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A duas semanas de eleições, o 
ambiente é tenso em Moçam-
bique. Estão reunidas as condi-
ções que levaram o país a voltar 
ao conflito armado pós-eleito-
ral em 2014, nomeadamente 
intolerância política, suspeitas 
de fraude e alta desconfiança 
sobre as instituições eleitorais. 
A estes elementos soma-se a in-
certeza em relação ao vencedor 
das eleições de 15 de outubro, 
dado o fraco perfil dos candi-
datos e a impopularidade da 
Frelimo (no poder) devido ao 
desempenho questionável do 
Governo no último quinquénio, 
ensombrado por altos níveis de 
corrupção que levaram o país à 
crise económica e financeira.

A campanha tem sido das 
mais violentas, com estimati-
vas de cerca de 30 mortos (28 
vítimas de acidentes e dois 
assassinados) e 200 feridos, 
em grande parte causados por 
intolerância política. Dados re-
centemente divulgados pela 
Sala da Paz, um fórum que con-
grega perto de 40 organizações 
de supervisão eleitoral, reve-
lam que até 26 de setembro a 
violência política resultara em 
17 casas queimadas, mais de 
40 feridos em confrontos ou 
ataques pessoais, mais de 30 
detidos e viaturas, motorizadas 
e bicicletas danificadas.

Alta tensão na campanha eleitoral

MO ÇAMBIQUE

Intolerância política faz mortos e feridos. O Presidente e os 250 deputados serão eleitos a 15 de outubro
A Sala da Paz refere que estas 

situações são sobretudo causa-
das por violação de medidas 
elementares de segurança, 
quer rodoviária quer dos lo-
cais, onde se juntam membros 
e simpatizantes dos partidos; 
intolerância política, que ain-
da caracteriza a convivência 
democrática; alguma perceção 
de impunidade e falta de res-
ponsabilização dos infratores; 
e falta de preparação e orien-
tação das pessoas envolvidas 
nas campanhas em relação à 
legislação eleitoral e a questões 
elementares como onde fixar 
materiais de campanha.

Reservado pela Frelimo

Quando, a 6 de agosto, o Presi-
dente Filipe Nyusi afirmou que 
a paz implicava “a eliminação 
dos fatores que alimentam o 
conflito, a organização do Es-
tado que satisfaça a todos e a 
promoção de uma vida melhor 
para todos”, parecia ter en-
contrado a solução para a paz 
definitiva. Ora, esta campanha 
eleitoral tem mostrado a inefi-
cácia do discurso presidencial. 
Além de violência física e ar-
mada, há registo de casos em 
que partidos da oposição “são 
impedidos de realizar comícios, 
alegadamente porque os es-
paços já estavam reservados e 
cedidos à Frelimo por vários 
dias”, refere o relatório da Sala 
da Paz.

O candidato presidencial 
da Renamo, Ossufo Momade, 
não teve acesso aos campos 
no distrito de Alto Molocué, 
que acolhiam um campeona-
to de futebol da Frelimo. O 
mesmo cenário, revela o rela-
tório, aconteceu no município 
de Montepuez, província de 
Cabo Delgado, cujo autarca re-
cusou ceder uma fábrica para 
um comício do candidato do 
Movimento Democrático de 
Moçambique, Daviz Simango, 
por já estar atribuído à Freli-
mo durante todo o período de 
campanha eleitoral.

Simango foi, entre domingo 
e segunda-feira, impedido de 

fazer campanha nas cidades de 
Xai-Xai e Chókwè e na vila de 
Manjacaze, o que suscitou con-
frontos e feridos. O Expresso 
soube que no norte de Gaza, 
uma das províncias com maior 
intolerância, não é permitido 
à oposição fazer campanha, o 
que faz com que esta decorra de 
noite, clandestinamente. Nos 
últimos tempos, três professo-
res do distrito de Mabalane fo-
ram transferidos para as zonas 
mais recônditas, por terem sido 
identificados como membros 
da oposição. No mesmo distrito, 
quatro cidadãos identificados 
como militantes da Renamo, fo-
ram detidos e acusados de van-
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dalização de material eleitoral 
da Frelimo. As acusações terão 
sido forjadas para neutralizar a 
oposição.

“Aqui não existe oposição”

A violência pode ser explicada 
pelo equilíbrio entre candida-
tos. Previa-se uma Renamo 
dividida e enfraquecida, sem 
Afonso Dhlakama (falecido em 
2018), mas Momade conseguiu 
uma mobilização equiparável à 
do líder histórico, envolvendo 
a família deste último, nomea-
damente o irmão mais novo, 
Elias, a viúva, Rosália, e os fi-
lhos, entre eles Bilal Dhlakama, 
mais conhecido por Obama. 
Rosália e Elias são candidatos 
a deputados.

Já o candidato da Frelimo 
parece não estar ao nível es-
perado. A sua governação foi 
ensombrada por escândalos de 
corrupção protagonizados pelo 
antecessor, Armando Guebuza. 
Nyusi ensaiou tardiamente a 
resposta às suspeitas.

O flagelo da corrupção pro-
piciou uma crise económica 
e financeira. A economia en-
colheu, a inflação agravou-se, 
as dívidas externas e internas 
aumentaram, o país entrou em 
incumprimento perante cre-
dores. O desemprego seguiu 
a mesma tendência. Eis os in-
gredientes para um clima de 
insatisfação.
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Ataques ganham 
terreno a Norte

Nos últimos dias, ataques 
protagonizados por supostos 
terroristas com ligações ao 
Daesh, no Norte de 
Moçambique, ganharam 
intensidade. Em setembro  
o grupo atacou uma posição 
das forças armadas, 
apoderou-se de armas  
e incendiou viaturas militares. 
Estima-se em 10 o número  
de ataques armados nas 
províncias de Cabo Delgado 
(atribuídos ao Daesh), 
Nampula e Manica (ainda sem 
rosto). Suspeita-se que 
tenham sido levados a cabo 
pela Junta Militar da Renamo, 
grupo dissidente liderado por 
Mariano Nyongo, embora  
em Nampula possa ter havido 
envolvimento dos jiadistas 
radicais, dada a proximidade 
com Cabo Delgado.
O fórum Sala da Paz afirma 
que estes ataques criam um 
ambiente de medo e pânico 
nas comunidades e aumentam 
a mobilidade de potenciais 
eleitores para as zonas 
seguras, o que poderá 
impedi-los de exercer o direito 
de voto e, por conseguinte, 
contribuir para uma subida 
dos níveis de abstenção nas 
eleições de 15 de outubro. L.M.
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