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Como avalia a trégua?
Em termos de cumprimento da tré-

gua, posso dizer que a coisa está a 

andar. Não esperávamos que andas-

se desta maneira, mas está a andar 

normalmente, tirando algumas vio-

lações, por parte da Polícia, das fa-

demos (Forças Armadas) e da FIR 

(Intervenção Rápida) em áreas iso-

ladas. 

Mas em geral, em termos de cum-

primento, não provocar a Renamo, 

posso dizer até que, pela primeira 

vez, a Frelimo está a tentar cumprir. 

Se formos a fazer uma comparação 

com o cessar-fogo de 1992, quando 

assinei o Acordo Geral de Paz, com 

o ex-presidente Joaquim Chissa-

no, a Frelimo continuou, por qua-

se um mês, ou 35 dias, a atacar as 

forças da Renamo. Mesmo quando 

assinei com o ex-presidente Arman-

do Guebuza, em 5 de Setembro de 

2014, os militares governamentais 

continuaram a violar, provocar, ata-

car, mas, desta vez, não posso mentir, 

não houve nenhuma posição da Re-

namo, depois de termos anunciado a 

trégua, que tenha sido atacada pelas 

forças governamentais.

Mas há aquelas violações, em que se 

rapta um membro da Renamo que 

está a andar por aí. Isso o nosso por-

ta-voz do partido, o António Mu-

changa, já reportou por várias vezes, 

embora os comandos provinciais da 

Polícia, como de Tete e de Manica, 

andem a desmentir. Mas isso é ver-

dade, porque o que Muchanga tem 

dito é aquilo que o partido reporta e 

ele, na qualidade de porta-voz, tem 

reportado aos órgãos de comunica-

ção social.

Posso aqui detalhar. Temos agora, 

depois que cessamos fogo, na sema-

na passada, quatro desmobilizados 

nossos, que saíam dos distritos de Ile 

e Lugela, na província da Zambézia, 

em direcção à base em Morrotone, 

portanto, saiam das suas casas de-

sarmados, porque são pessoas civis, e 

porque desceram perto duma posi-

ção das fademos (FADM) e FIR de 

Morrotone, foram raptados e desa-

pareceram até hoje.

E há três dias foram pegos elemen-

tos da população e desapareceram, 

sendo que neste momento os seus 

familiares estão à sua procura, na 

mesma posição de Morrotone, qua-

se na EN1, perto do cruzamento 

Dhlakama dirige-se a “radicais da Frelimo” e alerta que violações estão a diluir o peso da trégua

“Dêem liberdade a Nyusi para negociar a paz”
Por André Catueira

que liga Ile à estrada nacional.

Aqui mesmo na Gorongosa, tem 

havido problemas sérios, mas nós 

temos trégua para as pessoas an-

darem livremente. No entanto, as 

pessoas, a população em geral e sim-

patizantes da Renamo, eu não digo 

até membros da Renamo, quando 

chegam à vila Paiva (vila da Goron-

gosa) para comprar um saquito de 

farinha, com esta fome e tudo, são 

investigados. Perguntam-lhes onde 

é que levam esta comida, se esse sa-

quito é para entregar a membros da 

Renamo, é-lhes arrancado tudo, são 

espancados, às vezes algumas famí-

lias desaparecem. Isto é constante 

nestas zonas de Lourenço, de Nha-

taca e de Mucodza, zonas a leste da 

vila da Gorongosa e está a aborrecer 

muito a população.

O mesmo acontece na sede do dis-

trito de Tambara, já na província de 

Manica, em Nhacolo, em que tem 

sido também raptadas pessoas, nos 

bairros. É o caso de um professor 

no posto administrativo de Nhaca-

fula, que foi morto por elementos 

das fademos (FADM) e da FIR e 

toda a população viu. Pegaram-no, 

mataram-no e o corpo desapareceu. 

Isto foi-nos reportado já na sexta-

-feira, da semana passada. São es-

tas pequenas coisas, que deixam de 

ser pequenas, porque preocupam as 

pessoas e as populações ligam para 

mim, a dizer “presidente Dhlakama, 

afinal você deu trégua apenas para 

dar livre circulação às pessoas de ne-

gócios, enquanto polícias da Frelimo 

continuam a proibir a livre movi-

mentação dos membros da Renamo 

ou da população, impedem-nos ter 

contacto com a Renamo”. Portanto, 

é este o problema e espero abordá-lo 

com o Presidente Nyusi, porque ele 

havia prometido que daria ordens 

para parar com essas coisas todas.

Eu quero informar os membros do 

Governo, sobretudo a Polícia de In-

tervenção Rápida, mesmo as Fade-

mos (FADM) e a Polícia da Repú-

blica de Moçambique (PRM), que 

esta trégua não foi feita apenas para 

facilitar os membros da Frelimo a 

andarem livremente, ou para as fa-

demos (FADM) saírem de Maputo 

para Gorongosa e Nampula de car-

ro. É para toda a gente andar, nisso 

os militares da Renamo não podem 

nem levar armas e ir passar perto da 

posição das forças da Frelimo. 

Porque há trégua, os homens da Re-

namo podem andar a civil também 

daqui para Beira, daqui para Maputo 

e, se forem apanhados no machim-

bombo, não podem ser sequestra-

dos. É que parece que o Dhlakama 

deu a liberdade para Frelimo fazer e 

desfazer e as populações, membros, 

simpatizantes, comandos militares 

da Renamo já não se estão a sentir 

bem, estão a criticar-me. Questio-

nam-me: “presidente, afinal o que é 

isso, nós não podemos andar na es-

trada, a Frelimo revista-nos e tudo. 

Nem podemos chegar numa vila e 

fazer compras livremente, afinal esta 

trégua foi para dar liberdade à Freli-

mo, enquanto membros da Renamo 

são sequestrados”. 

Portanto, quero apelar para que haja 

colaboração de facto, assim como já 

havia falado com o Presidente Nyu-

si para que colaborasse. Não estão 

a atacar as bases da Renamo, mas 

esta coisa de continuar a sequestrar 

membros da Renamo, lá em Mor-

rotone (Zambézia), em Nhacolo 

(Tambara), mesmo em Guro e a 

prender as pessoas que vão comprar 

coisas na Gorongosa tem de acabar.

Apelo aos dirigentes da Frelimo, 

para que tenhamos sucesso no pre-

sente e no futuro e criarmos a con-

fiança. Ninguém quer derrubar a 

Frelimo, ninguém quer esconder um 

do outro, queremos é a paz para to-

dos nós. Que os radicais da Frelimo 

dêem liberdade ao Presidente Nyusi, 

no esforço que ele está a tentar fazer 

e esperemos que os mediadores che-

guem rapidamente para retomarmos 

com os pontos que estão na agenda 

e possamos concluir o acordo. Há 

coisas que podem ser concluídas até 

Março, mas outras questões podem 

se arrastar, e também criarmos um 

ambiente de harmonia e confiança 

junto dos parceiros, desde a coope-

ração internacional, todas essas dívi-

das e desconfianças de que Moçam-

bique é um país para se matar. Mas 

nós não somos bichos, que andamos 

no mato a disparar de qualquer ma-

neira.

Quero apelar aos irmãos moçambi-

canos para que isso termine de uma 

vez para sempre, para que os mo-

çambicanos andem à vontade e que 

os membros da Renamo saiam dos 

esconderijos, onde estão a fugir dos 

sequestradores e comecem a fazer as 

actividades políticas. 

A governadora de Sofala passou a 

trezentos metros de mim na Goron-

gosa, quando foi distribuir alimen-

tos e foi até às posições das fademos 

(FADM) ver. Os membros da Re-

namo estavam a ver e a perguntar 

o que é isso, mas eu disse é a paz, 

deixem.

O mesmo aconteceu em Morrum-

bala, onde o secretário da Frelimo, 

juntamente com o comandante pro-

vincial, saíram de carro de Quelima-

ne, passaram por Nicoadala, Zero 

e tudo, zonas controladas pela Re-

namo, com os nossos homens a ver, 

mas eu ordenei que ninguém dispa-

rasse e que quem o fizesse seria pre-

so. O mesmo aconteceu em Manica, 

onde saiu de carro, passou de Chiua-

la, Honde até Tambara, e dormiu lá 

e nem um tiro foi disparado. Mas 

é lá, em Nhacolo, Tambara, onde 

a Frelimo continua a sequestrar os 

membros da Renamo.

Portanto, é isto, sei que não é fácil, 

mas comece a aprender e a corres-

ponder também aquilo que a Re-

namo e o Dhlakama estão a fazer, 

porque para mim o mais importante 

é a paz, com essa paz de 60 dias, até 

Março, se tudo correr bem, será mais 

fácil assinarmos o acordo definitivo 

e motivar as pessoas.

O que vai acontecer finda a trégua?

Ao decretarmos essa trégua, pre-

tendíamos, primeiro, dar paz às po-

pulações, homens de negócio para 

passarem bem nas vias e também 

diminuir mortes, não só mortes pro-

vocadas nos ataques e emboscadas, 

da Renamo contra a Frelimo e vice-

-versa, mas também aquela doença 

que é nova em Moçambique, o se-

questro dos membros da Renamo, 

outros a viverem no mato com medo 

de serem sequestrados, portanto, era 

para que tudo isso parasse de facto, 

que experimentássemos a paz para o 

povo moçambicano e isso caiu bem, 

as pessoas estão a louvar essa inicia-

tiva e até o povo quer que se prorro-

gue para além de 4 ou 5 de Março.

O que eu posso responder é que essa 

trégua era para criarmos a paz, criar-

mos um ambiente de confiança, para 

que o diálogo entre a Renamo e o 

Governo fosse feito num ambiente 

da paz, sem stress nas cabeças das 

pessoas a negociarem aí em Maputo.

Entretanto, não posso já dizer o que 

vai acontecer depois de Março, o que 

eu posso deduzir é que a espectativa 

de todos os moçambicanos é de ver 

a paz definitiva. Estamos a tentar, de 

facto, que os mediadores internacio-

nais cheguem mais depressa, para 

retomarem com os pontos da agen-

da e o ritmo em que se estava, para 

ver se até Março temos atingido ou 

concluído, não tudo, mas algumas 

coisas, porque as negociações são 

exactamente para podermos criar a 

paz eficaz, a paz definitiva e não essa 

paz de 60 dias, de quarenta dias, até 

Março. A paz só pode ser encontra-

da se as soluções forem encontradas 

na mesa das negociações, para a de-

mocratização do país, que a Renamo 

e o Governo da Frelimo entendam 

as diferenças. As diferenças podem 

existir, mas que haja o princípio da 

democracia, democratizar o país, 

que as eleições sejam livres, que as 

Forças Armadas técnicas e profissio-

nais, a polícia técnica e profissional 

deixem de atacar as populações, de 

atacar a oposição, em particular a 

Renamo, e que olhemos para o país 

como nosso, com o princípio da de-

mocracia, de que o povo é que pode 

escolher livremente os seus dirigen-

tes. Se isso for encontrado na mesa 

das negociações, posso prometer-lhe 

que a paz permanente será encon-

trada em Moçambique.

Os mediadores anunciaram que só 

voltariam caso fossem solicitados 

pelas partes?

Eu acho que estamos a interpretar 

mal a afirmação dos mediadores. 

Nós temos contacto com eles, esta-

mos a falar, pode faltar uma formali-

zação, mas já não é preciso que se fa-

çam outras cartas para convocá-los, 

porque são mediadores. É claro que 

naquela altura saíram do país, houve 

impasse, um impasse provocado pela 

parte do Governo e por Jacinto Ve-

loso que foi dizer que já não era ne-

cessário que os mediadores entras-

sem no grupo da descentralização e 

seria criada uma comissão mista. 

Criou um mal-estar nas pessoas, 

mas espero eu, e estou a falar com 

o Presidente Nyusi, embora não 

abordamos efectivamente esta ques-

tão, que o Governo indique de fac-

to aqueles que venham, e se calhar 

alguns podem começar a chegar 

no fim desta semana que começou. 

Portanto, tenho esperança que vol-

tem, o que eu queria dizer é que não 

é preciso outras cartas, para os me-

diadores voltarem porque não foram 

expulsos, é claro que o Governo tem 

de dizer-lhes que venham, porque 

não podem entrar ilegalmente, mas 

continuam a constar nos termos de 

referência que são mediadores neste 

conflito entre a Renamo e o Go-

verno e quero acreditar que hão-de 

voltar.

Se voltarem de facto, o formato 

pode não ser todos na mesma sala 

a tratar um assunto, vai haver dois 

grupos, porque isso já não é um se-

gredo. Um grupo irá tratar do as-

sunto da descentralização da admi-

nistração do Estado, com alguns da 

Renamo e do Governo e os media-

dores, e um especialista nesta área da 

descentralização, será o subgrupo. O 

outro subgrupo encarregar-se-á por 

questões militares, isto é, a questão 

da defesa e segurança, também com 

alguns da Renamo, do Governo e da 

mediação e um especialista na ma-

téria militar. Isso vai acontecer, não 

é segredo, está sendo falado, é claro 

que ainda não foram constituídos os 

grupos, para que de facto as coisas 

andem mais depressa. 

Nas conversas com o Presidente da 

República, sente que ele está com-

prometido com este processo?

Bom, é uma tentativa. Ele é Presi-

dente da República e líder da Fre-

limo. Tem seus planos e tem suas 

ideias, e eu sou da Renamo, tenho 

as minhas estratégias, também di-

ferentes, mas nós todos somos mo-

çambicanos. O que estamos a tentar 

fazer é aproximar as posições e nos 

conhecermos.

Eu não conhecia o Nyusi e ele tam-

bém não conhecia o Dhlakama. Dos 

dirigentes da Frelimo, eu conheci 

mais o ex-presidente Joaquim Chis-

sano. Falávamos na altura, a seguir 

ao Acordo Geral de Paz. Com o an-

tigo presidente, Armando Guebuza, 

falamos, mas poucas vezes.

Agora, com este, estamos a tentar 

nos aproximar. Ele também tem 

dito que quer ser um Presidente 

diferente dos outros, porque quer 

também que a paz venha para ficar, 

mas, para tal, é preciso encontrar-

mos, nós os líderes, aquilo que di-

vide os moçambicanos, aquilo que 

tem provocado sempre o conflito 

militar e encontrarmos uma solu-

ção. Se nós não nos conhecermos 

e não nos falarmos, por mais que 

os nossos subordinados estejam na 

mesa das negociações podem não se 

entender porque os líderes, cada um 

tem a sua posição e a marcar passo.

Portanto, é um modelo que estamos 

a tentar, para aproximarmos, nos 

conhecermos, aliás, eu fiz isso com 

o ex-presidente Chissano antes do 

Acordo Geral de Paz em Roma, já 

falava com ele, em Botswana, Gabe-

rone e mesmo lá em Roma, quando 

assinamos o acordo, já nos conhecí-

amos assim, dessa maneira, e é isso 

que eu estou a tentar fazer, estou a 

falar com ele. Mas não posso escon-

der, não sei se de facto irá cumprir, 

porque ele é membro da Frelimo, 

foi escolhido pela Frelimo para ser 

candidato e eu acho que, às vezes, 

não pode fugir muito da estratégia 

e a cultura da própria Frelimo. Mas 

pelo menos estou a tentar fazer, por-

que a paz é muito importante. E a 

paz só pode ser permanente, se a 

Frelimo concordar que as eleições 

devem ser livres e transparentes, que 

o povo deve decidir quem deve go-

vernar.

Enquanto a Frelimo continuar a 

pensar que só cabe à Frelimo decidir 

quem pode governar, a paz será di-

fícil de ser alcançada. É preciso de-

mocratizar Moçambique. É preciso 

que as instituições sejam realmente 

do Estado, democráticas, que não 

pertençam ao partido no poder. É 

isso que estamos a tentar, nos apro-

ximar. Não é fácil. É um trabalho 

muito duro e muito complicado.

“Se tudo correr bem, acredito que em 
Março ou Abril estarei em Maputo”

Falando dos ex-presidentes, a Renamo recusou 
a intervenção de Joaquim Chissano nas negocia-
ções da paz?
Não. Não é bem isso. Já que estás a perguntar, 

vou dizer um segredo que eu não queria dizer. De 

facto, o ex-presidente Joaquim Chissano mani-

festou o interesse em ajudar, não em ser media-

dor, mas facilitador, porque há algumas coisas que 

ele conhece do processo da paz. As pessoas não 

podem esquecer que foi ele que assinou o acordo 

comigo, que foi ele que não cumpriu com o Acor-

do Geral de Paz e foi ele que começou a mandar 

correr os nossos homens nas fademos (FADM). 

Essas coisas que estamos hoje a resolver foram 

criadas no tempo da administração dele, as pes-

soas não podem ter receio de dizer como é que 

as coisas começaram a andar mal, foi no tempo 

dele, se ele tivesse implementado aquilo que nós 

combinamos em Roma, se calhar não estaríamos 

em guerra. 

Portanto, ele manifestou, há três meses, que po-

deria ajudar com a sua experiência, não estar na 

mesa, essa informação chegou-me, eu pessoal-

mente disse que estava bem, a Renamo concor-

daria com isso, mas era preciso que o lado do 

Governo também aceitasse a iniciativa do ex-

-presidente Joaquim Chissano.

Eu não falei com ele pessoalmente, mas os meus 

homens ligados ao assunto falaram com ele, 

transmitiram-me e eu, nessa altura, de facto, fa-

lei com o presidente Nyusi, para ver se ele estaria 

disposto, para que ele fizesse parte, não da me-

diação, mas  ser facilitador. O Presidente Nyusi 

disse que ia analisar o caso e a coisa morreu desta 

maneira.

Só que depois o presidente Chissano fez uma de-

claração que não caiu bem junto, não só da Rena-

mo, mas nas pessoas. Ele dizia que devia ser con-

vidado para ser útil, e disse ainda que a Renamo 

não podia pretender levar o poder pela via militar. 

Foi quando o Muchanga disse que o presidente 

Chissano não pode falar como se fosse uma pes-

soa honesta nesta questão, porque tudo isso que 

está a retardar o desenvolvimento e a democracia, 

ele é que começou no seu primeiro mandato, uma 

vez que ele é que assinou o acordo. Então, foi as-

sim como a questão andou. 

Admitindo todo o contexto, há esperanças para o 

seu regresso a Maputo?

Eu estou cá na Gorongosa e sabe como eu vim cá 

parar, não é a minha casa, mas me senti à vontade 

depois daquelas emboscadas de 2015 em Manica 

e, quando vieram cercar a minha casa na Beira, 

eu não esperava o vandalismo que o Governo fez 

para mim, mas eu já me esqueci disso, não guardo 

rancor.

Sim, se assinarmos o acordo definitivo e a segu-

rança for restabelecida, à maneira como pensa-

mos em viver, sem perseguição e sem pensar nas 

emboscadas, sem dúvidas terei de chegar em Ma-

puto, não é necessariamente para viver, em qual-

quer parte posso viver. Espero que isso acabe o 

mais depressa possível.

Se tudo correr bem, sobretudo, a questão de ne-

gociação, e concluirmos aquilo que estamos a 

tratar na mesa das negociações, acredito que em 

Março ou Abril poderei estar em Maputo, a an-

dar livremente, a retomar as actividades políticas. 

As eleições autárquicas de 2018 estão à porta e é 

preciso prepararmos com tempo.

Sabem que em 2014 eu assinei o Acordo de Ces-

sação das Hostilidades com o ex-presidente Ar-

mando Guebuza já em campanha, e isto não é 

bom, é preciso que os outros partidos preparem-

-se. Gostaríamos que tivéssemos tempo de nos 

preparar, para as autarquias.

É preciso que façamos esforços para transmitir-

mos a imagem de um país em paz, com mercado 

que as pessoas dos países europeus, asiáticos, afri-

canos podem vir investir, para o desenvolvimento 

deste país, criar emprego e joint venture com os 

moçambicanos.

Neste país não faz sentido que as pessoas estejam 

a morrer, com potencial no mar e terras boas para 

agricultura, não faz sentido que os moçambica-

nos estejam a morrer à fome, só por falta de boas 

políticas.

O líder da Renamo, Afonso Dhlakama, alertou que as provocações e vio-
lações à trégua estão a “diluir” o peso do cessar-fogo de 60 dias entre o 
Governo e o principal partido da oposição e que termina a 5 de Março. 
Dirigindo-se aos “radicais da Frelimo”, apelou para que “dêem liberdade a 

(Filipe) Nyusi (no seu esforço) para negociar a paz”, salientando que, com a chegada 
dos mediadores internacionais esta semana, abrem-se portas para o alcance de um 
terceiro acordo de paz durante a vigência da trégua e poderá regressar a Maputo 
para a vida política activa entre Março e Abril, para que também o partido se 
prepare para as eleições autárquicas de 2018.
Numa entrevista ao SAVANA, além de avaliar os primeiros 15 dias da trégua de 
dois meses, iniciada a 3 de Janeiro, Afonso Dhlakama fez um prognóstico após os 
60 dias e manifestou esperança de um consenso para um terceiro acordo de paz, que 
lhe vai permitir regressar a Maputo, e que os seus membros saiam dos esconderijos.

Afonso Dhlakama esperançado na paz efectiva


