 2000, no seu preâmbulo reconhece que “não há convenções regionais 

que regulam a utilização e gestão comum de recursos dos partilhados cursos de água na região da 

SADC”
2
.  

 

2. Compreender o Contexto da Navegação dos Rios Zambeze e Chire 

“Art. 12. The navigation of the Zambezi and Shire, without excepting any of their branches and 

outlets, shall be entirely free for the ships of all nations”.  

(Anglo-Portuguese Convention of August 26, 1890). 

 

A questão da livre navegação dos rios Zambeze e Chire foi, pela primeira vez, abordada no 

Tratado de Lourenço Marques (De Lagoa Bay Treaty) de 30 de Maio de 1879, quando a 

declaração sobre “livre navegação dos rios Zambeze e Chire e seus respectivos afluentes e, não 

                                                           
2
Cfr. Preamble: “Recognizing that there are as yet no regional conventions regulating common utilization and 

management of the resources of shared watercourses in the SADC region” 
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monopólio ou exclusividade destes...” foram apresentadas com referência ao Acto Final do 

Congresso de Viena de 1815 (Final Act of the Congress of Viena 1815, artigo CIX, 123). A 

discussão sobre essa matéria e assinatura do tal acordo e outros subsequentes instrumentos 

normativos acontece num período em que havia prática generalizada de navegação dos rios 

internacionais, Zambeze inclusive, influenciada pelas expedições de Livingstone nos rios 

Zambeze e Chire que o permitiram alcançar o Lago Nyasa, o actualmente conhecido Lago 

Malawi. Muito antes do Tratado de Berlim de 1886 (The Treaty of Berlim 1886, article XIII 

refere que a navegação dos rios internacionais era uma prática comum mesmo nos Grandes 

Lagos onde os Missionários Escoceses navegavam dum rio para o outro. Dois desses 

missionários, irmãos John e Frederick Moir chegaram a Moçambique em 1878 num navio 

ostentando o nome de Lady Nyasa. Mais tarde, compraram um outro navio que apelidaram de 

John Moir. Eles fundaram a mais importante companhia de transportes de navegação para os rios 

Chire e Zambeze conhecida por African Lakes Corporation, sendo os primeiros a transportar 

pessoas e bens entre o Chinde até o interior à montante dos rios Zambeze e Chire
3
.  

 

Dos três documentos que servem de referência, a questão de navegação dos rios internacionais 

como o Congo, Zambeze e Chire, fica claro que disputas sobre utilização partilhada ou acesso a 

esses rios nunca reuniu consensos entre as potências colonizadoras, senão as convenções – (i) 

Anglo-Portuguese Convention of February 26, 188), (ii) Anglo-Portuguese Convention of August 

26, 1890),(iii) Anglo-Portuguese Convention “Modus Vivendi” of November 14, 1890/ British 

Ultimatum of November 14, 1890) – esta última que impõe a Portugal “a navegação do Zambeze, 

Chire e seus respectivos afluentes, livre trânsito de todas as pessoas e bens nesses rios” 

(Ultimatum, 1890) para “facilitar a comunicação nos portos Portugueses na e em toda costa do 

litoral e áreas de influência da Grã Bretania” – não teriam sido estabelecidas. 

 

                                                           

3
Cfr. Border Lake row: Malawi to stick to SADC mediation. Available at: 

http://www.africareview.com/News/Malawi-to-stick-to-SADC-mediation-over-lake-dispute/-

/979180/1742476/-/c8vtk1/-/index.html. Accessed on Thursday, July 31, 2014.; Chikoko, Rex 

(2013), Border row: Bloc sets questions for Malawi and Tanzania. Available at: 

http://www.africareview.com/News/Bloc-sets-questions-for-Malawi-and-Tanzania/-

/979180/1991670/-/l7kq1kz/-/index.html. Accessed on July 31, 2014. 

http://www.africareview.com/News/Malawi-to-stick-to-SADC-mediation-over-lake-dispute/-/979180/1742476/-/c8vtk1/-/index.html
http://www.africareview.com/News/Malawi-to-stick-to-SADC-mediation-over-lake-dispute/-/979180/1742476/-/c8vtk1/-/index.html
http://www.africareview.com/News/Bloc-sets-questions-for-Malawi-and-Tanzania/-/979180/1991670/-/l7kq1kz/-/index.html
http://www.africareview.com/News/Bloc-sets-questions-for-Malawi-and-Tanzania/-/979180/1991670/-/l7kq1kz/-/index.html
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Por isso, humilhante a Portugal ou não, foi na senda dessa imposição que a Grã-Bretanha foi 

granjeada com uma concessão de 100 anos, uma porção de terra no baixo Zambeze que outrora 

ficou conhecida como Enclave ou Concessão do Chinde. A partir de 1892, Grã-Bretanha e 

Portugal manteriam posições de forças estacionadas com esquadrões navais compostas por 

pequenas embarcações que poderiam navegar de Chinde até à montante dos rios Zambeze e 

Chire (Winslett, 2008)
4
. Como já referido neste texto, outros documentos relevantes que versam 

sobre a navegação são as Regras de Helsínquia sobre o Uso das Águas nos Rios Internacionais 

de 1966 e revistas em 1967; a Convenção das NU de 1997 e o Protocolo da SADC de 7 de 

Agosto de 2000. 

 

3. Os Interesses do Malawi e a Possível Resposta de Moçambique 

Do ponto de vista económico os Corredores da Beira e Nacala são rotas indispensáveis de 

transporte de mercadorias e bens, quer por estrada ou vias fêrreas, para países do interland como 

Malawi, Zambia e Zimbabwe. Para o caso do Malawi, esse é um assunto de sobrevivência 

económica. Importante anotar que em Abril de 2013, o Governo de Malawi (GMa) durante a 

presidência de Joyce Banda fez revista ao acordo sobre a ligação da energia eléctrica do Malawi 

com a de Moçambique a partir da Hidroeléctrica de Cahora Bassa (HCB) e assinou outros três 

acordos de cooperação nas áreas de Segurança e Ordem Pública, Migração e, Ciência e 

Inovação. O passo dado pela Presidente Joyce Banda
5
 em contraste ao seu predecessor Bingu wa 

Mutharika, que esteve em desconforto diplomático com o GoM desde o início da sua 

presidência, sugeria que Malawi procurava alguma vantagem diplomática para melhor defender 

seus interesses económicos enquanto, implicitamente, reconhecia a sua posição marginal 

politicamente na SADC. Por exemplo, África do Sul e Zimbabwe, países com posições 

económicas e políticas fortes na SADC, estão conectados à energia da HCB e têm acesso aos 

corredores e portos de Moçambique: corredores e portos de Maputo e da Beira, respectivamente. 

Esses dois países vizinhos mais fortes da SADC preferem ter Moçambique no seu círculo para 

melhor influenciar e acomodar os seus interesses. Portanto, Joyce reconhecendo a posição 

                                                           
4
 Cfr. Winslett, Matthew, 2008). The Nadir Alliance: The British Ultimatum of 1890 and its Place in Anglo-

Portuguese Relations 1147-1945.  Faculty of Graduate School. University of Texas at Arlington. Dissertation 

submitted for the Degree of Master in Arts of History in August 2008. Available at:  

ttp://books.google.co.mz/books?id=N9L1ZBtMybcC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false. Accessed on 

July 6, 2014. 
5
 Former Vice-President to Bingu wa Mutharika and when she was sworn in  power as the President of Malawi she 

founded her own party: The People´s Party 
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marginal do Malawi, eventualmente, tenha optado por essa via que pode não ser seguida por 

Peter Mutharika. 

 

Registamos alguns factos históricos que mostram que as relações entre Malawi (declarada 

República em 1966) e Moçambique (Independência em 1975) não tem sido tão amistosas como 

os episódios, a seguir, ilustram. Primeiro, em Agosto de 1986 a Conferência para a Coordenação 

do Desenvolvimento da África Austral (SADCC)
6
 reunida em Angola discutiu a necessidade de 

tomar uma posição firme em relação ao Governo do Malawi durante a presidência de Hastings 

Kamuzu Banda
7
(6 de Julhode 1966 – 21 Maio de 1994). Desta feita, no dia 11 de Setembro de 

1986, três presidentes, designamente, Samora Machel de Moçambique, Kenneth Kaunda da 

Zambia e Robert Mugabe do Zimbabwe viajaram para Blantyre para se reunirem e explicarem a 

Kamuzu Bandaque que “os interesses do povo de Malawi não são diferentes dos dos Estados 

Membros da SADCC” e que possíveis consequências imprevisíveis da atitude irresponsável do 

Malawi poderiam afectar o país (Chiromo, 2010). Contra expectativas sobre o desfecho desse 

assunto, no dia 19 de Outubro de 1986, Samora Machel morre no acidente aéreo em Mbuzini, na 

Africa do Sul e as relações entre Malawi e Moçambique não conheceram mais desenvolvimentos 

significativos até aos anos de 1990 quando Bakili Muluzi
8
ascende ao poder (21 de Maio de 1994 

– 24 de Maio de 2004), tornando-se assim o primeiro Presidente do Malawi democraticamente 

eleito. O ambiente de relações pacíficas não durou muito tempo, como vamos destacar a seguir, 

com a chegada à presidência do Malawi do Presidente Bingu wa Mutharika. 

 

Segundo, logo após a tomada de posse de Bingu wa Mutharika
9
, no dia 24 de Maio de 2004, 

sucedendo Bakili Muluzi na presidência do Malawi, velhos conflitos de interesses com 

Moçambique tornam-se publicamente discutidos, envolvendo não somente os dois países, mas 

também a Zambia e o Zimbabwe, empresas privadas, organizações ambientalistas e os media. 

Dentre os conflitos de interesse destaca-se a questão da navegação dos rios Zambeze e Chire, a 

qual tem sido acolhida com algum septecismo por naõ estar alinhado com interesses económicos 

                                                           
6
 Cfr. http://www.sahistory.org.za/topic/events-leading-samora-machels-plane-crash and 

http://www.nyasatimes.com/2013/04/28/the-rise-and-fall-of-john-tembo-malawi-on-the-road-to-2014-elections/ 
7
Hastings Kamuzu Banda was born c. February 15, 1898 and died November 25, 1997 in South Africa. He was 

appointed Prime Minister in 1963 by the Government of Her Majesty Queen Elizabeth II and in Juy 6, 1964 Malawi 

was declared independent and on 6
th

 July 1966, Kamuzu Banda declared himseld the President of Malawi. 
8
He founded and belonged to United Democratic Front part. 

9
He founded Democratic Progressive Party 

http://www.sahistory.org.za/topic/events-leading-samora-machels-plane-crash
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de Moçambique após investimento de vulto no Porto da Beira, actualmente sob a gestão da 

Cornelder.  

 

Em Outubro de 2010
10

, o Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique 

(MINEC) é citado pelos órgãos de comunicação social como tendo dito que em 2005, o GMa 

apresentou uma iniciativa para a navegação internacional dos rios Zambeze e Chire. Em 2006, o 

GMa apresentou um estudo de viabilidade financiado pela União Europeia (UE), cujo resultados 

mostraram que a navegação não era recomendável devido a consequências ambientais e a UE 

recomentou um estudo adicional. Em 2008, Malawi, Moçambique e Zambia assinaram um 

Memorando de Entendimento (MdE) e no mesmo ano foi lançado um concurso internacional 

para o estudo, mas uma empresa considerada não idônea ganhou o concurso com o beneplácito 

do Malawi. Em 2009, a empresa conduziu o estudo em nome do Malawi sem prévia consulta às 

partes signatárias do MdE. Até principios de 2010 o estudo ainda não estava concluido, 

confirmando assim o septecismo que pairava entre as partes sobre a idoneidade da tal empresa. 

Nessa altura, o GMa deu um ultimato a empresa para apresentar o estudo em 21 dias, o que teria 

acontecido e o Banco Africano de Desenvolvimento é referido como tendo sido o financiador do 

estudo (CanalMoz, 2010). Todavia, mesmo antes do estudo ter sido aprovado pela partes e 

realizado, e  

“no ambito dos planos de desenvolvimento das vias fluvias de Zambeze e Chire a partir 

de Nsanje até Chinde, o Governo do Malawi assinou um MdE com uma empresa privada 

para a construção e operação  do Nsanje World Inland Port. Os trabalhos de construção 

da Fase I do Porto, a qual cobre 56 hectares, e incluem uns 200 metros de ramal, foram 

comissionados em Outubro de 2010. Com a conclusão da Fase II espera-se  que o porto 

venha a cobrir uma área total de 300 hectares com um ramal ferroviário para terminal de 

contentores, armazéns, escritórios e outras facilidades” (AfDB/AWF, 2011)
11

.  

 

                                                           
10Cfr. CanalMoz

10
 de 27 de Outubro de 2010 

11
. “…. within the framework of the development plans for the Shire-Zambezi Waterway from Nsanje to Chinde, the Government 

of Malawi signed a MoU with a private company for the construction and the operation of the Nsanje World Inland Port. 

Construction work for Phase I of the Port, which covers 56ha and includes a 200m long quay, was commissioned in October 

2010. It is believed that on completion of Phase II, the Port will cover a total area of 300ha and include a railway siding container 

terminal, warehouses, port offices and other port facilities” 
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Portanto, relacionado com a navegação, o construido porto de Nsanje, o qual pode estar 

efectivamente operacional se, e só se, os rios Chire e Zambeze forem abertos para a navegação, 

se torna, por um lado, desafio político do Malawi, pois se esbarra com interesses económicos do 

GoM e ONGs ambientalistas e, por outro, é uma oportunidade para Moçambique desempenhar 

como garante de infra-estruturas na integração económica regional na SADC.  

 

Para além da navegação houve a prisão de seis Moçambicanos sentenciados com pena de morte 

no Malawi. O pedido de clemência por parte do GoM não encontrou resposta favorável do 

governo de Bingu wa Mutharika. Só depois de aturadas negociações é que a sentença de pena de 

morte foi convertida para prisão perpétua. 

 

Terceiro, dois incidentes politicamente significantes ocorreram em 2009 e 2010. A situação  

torna-se pior quando o Presidente Bingu wa Mutharika, em visita oficial em Moçambique, 

recebido em Maputo entre dias 10-12 de Agosto de 2009, a Força Policial do Malawi atacou e 

destruiu completamente a base da Guarda Fronteira de Moçambique em Ngauma, na Província 

do Niassa. Essa situação ensombrou a visita de Bingu wa Mutharika e teve de cancelar e 

regressar ao Malawi sem ter apresentado ao Governo de Moçambique o pedido de desculpas pelo 

incidente. Consequentemente, Mutharika deixou Maputo sem despedida oficial porque o GoM 

esperava que o Presidente Mutharika apresentasse desculpas.  

 

Logo após o incidente de Ngauma, a Conjunta Comissão Permanente da Defesa e Segurança dos 

dois países se reuniu nos finais de Agosto de 2009 para discutir o assunto com o objectivo de 

reforçarem uma permanente cooperação, promover a paz e estabilidade e bem estar social. É 

importante referir que Filipe Nyusi, então Ministro de Defesa de Moçambique e actual candidato 

à presidência de Moçambique pelo Partido Frelimo nas eleições de 15 de Outubro de 2014 foi o 

homem com responsabilidades para resolver o imbróglio e no fim da reunião é citado como 

tendo dito: “foi um exemplo de actos contrários ao princípio de respeito a soberania e integridade 

territorial dos Estados”. Mas, mesmo antes do primeiro incidente ter sido amainado, a Policia da 

República de Moçambique (PRM) deteve quatro indivíduos, dos quais um era diplomata 

Malawiano (adido militar) afecto a Embaixada do Malawi em Maputo. Os quatro homens 

encontravam-se a navegar, ilegalmente, nas águas do rio Chire, em Megaza na Zambézia. 
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Beneficiando-se de imunidade diplomática o adido militar foi libertado, mas os restantes ficaram 

presos. De acordo com agência LUSA, a 27 de Outubro de 2010, o barco que transportava os 

quatro homens navegava de Marromeu, em Sofala, portanto nas águas do rio Zambeze, seguindo 

à montante em direcção a Nsanje via rio Chire para a cerimónia inaugural do Porto de Nsanje no 

Malawi. Portanto, o incidente de 2010 mostra como a navegação dos rios Zambeze e Chire pode 

tornar-se num assunto de disputa entre os dois países que pode, eventualmente, culminar num 

tribunal internacional como é o caso da disputa sobre a fronteira do Lago Nyasa/Malawi que 

opõe Malawi e Tanzania. 

 

Quarto, percebidas pelos órgãos de comunicação social em Moçambique como forma de 

retaliação, duas acções foram tomadas pelo Governo de Malawi. Primeiro, cerca de 750 

Moçambicanos que vivem no Distrito de Nsanje no Malawi não foram permitidos, pela Polícia 

do Malawi, votar no dia 28 de Outubro de 2009 nas Eleições Gerais em Moçambique, alegando 

problemas de segurança. Nesse ponto Malawi estava numa situação de violação da Convenção 

de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961. Segundo, quase nos meados de 2010, Bingu wa 

Mutharika rejeitou a proposta de importar energia eléctrica de Moçambique a partir da 

Hidroeléctrica de Cahora Bassa com a justificativa de que seria um negócio muito oneroso para o 

Malawi e que iria beneficiar Moçambique apenas. No entanto algumas análises económicas 

mostram que a recusa de Bingu wa Mutharika faz com que Malawi continue a perder anualmente 

238 milhões de dólares, uma situação que permitiria Malawi poupar algum dinheiro porque iria 

pagar anualmente 12 milhões de dólares pelo consumo de energia (Saite, 2014). 

 

Quinto, resumindo: (i) Bingu wa Mutharika construiu o Porto de Nsanje cuja cerimónia de 

inauguração não foi possível realizar-se porque o tal navio contendo fertilizantes foi intersectado 

no Chinde pela Policia de Moçambique e re-encaminhado para o mar; (ii) Presidente Joyce 

Banda assinou o acordo para ligar Malawi à energia eléctrica de HCB em Moçambique e mais 

três acordos mencionados neste trabalho; (iii) O Governo de Moçambique ainda não monstrou 

sinais positivos para tornar a navegabilidade dos rios Zambeze e Chire possível e (iv) Peter 

Mutharika no dia da sua investidura como novo Presidente do Malawi disse, no seu discurso 

inaugural, que “vamos reavivar o sonho do Porto de Nsanje...” (Mutharika, 2014). 
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4. Os Interesses do Malawi na Diplomacia da SADC: algumas considerações 

Para fazer uma breve análise das reivindicações do Malawi no quadro das afinidades políticas na 

SADC gostaria de colocar algumas questões que, talvez, possam ajudar a indicar outras 

alternativas para o assunto em discussão. Reconheço que as minhas conclusões podem ser apenas 

conjecturas derivadas da leitura que faço da dinâmica diplomática no figurino politico dos 

Estados Membros da SADC, o que denomino aqui de labirinto diplomático da SADC. Avanço 

com duas questões: (i) Peter Mutharika vai apresentar desculpas em nome do irmão (Presidente 

Bingu wa Mutharika) a Moçambique (incidente de Ngauma) e Zambia (Presidente Michael 

Sata), declarado persona non grata e imigrante proibido pelo GMa? (ii) Será que a desculpa é 

factor determinante para a mudança de posição de Moçambique sobre navegação dos rios 

Zambeze e Chire? O meu esforço em tentar responder a essas duas questões vai socorrer-se da 

abordagem de alinhamento de cenários na resolução de conflitos onde as implicações de cada 

opção tomada vão influenciar percepções e posicionamento dos principais interessados na 

matéria em análise, neste caso, os Chefes de Estado e Governos dos Estados Membros da SADC, 

como veremos, a seguir : 

 

Cenário I 

O Presidente Peter
12

 Mutharika não apresenta oficialemte um pedido de desculpas nem ao 

Governo de Moçambique nem ao Presidente Michael Sata da Zambia. 

 

Possiveis Implicações 

Um - A administração de Peter Mutharika e sua atitude (como indivíduo) podem ser percebidas 

por ambos os governos de Moçambique e Zambia como um assunto familiar e a mesma 

percepção pode transpôr para os outros Estados Membros da SADC como Zimbabwe, 

Tanzania e Africa do Sul, com relações extraordinárias com o actual GoM. Para 

Moçambique, o GoM vai assumir essa atitude como assunto de família, pelo facto de 

Peter Mutharika, antigo membro do Governo do Malawi, estar muito bem informado dos 

incidentes de 2009 e de 2010, pois na altura já se aventava como futuro sucessor do 

irmão na presidência do Malawi. Portanto, ele (Peter) deve saber do dossier Malawi-

                                                           
12

 In this paper I will use “Peter” instead of surname “Mutharika” to avoid confusing the reader about which of the 

Mutharikas I am talking about. 
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Moçambique. Essa atitude não vai ajudar muito a melhorar as relações diplomáticas com 

Moçambique quer durante a presidência de Guebuza ou a “futura presidência” de Filipe 

Nyusi, ex-Ministro da Defesa de Moçambique que lidou com os episódios de Ngauma e 

Chinde. 

 

Dois – Peter Mutharika se arrisca a perder respeito e apoio político em prol do caso do Malawi – 

interesses na navegação dos rios Zambeze e Chire e a disputa sobre o Lago 

Nyasa/Malawi – de dois países vizinhos determinantes, nomeadamente, Moçambique e 

Tanzania, mais Zambia como país influenciador desses dois assuntos. Para além do 

incidente de Ngauma em 2009, Moçambique atravéz de Joaquim Chissano, antigo 

Presidente de Moçambique e actual chefe mediador do conflito que opõe Malawi e 

Tanzania sobre o Lago Nyasa/Malawi, exerce enorme influência sobre qualquer posição 

da Tanzania em relação ao Malawi. Portanto, é importante lembrar  que as relações entre 

Moçambique (Partido FRELIMO criado em Fevereiro de 1977) e Tanzania (Partido 

Chama Cha Mapinduzi também criado em Fevereiro de 1977) podem ser caracterizadas 

como extraordinárias porque é na Tanzania
13

 onde se encontram as raízes e o berço da 

fundação da Frente de Libertação de Moçambique. Tendo dito isso, se vislumbra pouca 

possibilidade de  Moçambique posicionar-se contra os interesses da Tanzania, mas no 

mínimo tentaria encontrar um equilibrio para, simultaneamente, apoiar seu parceiro 

extraordinário e partido irmão primeiro Chama Cha Mapinduzi e depois acomodar os 

interesses económicos do seu vizinho Malawi se houver necessidades para o efeito. 

 

 No que concerne a Zambia, Bingu wa Mutharika, antigo Presidente do Malawi e irmão de 

Peter Mutharika, declarou Michael Sata, então lider de oposição da Zambia em visita ao 

líder de oposição Bakili Muluzi (antigo Presidente do Malawi), persona non grata e 

imigrante proibido e foi detido no aeroporto de Chileka em Blantyre no dia 15 de Março 

de 2007. Quatro anos mais tarde, quando Michael Sata foi eleito Presidente da Zambia 

(tomou posse dia 23 de Setembro de 2011), nenhum pedido oficial de desculpas foi feito 

por Bingu wa Mutharika, mas o porta-voz da presidência do Malawi emitiu um 

                                                           
13

Cfr. Openning speech of Benjamin Nkapa to the Six Congress of Chama Cha Mapinduzi in Dodoma, October 29, 

2002. 
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comunicado mencionando que o Presidente Sata e enviado do Reino Unido, também teria 

sido expulso do Malawi, que eram bem-vindos ao Malawi
14

, sugerindo assim uma leviana 

atitude diplomática assumida pelo Governo de Malawi nos dois casos diferentes (o de 

Sata e enviado do Reino Unido). Como evidência de erro diplomático do antigo 

Presidente do Malawi, o Presidente Michael Sata rejeitou o convite formulado pelo seu 

homólogo do Malawi para participar na Cimeira da COMESA no Malawi
15

 em Outubro 

2011. Tudo quanto for relacionado com interesses politicos ou económicos durante a 

presidência de Sata na Zambia, se nenhum pedido oficial de desculpas, pelo menos, e 

respectiva explicação da sua detenção forem feitas pelo Peter Mutharika, no mínimo em 

nome do seu irmão Bingu wa Mutharika ou em nome dos sublimes interesses do povo do 

Malawi, é improvável que Sata na presidência da Zambia apoiaria, realisticamente 

falando, interesses do Malawi, embora o possa fazer diplomaticamente. 

 

Três – O Governo de Peter Mutharika pode não granjear simpatias nalguns Estados Membros da 

SADC. Qualquer dos Estados Membros da SADC a começar pela Tanzania e depois 

Zimbabwe vão franzir suas testas em sinal de desconforto perante Malawi porque a 

história dos países da região Austral da África registaria uma atitude repetida dos líderes 

do Malawi em relação à seus vizinhos. O primeiro incidente com impacto politico 

regional ocorreu em Agosto de 1986 quando Kenneth Kaunda, Robert Mugabe e Samora 

Machel se deslocaram para Malawi para persuadir Kamuzu Banda a se juntar 

honestamente à causa da SADCC que era para não apoiar o regime de apartheid na Africa 

do Sul. Vinte e oitoanos depois (1986-2014) a liderança da família Mutharika manifesta 

um comportamento similar para com os seus vizinhos na SADC. 

 

Cenário II 

Peter Mutharika apresenta desculpas oficialmente aos governos da Zambia e Moçambique. O 

texto faz notar que um pedido oficial de desculpas em si mesmo não resolve nem o diferendo da 

fronteira do Lago Nyasa/Malawi que opõe Malawi e Tanzania e muito menos torna a posição de 

Moçambique favorável a navegação dos rios Zambeze e Chire. Todavia, o pedido oficial de 

                                                           
14

Cfr. http://www.nyasatimes.com/2011/10/14/malawi-says-uk-envoy-sata-no-longer-persona-non-grata/.Also, 

Zambia Watchdog paper 
15

Cfr. John Chola report in TopNews365, on October 8, 2011. 

http://www.nyasatimes.com/2011/10/14/malawi-says-uk-envoy-sata-no-longer-persona-non-grata/
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desculpas pelo Governo de Malawi aos governos homólogos de Moçambique e Zambia se 

afigura um gesto de grande valor diplomático tendo em conta a posição marginal do Malawi no 

xadrez político e económico na região da SADC. Seja como for, vejamos as possíveis 

implicações sobre tal atitude. 

 

Possiveis Implicações 

Um – A administração de Peter Mutharika colhe alguma simpatia diplomática no círculo dos 

Estados Membros da SADC e pode propiciar um ambiente de encorajamento aos 

governos da Zambia e Moçambique para agirem de forma proactiva em relação ao 

Malawi e, dessa forma, tentar-se enterrar o passado. Malawi, Moçambique e Zambia são 

signatários do Memorando de Entendimento para o estudo de viabilidade sobre a 

navegação dos rios Zambeze e Chire nos termos do AfDB/WAF de 2011 e do Protocolo 

de SADC sobre Partilha de Recursos Hidricos. Nesse ponto, Zimbabwe é influenciador 

fundamental para Zambia, pois Michael Sata, é padrinho de casamento da filha do 

Presidente Roberto Mugabe, portanto este último pode influenciar o seu compadre 

Zambiano sobre interesses do Malawi. 

 

Dois– Embora a Tanzania possa olhar com alguma suspeição essa mudança de atitude, se for 

tomada por Peter Mutharika, poderia ajudar a Tanzania a revisitar a sua posição negocial 

de (50%-50%) do Lago Nyasa/Malawina disputa da partilha, sob alçada do contestado 

Tratado Anglo-Germano de 1890, também conhecido por Heligoland que coloca a linha 

da fronteira que separa esses dois países nas margens do Lago Malawi claramente 

favorecendo o Malawi. Essa questão de vantagens atribuídas a Grã Bretanha insere-se no 

contexto de zonas de influência exercida, efectivamente, pelo poderio Britânico quer 

económico e militar nas suas antigas colônias em Africa. De referir que 1890 é o ano em 

que foi emitido o Ultimato Britânico em várias frentes onde tinha interesses comerciais e 

estratégicos como nos rios Congo, Zambezi, Chire, Delagoa Bay (actual Maputo) e tantos 

outros. Para além disso, Mutharika precisa  freiar seus discursos públicos controversos 

sobre a disputa do Lago Nyasa/Malawi como a sua predecessora Joyce Banda era famosa 

ao ponto de insinuar entrar em guerra com a Tanzania. 
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Cenário Imprevisto 

Avente-se que a expectativa de Peter Mutharika é que a oposição ganhe as próximas Eleições 

Gerais  de 15 de Outubro de 2014 em Moçambique para implementar o sonho do irmão dele 

(Bingu) usando outros instrumentos de pressão como os acordos assinados pela Joyce Banda. 

Possiveis Implicações 

Um -  Visto que não temos certeza sobre quais serão os resultados das próximas eleições em 

Moçambique e se consideramos, como sérias, as alegações dos órgãos de comunicação 

social que o Governo de Moçambique estava a poder meter queixa
16

 contra Peter 

Mutharika no Tribunal Internacional por alegado apoio a Afonso Dhlakama, líder da 

oposição vivendo em “parte incerta”. Se essas alegações se confirmarem ter 

fundamentos, a questão se torna preocupante para o presente Governo de Moçambique 

tendo em conta a situação militar em Moçambique. Assim exposto, se a FRELIMO 

ganhar as próximas eleições, o reavivar do sonho de Bingu sobre porto de Nsanje e a 

navegação dos rios Zambeze e Chire vai precisar de algum empurrão diplomático para 

negociações ou acomodação de interesses para que sejam colocados na mesa. E esse 

empurrão diplomático não exclui a possibilidade de um pedido de desculpas por parte de 

Peter Mutharika, pois tornar o porto de Nsanje operacional via navegação requer 

consentimento de Moçambique e muito corredor diplomático na SADC pois, como já 

fizemos menção, o Protocolo da SADC sobre Partilha de Recursos Hídricos não regula 

nada sobre a navegação dos rios Zambeze e Chire. 

 

Dois – Peter Mutharikha pode tentar tocar ou revogar os acordos assinados pela Joyce Banda  

para pressionar Moçambique a ceder na questão da navegação do Chire e Zambeze para 

viabilizar o porto de Nsanje. Provavelmente isso possa acontecer. Todavia, se Peter 

equaciona o problema nos mesmos moldes como o seu irmão Bingu procurou resolver o 

assunto, as coisas podem não acontecer como ele calcula enquanto a FRELIMO estiver 

no poder por razões já mencionadas, tais como foram os casos de Ngauma, erro politico 

                                                           
16

 This issues was discussed in Maputo, November 28, 2013 when Malawi Defence Minister, Ken Kandodo, and his 

Mozambican counterpart,Filipe Jacinto Nyusi met. You can access it at: 

https://www.facebook.com/MalawiDailyMailbreakingnews/posts/473234862798002; 

https://www.facebook.com/MalawiDailyMailbreakingnews/posts/492976047490550 

https://www.facebook.com/MalawiDailyMailbreakingnews/posts/473234862798002
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de Bingu, proibição de eleitores em 2009, os aliados da FRELIMO e a posição marginal 

do Malawi na SADC. 

 

Numa eventual situação em que a oposição ganhe as próximas eleições, o assunto pode 

ganhar outros contornos de discussão e não haverá menos vai-e-vem antes que a 

navegabilidade seja efectivamente aceite. Assumamos que Dhlakama ganhe as eleições 

este ano. Apesar de Peter Mutharika ser referido como amigo pessoal de Dhlakama não 

se pode descartar a hipótese de Dhlakama quebrar essa amizade com Mutharika se a 

alegada avidez de Dhlakama pelo dinheiro não estiver devidamente acautelada como foi 

o caso do acordo de financiamento da Renamo durante a guerra dos 16 anos, firmado 

entre a Lonro e Renamo, a partir do qual a Lonro pagava US$500.000 a Renamo para que 

essa não atacasse os interesses da Lonro em Moçambique. Quando houvesse algum 

atraso no desembolso de fundos, a Renamo atacava os interesses da Lonro (Vines, 1998); 

ou chantagens de Dhlakama
17

 ao Governo de Moçambique durante a presidência de 

Chissano (1994-2003) até aos eventos que culminam com a presente situação militar em 

Moçambique a começar por Nampula, na rua dos Sem Medo, movendo-se para Sofala 

com epicentro em Satunjira e que cedo se instalou no troço Muxungwe-Save e 

esporádicos ataques em Nkondezi e Mussacama em Moatize, e Chiuta em Tete. 

 

Três – Com que Estados Membro da SADC Peter Mutharika pode contar como amigo para 

forçar Moçambique a ceder ou abdigar de perseguir seus interesses económicos? 

Politicamente falando, a resposta é um grande “não” neste momento porque já se fechou 

o ciclo de eleições na SADC com os presidentes da Tanzania, Zambia, Zimbabwe e 

Africa do Sul, todos sendo amigos extraordinários da FRELIMO e do Governo de 

Moçambique. África do Sul com Jacob Zuma; Zimbabwe com Robert Mugabe, cujas 

personalidades politicas individuais partilham os mesmos valores forjados na luta de 

libertação com a maioria das lideranças da FRELIMO, Peter Mutharika aparece aqui 

como jovem político amador que procura uma saida no labirinto diplomático na SADC. 

África do Sul e Zimbabwe têm importantes interesses económicos e comerciais com 

                                                           
17

Moçambicanos conhecem a expressão “meu irmão Chissano” e o momentos em que essa expressão era proferida 

pelo líder da Renamo. 
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Moçambique que Malawi. Portanto, os presidentes desses dois países procurarão fazer 

jogo de equilíbrio nisso. O Presidente da Zambia Michael Sata ainda está a espera do 

pedido de desculpas
18

 de Lilongwe. Portanto, Peter não deve esperar muito de sua 

amizade até que haja reparação. Jakaya Chikweti, Presidente da Tanzania será 

provavelmente a figura que mais quererá se distanciar de Mutharika até que a disputa 

sobre o Lago Nyasa/Malawi tenha desfecho. O distante Presidente Eduardo dos Santos de 

Angola pode não mesmo estar interessado nessa amizade para preservar sua amizade e 

irmandade com a FRELIMO e interesses económicos em Moçambique na área de 

petróleo  no chamado Quionga Network
19

. A não ser que aconteça uma alteração radical 

de circunstâncias (rebus sic stantibus) no mapa do poder político na SADC, Peter 

Mutharika precisa urgentemente fazer amigos que atirar-se à batalhas inglórias com a 

Tanzania e Moçambique. Ou ele faz amigos em nome do povo Malawiano ou se arrisca a 

asfixiar económica e politicamente o povo de Malawi. 

 

Quatro – Será que Peter Mutharika equaciona usar algum interesse das mineradoras de carvão 

em Tete como forma de encontrar um empurrão para a sua agenda económica do Porto de 

Nsanje ou foi apenas uma retórica por ocasião da cerimónia de investidura como 

Presidente do Malawi? Já existe um contexto que coloca algumas barreiras a essa 

hipótese ambiciosa do Malawi. A empresa Vale Moçambique, a subsidiária Brasileira 

está a construir uma linha férrea que vai ligar Moatize em Tete a Nacala em Nampula 

passando via Malawi. No entanto, se a situação militar se deteriorar em Moçambique a 

Vale Moçambique pode abandonar o projecto e todo o seu sonho de garantir a logistica 

do carvão na bacia carbonífera de Moatize e ProSavana. Outra, seria se os projectos de 

linha férrea e porto de Macuse, linha férrea para Mutuali em Nampula não forem 

executadas e falharem. Eventualmente, Peter Mutharika pode invocar essa questão para 

tentar abrir a conversa sobre o acesso ao Oceano Indico via Chire e Zambeze. Mas esse 

seria o pior cenário para Moçambique visto que Dhlakama pode ser percebido como 

jogando um papel crucial em favor de seu alegado amigo numa situação escorregadia: 

                                                           
18

 http://www.lusakatimes.com/2011/09/29/malawi-lifts-entry-ban-zambias-president-michael-sata/; 

http://www.dailymaverick.co.za/article/2011-10-10-zambian-president-tells-malawi-apologise-or-piss-off/; 

http://www.rnw.nl/africa/article/zambias-sata-demands-apology-malawi 
19

Cfr. Africa Intelligence 

http://www.lusakatimes.com/2011/09/29/malawi-lifts-entry-ban-zambias-president-michael-sata/
http://www.dailymaverick.co.za/article/2011-10-10-zambian-president-tells-malawi-apologise-or-piss-off/
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Dhlakama vai exigir dinheiro do Malawi e se não for concedido ele pode complicar a 

situação do Malawi que vai perder mais um amigo; ou Zambeze e Chire serão rotas para 

traficar armamentos situação que Moçambique não vai querer abrir mão, convencendo 

assim o seu aliado da guerra dos 16 anos (Zimbabwe) a não apoiar as pretensões no 

Malawi. 

 

 Outra possibilidade inspiradora pode vir das empresas mineradoras Eurasian Natural 

Resources Corposation plc (ENRC) que tem participações da Russia, a joint venture 

Chinesa, Empresa Moçambique de Mineração e Monte Binga Investimentos, visto 

estarem ligados ao Estado e elites políticas. Devo concordar, ainda que com alguma 

reserva, com a previsão de que “o carvão de Tete nos próximos anos estará nas mãos de 

Indianos, Russos e Chineses que são amigos da longa data da FRELIMO e se pode 

advinhar o que pode ser o fim da história” (Moiane, 2014). Pode haver a possibilidade de 

rever a posição de Moçambique sobre a navegação dos dois rios desde que não coloque a 

Cornelder numa situação inconfortável de gestão económica do porto da Beira, a 

navegação de Zambeze e Chire podem acontecer. E ainda, o ponto de vista de Malawi 

pode ser tido em conta se o projecto de linha férrea e porto de Macuse forem declarados 

“projecto falhado”, situação que não vai tornar feliz nem o Edil de Quelimane e nem as 

elites Zambezianas que reclamam exclusão de grandes investimentos para a chamada 

“elabo yaatxuabo”. Daqui, um dos meus pontos neste texto, que mesmo se for MDM a 

ganhar as eleições de 15 de Outubro de 2014, a questão de navegação não sera o fim da 

história para o Governo de Malawi, porque a oposição em Moçambique ainda não 

apresentou oficialmente a sua posição sobre a material na qualidade de “partido no 

poder” e a batalha com organizações ambientalistas nacionais e internacionais pode estar 

contra qualquer GoM que aprove a navegação dos rios Zambeze e Chire a não ser que as 

questões de subsistência dos meios de vida das populações vivendo ao longo das margens 

desses rios, o ecossistema e a biodiversidade nesses rios são preservados. Para tal, o 

Presidente Peter Mutharika precisa aprender bem o abc da diplomacia na SADC  para 

defender com honra os interesesses do Malawi na região da SADC. 

 



 

19 
 

Concluindo, vejo  que há uma necessidade que esse assunto seja, primeiro, tratado com 

sobriedade pelos dois países antes que isso se transforme numa disputa internacional e, segundo, 

que os Estados Membros da SADC revejam o Protocolo revisto inserindo ou adicionando uma 

secção ou um capítulo sobre navegação dos rios internacionais na região da SADC.  

 

 

 

P.S. Envie seus comentários para: raulchambote@hotmail.com 


