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“A Frelimo 
não está 

preparada 
para sair do 

poder”

João Pereira antevê modelo Zimbabwe caso o partido perca eleições
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O 
professor de Ciências Po-
líticas e Administração 
Pública da Universidade 
Eduardo Mondlane, João 

Pereira, comentou ao SAVANA 
o acordo entre o Governo e a Re-
namo, chancelado há uma semana, 
em Maputo, entre o Presidente da 
República, Armando Guebuza, e 
o  Presidente do maior partido da 
oposição, Afonso Dhlakama. Ho-
mem de fortes convicções e coe-
rente consigo próprio, o académico 
considera que o prazo que as partes 
acordaram para a implementação 
do acordo é muito curto tendo em 
conta a dimensão do problema a 
ser resolvido. Pelo caminho, Pe-
reira acha que a Frelimo não está 
preparada para estar na oposição e 
que caso perca as eleições de 15 de 
Outubro próximo poderá seguir o 
método de Zimbabwe, onde o par-
tido de Robert Mugabe patrocinou 
a violência para forçar um governo 

de unidade nacional. 
“A perca de eleições da Frelimo 
significa o fim da própria Frelimo. 
Perdendo o controlo central do 
Estado, a Frelimo perde a sua rede 
clientelista que os líderes africanos 
precisam para se manter no poder”.
Durante a entrevista de pouco me-
nos de uma hora, Pereira conside-
rou igualmente Afonso Dhlakama 
um fenómeno da política moçam-
bicana. “Ele não tem máquina 
partidária, mas tem carisma e este 
carisma é muito importante. Nos 
últimos tempos fomos inflamados 
com notícias dando conta da sua 
morte ou da sua doença grave, mas 
ele veio provar o contrário”, notou.  

No dia 5 de Setembro, o Presidente 
da República, Armando Guebuza, 
e o Presidente da  Renamo, Afonso 
Dhlakama, assinaram o acordo que 
pós fim à tensão política e militar. 
Depois da falha dos acordos de 
Roma, acha que o presente enten-
dimento terá algum futuro? 
Depois do quase fracasso dos Acor-

dos de Roma e depois de tudo que 

caracterizou o país ao logo dos últi-

mos 20 anos após Roma, é verdade 

que as partes vivem numa situação 

de desconfiança mútua. Não foi por 

acaso que quer o Presidente Gue-

buza, quer o Presidente Dhlakama 

reiteram nos seus discursos a sen-

sibilidade e complexidade de mate-

rialização de planos desta natureza.

Na minha óptica, a questão de 

tempo é que é fundamental. O pra-

zo que as partes acordaram para a 

implementação do acordo é muito 

curto tendo em conta a dimensão 

do problema a ser resolvido.

Outra situação tem a ver com os 

implementadores do acordo. O 

presidente que for eleito nas elei-

ções de 15 de Outubro é que terá 

a missão de operacionalizar o acor-

do. Isto quer dizer que o futuro 

Académico João Pereira analisa acordo de cessação de hostilidades

“Afonso Dhlakama é um fenómeno 
da política moçambicana”
Por Raul Senda (Texto) e Fotos IleC Vilanculo

presidente terá a dupla missão de 

garantir o processo de transição e 

implementar o acordo.

Donde virá a complicação para a 
implementação do acordo?
A complicação poderá vir na me-

dida em que o novo presidente irá 

encontrar focos de resistências e 

contradições internas de grupos 

que quererão ver seus interesses 

satisfeitos. A satisfação desses in-

teresses pode retardar o acordo e 

provocar outro problema.

Pode provocar tensão no seio dos 

homens da Renamo e se for mal 

gerido volta-se à conflitualidade.

Outra situação complexa é esta: 

imaginemos uma situação em que a 

Frelimo saia do poder ou a Renamo 

fique em terceiro lugar. Como é que 

será gerida a situação.

Também sabemos que a Frelimo 

está a gerir o dossier dos antigos 

combatentes que até hoje ainda não 

tem desfecho, mas que se calhar 

não reivindicam porque são leais à 

Frelimo. Como é que esse grupo irá 

reagir ao testemunhar a ressocia-

lização dos homens da Renamo e 

eles continuarem na mesma.     

A terceira complexidade tem a ver 

com a própria organização da Re-

namo. Há um grupo que esteve 

com Dhlakama nos últimos dois 

anos na Serra da Gorongosa e o 

outro que lutou durante 16 anos 

mas que se desvinculou em 1992. 

São grupos actualmente margina-

lizados que quererão também ser 

integrados. Será que estão inclusos 

nesses acordos?

Também temos a questão dos nú-

meros. Será que a Renamo ou o 

governo têm dados estatísticos de 

quantos homens serão integrados. 

Como é que será o processo de se-

lecção dentro da própria Renamo. 

As escolhas não irão abrir fissuras 

e provocar frustrações. São essas 

questões que não me deixam segu-

ro na materialização, a bom termo, 

desde acordo.

Com isto, quer dizer que o acordo 
veio para adiar um problema e não 
para resolvê-lo definitivamente? 
É isso mesmo. Parece-me que quer 

o Governo quer a Renamo adiaram 

o problema. 

Para dizer que não acredita na ma-
terialização e implementação do 
acordo em 135 dias?        
É preciso ver esta situação em vá-

rios cenários. Grande parte daque-

les homens fizeram a sua socializa-

ção dentro da estrutura e da lógica 

do funcionamento da própria Re-

namo.  

Será que em caso de serem enqua-

drados, serão leais ao novo sistema 

estadual. Não nos podemos esque-

cer que a socialização precisa de 

tempo. Não é automática. Também 

não sei se será possível integrar to-

dos os homens ao mesmo tempo e 

isso tem custos muito elevados para 

o Estado e, de outro lado, não sei se 

as instituições de Estado estariam 

preparadas para receber esta ava-

lanche de gente que fosse enqua-

drada em menos de 135 dias.

Contudo, a concretização deste 

acordo depende daquilo que vai ser 

a atitude da Frelimo em relação à 

Renamo e de outras forças políti-

cas. 

No caso de Afonso Dhlakama, 

que vai na quinta eleição, perder a 

posição de líder da oposição e ficar 

em terceiro lugar junto com o seu 

partido, acha que estará em condi-

ções de entregar as armas e as suas 

forças?

Claro que isso pode trazer um novo 

paradigma no sistema político mo-

çambicano e pode ter implicações 

profundas no seio da sociedade 

moçambicana.

A saída da Renamo e do seu líder 

do segundo para o terceiro lugar 

mudaria muita coisa. Significa-

ria mudança na relação Renamo-

-Frelimo ou Renamo-Governo e 

Renamo-MDM.

Isso seria maior derrota para Afon-

so Dhlakama e o seu partido e não 

sei se o líder da Renamo podia di-

gerir isso.

A minha questão é: Se a Renamo 

e o seu líder ficarem em terceiro 

lugar, acha que vão participar na 

implementação do acordo ou não?  

É complicado prever possíveis ce-

nários dessa situação. Mas é preciso 

lembrar que o Presidente Dhlaka-

ma assumiu, na Presidência da Re-

pública, o compromisso de respei-

tar o acordo. 

Antes terá dito que temos uma Co-

missão Nacional de Eleições que 

representa interesses da própria 

Renamo. Também disse publica-

mente que iria reconhecer resulta-

dos da eleição de 15 de Outubro. 

Disse ainda que, embora reconheça 

os constrangimentos em volta do 

processo, tudo fará para garantir a 

estabilidade neste país.

Este compromisso público retira-

-lhe a legitimidade ou a força su-

ficiente para regressar às matas. 

Também temos que ver que há 

sempre idade para tudo.

Se for a ver, a maioria dos movi-

mentos rebeldes bem sucedidos em 

África foram dirigidos por jovens.  

Quando Dhlakama assinou o acor-

do de paz tinha menos de 40 anos. 

Hoje está na casa dos 60 anos e 

mais 10 não terá a mesma força su-

ficiente para poder estar nas matas 

e comandar aqueles homens que 

também estão a envelhecer.

Guebuza não tinha como 

deixar o país em guerra 
Há quem diga que a Frelimo via-

bilizou o acordo por causa das 

eleições e para que, pelo menos, 

o Presidente Armando Guebuza  

deixasse o país em paz, tal como 

o encontrou quando chegou em 

2005.

  

Acho que foi uma questão estra-

tégica da parte da própria Frelimo 

e de Armando Guebuza. Nenhum 

presidente gostaria de encontrar 

um país em paz e deixá-lo em guer-

ra. Seria catastrófico para a Frelimo 

ir às eleições enquanto o país está 

em guerra. Lembro-me que na sua 

última governação aberta, o Pre-

sidente Guebuza foi confrontado 

com pedidos de paz.

Julgo que os estrategas da Frelimo e 

todas as redes da contra-inteligên-

cia militar e não militar terão feito 

um estudo que mostrava claramen-

te que a melhor solução para o país 

seria a estabilidade. Quer para as 

questões eleitorais quer para ima-

gem do Presidente Guebuza.

Acredito também que houve muita 

pressão interna na Frelimo, no país 

e ao nível regional no sentido do 

Presidente Guebuza deixar o país 

em paz.

Para dizer que o Presidente Gue-

buza foi pressionado a aceitar as 

exigências da Renamo e devolver a 

paz aos moçambicanos? 

Ele foi pressionado, mas também 

houve combinação de factores. 

Não podemos esquecer dos resul-

tados das autarquias. As eleições 

autárquicas deram grande sinal à 

Frelimo. 

Os resultados das autarquias em 

algum momento foram favoráveis 

ao MDM e, em parte, isso resul-

tou do facto de que as pessoas es-

tavam muito desgastadas devido ao 

conflito, das tensões sociais, assim 

como a indefinição ao nível da can-

didatura interna da Frelimo porque 

o que se notou é que, quanto mais 

instável a Frelimo internamente 

mais instável fica a sociedade. 

A Frelimo não iria a uma eleição 

desta dimensão para sofrer as con-

sequências de um voto de protesto 

por causa da paz.

Também é preciso lembrar que 

esta pressão não era só na Frelimo. 

A Renamo também estava pressio-

nada. Precisava de participar neste 

processo porque é muito mais fácil 

para a Renamo ter representantes 

no Parlamento para aceder aos re-

cursos do Estado e garantir a estru-

tura mínima da Renamo. Através 

do Parlamento também faz com 

que a Renamo ganhe certa legi-

timidade nas suas acções contra o 

Governo.  

Acha que a Frelimo está preparada 

para estar na oposição?

Diferentemente de qualquer par-

tido, a Frelimo tem noção das im-

plicações duma provável perca elei-

“Guebuza foi pressionado a devolver a paz”



9Savana 12-09-2014

toral e a consequente sobrevivência 

política.

A Frelimo não está preparada para 

estar na oposição, por vários moti-

vos. Um dos motivos é da experi-

ência dos homónimos ao nível da 

região. Na Zâmbia quando Kenne-

th Kaunda perdeu eleições, o seu 

partido desapareceu.

A perca de eleições da Frelimo 

significa o fim da própria Frelimo. 

Perdendo o controlo central do 

Estado, a Frelimo perde a sua rede 

clientelista que os líderes africanos 

precisam para se manter no poder. 

Porque só aquele que tem o con-

trolo do aparelho de Estado é que 

tem o poder necessário para desen-

volver redes clientelistas e mobili-

zar financiamentos para garantir 

o funcionamento da sua própria 

máquina.

Em áfrica, negócio e política vão 

todos juntos. Hoje, por exemplo, 

muitos dos empresários apoiam a 

campanha da Frelimo, mas com a 

Frelimo fora do poder grande par-

te dos empresários deixariam de 

apoiá-los.

Para dizer que não teremos elei-
ções livres, justas e transparentes?
Tudo dependerá do papel da Co-

missão Nacional de Eleições e do 

Secretariado Técnico de Adminis-

tração Eleitoral. Porém, dadas as 

experiências anteriores, num ce-

Depois dos resultados das elei-
ções autárquicas, aliado aos úl-
timos acontecimentos. Há ou 
não condições para uma vitória 
retumbante da Frelimo? 

Duvido muito que isso aconte-

ça. Tomando em consideração 

os resultados das autárquicas, a 

vitória de Nyusi pode acontecer, 

mas com a Frelimo a perder entre 

40 a 60 deputados no Parlamen-

to. Isso tendo em consideração as 

actuais taxas de participação dos 

eleitores. 

Se a taxa de participação aumen-

tar, podemos assistir a um cenário 

em que Nyusi ganha presidências 

e nas legislativas o somatório dos 

assentos da oposição supere a 

Frelimo. 

E tendo em conta a forma como 

Dhlakama foi recebido em Ma-

puto, acredito que as taxas de 

participação eleitoral poderão 

aumentar na medida em que a sa-

ída dele da “parte incerta” provou 

que, no actual contexto, é possível 

enfrentar a Frelimo e esta render-

-se. Isso motiva os eleitores tradi-

cionais da Renamo.

Os adversários de Dhlakama na 
corrida presidencial já estão no 
terreno a pedir voto. A sua de-
mora não poderá prejudicá-lo?
 

Dhlakama rejuvenesceu
O líder da Renamo começou a 

campanha eleitoral muito antes 

de sair da “parte incerta”. Nas úl-

timas 10 semanas não se falava 

de mais nada senão Dhlakama. 

Ele tornou-se praticamente o 

assunto do dia. 

Quantas forças políticas africa-

nas conseguem mobilizar tanta 

imprensa internacional como ele 

mobilizou na sua vinda a Mapu-

to.
Isso mostra o grau de carisma 

que ele tem. Ele não tem máqui-

na partidária, mas tem carisma e 

este carisma é muito importan-

te. Nos últimos tempos fomos 

inflamados com notícias dando 

conta da sua morte ou da sua do-

ença grave, mas ele veio provar o 

contrário. 

É estratégia de Dhlakama criar 

esses momentos em que ele tor-

na-se o assunto do dia. Ele é um 

fenómeno da política moçambi-

cana.

Dhlakama tem carisma, tem 

controlo sobre seus homens, tem 

algum faro político que mui-

tas vezes lhe trazem vantagens 

competitivas em relação a outros 

concorrentes. Acredito que, com 

o rejuvenescimento de Dhlaka-

ma, a Renamo vai aumentar o 

número de deputados no Parla-

mento. 

nário de derrota da Frelimo acho 

que a única coisa que pode existir 

em Moçambique é uma situação 

igual a do Zimbabwe que é a não 

aceitação dos resultados, violên-

cia, negociações e formação de um 

Governo de Unidade Nacional. E 

se isso acontecer vai dar estabili-

dade ao país, mas a democracia é 

que vai perder porque os eleitores 

nunca vão acreditar em processos 

eleitorais na medida em que as suas 

vontades não são respeitadas.

O outro ponto é que um cenário 

do Governo de Unidade Nacional 

pode acabar com a própria oposi-

ção porque, por causa da acumu-

lação primitiva do capital, vai ser 

desgastada pela própria máquina 

de propaganda do partido Frelimo 

e isso prejudicará a oposição.

Desta vez a Frelimo não terá uma vitória retumbante

TEMA DA SEMANA




