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COMO ESTÁ CABO DELGADO? 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Ao longo do ano de 2020 assistiu-se à intensificação da violência em Cabo Delgado, 

traduzível no ataque a várias sedes distritais do Norte da província, cortando vias de acesso 

e concretizando-se um cerco ao distrito de Palma, epicentro da economia do gás. Os 

rebeldes consolidaram a sua presença no Nordeste da província e levando a centenas de 

milhares de deslocados, provocando uma crise humanitária, e desviando a atenção 

internacional para o Norte de Moçambique. Foi neste contexto de aumento da escalada de 

violência e de impasse militar, que o Observatório do Meio Rural a organizou um ciclo de 

webinars intitulados “Como está Cabo Delgado?”, reunindo especialistas nacionais e 

internacionais, contribuindo para uma melhor compreensão para um assunto complexo. 

 

Os encontros versaram essencialmente sobre 3 grandes conjuntos de questões: 

 

Em primeiro lugar, as complexas causas internas e externas do conflito, explorando-se 

questões relacionadas com a economia política dos recursos naturais, dimensões de 

pobreza, desigualdades, a situação social da juventude, questões político-religiosas, assim 

como as inter-relações do conflito com rotas de tráfico internacional. 

 

Em segundo lugar, as dinâmicas do conflito armado, analisando-se os actores envolvidos, 

estratégias militares e respectivos impactos sobre as populações, sobretudo ao nível de 

deslocações forçadas, assistência humanitária e desafios de reassentamento populacional. 

 

Finalmente, as reflexões foram direccionadas para o futuro, procurando identificar pistas 

para um desenvolvimento económico sustentável no Norte do país e para a construção de 

uma paz efectiva e duradoura.  
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1. ECONOMIA POLÍTICA DOS RECURSOS NATURAIS 

 

Daniel Ribeiro, Edson Cortez e João Mosca1 

 

 

Na economia global, assiste-se a um renovado interesse na produção de gás, visto como 

uma fonte energética de transição, enquanto se investigam formas de energia renováveis, 

economicamente viáveis. Neste cenário, os corredores energéticos e de transporte no Canal 

de Moçambique apresentam-se numa encruzilhada de interesses internacionais. Perante as 

expectativas de enormes receitas, assiste-se a um aumento do investimento na indústria 

extractiva de gás, acompanhado da compra de equipamentos militares, em cenários repletos 

de corrupção e de aumento da dívida externa, aumento da pobreza, em particular nas zonas 

de exploração.  

 

Consolida-se uma economia extractiva e extrovertida, com secundarização do tecido 

produtivo e mercado interno, e dependente da oscilação dos preços nos mercados 

internacionais.  

 

A situação agrava-se pelo facto de Moçambique não possuir capacidade para investir e 

influenciar a cadeia de valor do gás, nomeadamente o processo de liquefacção, transporte 

e distribuição, que se localizam nos países desenvolvidos. Ignoram-se outros sectores 

económicos, como a agricultura ou a agro-transformação, afunilando sectorialmente a 

economia em prejuízo de um desenvolvimento mais endógeno, integrado e competitivo, e 

secundarizando os factores que mais reduzem a pobreza e as desigualdades  

 

A dívida externa aumenta a curto prazo e, a longo prazo, as receitas servirão, em parte, para 

o pagamento dos compromissos contraídos a curto prazo. O investimento na indústria 

extractiva é de capital intensivo, pouco gerador de emprego, produz elementos de 

conflitualidade política e social, onde são manipuladas as diferenças étnicas, religiosas e 

outras, assentes em realidades históricas, impedindo o desenvolvimento económico e social. 

Intervenientes 

 

O acesso ao Estado constitui uma condição para acumulação das elites no poder, 

estruturadas em alianças assentes em famílias, partidárias e étnicas, que vão oscilando em 

função da mudança de governação. O desenvolvimento de uma economia extractiva de gás 

criou grandes expectativas em termos de distribuição de rendas. O aumento da presença do 

Estado em Cabo Delgado, uma província historicamente marginalizada e marcada pela 

pobreza e exclusão social, traduziu-se num aumento da conflitualidade, predominando a 

convicção de que quem ganha com o processo são os estrangeiros e indivíduos do Sul.  

                                                             
1 Webinar realizado a 14 de Julho de 2020. 
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A situação é agravada pelo facto de o Estado defender os interesses de empresas 

multinacionais e não os interesses das populações, como, por exemplo, na atribuição de 

terras e nos reassentamentos populacionais, ou na protecção militar dos investimentos. Em 

situações de maior penetração do capital e da indústria extractiva, em particular, emergem 

pequenos conflitos que, só não atingem maiores proporções, em virtude da existência de 

um défice de cidadania participativa, nomeadamente de acesso à informação e 

escolarização, de capacidade de organização, ou em virtude da capacidade repressiva do 

Estado.  

 

 

SUGESTÕES: 

 

Estes aspectos, internos e externos, conduzem à fragilização do Estado, já de si com reduzida 

capacidade técnica e humana para conceber um sistema proteccionista dos interesses 

nacionais, em termos de jurídicos, fiscais ou ambientais. Sugere-se que as pesquisas, o 

debate e as acções de advocacia a diferentes níveis, incluam: (1) o modelo de 

desenvolvimento, com vista a diversificar a economia, promover o desenvolvimento da 

agricultura e da agro-indústria, do turismo, das pescas e da economia ambiental, 

configurando corredores de desenvolvimento da costa (porto de Pemba) para Niassa e ao 

longo da costa, apoiando a constituição de pequenos negócios e a geração de empregos, 

promovendo uma integração nos mercados nacionais e uma diminuição das assimetrias 

regionais; (2) os interesses relacionados com as economias mundiais, europeias, americanas 

e asiáticas, considerando os interesses no Índico, com estratégias de intervenção de longo 

prazo em várias áreas económicas. Estes países, crescentes consumidores de alimentos, 

energia e matérias-primas, procurarão deslocar as suas actividades para África, com o 

objectivo de despoluir os seus países, beneficiar de mão-de-obra barata e ganhar vantagens 

nos mercados da Europa e américas devido à proximidade geográfica. 
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2. POBREZA, ETNICIDADE E JUVENTUDE 

 

Ana Santos, Alcinda Honwana, João Feijó e João Carrilho2 

 

 

Da análise das relações de poder na província de Cabo Delgado ao longo do último século, 

constata-se a existências de múltiplas clivagens sociopolíticas, assentes nas seguintes 

vertentes:  

 

- Geográfica: Em finais do séc. XIX, a transferência da capital administrativa da Ilha de 

Moçambique para Lourenço Marques iniciou um longo processo de desequilíbrio entre o 

Norte e o Sul do País, em termos de investimento público, de desenvolvimento e integração 

socioeconómica, fenómeno que se prolongou após a independência. Numa altura em que 

a Província de Cabo Delgado se torna mundialmente conhecida pelos recursos naturais 

pesquisados, as taxas de pobreza na província continuam a ser das mais elevadas do país, 

com tendência de agravamento. 

 

– Étnica: A província constitui um espaço marcado pela diversidade étnico-linguística, 

destacando-se os povos da costa (maioritariamente islâmicos, comerciantes e 

economicamente integrados no Oceano Índico) e os povos do planalto (maioritariamente 

macondes, historicamente sob a influência de missões cristãs e integrados nos mercados 

por força de culturas agrícolas obrigatórias). No resto da província, predominam os macuas. 

Em resultado do forte envolvimento com a luta de libertação protagonizada pela Frelimo, a 

população maconde adquiriu, após a independência, uma importante visibilidade política e 

económica, reconfigurando-se as relações de poder na província. As políticas anticlericais 

da Frelimo, a negação de particularismos étnicos e a desproporcionalidade étnico-linguística 

no acesso a cargos no Estado, a subsídios ou a licenças de exploração de recursos naturais, 

foram despoletando ressentimentos entre os povos do litoral, em crescente intensidade. 

Apesar de fenómenos de convivência interétnica, inclusivamente por via familiar, a realidade 

é que persistem discursos de inveja, de repulsa e de negação do Outro, não só entre 

macondes, por um lado, e muanis e macuas por outro, mas também entre locais e vientes, 

entre populações do Norte e do Sul (vulgo de Maputo) ou entre moçambicanos e 

estrangeiros.  

  

                                                             
2 Webinar realizado a 5 de Agosto de 2020. 
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- Política: o descontentamento social das populações da costa e do Sul da província foi 

habilmente capitalizado pelo partido Renamo, quer durante a guerra dos 16 anos, quer após 

a celebração do Acordo Geral de Paz, onde construiu uma importante base eleitoral de 

apoio.  

 

- Etária: emergindo uma juventude em situação de whaithood, com fortes dificuldades de 

integração socioeconómica, que compete, não só, com gerações mais velhas e 

estabelecidas, mas, também, entre si, frequentemente por empregos mal pagos e 

socialmente desprestigiantes. Num cenário de consolidação de uma economia de cariz 

extractivo e extrovertido, com poucas relações com o tecido económico local e pouco 

gerador de emprego, a juventude busca soluções no sector informal, frequentemente à 

margem da legalidade. Num cenário de maior acesso à informação, a coexistência de 

fenómenos de pobreza com uma emergente sociedade de consumo e a frustração das 

elevadas expectativas iniciais em torno de actividades extractivas contribuíram para o 

agravamento de tensões. A situação agrava-se com a ausência de canais formais de 

participação sociopolítica e de negociação, com sentimentos de ausência de representação 

política, contribuindo para o desenvolvimento de uma perspectiva de violência, enquanto 

veículo legítimo de participação.  

 

- Classe: A implementação da indústria extractiva foi geradora de migrações internacionais, 

de uma forte pressão sobre terras e recursos naturais, contribuindo para o aumento de 

desigualdades sociais, em parte estruturadas em torno das diferentes possibilidades de 

acesso ao Estado e, por via do mesmo, a subsídios, empregos e recursos naturais.  

 

 

SUGESTÕES: 

 

É neste cenário de profundas clivagens que a província de Cabo Delgado se tornou um 

centro de disputa por parte de interesses energéticos internacionais, inevitavelmente 

geradores de negócios securitários, mas também da acção de grupos radicais, que 

habilmente adaptaram um discurso messiânico e jihadista às contradições sociais locais, 

capturando uma base social de apoio.  
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Em face destes dados concluiu-se pela necessidade de:  

 

- Realização de mais estudos e investigações, com vista a compreender a complexidade das 

tensões e conflitos locais;  

 

- Reflectir sobre o impacto da violência militar sobre as populações no agravamento de 

ressentimentos sociais e reprodução do conflito, equacionando-se o envolvimento da 

engenharia e corpo médico militares na assistência às populações afectadas;  

 

- Forte investimento em serviços públicos, ao nível da educação, saúde, transporte, energia 

e em infraestruturas de apoio a actividades económicas;  

 

- Diversificação da economia e forte apoio a pequenas actividades económicas (pesca e 

aquacultura, agropecuária e agroindústria, oficinas, transportes, comércio e serviços) 

geradoras de emprego local e promotoras da integração dos mercados;  

 

- Diversificação das populações beneficiadas em termos de género, religioso e 

etnolinguístico, prestando-se particular atenção à juventude, devendo qualquer intervenção 

na região considerar a respectiva sustentabilidade sociopolítica;  

 

- Investimento em canais de participação sociopolítica, envolvendo líderes locais 

carismáticos e promovendo campanhas de coesão social. 
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3. PODER, RELIGIÃO E CONFLITUALIDADE 

 

Eric Morier-Genoud, Saíde Habibe, Liazzat Bonate e Yussuf Adam3 

 

 

No encontro abordou-se o favorecimento que a Igreja Católica beneficiou durante o período 

colonial, que estabeleceu um conjunto de missões no Planalto de Mueda. O governo colonial 

demonstrou desconfiança e hostilidade em relação ao Islão, ainda que, com o início da luta 

de libertação, e como forma de conter o avanço da FRELIMO, tenha tentado aproximar-se 

dos líderes das confrarias na costa, de tradição Sufi. 

 

Todas os grupos religiosos conheceram divergências e conflitos internos. No Islão, constata-

se que esses conflitos remontam ao período colonial, estruturados, não só, sobre questões 

de interpretação do Islão, mas, também, sobre diferenças do foro étnico ou racial, de classe 

ou relacionadas com a posição quanto ao poder vigente. O Estado colonial (mas também o 

pós-colonial) tentou tirar vantagens dessas diferenças, ou mesmo tentou criá-las e 

aprofundá-las. A partir da década de 1950 emergiram grupos islâmicos de inspiração 

salafista, críticos da tradição Sufi existente no Norte de Moçambique, criando-se 

divergências que persistem até aos dias de hoje. 

 

Em defesa de um projecto de Estado-Nação modernista e laico, no pós-independência 

foram implementadas medidas secularistas e, por vezes, anticlericais, que criaram 

ressentimentos entre os crentes. Mais escolarizados e próximos das grandes cidades, os 

islâmicos de influência salafista relacionaram-se melhor junto do poder central. Em 1983 

formou-se o Conselho Islâmico de Moçambique (CISLAMO), de estrutura centralizada, com 

a sua liderança residente no Sul do país e associada ao poder político e económico. 

Comparativamente, os Sufis no Norte de Moçambique estiveram menos relacionamento 

com o Estado e tiveram mais dificuldade de acesso a organizações islâmicas internacionais 

que, na maioria, apoiaram o CISLAMO. Os Sufis desenvolveram um sentimento de exclusão 

económica e sociopolítica. Não obstante muitos não estarem vinculados a qualquer partido, 

entre os líderes das confrarias islâmicas no Norte era perceptível um descontentamento em 

relação ao poder central, politicamente capitalizado pela Renamo.  

  

                                                             
3 Webinar realizado a 19 de Agosto de 2020. 
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Com a Constituição de 1990 e a implementação de uma maior liberdade religiosa, assistiu-

se a uma forte penetração de organizações religiosas – nomeadamente de igrejas 

evangélicas e pentecostais – e de missionários estrangeiros, tendo havido um grande 

investimento na tradução de documentos religiosos. A penetração destes grupos quebrou, 

em muitos locais, a hegemonia da igreja católica e de certos grupos cristãos, assistindo-se 

a um crescente hibridismo ao nível das práticas, com os fiéis a envolverem-se em mais que 

uma religião em simultâneo. Aparecem também novas organizações islâmicas 

internacionais, oriundas, sobretudo, do Golfo Pérsico, como a Liga Mundial Muçulmana e a 

Africa Muslim Agency, na sua maioria relacionando-se com o Governo ou com o CISLAMO. 

Num cenário de aumento da concorrência entre organizações religiosas, verificaram-se 

tentativas de aproximação e captação destas organizações por parte de partidos políticos, 

sobretudo em períodos eleitorais, com um aproveitamento político de todas as partes. 

Aproveitando-se dos conhecimentos religiosos dos seus membros, da sua proximidade com 

o Estado, do seu poder económico e de características raciais e de classe, o CISLAMO 

diferencia-se por ter uma interpretação rígida do Islão.  

 

Foi num contexto de multiplicação de novas organizações religiosas e de novas correntes 

que, em vários distritos do Norte de Moçambique, jovens recém-graduados em países 

muçulmanos se opuseram às instituições religiosas locais e ao Estado, unindo-se num 

movimento que designaram de Ahl al-Sunna (seguidores da tradição) ou Ansar al-Sunna 

(companheiros do Profeta Muhammad) que a população local chamou de al shabaab (ou 

jovens). Criaram as suas próprias mesquitas, proibiram os seus crentes de frequentar escolas 

públicas e aplicaram entre si a lei da Sharia, afirmando um programa político e religioso. Os 

grupos organizaram-se em células, com actividades de mobilização, tendo-se tornado mais 

agressivos no discurso contra o Estado. Alguns membros do movimento foram-se isolando 

e incompatibilizando com a restante população muçulmana, quer das confrarias no Norte 

de Moçambique, quer com o CISLAMO. Interpretando a situação como mais um conflito 

religioso, enquadrado nas históricas contradições existentes no seio do Islão, o Estado optou 

por não intervir de forma activa. Alguns membros deste movimento optaram pela via da 

violência, absorvendo jovens descontentes, incluindo não muçulmanos. Ao fim de três anos 

de conflito militar, o grupo transformou-se profundamente, contendo vários estrangeiros 

nas suas fileiras e cidadãos de origem moçambicana nascidos na Tanzânia, com identidades 

transfronteiriças. Os seus membros são heterogéneos, sendo recrutados por via violenta e 

do sequestro ou por via do aliciamento, incluindo-se cadastrados e menores de idade. 
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Organizações Islâmicas, como o CISLAMO, o CIMO, a Comunidade Islâmica de Cabo 

Delgado e a Aga Kahn Foundation têm adoptado um posicionamento de repúdio e de 

condenação do comportamento deste grupo armado. Todas elas trabalham com o Governo 

para ajudar os deslocados do conflito assim como para ajudar a prevenir a propagação do 

extremismo.  

 

Apesar de o descontentamento no Norte de Moçambique ser expresso em linguagem e 

simbolismo religioso, os palestrantes foram consensuais que não se trata de um conflito 

religioso. Uma análise da penetração de organizações religiosas no Norte de Moçambique, 

das respectivas bases de apoio e formas de conflitualidade merece ser entendida no 

contexto histórico e no quadro da economia política da região, nomeadamente: 

 

- Desintegração da agricultura e dos mercados, agravamento da insegurança alimentar, 

persistência de fenómenos de pobreza e de desigualdades sociais; 

 

- Consolidação de um modelo económico assente no investimento em capital intensivo e 

pouco gerador de emprego e pouco investimento do Estado fora dos grandes projectos ou 

em serviços públicos; 

 

- Aumento da pressão sobre terras e reassentamentos forçados, incluindo interrupção de 

acesso e exploração de recursos naturais; 

 

- Formas agressivas de penetração do capital, invariavelmente em aliança com o Estado e 

ausência de canais de participação sociopolítica dos jovens; 

 

- Hegemonia de grupos ligados ao poder na obtenção de licenças e concessões; 

 

- Fenómenos migratórios e aumento da competição entre locais e vientes pelo acesso a 

recursos escassos; 

 

- Existência de crescente número de jovens sem emprego, com elevadas perspectivas 

frustradas e sem perspectivas de futuro. 

 

Limitados na possibilidade de participação, os jovens são coagidos a seguir o proselitismo 

de grupos muçulmanos que estudaram no exterior, tornando-se expostos a ideologias 

islâmicas salafistas e wahhabitas, aumentando clivagens locais. 
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É neste cenário que importa considerar os seguintes aspectos: 

 

- Necessidade de maior acesso e pesquisa no terreno, com vista a compreender os 

movimentos extremistas, a respectiva composição e lideranças; 

 

- Análise de outras zonas de Moçambique marcadas por fenómenos de exclusão social, 

prevenindo formas de penetração e de adesão a grupos radicais; 

 

- Maior diversificação económica dos investimentos e melhoria dos serviços públicos; 

 

- Políticas de apoio às jovens mulheres, ao nível do alargamento da escolarização, adiamento 

e diminuição da natalidade, contribuindo, a médio prazo, para um maior equilíbrio da 

pirâmide demográfica; 

 

- Compreensão da história das diversas organizações islâmicas, incluindo no seio dessas 

próprias organizações; 

 

- Consideração e tolerância, por parte de líderes religiosos, da heterogeneidade das práticas 

culturais das populações e criação de canais de debate e de participação; 

 

- Definição de mecanismos de reintegração de insurgentes junto das suas comunidades de 

pertença, rejeitando-se práticas de violência brutal por parte das forças de defesa e 

segurança; 

 

- Criação de plataformas constituídas pelas diversas organizações religiosas, envolvendo 

cristãos, muçulmanos e outras organizações religiosas, na procura de soluções para a 

desaceleração e interrupção do conflito militar, conferindo prioridade a organizações locais.  
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4. O CONFLITO NA SUA DIMENSÃO REGIONAL  

 

César Guedes, Egna Sidumo, Énio Chingotuane e François Vreÿ4  

 

 

Ameaças à segurança no Índico 

 

Na última década assistiu-se a um aumento da violência e de ameaças à segurança 

marítima em diversos pontos do Oceano Índico (Filipinas, Sri Lanka, Golfo de Aden), 

inclusivamente na costa Ocidental (nomeadamente, na Somália e no Iémen), afectando a 

navegação e comércio marítimos e aumentando os custos em segurança. As acções 

violentas têm impactos sociais sobre as populações da costa e, inclusive, do hinterland.   

 

No Norte de Moçambique, uma complexidade de fenómenos desencadeou o surgimento 

de insurgentes armados, que também operam a partir do mar, ameaçando os investimentos 

em gás off-shore. Moçambique passou a ser alvo de ameaça de grupos terroristas. Os 

índices internacionais de governação terrestre e marítima levantam preocupações 

relacionadas com a segurança e a implementação de um Estado de Direito, participação 

dos cidadãos e respeito pelos direitos humanos (índice Mo Ibrahim), mas também com 

questões de governação marítima (Stable Seas Index).  

  

O Canal de Moçambique – Corredor de transporte e desafios à segurança 

 

 Em virtude do aumento da exploração de recursos naturais (carvão, gás, madeiras e outras 

commodities), da revitalização dos corredores internacionais de Nacala, da Beira e de 

Maputo, e da consolidação de uma economia extractiva e extrovertida, assiste-se ao 

crescimento da importância do Canal de Moçambique, enquanto corredor de transporte 

marítimo, levantando-se questões de risco de segurança e ambiental. Acresce a 

importância dos recursos pesqueiros, em degradação, e necessidade de fiscalização da 

pesca industrial. Importa destacar as  

 

múltiplas linhas de fronteiras terrestres e marítimas a norte do Canal de Moçambique, 

algumas sob disputa, envolvendo a Tanzânia, Moçambique, Comores, Mayotte (França) e 

Madagáscar. Paralelamente, Moçambique e a sua costa constituem um importante 

corredor de tráfico de seres humanos e redes de migração ilegal, tráfico de armas, pedras 

preciosas e de recursos florestais e faunísticos (sobretudo marfim) ou pesca ilegal, 

envolvendo redes criminais frequentemente com relações próximas com o poder político. 

Por outro lado, consolida-se uma rota de tráfico de heroína, conhecida como rota do Sul, 

                                                             
4 Webinar realizado a 9 de Setembro de 2020.  
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oriunda do Afeganistão e da costa de Makran (Paquistão e Irão), dirigindo-se, pela costa 

oriental africana, para a África do Sul e, daí, até à Europa. Os traficantes seleccionaram locais 

de instabilidade político-social e fragilidade governativa, deslocando-se, estrategicamente, 

da Somália para o Quénia e Tanzânia e, mais recentemente, para Moçambique. Em 

Dezembro de 2019, as autoridades interceptaram duas embarcações, num espaço de 

poucas semanas, uma proveniente do Irão e outra do Paquistão, carregando, no total, 1 

tonelada de heroína pura. Moçambique constitui, ainda, um país produtor de Cannabis, 

que constitui a droga mais capturada pelas autoridades, bem à frente da heroína. A 

apreensão em Maputo, em Abril de 2020, do narcotraficante brasileiro Fuminho, ligado ao 

tráfego de cocaína, levanta suspeitas da existência de redes de tráfico deste produto. 

 

O desafio de constituição de uma força de intervenção regional  

 

Após 1994, os países membros da SADC realizaram progressos na constituição de uma 

política de segurança comum, com o objectivo de garantir a paz e estabilidade na região. 

Contudo, essa política não funciona de forma autónoma e está dependente da vontade 

política de cada Estado, pelo que a operacionalização do pacto de defesa mútua nunca se 

concretizou. Não obstante a percepção de históricas relações de amizade entre os países 

da região, do facto de grande parte dos partidos libertadores ainda se encontrarem no 

poder, e de acções de patrulhamento conjunto de fronteiras (ainda que distante dos níveis 

desejados), não se registou uma intervenção dos países da SADC perante uma ameaça à 

segurança comum. Um conjunto de factores não tem permitido essa intervenção, 

nomeadamente: i) a inexistência da mesma perceção da insegurança entre os vários países; 

ii) cortes orçamentais para a defesa na República da África do Sul (a potência militar da 

região), sobretudo após a mediatização de escândalos financeiros para a aquisição de 

armamento; iii) necessidade de prestação de contas aos respectivos parlamentos nacionais 

para envio de tropas para Cabo Delgado; iv) forte pressão da opinião pública e relutância 

de envio de milhares de jovens para envolvimento num conflito que não tem apenas uma 

solução militar. Pelo facto de não implicar a prestação de contas aos parlamentos dos 

países vizinhos, o recurso a grupos de mercenários (nomeadamente do grupo Wagner e, 

mais recentemente, do Dick Advisory Group) constituiu a solução politicamente mais ágil, 

ainda que não ofereça as mesmas garantias em termos de transparência para a opinião 

pública.  
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(In)capacitação das forças de defesa e segurança e vulnerabilidade da soberania  

 

A tentativa falhada de constituição de uma frota marítima de defesa da costa e a ausência 

de uma força aérea devidamente equipada retira ao Estado moçambicano a capacidade de 

patrulhamento efectivo da costa, de protecção de grandes projectos económicos, de 

fiscalização das zonas económicas pesqueiras e de combate aos diferentes tipos de tráfico. 

Sem autonomia de acção, o Estado moçambicano torna -se particularmente vulnerável a 

ameaças e dependente da intervenção de outros Estados ou de grupos económicos de 

segurança.  

 

PERSPECTIVAS E DESAFIOS PARA O FUTURO  

 

A possibilidade de uma intervenção militar internacional em Moçambique levanta 

complexas questões relacionadas com a liderança das operações conjuntas em termos de 

financiamento e comando das operações, e sobre partilha de informação, que implicarão 

complexas negociações. Por outro lado, à medida que o conflito no Norte de Moçambique 

se consolida como um palco de conflito militar, perspectivam-se vários cenários para o 

tráfico de heroína: i) a hipótese da deslocação da rota mais para Sul, envolvendo as 

províncias de Nampula até Gaza; ou, ii) a consolidação de áreas, entretanto abandonadas 

pelas populações, como corredores de tráfico de droga. Embora não existam evidências de 

alianças dos narcotraficantes com os insurgentes armados, a realidade é que esse 

fenómeno se verificou noutras latitudes do globo, (particularmente na Colômbia, Peru, 

Myanmar, Paquistão, Afeganistão e em países no Sahel), pelo que importa considerar essa 

possibilidade. Por outro lado, a experiência internacional demonstra que os países de 

trânsito de drogas se transformam, a prazo, em países de consumo, como já se está a 

registar na África do Sul. Podem, também, tornar-se locais com elevados níveis de violência 

relacionada com o tráfico de drogas (como no Brasil, México, Venezuela ou países da 

América Central) envolvendo gangues locais e sindicatos internacionais.  
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SUGESTÕES: 

 

Existe a necessidade de se considerarem os seguintes aspectos:  

 

- Criação de redes transnacionais de pesquisa e realização de estudos comparativos na 

região, sobre fenómenos de ameaça à insegurança;  

 

- Maior cooperação internacional na gestão de ameaças comuns, envolvendo, se 

necessário, o apoio das Nações Unidas. A este respeito, é importante destacar a recente 

presença do UNODC em Moçambique, a pedido do Governo de Moçambique;  

 

- Consideração das políticas de segurança terrestre e marítima de forma interconectada;  

 

- Reforço da capacidade técnica e humana ao nível da governação marítima no canal de 

Moçambique;  

 

- Reforço institucional de organizações relacionadas com a investigação criminal e a justiça. 
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5. O IMPASSE MILITAR – ACTORES E ESTRATÉGIAS 

 

Yussuf Adam, Johann Smith, Tom Bowker e Fernando Mbanze 5 

 

A luta de libertação 

 

Não obstante a existência de múltiplas narrativas, a realidade é que a história oficial de 

Moçambique apresenta a Província de Cabo Delgado como o palco do início da luta de 

libertação nacional, com o ataque ao posto administrativo de Chai, a 25 de Setembro de 

1964. Atravessando de Norte para Sul o rio Rovuma, a guerrilha foi-se alastrando no terreno, 

forçando a retirada da administração colonial em várias zonas do planalto de Mueda. Nas 

zonas libertadas, a administração civil e militar ficou a cargo da Frelimo, que construiu, junto 

da população, uma importante base social de apoio. Procurando isolar a população da 

influência da Frelimo, a tropa colonial implementou diversos aldeamentos a Sul do rio 

Montepuez (com acesso a água, saneamento e outras condições sociais), assim como uma 

série de bases militares perto das zonas de actuação da guerrilha, com vista a transformar 

uma guerra de movimento numa guerra de posições. Os suspeitos de pertença à Frelimo 

foram presos e torturados e, a esmagadora maioria, executada. 

 

O conflito Renamo-Frelimo 

 

Na sequência da independência de Moçambique, Cabo Delgado viveu, na década seguinte, 

um período de estabilidade militar. Contudo, a adopção de um modelo modernizador e 

autoritário de desenvolvimento rural, definido a partir do Governo central, traduziu-se em 

situações de deslocamentos forçados para constituição de aldeias comunais ou campos de 

reeducação, gerando ressentimentos entre a população. 

 

Em meados da década de 1980 assiste-se aos primeiros ataques da Renamo na província, 

cujos guerrilheiros atravessam o Lúrio (de Sul para Norte), rapidamente espalhando-se por 

todos os distritos, sobretudo no Sul da província, onde foram desencadeadas as mais 

importantes intervenções armadas. Os guerrilheiros da Renamo não deixaram de conquistar 

algum apoio da população, inclusive no planalto maconde. Com vista a proteger as suas 

instalações dos ataques da Renamo, a empresa algodoeira LOMACO, instalada no distrito 

de Montepuez, criou o seu próprio exército, com comandantes britânicos e mercenários 

Gurkas (oriundos do Nepal), envolvendo ainda soldados e milícias moçambicanas.  

Após a celebração do Acordo Geral de Paz, a prioridade (inter)nacional direccionou-se para 

a ajuda ao desenvolvimento, assistindo-se a um desinvestimento nas Forças Armadas de 

                                                             
5 Webinar realizado a 1 de Setembro de 2020. . 
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Moçambique, até por desconfiança em relação à integração de militares da Renamo. A 

formação dos seus quadros assentou em dimensões clássicas de guerra, ignorando a gestão 

de conflitos não-convencionais.  

 

No pós-guerra, a Renamo continuou a obter um amplo apoio popular em Cabo Delgado, 

particularmente no Sul da província e ao longo da costa. Esporadicamente, foram-se 

registando episódios violentos, sobretudo em períodos eleitorais.  

 

O início da guerra dos machababos 

 

Num contexto de desintegração da agricultura, de correntes migratórias para as zonas da 

costa, de forte pressão sobre terras, de limitação de canais de participação política, de 

violenta penetração do capital extractivo e de frustração de elevadas expectativas sociais, a 

partir de 2015 surgem notícias de presença de grupos armados, com um discurso associado 

a práticas islâmicas e que se tentam organizar como contrapoder em relação ao Estado.  

 

Em 2017 registam-se os primeiros confrontos armados, com o ataque a alvos do Estado no 

município de Mocímboa da Praia. As Forças de Defesa e Segurança (FDS) responderam com 

violência. Contrariamente às expectativas iniciais, o conflito alastrou-se pelos distritos 

vizinhos e, três anos depois, o movimento consolidou-se no Nordeste de Cabo Delgado. Os 

insurgentes parecem operar em pequenos grupos e células, com capacidade de 

comunicação e treino militar. 

 

O grupo é localmente designado de machababos, sendo maioritariamente composto por 

jovens oriundos de várias zonas do Norte de Moçambique, com especial incidência das 

zonas costeiras, incluindo tanzanianos (alguns de descendência moçambicana). Nos últimos 

anos assistiu-se a uma internacionalização do conflito, com a entrada de mercenários russos 

em apoio às FDS, assim como estrangeiros em apoio aos insurgentes. Algumas actividades 

do grupo são divulgadas pelo Estado Islâmico, clamando para si a autoria, numa guerra de 

propaganda. 
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A actual situação de impasse militar 

 

A partir de Março de 2020 assistiu-se a uma nova fase do conflito, com uma forte intensidade 

de confrontos dos machababos com as FDS e com civis, tendo-se havido ataques e 

ocupação das vilas sede de Mocímboa da Praia, Muidumbe, Quissanga e Macomia. Em Abril 

de 2020 os insurgentes ameaçavam Pemba, a capital provincial, e a vila de Mueda, dois 

importantes centros políticos. É neste contexto que entrou em acção o grupo DAG, passando 

a oferecer apoio aéreo aos militares no terreno, que passaram a dispor de veículos blindados 

adquiridos na China, em negócios não publicados. A comunicação social noticia apoios 

financeiros da indústria petroleira às forças de defesa e segurança que, alegadamente, não 

chegam aos soldados. Inseridas numa guerra de propaganda, surgiram notícias dando conta 

da tomada de bases inimigas, por parte das FDS. 

 

Não obstante a contraofensiva desencadeada pelas FDS, os machababos continuaram a 

realizar as suas incursões por aldeias isoladas, ocupando, em Agosto de 2020 e pela quarta 

vez, a vila de Mocímboa da Praia, inclusive o porto, perturbando o abastecimento a todo o 

Nordeste da província. 

 

A fuga da maioria da população contribuiu para a diminuição drástica de relatos sobre o 

que acontece no terreno. Mesmo assim, há notícias sobre o movimento de tropas para o 

Nordeste da província e a realização de emboscadas nos distritos de Muidumbe e 

Mocímboa. O apoio aéreo vem-se mostrando limitado, não só pelo reduzido período de 

operacionalidade (o reabastecimento mais próximo dos helicópteros é em Pemba), mas 

também pelo facto de o inimigo se esconder em casas e ruínas. Acrescem dificuldades em 

termos de assistência logística aos militares, de evacuação e tratamento de feridos, e de 

revelação do paradeiro de militares mortos e desaparecidos, frequentemente sem 

identificação. Neste cenário, o moral de muitos jovens membros das FDS é reduzido, 

também eles vítimas do conflito. 

 

Os relatos dão conta da construção de trincheiras pelos insurgentes, para defesa de 

Mocímboa e do porto, esperando-se um ataque de grande envergadura para recuperação 

da vila. Da mesma forma, as cidades de Mueda e de Pemba permanecem sob ameaça de 

ataque. 

 

A acção de guerrilha destes grupos apresenta semelhanças às tácticas de guerrilha da 

Frelimo e da Renamo, nomeadamente práticas de recrutamento compulsivo e utilização das 

populações para apoio logístico (armazenamento e transporte de armas, carregamento de 

bens roubados, alimentação). Em Mocímboa, Macomia e Quissanga foram saqueados 
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armazéns alimentares, tendo sido, posteriormente, distribuídos bens alimentares à 

população, revelando a existência e tentativa de consolidação de uma base social de apoio. 

Não obstante os inúmeros relatos de interacção e convívio com a população local, os 

machababos distinguem-se dos movimentos de guerrilha anteriores pela maior brutalidade 

das suas práticas em relação à população, particularmente em termos de destruição de casas 

e de esquartejamento de civis. Entre as vítimas do conflito destacam-se as mulheres, 

constatando-se o rapto de centenas de jovens, usadas para apoio logístico, como esposas e 

escravas sexuais. 

 

O facto de muitos populares não pactuarem com as FDS tem conduzido a retaliações 

violentas, expressas em relatos e vídeos que circulam pelas redes sociais. Tal como nos 

conflitos anteriores, a conduta das forças governamentais caracteriza-se, também, pela 

violência sobre a população. A violência das partes em confronto sobre civis e o facto de os 

projectos de gás permanecerem inatacados, desencadeiam inúmeros discursos, entre civis, 

acerca de uma alegada intenção de expulsão das populações, sem pagamento de 

indemnizações. A realidade é que uma vasta área do nordeste de Cabo Delgado está, hoje, 

inabitada. Mulheres e crianças estão claramente sobre-representadas nos campos de 

acolhimento de deslocados, pelo que investigadores e jornalistas questionam-se acerca do 

paradeiro de jovens adultos.  

 

A dificuldade de compreensão do que se passa no terreno deriva da relutância do Governo 

em comunicar com a imprensa e com jornalistas, mesmo quando existe sucesso das FDS. A 

hostilidade das FDS em relação a jornalistas é evidente no desaparecimento, prisão e 

agressão de vários profissionais da informação em exercício da sua função, o que se traduz 

num grande receio em noticiar. Esta situação conduz a uma maior recorrência a relatos em 

segunda mão, fornecidos por testemunhas oculares, o que levanta sempre reservas em torno 

das informações obtidas. A realidade é que o recurso ao cidadão repórter traduz-se num 

maior acesso à informação acerca da guerra, pelo menos por comparação com os conflitos 

anteriores. 

 

Que perspectivas para Cabo Delgado? 

 

O cenário actual leva a acreditar que se assistirá, nos próximos anos, a uma militarização 

total do Nordeste de Cabo Delgado, com todas as vilas e aldeias abandonadas e instituindo-

se corredores de segurança, cenário catastrófico para a população civil. Os analistas no 

debate consideraram que o período normal para uma insurgência se tornar num problema 

grave é de aproximadamente três anos (estágio já atingido), sendo que o período de 

resolução do conflito tende a demorar entre 7 e 10 anos. Torna-se expectável que a actual 
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geração de jovens moçambicanos seja sacrificada neste conflito. De forma a encurtar o 

período de conflito e evitar-se o sacrifício de mais gerações de moçambicanos, importa 

atender aos seguintes aspectos: 

 

- Mais pesquisa: O trabalho de investigadores e jornalísticas (como de outros técnicos, 

nomeadamente de assistência humanitária) tem de ser considerado e importa que exista 

confiança e boa-fé por parte das autoridades em relação ao seu trabalho. Investigadores e 

jornalistas devem ser entendidos como cidadãos moçambicanos empenhados na 

compreensão e resolução do problema, pelo que não devem ser alvo de ameaças hostis;  

 

- Os sindicatos e organizações de jornalistas, assim como toda a sociedade civil, devem ser 

mais organizados na condenação veemente dos obstáculos criados aos profissionais da 

informação e investigadores; 

 

- Para se ganhar uma guerra importa existir uma boa relação com a população, pelo que a 

consideração e respeito pelos Direitos Humanos será condição importante para conquistar 

a confiança e a aliança das populações. Tal implica a criação de canais de comunicação com 

as populações, assim como a investigação e condenação de abusos de autoridade; 

- Os reassentamentos das populações devem ser feitos adequadamente e satisfazer as 

necessidades da população, incluindo segurança e justiça. 

 

- Reforço do desenvolvimento e integração económica do território: Uma vitória militar só 

será possível quando o país for economicamente mais inclusivo, pelo que importa um forte 

investimento em mais e melhores serviços públicos (educação, saúde, energia, etc.) e de 

apoio a actividades económicas. A ADIN poderá exercer um importante papel no Norte de 

Cabo Delgado. 

 

- Repensar o modelo extractivo de desenvolvimento, assim como benefícios fiscais de 

grandes projectos, com vista a financiar os custos de segurança;  

 

- Procura de soluções regionais para um conflito que é regional; 

 

- Identificação de líderes locais carismáticos, inclusivamente entre insurgentes, e procura das 

suas ligações internacionais; 

 

- Criação de mecanismos de diálogo, de interacção e tolerância entre grupos religiosos e 

facções rivais 
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6. CRISE HUMANITÁRIA EM CABO DELGADO 

 

Manuel Nota, Mahomedzicar Osman e João Feijó6  

 

 

São inúmeras as dificuldades experienciadas por cerca de meio milhão de deslocados na 

província de Cabo Delgado, relacionadas com: 

 

a) Acomodação: aglomerando-se em casas de familiares e amigos, onde em pequenas 

dependências passam a coexistir várias famílias, dormindo nas varadas e quintais, 

expostos a mosquitos e vulneráveis à malária. Outros são instalados em escolas e centros 

de acolhimento improvisados, concentrando-se inúmeras famílias na mesma tenda, sem 

máscaras e instrumentos de protecção e expostos ao contágio de doenças respiratórias;  

 

b) Acesso a água e saneamento: a forte concentração populacional exerce pressão sobre 

os sistemas de saneamento. Em centros de acomodação verificam-se rácios de 1 latrina 

para mais de 30 famílias, o que se traduz fenómenos de fecalismo a céu aberto, 

traduzindo-se num aumento de casos de diarreias e de cólera; 

 

c) Assistência alimentar, tornando-se um desafio insustentável alimentar contingentes 

populacionais que não param de aumentar; 

 

d) Assistência médica: em termos de disponibilização de medicamentos, tratamento de 

malárias e de cólera, incluindo acompanhamento psicológico; 

 

e) A situação agrava-se com a pandemia do COVID19, tendo-se declarado que a província 

de Cabo Delgado entrou em transmissão comunitária. 

 

Grande parte da população permanece nas zonas de conflito, escondida no mato, sem 

acesso aos centros de assistência humanitária. A maior parte das unidades sanitárias do 

Nordeste de Cabo Delgado foram atacadas, saqueadas ou destruídas, estando o corpo 

médico e de enfermagem deslocado para Pemba, Mueda ou Montepuez, impossibilitando 

o tratamento de feridos e doentes nos distritos mais afectados pelos combates. 

  

                                                             
6 Webinar realizado a 30 de Junho de 2020.  



 

 
 

21 

Perante esta situação as intervenções dos palestrantes e dos participantes enfatizaram os 

seguintes aspectos: 

 

a) Necessidade de aumento de doações humanitárias (em dinheiro, bens alimentares, kits 

higiénicos), canalizadas para o INGC ou para organizações da sociedade civil que operam 

no terreno; 

 

b) Impossibilidade de prover indefinidamente a alimentação de populações deslocadas, 

tornando-se necessário providenciar apoios para a criação de pequenos negócios, 

geração de empregos e de produção alimentar; 

 

c) Necessidade de criação de mecanismos que invertam o ciclo de violência na região, 

promovendo-se a inclusão económica e social de jovens e diminuindo o potencial de 

recrutamento para fins violentos; 

 

d) Repensar-se a estratégia militar, envolvendo-se médicos e engenheiros militares na 

criação de infraestruturas (furos de água, sanemanento, unidades sanitárias) e na 

assistência médica à população em regiões onde os insurgentes encontram a sua base 

social de apoio 

 

e) Num cenário de destruição de infraestruturas escolares, de acantonamento de milhares 

de deslocados em estabelecimentos de ensino e de existência de centenas de crianças 

deslocadas sem documentos de identificação ou certificados de habilitações, o recomeço 

do ano lectivo na província de Cabo Delgado constituirá um desafio acrescido, sobretudo 

na situação de transmissão comunitária do COVID19. 
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7. REASSENTAMENTOS POPULACIONAIS – QUE DESAFIOS?  

 

Mohsin Abdulcarimo, Eduardo Carrilho, Aparecida Queiroz e Luís Augusto 7 

 

 

Dimensões do problema 

 

A intensificação do conflito militar em Cabo Delgado já se traduziu na deslocação de cerca 

de meio milhão de indivíduos, a maioria dos quais se concentrou nas áreas circunvizinhas 

ao conflito, prolongando-se pelas províncias vizinhas do Niassa e Cabo Delgado. As 

populações deslocam-se em função de recursos disponíveis, nomeadamente valores para 

financiamento de transporte e familiares nos locais de destino, assim como em função das 

informações existentes em termos de ajuda alimentar. Em vários distritos formam-se campos 

de deslocados concentrando dezenas de milhar de indivíduos. Da mesma forma, diversos 

bairros da cidade de Pemba acolheram milhares de deslocados vindos por via marítima, 

conduzindo à densificação populacional, saturação de infraestruturas urbanas e aumento da 

informalidade. 

 

Muitos destes indivíduos, que já viviam em situação de pobreza e com imensas privações, 

estão hoje completamente desprovidos de recursos e de bens materiais e totalmente 

dependentes de ajuda. A primeira grande dificuldade enfrentada pela assistência 

humanitária é o apoio alimentar. Segue-se a necessidade de providência de condições de 

alojamento (tendas, esteiras e rede mosquiteira). Não obstante o esforço de muitas 

organizações humanitárias e de empresários locais ao nível da distribuição de alimentos e 

construção de abrigos, o trabalho tem sido insuficiente, tendo em consideração as 

dimensões do problema. 

 

Os deslocados apresentam-se psicologicamente afectados pela violência e perda de 

recursos, vulneráveis, e com necessidade de apoio psicossocial. Muitos indivíduos 

desconhecem o paradeiro de familiares e carregam o luto pela perca de entes próximos, 

invariavelmente de forma violenta. A não realização de ritos fúnebres ou de ritos de iniciação 

é gerador de ansiedade.  

  

                                                             
7 Webinar realizado a 14 de Dezembro de 2020.  
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Competição pelo acesso a recursos 

 

A chegada repentina de dezenas de milhares de indivíduos aumentou a pressão e 

competição pelo acesso a recursos escassos, gerando receios por parte das populações 

acolhedoras. Ainda não refeitas de choques resultantes de inundações e destruição de 

culturas, para muitas populações locais os deslocados representam um competidor, mas 

também a chegada do conflito armado, pelo que tendem a relacionar-se com desconfiança 

e agressividade. A situação reflecte-se, não só nos campos de reassentamento, como 

também no seio de famílias acolhedoras, elas próprias também afectadas pelo conflito e 

descapitalizadas pela interrupção de circuitos comerciais, quer em resultado do conflito, 

quer em resultado da declaração de Estado de Emergência. Pelo facto de não ser suficiente 

para todos os indivíduos e de constituir uma oportunidade de atitudes oportunistas por 

parte de líderes comunitários e famílias locais não deslocadas, o processo de distribuição 

alimentar é gerador de conflitos entre indivíduos. Existem relatos de fome, de desvio da 

ajuda humanitária e de senhas de abastecimento. 

 

Desafios à reintegração socioeconómica da população.  

 

Entre as populações deslocadas constatam-se múltiplas perspectivas em relação ao futuro. 

Para uns, o reassentamento representa a esperança de reinício de actividades 

socioeconómicas (produção agrícola ou pecuária, etc.), ainda que persista a insegurança e 

incerteza do avanço militar. Outros revelam a vontade de regresso ao espaço de origem e 

de recuperação de recursos anteriormente detidos, ainda que sintam medo e ansiedade. Os 

projectos futuros tendem a ser influenciados pelas diferentes experiências das famílias com 

os grupos armados, nomeadamente raptos, destruição de habitações, mutilações e 

assassinatos, etc.. 

 

O reassentamento de centenas de milhares de indivíduos vai representar um grande desafio 

em termos de infraestruturas e serviços públicos, relacionados com água e saneamento, 

educação e saúde, mas também electrificação e rede comercial. É neste sentido que urge 

implementar um projecto integrado de desenvolvimento do Norte de Moçambique. Dada a 

urgência da situação e face às crescentes dificuldades das organizações humanitárias em 

assegurar a assistência alimentar, a implementação de um projecto de intervenção não 

poderá demorar longos meses. A chegada das chuvas, o risco de uma epidemia de cólera e 

a necessidade de restabelecimento de condições de produção, torna urgente uma 

intervenção. 
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Uma reintegração socioprofissional da população deverá considerar aspectos, como: 

 

- Caracterização socioprofissional da população deslocada, identificando competências e 

experiências profissionais e definindo planos de intervenção com diferentes pacotes de 

apoio para início ou expansão de diferentes actividades económicas; 

 

- Alargamento urgente da rede de formação profissional, envolvendo os parceiros existentes 

no terreno, entre os quais, as organizações religiosas com vocação no ensino técnico. 

Recomenda-se a organização urgente de cursos profissionais intensivos e de curta duração, 

em áreas técnicas de procura no mercado; 

 

- Acompanhamento sociopsicológico das vítimas, reconstrução da confiança e de laços com 

os locais de origem, sendo necessária a formação e envolvimento nesse processo de 

especialistas locais e líderes comunitários; 

 

- Necessidade de alargamento das lógicas de conteúdo local à indústria humanitária, 

adquirindo produção local ou nacional ou integrando jovens locais nesse processo, 

capitalizando o respectivo conhecimento da realidade local; 

 

- Maior participação e inclusão no processo de definição dos locais de reassentamento, 

envolvendo populações deslocadas e autóctones. Torna-se importante garantir às 

populações o direito sobre as áreas involuntariamente abandonadas.  

 

- Necessidade de a grande indústria do oil&gas intensificar os seus projectos de 

responsabilidade social, apostando na formação, no apoio sanitário e no conteúdo local. 

 

A indústria do Oil&Gas – causa ou solução para o problema? 

 

Ainda que a exploração de gás possa vir a ser geradora de receitas para o Estado 

moçambicano, a realidade é que a disponibilidade destes grandes projectos privados 

atenuarem o problema humanitário é bastante limitada. Num cenário marcado pelo 

analfabetismo generalizado, pelo défice de competências técnico-profissionais e pela 

descapitalização dos empresários locais, a possibilidade dos projectos de oil&gas de 

absorverem mão-de-obra local é reduzida. A realidade é que as melhores ofertas de 

emprego estão a ser preenchidas a partir do exterior ou do Sul do país. Um grupo reduzido 

de indivíduos locais tem acesso a cargos subalternos, exigentes de poucas qualificações e 

nos escalões inferiores de salários, como vigilantes ou ajudantes de limpeza, aumentando 

as desigualdades sociais entre locais e vientes.  
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Ainda que possam vir a ter um efeito paliativo, os apoios dos projectos de oil&gas ao nível 

da responsabilidade social não terão um impacto transformador da realidade, pelo que urge 

repensar todo o modelo de desenvolvimento de Moçambique, em geral, e do Norte do país, 

em específico, dando preferência a modelos de trabalho intensivo, com maior relação com 

o tecido económico local, com efeitos multiplicadores sobre a economia e geradores de 

emprego. Uma solução integrada para o conflito deverá privilegiar o investimento na agro-

pecuária, pesca, agro-transformação, assim como pequenas oficinas e serviços locais, entre 

outros projectos. Torna-se necessário um amplo debate nacional sobre os modelos de 

desenvolvimento que se pretendem para o país, assim como o estabelecimento de políticas 

públicas estáveis e de longo prazo, coerentes com essa necessidade. 
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8. DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE CABO DELGADO NUM CONTEXTO DE CONFLITO 

 

Jerry Maquenzi, João Feijó, António Souto, João Mosca e Abdul Carimo8 

 

 

Um diagnóstico socioeconómico da província 

 

A província destaca-se pela abundância e valor dos recursos naturais, nomeadamente 

recursos pesqueiros, floresta, marfim, pedras preciosas e gás. Não obstante constituir um 

espaço de crescente investimento económico, o último inquérito ao orçamento das famílias 

veio constatar um aumento da pobreza (de consumo e multidimensional) no Norte do país 

em geral. A província de Cabo Delgado destaca-se do restante território pelas maiores taxas 

de analfabetismo, de acesso a energia ou a bens duráveis e de exclusão financeira. Porém, a 

província de Cabo Delgado constitui um espaço heterogéneo, constatando-se diferentes 

níveis de desenvolvimento socioeconómico. 

 

Representando o epicentro do investimento na indústria de gás, o distrito de Palma regista 

uma das taxas de analfabetismo mais elevadas na província, não se conhecendo a existência 

de escolas técnico-profisisonais no distrito. Palma destaca-se, também, pela elevada 

incidência de fenómenos de fecalismo a céu aberto e de exclusão financeira. Ao nível das 

actividades económicas o distrito destaca-se na produção de arroz e na avicultura.  

 

Predominantemente makonde e cristão no planalto de Mueda regista-se um maior índice 

de habitações cobertas com material convencional, assim como uma forte concentração de 

beneficiários da pensão de antigo combatente, duas características estreitamente 

associadas, pelo menos nos discursos das populações locais. Os resultados eleitorais revelam 

uma forte tendência de voto no partido Frelimo. O distrito não deixa de registar elevados 

níveis de pobreza, ainda que menos evidentes em termos de acesso a energia ou bens 

duráveis. Em termos de actividades económicas o planalto destaca-se pela produção de 

milho, batata doce e suinicultura. 

 

Em virtude do conflito, os distritos da costa (Mocímboa da Praia, Macomia, Quissanga, aos 

quais se acrescenta o distrito de Muidumbe) apresentam-se amplamente despovoados e 

sem administração do Estado. Antes do conflito, os distritos da costa eram maioritariamente 

islâmicos, assumindo a actividade pesqueira uma elevada importância económica, 

conjugada com o comércio, com a produção agrícola (particularmente mandioca e arroz) e 

                                                             
8 Webinar realizado a 3 de Dezembro de 2020.  
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pecuária (galinhas e caprinos). Os resultados eleitorais revelam que, nas zonas da costa, os 

partidos da oposição conquistaram uma importante base social de apoio. 

 

No interior centro da província (nomeadamente nos distritos de Montepuez e de Balama) 

os níveis de pobreza tendem a ser menos evidentes, quer pela presença de serviços públicos 

e infraestruturas (incluindo o corredor Pemba-Lichinga), quer pela existência de 

infraestruturas de apoio ao agronegócio (particularmente em torno de culturas como o 

algodão, o gergelim ou o arroz), quer pelo complemento com outras actividades não 

agrícolas (comércio, exploração de recursos florestais, garimpo, entre outras). 

 

O interior Sul da província (distritos de Namuno e Chiúre) constitui a região mais populosa, 

que tem a agricultura como principal actividade. É no Sul da província que se observam os 

maiores índices de pobreza em Cabo Delgado (em termos de analfabetismo, privação de 

saneamento seguro, de cobertura de casa com material convencional, acesso a energia e a 

bens duráveis (como telemóvel), registando-se uma forte incidência de doenças endémicas. 

 

Em torno das zonas urbanas (sobretudo em Pemba, mas também Montepuez) regista-se 

uma melhoria dos indicadores de alfabetização, médico por habitante, acesso a energia, 

cobertura do telhado com material convencional, acesso a bens duráveis ou inclusão 

financeira. Os dados permitem concluir que, nas zonas onde a população mais depende da 

agricultura, se registam maiores níveis de pobreza, remediada pelo crescente acesso a 

actividades não agrárias, como pequeno comércio, garimpo ou exploração de recursos 

florestais. 

 

Transformações geradas pelo conflito armado 

 

O conflito armado vem exercendo um profundo impacto na província, onde se destaca: 

 

a) Abandono de culturas e de actividades económicas e diminuição da produção 

agrícola, contribuindo para a inflacção entre produtos de primeira necessidade e 

insegurança alimentar; 

 

b) Deslocação forçada de cerca de meio milhão de indivíduos, que se concentram 

maioritariamente na periferia das zonas de conflito, levantando crescentes 

dificuldades em termos de assistência humanitária; 

 

c) Violência e desconfiança sobre as populações e sobre inúmeros empresários, 

suspeitos de financiamento de grupos insurgentes ou de lavagem de dinheiro;  
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d) Aumento da pobreza e desemprego de jovens e respectivo potencial de 

recrutamento (voluntário e/ou forçado) para grupos violentos; 

 

e) Grande dificuldade de produção de estatísticas e aumento da incerteza em relação 

à realidade local; 

 

Que possibilidades de desenvolvimento num contexto de conflito? 

 

Não obstante ao longo das últimas décadas terem sido realizados diversos planos 

estratégicos de desenvolvimento da província de Cabo Delgado, que não deixavam de 

prever o desenvolvimento do agro-negócio e da agro-transformação, assim como pequenos 

serviços rurais, a realidade é que se assiste à consolidação de uma economia extractiva e 

extrovertida, assente no investimento em capital intensivo e protagonizado pelo grande 

capital, com pouca relação com o tecido económico local e pouco gerador de emprego. 

Trata-se de uma economia fortemente dependente da variação do preço das matérias-

primas nos mercados internacionais (gás, madeira, marfim, pedras preciosas), que o país não 

consegue controlar. 

 

Apesar de o governo ter criado, há cerca de 6 meses atrás, a Agência de Desenvolvimento 

Integrado do Norte (ADIN) continua-se a aguardar pela resposta desta organização no 

terreno. A realidade é que a frustração de expectativas iniciais conduziu a um processo de 

insatisfação e exclusão de diversos segmentos da população, que importa conhecer, com 

sensibilidade, por forma a melhor intervir. Neste cenário, uma intervenção militar no terreno 

só se pode tornar sustentável e eficaz, se for complementada com uma ampla estratégia de 

contrainsurgência.  

 

a) Identificação de diferentes áreas socioeconómicas 

 

O investimento económico na província de Cabo Delgado encontra-se amplamente 

dificultado pelo alastramento dos ataques armados, que incidem hoje sobre vastas zonas da 

costa e com penetração pelo planalto (mapa 1). Na periferia das zonas atacadas concentram-

se centenas de milhares de indivíduos deslocados, compostos sobretudo por populações 

sem capacidade de deslocação para áreas mais afastadas, frequentemente compostos por 

famílias monoparentais chefiadas por mulheres. É nestes distritos que se concentra grande 

parte da ajuda humanitária e das necessidades de investimento. 
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Mapa 1: Identificação de áreas com 
ataques militares (Nov/2020) 

Mapa 2: Concentração de deslocados 

internos, por posto administrativo 
(Out/2020) 

  
 

Em função desta nova realidade (insegurança militar, migrações internas e necessidade de 

reassentamento e de integração socioeconómicas de centenas de milhares de indivíduos), 

das diferentes condições agro-ecológicas, infraestruturas existentes e condições 

socioeconómicas, distinguem-se seis áreas na província de Cabo Delgado, com diferentes 

potenciais de investimento (ver mapa 3): 
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Mapa 3: Diferentes zonas geográficas e possível investimento na província 

de Cabo Delgado 

 

 

b) SOS urgência juventude Cabo Delgado 

 

Perante esta realidade, urge o desenvolvimento de modelos económicos assentes em 

trabalho intensivo, através do apoio ao agro-negócio, à agro-transformação e 

desenvolvimento de pequenos serviços (transporte, comércio ou pequenas oficinas) e 

dirigindo-se, em particular, à juventude. A protecção económica da juventude constitui, na 

verdade, a melhor estratégia de prevenção relativamente ao envolvimento com grupos 

violentos, pelo que as mensagens de apelo à não aderência a grupos radicais só serão 

eficazes se complementadas com acções de assistência socioeconómica. Pelo papel 

enquanto mães e educadoras (e portanto na prevenção da radicalização) ou como 

produtoras de alimentos, a assistência económica às mulheres tem um impacto positivo 

sobre todos os membros da família, pelo que este grupo social merece ser priorizado. 

Promovendo a emancipação socioeconómica da mulher e, consequentemente, o 
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planeamento familiar, o apoio a jovens mulheres tem impacto sobre a redução da 

fecundidade e, consequentemente, da pobreza. 

 

É com base nestas premissas que a Gapi-SI propõe a implementação urgente de uma 

estratégia de desenvolvimento económico e social na província de Cabo Delgado assente 

em três alicerces: 

 

- Na capacitação e desenvolvimento de competências técnico-profissionais (relacionadas 

com o agronegócio, agro-processamento, pecuária, comercialização ou pequenos serviços), 

quer na alfabetização financeira e gestão de pequenos negócios. 

 

- No financiamento adaptado à situação de instabilidade política e de exclusão social, mas 

gerido de forma transparente, profissional e com base na proximidade, sem exigência das 

tradicionais garantias e não condicionado a filiações étnicas ou partidárias 

 

- No desenvolvimento institucional, criando e/ou requalificando mercados periurbanos 

para funcionarem como “base logística” de assistência à economia local, formalização de 

micro negócios e alargamento da rede de proteção social. Estimulando o acesso à internet 

e uso de informação e de programas educativos principalmente dirigidos a jovens, bem 

como sistemas de pagamentos digitalizados pretende-se contribuir para reduzir a 

vulnerabilidade da população nas zonas limítrofes das áreas em conflito. 

 

O desenvolvimento de Cabo Delgado implica a constituição de um centro de coordenação, 

com a capacidade de monitoria e de criação de parcerias no terreno, envolvendo o Estado, 

as organizações religiosas e humanitárias, as agências de desenvolvimento, as escolas e 

centros de formação, o sector financeiro e os empresários, assim como os centros de 

pesquisa. 

 

Para uma solução sustentável do conflito 

 

É neste cenário que uma solução sustentável do conflito implica a utilização de um conjunto 

de ferramentas de políticas públicas, de forma coerente e concertada, que devem passar 

não apenas pela criação de infraestruturas (vias de acesso, irrigação, electrificação, 

telecomunicações), implementação de serviços (saúde, educação, investigação e extensão 

agrária, serviços financeiros e parques de máquinas), de factores de produção (sementes, 

fertilizantes e máquinas) e de desenvolvimento de mercados (desenvolvendo cadeias de 

valor e estabilizando os preços), mas também ao nível da implementação de políticas 

macroecómicas. De facto, os planos de investimentos em infraestruturas e serviços só 
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poderão ser viáveis se forem complementados com a canalização do orçamento de Estado 

para sectores como a agricultura, pescas ou agroindústria, assim como para províncias e 

distritos menos integrados no mercado, pela concessão de subsídios a sectores 

considerados estratégicos para a redução da pobreza, assim como de uma política 

monetária e fiscal que proteja o produtor nacional. 

 

Por outro lado, o sucesso de uma estratégia de desenvolvimento económico do Norte do 

país implica um reforço da capacitação institucional, na fiscalização e na justiça, o que inclui 

a despartidarização do aparelho de Estado, o reforço do papel da Procuradoria-Geral da 

República e o respeito pelos Direitos Humanos, incluindo por parte de elementos das Forças 

de Defesa e Segurança. 

 

Por fim importa desenvolver um conjunto de espaços de participação cívica, implicando a 

identificação de líderes carismáticos locais, a capacitação de associações locais (religiosas, 

empresariais, recreativas, etc.), acções de advocacia junto das populações e associações 

locais (ver quadro 1). Trata-se da melhor forma de demonstrar, perante os mais jovens, que 

a violência não constitui o (único) espaço possível de exercício da cidadania. 

 

Quadro 1: Instrumentos de políticas públicas conducentes a um desenvolvimento 

integrado 
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9. DESAFIOS E EXPERIÊNCIAS NA CONSTRUÇÃO DA PAZ  

 

João Honwana, Carlota Inhamussua, Vasu Gouden e Carlos Veloso9  

 

 

O contexto do conflito  

 

No continente africano vêm-se destacando uma série de Estados frágeis, com profundos 

problemas de pobreza, de desemprego e de desigualdade, com impactos na conflitualidade 

política e no controlo da soberania. Em países, como o Mali, República Centro Africana e, 

mais recentemente, Moçambique, consolidam-se redes internacionais associadas ao crime 

organizado, geralmente em alianças com grupos internos próximos do poder político. A 

degradação e fragilidade do Estado abre espaço para a formação de grupos radicais e 

violentos, capitalizando o descontentamento social. Moçambique é hoje vítima de uma 

agressão de forças jihadistas envolvendo uma ampla participação de cidadãos 

moçambicanos. As análises existentes permitem compreender que o conflito tem origens 

históricas de longo curso, que assumiram novas dimensões com o aumento da pressão 

sobre recursos naturais (terras, madeiras, marfim, pedras preciosas) e com a presença de 

rotas de tráfico internacional, no Oceano Índico, de seres humanos, drogas e armas. Apesar 

de constituir uma ameaça regional e mundial, o conflito no Norte de Cabo Delgado ainda 

não figura na agenda de actuação do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Ao fim de 

três anos de conflitualidade, assiste-se a uma situação de impasse militar, sendo que importa 

que se comecem a recolher experiências e análises relacionadas com processos de 

construção da paz. 

 

Em que consiste a construção da paz?  

 

A construção da paz é um processo que envolve várias etapas, sendo importante distinguir:  

 

1) O processo de negociação da paz, que leva as partes envolvidas num conflito armado a 

analisar as principais causas políticas, sociais, económicas e culturais que conduziram à 

eclosão da violência; a partir daí, procura -se constituir um acordo de cessação das 

hostilidades, prevendo condições de acantonamento, desarmamento, desmobilização e 

reintegração social dos combatentes. O início de um processo de negociação de paz implica, 

geralmente, um conjunto de etapas, entre as quais:  

  

                                                             
9 Webinar realizado a 20 de Outubro de 2020.  
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a) Reconhecimento mútuo da impossibilidade de uma vitória militar, ainda que uma das 

partes se possa encontrar em posição de vantagem no teatro de operações;  

 

b) Reconhecimento mútuo que as partes em conflito são oriundas da mesma sociedade, 

sendo que aquilo que as une é tão ou mais importante do que aquilo que as divide;  

c) Identificação de representantes legítimos das partes em conflito, assim como canais de 

comunicação entre as partes;  

 

d) Construção de consensos entre as lideranças envolvidas, o que tende a estar dependente 

da existência de estruturas de poder centralizadas em ambos os lados; ou da capacidade de 

persuasão dessas lideranças em relação às suas bases, acerca das vantagens de uma solução 

negocial; mas também da capacidade de construção de relações com base na confiança, o 

que implica a construção de uma agenda de discussão equilibrada, que consiga satisfazer 

os principais anseios e receios das partes envolvidas.  

 

O envolvimento, no processo negocial, de organizações da sociedade civil e líderes 

proeminentes, assim como diplomatas (de países vizinhos ou de outras regiões), 

eventualmente como mediadores, pode jogar um papel importante na criação e 

manutenção de um ambiente construtivo de negociação, facilitando o desbloqueamento de 

contradições.  

 

2) O processo de consolidação da paz, que pode constituir um processo tão ou mais 

sensível e complexo como o anterior. A queda do muro de Berlim gerou um consenso 

internacional alargado, segundo o qual uma paz sustentável só é possível num sistema de 

democracia liberal, onde o acesso ao poder político passa por eleições competitivas. Num 

sistema eleitoral em que “the winner takes all”, os antigos protagonistas da guerra 

transformam-se em partidos políticos antagónicos, pelo que, durante os períodos eleitorais, 

formam-se ambientes políticos crispados, onde o espaço para o compromisso é escasso. 

Numa inversão do raciocínio de Clausewitz, a “política torna-se a continuação da guerra por 

outros meios”. A exigência de eleições competitivas dificulta a reconciliação completa e 

cooperação das partes em conflito na construção do país e no processo de consolidação da 

paz. As necessidades, anseios e aspirações das maiores vítimas da guerra – as populações 

em zonas de conflito – assumem um lugar periférico nas dinâmicas políticas dos signatários 

da paz. Perante a incapacidade e indiferença do Estado e das forças antagónicas em conflito, 

muitos cidadãos oriundos de zonas rurais e periurbanas recorrem a rituais de purificação, 

com o objectivo de promover a sua integração psicossocial no período pós-conflito.  
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Em sociedades profundamente feridas e afectadas por conflitos armados prolongados, a 

competição eleitoral só se torna construtiva se os signatários da paz forem capazes de 

construir, em conjunto:  

 

• Uma narrativa comum sobre a guerra;  

• Um acordo de partilha de responsabilidades sobre a violência que assolou o país;  

• Um reconhecimento conjunto da unidade nacional  

 

O papel das mulheres em contextos de conflito  

 

Numa abordagem micro-social, foi abordado o papel da mulher na consolidação dos 

processos de paz, aspecto frequentemente ignorado, tendo sido partilhadas experiências de 

acampamentos solidários de mulheres em zonas afectadas por conflitos.  

 

As mulheres não têm tido a oportunidade de gozar dos direitos previstos no plano nacional 

de paz e segurança, que também incluem as questões mencionadas na resolução 1325 das 

Nações Unidas. Em processos de desmilitarização, as mulheres não são devidamente 

envolvidas nos encontros de negociação, desmobilização e reintegração socioeconómica, 

principalmente aquelas residentes nos locais afectados, que perderam as suas terras e 

residências durante os conflitos, para além dos seus familiares. As mulheres podem 

desempenhar um papel fundamental na prevenção e resolução de conflitos, essencialmente 

por dois motivos: 1) pelo seu papel decisivo na produção de alimentos e garantia da 

segurança alimentar da família, prevenindo desta forma a adopção de estratégias desviantes 

e violentas por parte dos membros masculinos; 2) pelo seu papel na socialização familiar, 

prevenção de comportamentos violentos e reintegração social. Neste sentido, o apoio a 

mulheres afectadas por contextos de violência (em termos psicossociais, de capacitação para 

resolução de conflitos, de formação financeira e apoio à constituição de actividades 

económicas) constitui estratégia fundamental para a construção da paz. Por outro lado, os 

processos de desmilitarização devem envolver mulheres afectadas, pois são as melhores 

pessoas para apresentar as suas necessidades e construir processos mais sustentáveis.  

 

A construção da paz em cabo delgado  

 

Foi com base na apresentação destas premissas, formuladas a partir da experiência em vários 

países africanos, que se analisou o conflito em Cabo Delgado. Num cenário de agressão ao 

Estado, é inevitável que exista uma resposta militar, organizada, disciplinada, competente e 

eficaz, pelo que é fundamental que se procedam a iniciativas de capacitação das forças de 

defesa e segurança. Contudo, também é realidade que nos aproximamos de uma situação 
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de impasse desgastante, com custos humanos e económicos incalculáveis, pelo que é 

fundamental pesquisar as causas internas e externas do conflito, sobre as quais importa 

intervir. Neste sentido, é fundamental considerar que:  

 

1) A existência de diferentes facções no partido no poder e a falta de consenso na forma 

de gestão do conflito destabilizam a capacidade do Estado, pelo que é prioritário 

promover uma maior unidade governativa e condições para a formação de consensos 

mais alargados;  

 

2) Reforço e capacitação institucional do Estado, sobretudo ao nível da prestação de 

serviços públicos, como educação, saúde, água, saneamento, energia e infra-estruturas 

de transporte e comunicação;  

 

3) Promover uma transformação do modelo de desenvolvimento para a região, capaz de 

inverter aspectos estruturais relacionados com o carácter extractivo e extrovertido da 

economia, gerador de pobreza e exclusão social, promovendo uma maior integração 

socioeconómica do território e das populações. A Agência de Desenvolvimento 

Integrado do Norte (ADIN) pode vir a constituir uma resposta nesse sentido;  

 

4) Prestação de particular atenção aos grupos etnolinguísticos com históricos sentimentos 

de marginalização; 

 

5) Identificação de líderes e de intermediários entre os grupos de insurgentes e promoção 

de canais de comunicação. O discurso político dominante segundo o qual “o inimigo 

não tem rosto” (que também já havia sido comum durante a guerra dos 16 anos) ignora 

a possibilidade de identificação dos líderes e representantes por parte das forças de 

inteligência, tal como tem sido realizado por jornalistas e centros de investigação e, 

eventualmente, por organizações religiosas;  

 

6) Identificação de ligações internacionais dos grupos terroristas e bloquear os processos 

de apoio financeiro e militar;  

 

7) Definição de uma agenda de peacebuilding de longa duração, onde o Governo assuma 

um papel central, mas envolvendo Organizações da Sociedade Civil locais (organizações 

religiosas e líderes tradicionais, grupos de mulheres e de jovens, academias e centros de 

investigação, cujos membros têm de ser capacitados;  
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8) Realização de workshops e cursos de resolução de conflitos e de diálogo inter-geracional, 

investindo em temáticas sobre resiliência e coesão social, reconciliação e criação de 

confiança. envolvendo actores Estatais e não Estatais;  

 

9) Reforço da comunicação entre o Estado e o cidadão, criando condições de diálogo e de 

auscultação mútua, promovendo a divulgação pública dos programas de intervenção do 

Estado, distinguindo acções de curto, médio e longo prazo, e melhorando a transparência 

na prestação de contas;  

 

10) Realização de pesquisa. A construção da paz depende da existência de organizações 

com capacidade de recolha de dados credíveis no terreno e respectiva análise e 

interpretação, etapa fundamental para um processo de tomada de decisão. Torna-se 

fundamental a formação de quadros locais na recolha de dados e em análise de conflitos, 

mas também em termos de publicação e divulgação de informação. 


