
 
 

  

 

 

 

  

    

 

 

 

 

This number's Highlights:  
Reconciliation in Mozambique seems to exist 
merely on the sense of not engaging in open 
armed conflict. All other positive reconciliation 
steps and processes are absent from political 
discourses and programs of political and social 
actors in the country. In the one hand, because 
political dialogue is only formally accepted by 
FELIMO in the context of armed violence, and 
second because RENAMO, as the second main 
protagonist of violence, does not accept that 
actors that promote other forms of resistance 
and contestation are included in the political 
dialogue. Just as FRELIMO when coming to 
power in 1974 closed the door of the state-
building project to all other forms of political 
contestation against Portuguese rule, so did 
RENAMO do the same after the 1992 
democratic settlement, closing the door to all 
other groups and has kept that stance to the 
present.  

Social actors appear to be reluctant to abandon 
this undemocratic status-quo and engage in the 
promotion of other forms of state-building. 
There are no popular movements against wars 
and for reconciliation and social justice, as has 
been happening in other parts of the world. 
Civility and academic activism have so far failed 
to lead to collective action.  

Judging by the measures taken so far, new wars 
or new episodes of armed political contestation 
are the more credible outcomes of the current 
reconciliation process in Mozambique, unless 
FRELIMO and RENAMO manage to stabilize in a 
bipolar way the current exclusionary 
settlement. 
This document and others related to 
violence in Mozambique can be accessed at: 
https://cepcb.org.mz/category/conflict-
weekly/ 
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Este artigo foi escrito tendo como base os resumos informativos produzidos pelo CEPCB sobre 
a violência em Moçambique no âmbito do seu projecto de educação política “Marcas da 
Violência”. Usando exemplos do Holocausto Judeu, do Genocídio Ruandês e da participação do 
Terceiro Mundo na Libertação da Europa na Segunda Guerra Mundial, o projecto mostra como 
a história pode ser usada para empoderar mentes e ajudar a combater o extremismo, a 
discriminação e a marginalização política de pessoas e grupos. A recolha de informação sobre 
a violência em Moçambique pretende, trazendo dados de 1960 ao presente, educar os jovens 
para estes serem cidadãos conscientes e activos na luta contra a violência no país. 
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Executive Summary 
“Integrate or Die!”, seem to be the flavor of the day in Mozambican politics. In 11 October 2021, Mariano 
Nhongo, the leader of the armed RENAMO splinter group “Junta Militar da RENAMO” was killed in battle 
in central Mozambique. News of his death were celebrated by the government and its pundits as an 
important step towards reconciliation, deserved some mute statements by a RENAMO leadership finally 
free from open internal opposition to its acceptance of an unclear DDR deal with the government, and 
were received with fear and sadness by family and relatives who were too afraid to collect his body from 
the mortuary under fear of reprisals from the authorities. 

Reconciliation in Mozambique exists merely on the sense of not engaging in open armed conflict. All other 
positive reconciliation steps and processes are absent from political discourses and programs of political 
and social actors in the country. In the one hand, because political dialogue is only formally accepted by 
FELIMO in the context of armed violence, and second because RENAMO, as the second main protagonist 
of violence, does not accept that actors that promote other forms of resistance and contestation are 
included in the political dialogue. Just as FRELIMO when coming to power in 1974 closed the door of the 
state-building project to all other forms of political contestation against Portuguese rule, so did RENAMO 
do the same after the 1992 democratic settlement, closing the door to all other groups and has kept that 
stance to the present.  

Social actors appear to be reluctant to abandon this undemocratic status-quo and engage in the 
promotion of other forms of state-building. There are no popular movements against wars and for 
reconciliation and social justice, as has been happening in other parts of the world. Civility and academic 
activism have so far failed to lead to collective action. In this negative mix against reconciliation, it is 
possible to see that: 

1. We still have a polarized society, without interdependence and diversity in the public space; 

2. The past is used as an instrument to gain power and resources in the basis of consanguinity, 
putting aside citizenship as a political value; 

3. The idea of “Us Against the Others” is promoted as a way to delegitimize the free circulation of 
ideas and debates (and to devaluate the merit of singular individuals); 

4. There is a near total absence of local histories of cultural and political engagement as inputs into 
the state-building process, rendering null the idea of building a plural and diverse Mozambique: 

5. Political processes have become even more centralized, and the bureaucratic design of 
decentralization process went against the political rationale behind it in the peace agreement that 
led to it, making the decentralization process, at best, a mockery of local democracy.  

Judging by the measures taken so far, new wars or new episodes of armed political contestation are the 
more credible outcomes of the current reconciliation process in Mozambique, unless FRELIMO and 
RENAMO manage to stabilize in a bipolar way the current exclusionary settlement. 

As a way to help understand whether Mariano Nhongo and many others who have died in armed conflicts 
and unsolved murders in Mozambique were in fact enemies of reconciliation, the Center for Peace, 
Conflict and Well-Being (CEPCB) has analyzed public statements from politicians and civil society actors 
on reconciliation in the country. The analysis shows that there is a general consensus among faith-based 
organizations, academics and civil society organizations that reconciliation is absent from the 
Mozambican political process. In this context, it is fair to ask whose purpose did the killing Mariano 
Nhongo served?  
 

 

http://www.cepcb.org.mz/
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Introdução: Uma morte reconciliadora? 

A 11 de Outubro de 2021, em Moçambique, foi morto Mariano Nhongo, líder da autoproclamada Junta 
Militar da Renamo. De forma eufórica, foi transmitida esta notícia aos moçambicanos, e recebida com 
júbilo por uns e com desespero para a família e outros que esperavam por uma solução não violenta. A 
luta travada por Mariano Nhongo foi responsável pela morte de vários moçambicanos na região centro 
do país nos últimos anos, e pela destruição de meios de vida de muitos mais. O que constitui preocupação 
neste momento, para além da forma como moçambicanos reagiram a mais um acto de violência 
perpetrado, é a forma como é conduzido o processo de reconciliação no país: integrar no DDR ou morrer.  

É de praxe para a Frelimo e para a Renamo afirmar que Mariano Nhongo não se juntou ao processo de 
reconciliação, e que optou por continuar com a guerra que o levou à morte. Mas será que isso será assim 
tão simples de se dizer? Até que ponto a Frelimo e a Renamo fizeram a reconciliação da qual tanto falam, 
e que supostamente Mariano Nhongo devia ter aceite? 

Como forma de ajudar a entender se Mariano Nhongo e muitos outros que morreram de forma violenta 
no país por motivos políticos eram ou não inimigos da reconciliação, o Centro de Estudos de Paz, Conflitos 
e Bem-Estar (CEPCB) decidiu analisar os pronunciamentos públicos e da sociedade civil sobre a 
reconciliação no país, tal como publicados nos media entre Janeiro e Novembro de 2021, e ver até que 
ponto, houve ou se pensou de facto na reconciliação durante 2021. Ao todo, analisamos 45 notícias, sendo 
7 ligadas a visão comum de uma sociedade interdependente e justa, 6 na categoria de reconhecimento 
do passado, 11 na categoria de construção de relações positivas, 5 na categoria de mudanças culturais e 
de atitude e 16 na categoria ligada a substanciais mudanças sociais, económicas e políticas. Houve 
declarações sobre a paz de diferentes entidades: O PR, líderes da Frelimo e Renamo, líderes religiosos, 
académicos e organizações da sociedade civil. Contudo, para além de pronunciamentos generalizados, 
nada de concreto foi feito pelas ditas forças vivas da sociedade.  

Analisamos aqui a reconciliação1 como sendo o processo de lidar com relações conflituosas e fraturadas, 
[que] tem geralmente cinco vertentes interligadas: (1) criação de uma visão comum de uma sociedade 
interdependente e justa; (2) reconhecimento do passado e lidar com ele, (3) construção de relações 
positivas, (4) significativas mudanças culturais e de atitude, (5) substanciais mudanças sociais, económicas 
e políticas. De forma resumida, podemos dizer que em Moçambique não houve reconciliação.  

O processo de reconciliação em nosso país é visto como um simples processo desarmamento, isto é, ações 
políticas desencadeadas para a conclusão do DDR. Isto justifica-se pelo facto de o governo de 
Moçambique e outros actores incluíram actos de violência, perseguição armada, etc, como elementos de 
um processo de reconciliação. E constitui preocupação é o facto do governo de Moçambique limitar-se a 
pensar que reintegrar é reconciliar, e esta forma de pensar o fez tomar decisões como, “abater o líder da 
autoproclamada Junta Militar”, perseguição dos militantes da JMR para se juntar ao DDR, não se 
pronunciar em relação a criação de uma comissão de Paz e Reconciliação sugerida pela Renamo e algumas 
organizações da sociedade civil moçambicana, entre outros actos que de forma clara justificam esta 
perceção "diferente/contrária" do que significa reconciliação.    

 
1 Esta definição é retirada de Hamber, B. & Kelly, G. (2009). «Beyond coexistence: towards a working 
definition of reconciliation». In: J. R . Quinn (ed.). Reconciliation(s): Transitional Justice in Postconflict Societies. 
Montreal: McGill-Queen’s University Press, pag. 286-310. Para abordagens similares, ver também Brounéus, K. 
(2008). «Truth-telling as talking cure? Insecurity and retraumatization in the Rwandan Gacaca Courts». Security 
Dialogue. pag. 55-76; e Villa-Vicencio, C. (2004). «Reconciliation». In: C. Villa-Vicencio & E. Doxtader (eds.). 
Pieces of the Puzzle: Keywords on Reconciliation and Transitional Justice. Cidade do Cabo: Institute for justice 
and Reconciliation, pag. 3-58. 
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No anexo 1, podemos ver uma breve discussão sobre a forma como a reconciliação pode ser vista, e uma 
explicação mais detalhada sobre a abordagem aqui usada para olhar para o processo Moçambicano.  

 

Os desafios de reconciliação para 

Moçambique 
A reconciliação em Moçambique é analisada em cinco vertentes interligadas: (1) criação de uma visão comum de 

uma sociedade interdependente e justa; (2) reconhecimento do passado e lidar com ele, (3) construção de relações 

positivas, (4) significativas mudanças culturais e de atitude, (5) substanciais mudanças sociais, económicas e 

políticas. Juntas, elas mostram que a Frelimo e a Renamo de jeito algum realizaram acções que possam ser 

consideradas de reconciliação a caminho da paz. 

 

Criação de uma visão de uma sociedade comum de uma 

sociedade interdependente 

O primeiro princípio para um processo de reconciliação é a criação de uma visão de uma sociedade interdependente 

e justa. Até hoje, poucos pronunciamentos concretos podem ser encontrados que mostram que a sociedade está 

ciente da importância desta vertente da reconciliação.  

Por exemplo, o presidente da República, Filipe Nyusi, nas comemorações do dia dos Heróis Moçambicanos convidou 

Mariano Nhongo para se juntar ao processo de DDR2 num gesto considerado de reconciliação.  Apesar dessa 

intenção positiva, este convite não demonstra a abertura do governo em dialogar e negociar com este cidadão e 

conhecer a visão do grupo que este lidera. O convite reproduz a visão de governo de terminar com o processo de 

DDR, deixando claro que este vê este processo como um acto político, ou talvez ainda militar.  Matsangaissa Jr, que 

se juntou a DDR, apresentou uma ideia mais próxima a uma visão de uma sociedade Justa, equitativa e aberto, 

quando exige uma amnistia aos militares da Junta militar, e para além disso apelou à retirada das forças da Unidade 

de Intervenção Rápida (UIR) estacionadas na zona Centro, de modo a permitir o processo de pacificação em curso3.   

Então, estas ideias de convidar Marino Nhongo, apresentada pelo Governo de Moçambique, assim como a amnistia 

apelada por André Matsangaissa Júnior, dissidente da autoproclamada Junta Militar da Renamo, mostram 

claramente que ainda não existe uma visão comum de uma sociedade interdependente e justa. E ainda mais, 

demonstra que o governo de Moçambique, principalmente a pessoa que o representa, ainda não conseguiu avançar 

de forma concreta com um princípio de justiça, equidade, abertura ao diálogo, que pode permitir a criação de uma 

visão comum da sociedade.  

Notícias usadas neste princípio:  

Nyusi convida Junta Militar da Renamo a aderir ao processo de DDR: O Chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, 

convida o líder da Junta Militar da Renamo, Mariano Nhongo, e seus homens a juntarem-se ao processo de 

 
2 Zambeze, 04 de Fevereiro de 2021, Pag: 24 
3 Zambeze, 11 de Março de 2021, Pag: 05 
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Desmilitarização, Desarmamento e Reintegração (DDR). Filipe Nyusi falava ontem nas cerimónias do Dia dos Heróis 

Moçambicanos, reconhecendo como um dos desafios para a paz em Moçambique. De acordo com Nyusi, o desejo 

dos moçambicanos é de viver em paz e harmonia, e os ataques armados perpetrados pela chamada Junta Militar da 

Renamo estão a criar instabilidade no país, em postos localizados das províncias de Manica e Sofala.  

(Zambeze, 04 de Fevereiro de 2021, Pag: 24) 

Paz efectiva no País: A secretaria de Estado da Zambézia exorta a Junta Militar da Renamo a aderir ao processo de 

DDR, por forma a garantir o calar das armas no centro do País. A comunicação foi feita esta quarta-feira por Judite 

Mussacula durante as comemorações do dia dos heróis moçambicanos. Mussacula manifestou na mesma ocasião 

sua preocupação com os ataques na província de Cabo Delgado que no seu entender retardam o desenvolvimento 

do País. O governador da Província desafiou a sociedade a ter ousadia na construção de um País melhor.  

(Fonte: Jornal Principal da TV Sucesso do dia 03.02.2021) 

Matsangaissa Jr. exige amnistia da Junta Militar da Renamo: André Matsangaissa Júnior, dissidente da 

autoproclamada Junta Militar da Renamo, exige amnistia a todos os integrantes daquele grupo de revoltosos de modo 

a permitir a sua saída das matas e aderirem pacificamente ao processo de Desmobilização, Desmilitarização e 

Reintegração (DDR), em curso. Para além da amnistia aos membros da Junta Militar, André Matsangaissa Jr. apelou à 

retirada das forças da Unidade de Intervenção Rápida (UIR) estacionadas na zona Centro, de modo a permitir o 

processo de pacificação em curso.  

(Zambeze, 11 de Março de 2021, Pag: 05) 

DDR é um processo irreversível: O processo de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR) é um processo 

irreversível para a estabilidade política e militar, em Moçambique, asseguram os intervenientes na cerimónia de 

desmobilização dos membros da Renamo, na província de Manica. Edson Macuácua, Secretário de Estado em Manica 

(SEM), que falava na ocasião, disse que os desmobilizados devem contar com a estrutura do Estado moçambicano, 

em todas as dimensões, para a sua reintegração nas comunidades. Macuácua, que falava na cerimónia de 

reintegração dos desmobilizados da Renamo, apelou todas as famílias, líderes comunitários, líderes religiosos, 

organizações comunitárias e da Sociedade Civil para que todos festejem juntos porque este é um processo irreversível 

para a estabilidade do país.  

(Zambeze, 11 de Março de 2021, Pag: 05) 

Frelimo e Renamo assumem compromisso de “não agressão”: Os dois partidos comprometeram-se, ontem, a 

respeitar o trabalho político de cada organização sem recorrer a intimidações e agressões físicas. O entendimento 

surge depois de um encontro entre os secretários gerais dos dois partidos. Tratou-se do primeiro encontro entre os 

secretários dos dois partidos desde a Assinatura dos Acordos Gerais de Paz de 1992. A aproximação, solicitada pela 

Renamo, acontece numa altura em que ate esta quarta-feira, haviam sido desmobilizados 1538 guerrilheiros, dentre 

eles, alguns desertores da Junta Militar. Uma vez que esses membros voltam ao convívio social, a Renamo entende 

que é o papel das lideranças garantir uma convivência pacífica.  

(O País, 12 de Março de 2021, Pag: 03) 

Filipe Nyusi reitera convite para Nhongo aderir ao DDR: O Presidente da República, Filipe Nyusi, anunciou na última 

sexta-feira, 4 de Junho, a retomada, este mês, do processo de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR), 

abrangendo antigos guerrilheiros da Renamo da província de Tete. Filipe Nyusi fez o anúncio no posto administrativo 

de Cafumpe, distrito de Gondola, em Manica, na cerimónia de inauguração do primeiro edifício do Instituto Superior 

de Ciências de Ensino à Distância (ISCED). Na ocasião, o Chefe do Estado reiterou o seu compromisso de levar o 

processo DDR até ao fim. Nyusi voltou a apelar ao responsável da autoproclamada Junta Militar da Renamo, Mariano 

Nhongo e os seus seguidores, a abandonarem as matas e aderirem ao processo DDR.  
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Disponível em: https://defesamoz.info/in%C3%ADcio/f/filipe-nyusi-reitera-convite-

paranhongo-aderir-ao-ddr,  consultado no dia 07 de Junho de 2021 (20h45) 

 

Nyusi reitera convite para Nhongo aderir ao processo de desmobilização. O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, 

voltou, nesta sexta-feira, (4.06) a apelar ao líder da autoproclamada Junta Militar da Renamo, Mariano Nhongo, a 

participar na terceira fase do processo de Desmobilização, Desarmamento e Reintegração (DDR) social, que arranca 

este mês. Falando em Chimoio, Manica, disse que exorta “o cidadão Mariano Nhongo, com os poucos compatriotas 

com quem ficou, que dão essa volta em Sussundenga e Gorongosa, para voltar ao convívio. Nyusi anunciou a retoma, 

este mês do DDR, a partir das bases da Renamo em Tete, província que registou, em Maio, dois ataques atribuídos ao 

grupo de Nhongo. O DDR “está ligeiramente paralisado por razões que explicamos noutras ocasiões, Covid e a 

mobilização de recursos, mas esperamos ainda dentro deste mês retomar”.  

Disponível em: https://www.voaportugues.com/a/nyusi-reitera-convite-para-nhongo 

aderir-ao-ddr/5916999.htm,  Consultado em 04 de Junho de 21 (20h12) 

 

O reconhecimento do passado e lidar com o passado 

O passado continua a ser um campo de batalha em Moçambique. A forma como o governo de Moçambique conduziu 

o processo de reconciliação levou a um problema político, isto porque faltou uma vontade da sua parte em 

implementar mecanismos que proporcionam Justiça, cura, restituição ou a reparação dos danos. É preciso clarificar 

aqui que não se coloca a culpa do fracasso de implementação ao governo, mas sim é atribuída ao governo a 

responsabilidade pela ausência de iniciativas públicas nesse contexto. Em Moçambique não existe de momento, 

apesar de inúmeras solicitações de políticos, acadêmicos e religiosos e organizações da sociedade civil, um processo 

onde instituições e indivíduos reconhecem o seu próprio papel no conflito, aceitando e aprendendo com o conflito 

de forma construtiva para a não repetição do mesmo.  

O reconhecimento do passado poderia ser entendido em duas perspetivas, a primeira que seria a amnistia aos 

perpetradores e a segunda é a criação de uma comissão de Paz e reconciliação. E o que parece é que o governo não 

esteve preocupado em pensar nestas duas formas de conduzir o processo em Moçambique, mesmo que o seu 

parceiro nas guerras e conflitos político-eleitorais ter feito apelos nesse sentido.    

Um dos vários apelos por exemplo, que podemos notar foi feito pelo, Presidente do partido de Oposição (Renamo) 

Ossufo Momade, no qual defendia a criação de uma comissão para a reconciliação em Moçambique4. Este facto em 

concreto demonstra que o Partido RENAMO em algum momento reconheceu o seu papel e as coisas que fez no 

conflito, e com isto aprenderam que a única saída para termos uma paz efetiva é uma reconciliação. Contudo, as 

constantes e firmes recusas do partido RENAMO em aceitar a participação de grupos sociais nas negociações de paz 

levantam dúvidas sobre o verdadeiro conteúdo do processo de reconciliação proposto por Ossufo Momade. 

A morte de Mariano Nhongo parece mostrar que tanto o governo como a RENAMO pouco fazem para resolver 

conflitos de forma aberta. A morte do líder da Junta Militar da Renamo, Mariano Nhongo, abatido pelas Forças de 

Defesa e Segurança (FDS) no distrito de Cheringoma, província de Sofala, e tornada pública pelo Comandante-Geral 

da Polícia da República de Moçambique, Bernardino Rafael5, mostra que o país vê o assunto de conflitos políticos 

como actos criminais e não políticos, o que impossibilita logo o espaço de reflexão sobre a reconciliação. O governo 

de moçambique olha para este processo (amnistia e criação de uma paz e reconciliação), como um simples problema 

 
4 Disponível em: https://www.cartamz.com/index.php/politica/item/7461-presidente-da-renamo-defende-
comissao-para-reconciliacao-em-mocambique consultado no dia 16 de Março de 2021 (20h52) 
5 Diário de Moçambique, 12 de Outubro de 2021, Pag. 03 

https://defesamoz.info/in%C3%ADcio/f/filipe-nyusi-reitera-convite-paranhongo-aderir-ao-ddr
https://defesamoz.info/in%C3%ADcio/f/filipe-nyusi-reitera-convite-paranhongo-aderir-ao-ddr
https://www.voaportugues.com/a/nyusi-reitera-convite-para-nhongo%20aderir-ao-ddr/5916999.htm
https://www.voaportugues.com/a/nyusi-reitera-convite-para-nhongo%20aderir-ao-ddr/5916999.htm
https://www.cartamz.com/index.php/politica/item/7461-presidente-da-renamo-defende-comissao-para-reconciliacao-em-mocambique
https://www.cartamz.com/index.php/politica/item/7461-presidente-da-renamo-defende-comissao-para-reconciliacao-em-mocambique
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militar que poder ser resolvido por meio do DDR6, o que demonstra que não tem intenção de ir mais a fundo na 

busca de rotas para a reconciliação, criando desta forma o potencial de se voltar a cometer os mesmos erros do 

passado.  

Notícias usadas neste princípio:  

Presidente da Renamo defende comissão para reconciliação em Moçambique: O presidente da Resistência 

Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição, defendeu ontem a criação de uma comissão para 

a reconciliação no país, considerando que o "povo moçambicano está cansado de guerras". "Não podemos falar só 

da paz, mas também da reconciliação e, por isso, tenho pensado que era possível que pudéssemos criar uma 

comissão para reconciliação nacional", disse comunicação social Ossufo Momade. Para o presidente da Renamo, o 

"povo moçambicano está cansado de guerras" e, por isso, a pacificação do país é "irreversível". "A única saída é 

termos uma paz efectiva é uma reconciliação", frisou Ossufo Momade.  

Disponível em: https://www.cartamz.com/index.php/politica/item/7461-

presidente-da-renamo-defende-comissao-para-reconciliacao-em-mocambique 

consultado no dia 16 de Março de 2021 (20h52) 

FDS abatem Mariano Nhongo: O líder da Junta Militar da Renamo, Mariano Nhongo, foi abatido pelas Forças de 

Defesa e Segurança (FDS), na manhã de ontem, nas matas do distrito de Cheringoma, província de Sofala. Este facto 

foi revelado ainda na tarde de ontem pelo comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, Bernardino 

Rafael, falando a jornalistas em Maputo.  

Diário de Moçambique, 12 de Outubro de 2021, Pag. 03 

Morte de Nhongo: "Um avanço" rumo à segurança no centro de Moçambique: A Polícia moçambicana anunciou 

esta segunda-feira (11.10) a morte do líder da autoproclamada Junta Militar da Resistância Nacional Moçambicana 

(Renamo), nas matas do distrito de Cheringoma, na província de Sofala, centro de Moçambique. De acordo com as 

autoridades policiais moçambicanas, Mariano Nhongo foi alvejado mortalmente depois de uma troca de tiros com 

as forcas governamentais. A morte de Nhongo seguiu-se a uma série de apelos do Governo moçambicano, do maior 

partido da oposição e do representante do secretário geral das Nações Unidas em Moçambique para que o líder dos 

dissidentes abandonasse as matas e se integrasse no processo de Desarmamento, Desmilitarização e Reintegração 

(DDR) dos ex-combatentes da Renamo em curso no país. Findas todas as tentativas de reaproximação, o estadista 

moçambicano, Filipe Nyusi, deu na semana passada ordens às forcas de defesa para que colocassem fim ao dossiê 

da Junta Militar que tem contestado a liderança da Renamo e os termos do DDR decorrentes do acordo de paz de 

agosto de 2019. "Sobre a Junta Militar da Renamo, não vou continuar a falar sempre deste assunto, mas concluam 

esse dossiê", pediu o Presidente. 

Disponível  em:  https://www.dw.com/pt-002/morte-de-nhongo-um-

avan%C3%A7o-rumo-%C3%A0-seguran%C3%A7a-no-centro-de-

mo%C3%A7ambique/a-59477100, consultado no dia 12 de Outubro de 2021, pelas 

14h56 

Renamo denuncia mortes e perseguições pelas Forças de Defesa e Segurança: A Renamo em Sofala, acusa as Forças 

de Defesa e Segurança de perseguir e assassinar os seus membros que aderiram ao processo de Desarmamento, 

Desmobilização e Reintegração (DDR), no âmbito do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional. Celeste Cachite, 

delegada política provincial da Renamo em Sofala, diz que o Governo não está cooperar na implementação do 

Acordo de Paz e Reconciliação.  

(Jornal Canal de Moçambique, 30 de Junho de 2021, Pág:25) 

 
6 Jornal Canal de Moçambique, 30 de Junho de 2021, Pág:25 

https://www.cartamz.com/index.php/politica/item/7461-presidente-da-renamo-defende-comissao-para-reconciliacao-em-mocambique
https://www.cartamz.com/index.php/politica/item/7461-presidente-da-renamo-defende-comissao-para-reconciliacao-em-mocambique
https://www.dw.com/pt-002/pol%C3%ADcia-mo%C3%A7ambicana-anuncia-morte-de-mariano-nhongo/a-59471121
https://www.dw.com/pt-002/morte-de-nhongo-um-avan%C3%A7o-rumo-%C3%A0-seguran%C3%A7a-no-centro-de-mo%C3%A7ambique/a-59477100
https://www.dw.com/pt-002/morte-de-nhongo-um-avan%C3%A7o-rumo-%C3%A0-seguran%C3%A7a-no-centro-de-mo%C3%A7ambique/a-59477100
https://www.dw.com/pt-002/morte-de-nhongo-um-avan%C3%A7o-rumo-%C3%A0-seguran%C3%A7a-no-centro-de-mo%C3%A7ambique/a-59477100
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Moçambique: Morte de Mariano Nhongo é o fim da Junta Militar?: O analista Wilker Dias dúvida que a morte de 

Mariano Nhongo seja o fim inquestionável do grupo dissidente do maior partido de oposição moçambicana, a 

autodenoninada Junta Militar da RENAMO. "Estamos perante a morte de um líder, mas não a morte de um 

movimento", advertiu o analista, que recordou que "nós não sabemos o que está e que pode passar-se na cabeça 

desses indivíduos" que pertenciam ao grupo armado. Wilker Dias alerta que "ao estar a fomentar-se o espírito de 

captura destes indivíduos nesta altura em que estão sem o seu líder sem saber se vão para norte ou para sul, 

poderemos estar a criar um novo núcleo de chefia dentro do movimento para que possam continuar as incursões". 

Nesse sentido, o analista apela às autoridades moçambicanas para usarem com muita urgência a queda do líder 

como um "troféu" para trazer os outros integrantes do grupo à vida civil, sob pena dos mesmos voltarem a reacender 

a guerra no centro do país num momento de fragilidade como o atual. 

Disponível em:  https://www.dw.com/pt-002/mo%C3%A7ambique-morte-de-

mariano-nhongo-%C3%A9-o-fim-da-junta-militar/a-59473801, consultado no dia 11 

de Outubro de 2021, pelas 22h01min 

Morte de Nhongo: "Não se pode subestimar a Junta Militar", frisa analista: A morte do líder da Junta Militar, 

Mariano Nhongo, anunciada esta segunda-feira, (11.10), abre caminho para a efetivação do processo de paz e 

estabilização de Moçambique, defende o analista político Dércio Alfazema, do Instituto para a Democracia 

Multipartidária (IMD). Em entrevista à DW África, o analista defende a realização de um estudo que apure a real 

dimensão do grupo armado formado por dissidentes da Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO). Alfazema 

lamenta o desfecho "trágico", mas diz que era "previsível".  

Disponível em: https://www.dw.com/pt-002/morte-de-nhongo-n%C3%A3o-se-

pode-subestimar-a-junta-militar-frisa-analista/a-59484022, consultado no dia 12 de 

Outubro de 2021, pelas 14h33min 

 

Construção de relações positivas 

Mesmo que os partidos FRELIMO e RENAMO concordem na necessidade de excluir outros actores dos processos de 

negociação para paz, eles já não parecem não estar de acordo quando se trata de construir relações positivas. Pouco 

se verifica em termos de iniciativas que indicam a vontade de abordar questões de confiança, preconceito e 

intolerância. O governo de Moçambique limita-se simplesmente a convidar a Junta militar da Renamo e não mostrar 

uma vontade de criação de bases para coexistência pacífica apesar das diferenças. 

Contudo, muitos dos problemas ligados à ausência de paz e reconciliação residem de forma firme nos ombros do 

partido RENAMO, que comete de forma repetida a injustiça política de fazer uma guerrilha com forte apoio social e 

depois nos processos de negociação para a paz se recusar a aceitar a participação dos diferentes segmentos que a 

apoiaram tanto materialmente na guerra como discursivamente nos sofás e nas colunas dos médias dentro e fora 

do país. Sendo assim, a RENAMO cria ela própria as condições negativas que afectam os seus ex-guerrilheiros quando 

estes regressam para a sociedade, e encontram uma sociedade onde a governação não é aberta para outros actores 

sociais. 

Vemos assim nos media várias reclamações por parte da Renamo, em relação a posição do Governo de Moçambique, 

em não conseguir cooperar no Processo de reconciliação7. Ou ainda a perseguição aos militantes da Renamo pelas 

Forças Armadas de Moçambique, como forma de garantir que todos possam aderir ao DDR8. Apesar desses factos 

aparentarem demonstrar que o governo de Moçambique não tem noção sobre como seria construir relações 

 
7 Jornal Diário de Moçambique, 07 de Agosto de 2021, Pág.16 & Jornal O País, 09 de Agosto de 2021, Pág.4 
8 Jornal Canal de Moçambique, 30 de Junho de 2021, Pág:25 

https://www.dw.com/pt-002/pol%C3%ADcia-mo%C3%A7ambicana-anuncia-morte-de-mariano-nhongo/a-59471121
https://www.dw.com/pt-002/pol%C3%ADcia-mo%C3%A7ambicana-anuncia-morte-de-mariano-nhongo/a-59471121
https://www.dw.com/pt-002/mo%C3%A7ambique-morte-de-mariano-nhongo-%C3%A9-o-fim-da-junta-militar/a-59473801
https://www.dw.com/pt-002/mo%C3%A7ambique-morte-de-mariano-nhongo-%C3%A9-o-fim-da-junta-militar/a-59473801
https://www.dw.com/pt-002/morte-de-nhongo-n%C3%A3o-se-pode-subestimar-a-junta-militar-frisa-analista/a-59484022
https://www.dw.com/pt-002/morte-de-nhongo-n%C3%A3o-se-pode-subestimar-a-junta-militar-frisa-analista/a-59484022
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positivas, o certo é que é difícil entender onde os erros do governo dão razão à RENAMO, tal como esta pretende 

sugerir. É certo que o governo continua a clamar pelo respeito pela diferença, como se pode ver pelas palavras do 

Secretário de Estado de Nampula, que defendia o respeito pela diferença de opiniões e o engajamento de todos9, 

(mesmo que a figura de Secretário de Estado seja ela mesmo um dos maiores sinais do descalabro do processo de 

reconciliação política no país). As considerações do Instituto para Democracia Multipartidária (IMD) que considera 

que a confiança e diálogo permanente entre os signatários do” acordo de Paz Definitiva” têm desempenhado um 

papel importante para a manutenção da esperança no país10, deixam neste sentido muito a desejar, pois o problema 

da paz e reconciliação não deve ser refém dos interesses da FRELIMO e da RENAMO. 

 

Notícias usadas neste princípio:  

Mety Gondola defende convivência: O secretário de Estado em Nampula, Mety Gondola, defendeu ontem a 

necessidade do respeito pela diferença de opiniões entre os homens para que a paz alcançada há 29 anos em Roma, 

capital da Itália seja desfrutada por todos os moçambicanos. Mety Gondola entende que a paz exige o egajamento 

de todos, o que passa por assumir um comportamento digno, onde a convivência na diversidade tenha lugar e desta 

forma construir uma sociedade verdadeiramente alegre.  

 Diário de Moçambique, 05 de Outubro de 2021, Pag. 03 

DDR: as armas foram entregues e a integração não veio: No dia 06 de Agosto de 2019, Filipe Nyusi, representando 

o Governo, e Ossufo Momade representando a Renamo, assinaram o chamado “Acordo de Paz Definitivo e 

Reconciliação Nacional de Maputo”, que ficou conhecido como “Acordo do Shoprite”. O mesmo visava, mais uma 

vez, a semelhança de Roma, em 1992, e de Maputo, em 2014, por fim a confrontação armada entre os guerrilheiros 

da Renamo e as forças governamentais.  

Jornal Canal de Moçambique, 11 de Agosto de 2021, Pág.2 

Atrasos na implementação ameaçam acordo de paz: O presidente da Renamo, Ossufo Momade, disse ontem que 

atrasos na integração de guerrilheiros do seu partido ameaçam o acordo de paz assinado há dois anos com o 

Governo. “Parece ficar claro que a implementação do processo de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração 

está a passar para o segundo plano”, declarou o presidente da Renamo, falando à comunicação social numa 

cerimónia do partido em Nampula. Segundo Ossufo Momade, o processo de Desarmamento, Desmobilização e 

Reintegração (DDR) já abrangeu mais de 2.600 guerrilheiros da Renamo, mas as autoridades têm mostrado 

desinteresse em integrar o grupo de guerrilheiros daquele partido que se vão juntar à Polícia.  

Jornal Diário de Moçambique, 07 de Agosto de 2021, Pág.16 & Jornal O País, 09 

de Agosto de 2021, Pág.4 

Confiança e diálogo Nyusi-Momade mantêm esperança de paz definitiva: Passados dois anos desde que o acordo 

de paz definitiva foi assinado, em Maputo, no dia 6 de Agosto de 2019, pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, e 

o da Renamo, Ossufo Momade, o Instituto para Democracia Multipartidária (IMD) considera que a confiança e 

diálogo permanente entre os signatários têm desempenhado um papel importante para a manutenção da esperança 

no país. Isto acontece, de acordo com esta organização da sociedade civil, não obstante o momento adverso 

marcado pela instabilidade na zona centro, tendo como protagonista a Junta Militar da Renamo, ataques terroristas 

em Cabo Delgado e o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração (DDR) ainda em curso e a 

pandemia da Covid-19.  

 Jornal Diário de Moçambique, 06 de Agosto de 2021, Pag.4 

 
9 Diário de Moçambique, 05 de Outubro de 2021, Pag. 03 
10  Jornal Diário de Moçambique, 06 de Agosto de 2021, Pag.4 



CEPCB – Integrar ou Morrer - Reconciliação em Moçambique 2021 

12 
 

Renamo denuncia mortes e perseguições pelas Forças de Defesa e Segurança: A Renamo em Sofala, acusa as Forças 

de Defesa e Segurança de perseguir e assassinar os seus membros que aderiram ao processo de Desarmamento, 

Desmobilização e Reintegração (DDR), no âmbito do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional. Celeste Cachite, 

delegada política provincial da Renamo em Sofala, diz que o Governo não está cooperar na implementação do 

Acordo de Paz e Reconciliação.  

(Jornal Canal de Moçambique, 30 de Junho de 2021, Pág:25) 

Renamo fala de progressos, perigos e lança críticas: Ossufo Momade reafirma que o grande compromisso da 

Renamo é a paz, mas alerta para o incumprimento de alguns pontos do DDR como um dos perigos que podem minar 

o sucesso do acordo assinado há dois anos com o Governo. Ossufo Momade, signatário do acordo de paz e 

reconciliação nacional, reagiu esta sexta-feira a partir da cidade de Nampula e começou por reafirmar o 

compromisso do seu partido com a paz. Deu exemplo do processo de Desmobilização, Desarmamento e 

Reintegração (DDR), que já permitiu a desmobilização de 2.666 combatentes da força residual da Renamo e mais 63 

homens da autoproclamada Junta Militar que também aderiram, para além da desactivação de nove bases até ao 

momento. Mas dois anos depois, Ossufo Momade diz que há situações que podem minar o sucesso do acordo.  

Disponível em: https://www.opais.co.mz/renamo-fala-de-progressos-perigos-e-

critica/  consultado no dia 06 de Agosto de 2021 pelas 22h42min 

Renamo denuncia mortes e perseguições pelas Forças de Defesa e Segurança: A Renamo em Sofala, acusa as Forças 

de Defesa e Segurança de perseguir e assassinar os seus membros que aderiram ao processo de Desarmamento, 

Desmobilização e Reintegração (DDR), no âmbito do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional. Celeste Cachite, 

delegada política provincial da Renamo em Sofala, diz que o Governo não está cooperar na implementação do 

Acordo de Paz e Reconciliação.  

(Jornal Canal de Moçambique, 30 de Junho de 2021, Pág:25) 

Moçambique: Morte de Mariano Nhongo é o fim da Junta Militar?: O analista Wilker Dias dúvida que a morte de 

Mariano Nhongo seja o fim inquestionável do grupo dissidente do maior partido de oposição moçambicana, a 

autodenoninada Junta Militar da RENAMO. "Estamos perante a morte de um líder, mas não a morte de um 

movimento", advertiu o analista, que recordou que "nós não sabemos o que está e que pode passar-se na cabeça 

desses indivíduos" que pertenciam ao grupo armado. Wilker Dias alerta que "ao estar a fomentar-se o espírito de 

captura destes indivíduos nesta altura em que estão sem o seu líder sem saber se vão para norte ou para sul, 

poderemos estar a criar um novo núcleo de chefia dentro do movimento para que possam continuar as incursões". 

Nesse sentido, o analista apela às autoridades moçambicanas para usarem com muita urgência a queda do líder 

como um "troféu" para trazer os outros integrantes do grupo à vida civil, sob pena dos mesmos voltarem a reacender 

a guerra no centro do país num momento de fragilidade como o atual. 

Disponível em:  https://www.dw.com/pt-002/mo%C3%A7ambique-morte-de-

mariano-nhongo-%C3%A9-o-fim-da-junta-militar/a-59473801, consultado no dia 

11 de Outubro de 2021, pelas 22h01min 

Morte de Nhongo: "Não se pode subestimar a Junta Militar", frisa analista: A morte do líder da Junta Militar, 

Mariano Nhongo, anunciada esta segunda-feira, (11.10), abre caminho para a efetivação do processo de paz e 

estabilização de Moçambique, defende o analista político Dércio Alfazema, do Instituto para a Democracia 

Multipartidária (IMD). Em entrevista à DW África, o analista defende a realização de um estudo que apure a real 

dimensão do grupo armado formado por dissidentes da Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO). Alfazema 

lamenta o desfecho "trágico", mas diz que era "previsível".  

Disponível em: https://www.dw.com/pt-002/morte-de-nhongo-n%C3%A3o-se-

pode-subestimar-a-junta-militar-frisa-analista/a-59484022, consultado no dia 12 

de Outubro de 2021, pelas 14h33min 

https://www.opais.co.mz/renamo-fala-de-progressos-perigos-e-critica/
https://www.opais.co.mz/renamo-fala-de-progressos-perigos-e-critica/
https://www.dw.com/pt-002/pol%C3%ADcia-mo%C3%A7ambicana-anuncia-morte-de-mariano-nhongo/a-59471121
https://www.dw.com/pt-002/pol%C3%ADcia-mo%C3%A7ambicana-anuncia-morte-de-mariano-nhongo/a-59471121
https://www.dw.com/pt-002/mo%C3%A7ambique-morte-de-mariano-nhongo-%C3%A9-o-fim-da-junta-militar/a-59473801
https://www.dw.com/pt-002/mo%C3%A7ambique-morte-de-mariano-nhongo-%C3%A9-o-fim-da-junta-militar/a-59473801
https://www.dw.com/pt-002/morte-de-nhongo-n%C3%A3o-se-pode-subestimar-a-junta-militar-frisa-analista/a-59484022
https://www.dw.com/pt-002/morte-de-nhongo-n%C3%A3o-se-pode-subestimar-a-junta-militar-frisa-analista/a-59484022
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Morte de Nhongo: "Um avanço" rumo à segurança no centro de Moçambique: A Polícia moçambicana anunciou 

esta segunda-feira (11.10) a morte do líder da autoproclamada Junta Militar da Resistância Nacional Moçambicana 

(Renamo), nas matas do distrito de Cheringoma, na província de Sofala, centro de Moçambique. De acordo com as 

autoridades policiais moçambicanas, Mariano Nhongo foi alvejado mortalmente depois de uma troca de tiros com 

as forcas governamentais. A morte de Nhongo seguiu-se a uma série de apelos do Governo moçambicano, do maior 

partido da oposição e do representante do secretário geral das Nações Unidas em Moçambique para que o líder dos 

dissidentes abandonasse as matas e se integrasse no processo de Desarmamento, Desmilitarização e Reintegração 

(DDR) dos ex-combatentes da Renamo em curso no país. Findas todas as tentativas de reaproximação, o estadista 

moçambicano, Filipe Nyusi, deu na semana passada ordens às forcas de defesa para que colocassem fim ao dossiê 

da Junta Militar que tem contestado a liderança da Renamo e os termos do DDR decorrentes do acordo de paz de 

agosto de 2019. "Sobre a Junta Militar da Renamo, não vou continuar a falar sempre deste assunto, mas concluam 

esse dossiê", pediu o Presidente. 

Disponível  em:  https://www.dw.com/pt-002/morte-de-nhongo-um-

avan%C3%A7o-rumo-%C3%A0-seguran%C3%A7a-no-centro-de-

mo%C3%A7ambique/a-59477100, consultado no dia 12 de Outubro de 2021, 

pelas 14h56 

FDS abatem Mariano Nhongo: O líder da Junta Militar da Renamo, Mariano Nhongo, foi abatido pelas Forças de 

Defesa e Segurança (FDS), na manhã de ontem, nas matas do distrito de Cheringoma, província de Sofala. Este facto 

foi revelado ainda na tarde de ontem pelo comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, Bernardino 

Rafael, falando a jornalistas em Maputo.  

Diário de Moçambique, 12 de Outubro de 2021, Pag. 03 

 

Mudanças culturais e de atitude significativas 
O princípio de mudanças culturais e de atitude, sugere-nos a ideia de desenvolvimento de uma cultura de respeito 

pelos direitos humanos, a destruição da cultura de medo, desconfiança e da violência. Para o caso de Moçambique, 

isso ainda está distante de ser concretizado, a julgar pelo conteúdo dos discursos políticos noticiados nos media.  

O governo continua a não mudar a sua abordagem sobre os actos de violência cometidos em torno dos diferentes 

conflitos. Algumas figuras apareceram nos media a justificar actos de violência e assassinatos políticos como sendo 

justificados e patrióticos. Algumas organizações da sociedade civil pediram a criar de uma plataforma conjunta de 

paz e reconciliação como forma de conciliar os interesses de todos os moçambicanos em prol do desenvolvimento 

e manutenção da paz efectiva no país, ideia apresentada por uma Instituição da Sociedade Civil Moçambicana11. O 

Presidente da Renamo, Ossufo Momade, também afirma que talvez o prático seria ter uma comissão de 

reconciliação que abra espaço para que sejam ouvidos os cidadãos moçambicanos que sofreram pelos conflitos12. O  

governo deve nesta perspectiva entender que a “Paz Definitiva”, deve ser construída num contexto de envolvimento 

com aqueles que são diferentes13.   

 

 
11 Diário de Moçambique, 07 de Outubro de 2021, Pag. 03 
12 Disponível em: https://www.cartamz.com/index.php/politica/item/7461-presidente-da-renamo-defende-
comissao-para-reconciliacao-em-mocambique consultado no dia 16 de Março de 2021 (20h52) 
13 Disponível em: https://www.opais.co.mz/frelimo-diz-estar-feliz-com-andamento-do-acordode-paz-
definitiva/,  consultado no dia 06 de Agosto de 2021 pelas 22h50min 
 

https://www.dw.com/pt-002/pol%C3%ADcia-mo%C3%A7ambicana-anuncia-morte-de-mariano-nhongo/a-59471121
https://www.dw.com/pt-002/morte-de-nhongo-um-avan%C3%A7o-rumo-%C3%A0-seguran%C3%A7a-no-centro-de-mo%C3%A7ambique/a-59477100
https://www.dw.com/pt-002/morte-de-nhongo-um-avan%C3%A7o-rumo-%C3%A0-seguran%C3%A7a-no-centro-de-mo%C3%A7ambique/a-59477100
https://www.dw.com/pt-002/morte-de-nhongo-um-avan%C3%A7o-rumo-%C3%A0-seguran%C3%A7a-no-centro-de-mo%C3%A7ambique/a-59477100
https://www.cartamz.com/index.php/politica/item/7461-presidente-da-renamo-defende-comissao-para-reconciliacao-em-mocambique
https://www.cartamz.com/index.php/politica/item/7461-presidente-da-renamo-defende-comissao-para-reconciliacao-em-mocambique
https://www.opais.co.mz/frelimo-diz-estar-feliz-com-andamento-do-acordode-paz-definitiva/
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Notícias usadas neste princípio:  

Presidente da Renamo defende comissão para reconciliação em Moçambique: O presidente da Resistência 

Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição, defendeu ontem a criação de uma comissão para 

a reconciliação no país, considerando que o "povo moçambicano está cansado de guerras". "Não podemos falar só 

da paz, mas também da reconciliação e, por isso, tenho pensado que era possível que pudéssemos criar uma 

comissão para reconciliação nacional", disse comunicação social Ossufo Momade. Para o presidente da Renamo, o 

"povo moçambicano está cansado de guerras" e, por isso, a pacificação do país é "irreversível". "A única saída é 

termos uma paz efectiva é uma reconciliação", frisou Ossufo Momade.  

Disponível em: https://www.cartamz.com/index.php/politica/item/7461-

presidente-da-renamo-defende-comissao-para-reconciliacao-em-mocambique 

consultado no dia 16 de Março de 2021 (20h52) 

Sociedade Civil propõe criação de plataforma conjunta: O Instituto para a Democracia Multipartidária de (IMD) 

desafia a todas as forças vivas da sociedade moçambicana, para que se avance na criação de uma plataforma 

conjunta de paz e reconciliação como forma conciliar os interesses de todos os moçambicanos em prol do 

desenvolvimento e manutenção da paz efectiva no país. De acordo com director executivo do IMD, Hermenegildo 

Mulhovo, esta plataforma conjunta seria viabilizada mediante a adopção de uma agenda de paz e reconciliação 

nacional mais aberta e que garanta a participação de todos, o que pressupõe a adopção de uma postura mais 

inclusiva e um roteiro que clarifica qual é a contribuição de cada um neste processo, o que contribuirá para a reduzir 

a vulnerabilidade do país. 

Diário de Moçambique, 07 de Outubro de 2021, Pag. 03 

Frelimo diz estar feliz com andamento do Acordo de Paz Definitiva: O secretário-geral da Frelimo, Roque Silva, 

considera que, volvidos dois anos, após a assinatura de Acordo de Paz Definitiva entre o Governo e Renamo, as 

partes signatárias desenvolveram confiança para o bom andamento do processo. Entretanto, a não colaboração de 

alguns membros da Junta Militar da Renamo atrapalha, em certa medida, o desiderato da paz efectiva. Este é o 

segundo ano em que o país assinala a data da assinatura do Acordo de Paz Definitiva. Em entrevista exclusiva ao “O 

País”, o secretário-geral da Frelimo, Roque Silva, considera que houve avanços significativos no processo de DDR. 

Entretanto, Roque Silva aponta a falta de colaboração por parte de alguns membros da Junta Militar da Renamo 

como um caso a não ignorar.  

Disponível em: https://www.opais.co.mz/frelimo-diz-estar-feliz-com-andamento-

do-acordode-paz-definitiva/,  consultado no dia 06 de Agosto de 2021 pelas 

22h50min 

Confiança e diálogo Nyusi-Momade mantêm esperança de paz definitiva: Passados dois anos desde que o acordo 

de paz definitiva foi assinado, em Maputo, no dia 6 de Agosto de 2019, pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, e 

o da Renamo, Ossufo Momade, o Instituto para Democracia Multipartidária (IMD) considera que a confiança e 

diálogo permanente entre os signatários têm desempenhado um papel importante para a manutenção da esperança 

no país. Isto acontece, de acordo com esta organização da sociedade civil, não obstante o momento adverso 

marcado pela instabilidade na zona centro, tendo como protagonista a Junta Militar da Renamo, ataques terroristas 

em Cabo Delgado e o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração (DDR) ainda em curso e a 

pandemia da Covid-19.  

 Jornal Diário de Moçambique, 06 de Agosto de 2021, Pag.4 

A Renamo diz que o governo não está a cumprir com o acordado. O secretário-geral da Renamo André Magimbire, 

afirmou nessa sexta-feira (18h06), na província de Dondo em Sofala, que o governo não está cumprir o acordo na 

íntegra no âmbito do DDR, Magimbire que falava aos membros da sua formação política, referia-se a integração dos 

antigos guerrilheiros da Renamo nas forças de defesa e segurança (FDS), nomeadamente 36 combatentes que depois 

https://www.cartamz.com/index.php/politica/item/7461-presidente-da-renamo-defende-comissao-para-reconciliacao-em-mocambique
https://www.cartamz.com/index.php/politica/item/7461-presidente-da-renamo-defende-comissao-para-reconciliacao-em-mocambique
https://www.opais.co.mz/frelimo-diz-estar-feliz-com-andamento-do-acordode-paz-definitiva/
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serviriam para segurança da liderança deste partido outros 362 que vão pertencer as unidades da polícia de 

Moçambique. As listas foram alegadamente emitidas no princípio deste ano e Magimbire acrescentou que do 

governo, a Renamo sempre recebe uma resposta de que o trabalho está em curso. Entretanto não se vê resultados. 

Apelou na ocasião para que o grupo de contacto trabalhe para que as coisas fluam.  

(Jornal da noite STV, 18 de Junho de 21, 19h55). 

 

Mudanças sociais, económicas e políticas substanciais  

A ideia de mudanças sociais, económicas e políticas, apesar de serem introduzidas de forma tímida, podem ser vistas 

no processo de reconciliação de Moçambique. Quando olhamos para mudanças económicas, podemos citar por 

exemplo, acção de governo de através do é o estabelecimento e implementação do Projecto DELPAZ, que foi lançado 

pelo Governo e seus parceiros, com o objectivo de promover o desenvolvimento económico local nas comunidades 

afectados pelo conflito político-militar, devendo abranger 14 distritos das províncias de Tete, Manica e Sofala14.  

Em relação, a mudanças políticas e sociais, o governo não conseguiu concretizar este princípio, talvez seja forma 

visível de demonstrar uma fragilidade em construir e desenvolver uma visão para o futuro, saber lidar com as 

diferenças, ou ainda a ideia de obtenção de equidades entre os grupos existentes. E este facto, foi verificado por 

várias partes envolvidas no conflito, como é o caso da Renamo e outras instituições.  Como por exemplo, sugeriu o 

secretário do Partido Renamo que se deve pensar no estabelecimento de um projecto para ajudar as comunidades 

a acolher os antigos combatentes15. Seria talvez esta visão de como são recebidos os comandantes em nossas 

comunidades depois de conflitos, talvez não seria “Kuphalha”16, é necessário que o governo e as partes envolvidas 

neste conflito sejam não só financiados, refiro-me aos subsídios de reintegração, mais saber como reintegrar em 

uma sociedade cheia de mistérios culturais. 

Ou ainda poderíamos citar o exemplo da Renamo queixa-se de atrasos nos apoios a ex-guerrilheiros em 

Moçambique17. Percebe-se que o governo desenhou uma forma de resolver o problema, mas ele mesmo não está 

financeiramente preparado para concretizar seu plano. E que prova isto, é o facto deste depender de um apoio 

externo.  

 

Noticias usadas neste princípio:  

Presidente da Renamo defende comissão para reconciliação em Moçambique: O presidente da Resistência 

Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição, defendeu ontem a criação de uma comissão para 

a reconciliação no país, considerando que o "povo moçambicano está cansado de guerras". "Não podemos falar só 

da paz, mas também da reconciliação e, por isso, tenho pensado que era possível que pudéssemos criar uma 

comissão para reconciliação nacional", disse comunicação social Ossufo Momade. Para o presidente da Renamo, o 

"povo moçambicano está cansado de guerras" e, por isso, a pacificação do país é "irreversível". "A única saída é 

termos uma paz efectiva é uma reconciliação", frisou Ossufo Momade.  

 
14 Diário de Moçambique, 15 de Outubro de 2021, Pag. 03 
15 Disponível em: https://www.dw.com/pt-002/renamo-queixa-se-de-atrasos-nos-apoios-a-ex-guerrilheiros-
em-mo%C3%A7ambique/a-59513284, consultado no dia 15 de Outubro de 2021, pelas 15h25min 
16 “Kuphalha” existe na língua e cultura dos que vão ser reintegrados?  
17 Disponível em: https://www.dw.com/pt-002/renamo-queixa-se-de-atrasos-nos-apoios-a-ex-guerrilheiros-
em-mo%C3%A7ambique/a-59513284, consultado no dia 15 de Outubro de 2021, pelas 15h25min 
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Disponível em: https://www.cartamz.com/index.php/politica/item/7461-

presidente-da-renamo-defende-comissao-para-reconciliacao-em-mocambique 

consultado no dia 16 de Março de 2021 (20h52) 

Sociedade Civil propõe criação de plataforma conjunta: O Instituto para a Democracia Multipartidária de (IMD) 

desafia a todas as forças vivas da sociedade moçambicana, para que se avance na criação de uma plataforma 

conjunta de paz e reconciliação como forma conciliar os interesses de todos os moçambicanos em prol do 

desenvolvimento e manutenção da paz efectiva no país. De acordo com director executivo do IMD, Hermenegildo 

Mulhovo, esta plataforma conjunta seria viabilizada mediante a adopção de uma agenda de paz e reconciliação 

nacional mais aberta e que garanta a participação de todos, o que pressupõe a adopção de uma postura mais 

inclusiva e um roteiro que clarifica qual é a contribuição de cada um neste processo, o que contribuirá para a reduzir 

a vulnerabilidade do país. 

Diário de Moçambique, 07 de Outubro de 2021, Pag. 03 

Frelimo diz estar feliz com andamento do Acordo de Paz Definitiva: O secretário-geral da Frelimo, Roque Silva, 

considera que, volvidos dois anos, após a assinatura de Acordo de Paz Definitiva entre o Governo e Renamo, as 

partes signatárias desenvolveram confiança para o bom andamento do processo. Entretanto, a não colaboração de 

alguns membros da Junta Militar da Renamo atrapalha, em certa medida, o desiderato da paz efectiva. Este é o 

segundo ano em que o país assinala a data da assinatura do Acordo de Paz Definitiva. Em entrevista exclusiva ao “O 

País”, o secretário-geral da Frelimo, Roque Silva, considera que houve avanços significativos no processo de DDR. 

Entretanto, Roque Silva aponta a falta de colaboração por parte de alguns membros da Junta Militar da Renamo 

como um caso a não ignorar.  

Disponível em: https://www.opais.co.mz/frelimo-diz-estar-feliz-com-andamento-

do-acordode-paz-definitiva/,  consultado no dia 06 de Agosto de 2021 pelas 

22h50min 

Confiança e diálogo Nyusi-Momade mantêm esperança de paz definitiva: Passados dois anos desde que o acordo 

de paz definitiva foi assinado, em Maputo, no dia 6 de Agosto de 2019, pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, e 

o da Renamo, Ossufo Momade, o Instituto para Democracia Multipartidária (IMD) considera que a confiança e 

diálogo permanente entre os signatários têm desempenhado um papel importante para a manutenção da esperança 

no país. Isto acontece, de acordo com esta organização da sociedade civil, não obstante o momento adverso 

marcado pela instabilidade na zona centro, tendo como protagonista a Junta Militar da Renamo, ataques terroristas 

em Cabo Delgado e o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração (DDR) ainda em curso e a 

pandemia da Covid-19.  

 Jornal Diário de Moçambique, 06 de Agosto de 2021, Pag.4 

A Renamo diz que o governo não está a cumprir com o acordado. O secretário-geral da Renamo André Magimbire, 

afirmou nessa sexta-feira (18h06), na província de Dondo em Sofala, que o governo não está cumprir o acordo na 

íntegra no âmbito do DDR, Magimbire que falava aos membros da sua formação política, referia-se a integração dos 

antigos guerrilheiros da Renamo nas forças de defesa e segurança (FDS), nomeadamente 36 combatentes que depois 

serviriam para segurança da liderança deste partido outros 362 que vão pertencer as unidades da polícia de 

Moçambique. As listas foram alegadamente emitidas no princípio deste ano e Magimbire acrescentou que do 

governo, a Renamo sempre recebe uma resposta de que o trabalho está em curso. Entretanto não se vê resultados. 

Apelou na ocasião para que o grupo de contacto trabalhe para que as coisas fluam.  

(Jornal da noite STV, 18 de Junho de 21, 19h55). 

 

Homens armados da Renamo estão em Maputo para serem reintegrados nas Forças de Defesa e Segurança: Um 

grupo de trinta e seis ex-combatentes da Renamo, que, dentro de dias, serão submetidos a uma formação para se 

https://www.cartamz.com/index.php/politica/item/7461-presidente-da-renamo-defende-comissao-para-reconciliacao-em-mocambique
https://www.cartamz.com/index.php/politica/item/7461-presidente-da-renamo-defende-comissao-para-reconciliacao-em-mocambique
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adaptarem aos padrões das Forças de Defesa e Segurança (FDS), chegaram a Maputo no dia 02 de Julho, em 

cumprimento da primeira fase do processo de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR) em 

Moçambique, anunciou André Madjibiri, secretário-geral da Renamo. 

(Jornal Canal de Moçambique, 14 de Julho de 2021, Pág:19) 

Chefe de Estado Maior da Renamo e Oito oficiais passam para vida civil: O chefe de Estado-Maior General do 

exército da Renamo, Timosse Maquize e outros oito oficiais com as patentes de coronel, major, capitão e 

superintendente, passaram para vida civil, no quadro do cumprimento da penúltima etapa do processo de DDR na 

província de Sofala. A desmobilização do último grupo desta parcela do pais não tem ainda data marcada, mais o 

mesmo, segundo apuramos, envolverá oficiais acantonados na base de Vunduzi, distrito de Gorongosa, de onde 

saíram os nove ex-soldados que ontem regressaram a convivência familiar. 

Jornal Diário de Moçambique, 18 de Agosto de 2021, Pag.03   

Há perseguição contra ex-guerrilheiros do DDR: André Madjibire, diz que antigos guerrilheiros receiam pela vida. 

Analista Dércio Alfazema defende que deveria haver um projeto educativo para ajudar comunidades a acolher os 

antigos combatentes. Em Moçambique, pelo menos 2.554 combatentes da Resistência Nacional Moçambicana 

(RENAMO), de um total de 5.262, continuam à espera da integração na vida civil no âmbito do processo de 

Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR). Segundo o secretário-geral da RENAMO, André Madjibire, 

parte destes combatentes continua em bases espalhadas um pouco por todo país. 

Disponível em: https://noticias.mmo.co.mz/2021/11/renamo-denuncia-

perseguicao-contra-ex-guerrilheiros-do-ddr.html#ixzz7Cn27kyeF,  Consultado em 20 

de Novembro de 2021 pelas 17h33min 

RENAMO queixa-se de atrasos nos apoios a ex-guerrilheiros em Moçambique: A Resistência Nacional 

Moçambicana (RENAMO), principal partido da oposição em Moçambique, queixou-se de atrasos nos pagamentos a 

guerrilheiros reintegrados na sociedade, que a União Europeia (UE), um dos financiadores, diz estarem a ser feitos. 

"Queremos fazer um apelo para que, enquanto se espera pela fixação de pensões, a comunidade internacional 

continue a pagar os seus subsídios [de reintegração]", destacou André Magibire, secretário-geral da RENAMO. O 

diriente falava esta quinta-feira (14.10) em Gôndola, centro do país, no lançamento do programa de pacificação 

DELPAZ - Desenvolvimento Local para a Consolidação da Paz em Moçambique. Após entregarem as armas, os 

guerrilheiros recebem um subsídio durante um período de alguns meses e depois são fixadas pensões, mas ambas 

as componentes estão atrasadas, referiu, sem detalhes. 

Disponível em: https://www.dw.com/pt-002/renamo-queixa-se-de-atrasos-nos-

apoios-a-ex-guerrilheiros-em-mo%C3%A7ambique/a-59513284, consultado no dia 

15 de Outubro de 2021, pelas 15h25min 

Renamo trabalha com Governo para fixação urgente de pensões: O partido Renamo reafirmou anteontem, em 

Sofala, que está a trabalhar afincadamente com o Governo, visando a fixação urgente das pensões vitalícias aos ex-

guerrilheiros desmobilizados no âmbito do processo de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR), 

tendo em conta a falta de pagamento que se regista a há ano. O facto foi dado a conhecer pelo secretário-geral 

desta formação política, André Magibire, à margem de um encontro ocorrido na Beira. 

Diário de Moçambique, 11 de Outubro de 2021, Pag. 02 

DELPAZ em 14 distritos de Sofala, Manica e Tete: Um projecto para a consolidação da paz, denominado programa 

DELPAZ, foi lançado ontem em Gondola, Manica, pelo Governo e seus parceiros, com o objectivo de promover o 

desenvolvimento económico local nas comunidades afectados pelo conflito político-militar, devendo abranger 14 

distritos das províncias de Tete, Manica e Sofala. Avaliado em 26 milhões de euros co-financiados pela União 

Europeia e a Áustria, o projecto terá uma duração de quatro anos (2021-2025), período durante o qual se pretender 

empoderar mulheres e homens. Os 14 distritos de Sofala, Manica e Tete são as regiões afectadas pelas acções da 

https://noticias.mmo.co.mz/2021/11/renamo-denuncia-perseguicao-contra-ex-guerrilheiros-do-ddr.html#ixzz7Cn27kyeF
https://noticias.mmo.co.mz/2021/11/renamo-denuncia-perseguicao-contra-ex-guerrilheiros-do-ddr.html#ixzz7Cn27kyeF
https://www.dw.com/pt-002/renamo-queixa-se-de-atrasos-nos-apoios-a-ex-guerrilheiros-em-mo%C3%A7ambique/a-59513284
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Renamo, compreendendo Doa, Moatize e Tsangano (Tete) Bárue, Gondola, Guro, Macossa e Tambara, (Manica) e 

Chemba, Cheringoma, Chibabava, Gorongosa, Machanga e Maringue (Sofala). O evento, que contou com a 

participação dos secretários de Estado de Tete, Manica e Sofala, Elisa Zacarias, Edson Macuácua e Stella da Graça 

Pinto Novo Zeca, foi orientado pela ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Macamo. 

Diário de Moçambique, 15 de Outubro de 2021, Pag. 03 

Desmobilizados da Renamo continuam sem subsídios há mais de seis meses: Os cerca de mil combatentes da 

Renamo, que passaram à vida civil no ano passado, no âmbito do processo de DDR, todos da província de Sofala, 

continuam sem subsídio há mais de seis meses e ainda não há datas para o problema ser resolvido, mesmo depois 

do encontro que Ossufo Momade, presidente do partido,  manteve com o corpo diplomático. O problema foi 

levantado por antigos combatentes em princípio do mês passado, numa reunião com o secretário-geral do partido, 

no distrito de Dondo. Um mês depois, a situação prevalece e é mais preocupante, pois, apesar de todos os contactos 

efectuados até agora pela liderança deste partido, não encontraram solução, segundo disse o próprio presidente da 

“perdiz”.  

Jornal da noite STV, 08 de Setembro de 2021 pelas 20h10min & Disponível em: 

https://www.opais.co.mz/desmobilizados-da-renamo-continuam-sem-salarios-ha-

mais-de-seis-meses/ Consultado em 08 de Setembro de 2021 pelas 20h22min 

Moçambique: Processo de DDR divide Embaixador da UE e a RENAMO: O embaixador da União Europa (UE) no 

país, António Sánchez-Benedito Gaspar garante que o processo de DDR em Moçambique está a decorrer “muito 

bem”, assegurando que os subsídios aos desmobilizados estão a ser pagos. Em Moçambique, o processo de 

Desmobilização, Desarmamento e Reintegração (DDR) dos ex-guerrilheiros da Resistencia Nacional Moçambicana 

(RENAMO), principal partido da oposição está a decorrer "muito bem”, garante o embaixador da União Europa 

(EU) no país, António Sánchez-Benedito Gaspar. O diplomata que falava na última sexta-feira (03.09) na cidade de 

Nampula, assegurou que os desmobilizados da RENAMO, no âmbito do DDR estão a receber os seus subsídios com 

os recursos disponíveis. 

Disponível em: https://www.dw.com/pt-002/mo%C3%A7ambique-processo-de-

ddr-divide-embaixador-da-ue-e-a-renamo/a-59085819, Consultado aos 06 de 

setembro de 2021 pelas 18 h42 

Pensões devem ser Pagas com fundos do Estado: O representante pessoal do Secretario geral das Nacoes Unidas, 

Mirko Manzoni, citado pelo Jornal Svana de 13 de Agosto corrente, assegura ter terminado o pagamento da 

compensação de um ano para o grupo de antigos guerrilheiros da Renamo que hoje presta. O próximo passo, 

segundo, Manzoni é o de os mesmos passarem a auferir as pensões atrasadas dos mecanismos estabelecidos pelo 

Estado. Ainda esclareceu que as referidas pensões devem ser pagas através dos fundos públicos, o que equivale 

dizer que é da responsabilidade do Governo e que a comunidade internacional pode apoiar no pagamento desse 

encargo.    

Diário de Moçambique, 17 de Agosto de 2021, Pag.04 

Demora de pagamento de pensões após DDR preocupa desmobilizados: Pelo menos 988 desmobilizados da 

Renamo no âmbito do processo de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR), em Sofala, estão de costas 

viradas com o Governo pela demora no processo de fixação de suas pensões e falta de pagamento de valores da 

reintegração. Cristóvão Soares, desmobilizado da Renamo, realçou que tinha uma iniciativa de reforçar a sua 

mercearia com o valor da reintegração que lhe seria entregue depois do processo, mas nada disso está acontecer 

porque não está a ter o dinheiro, pedindo ao Governo para rever a situação. Muitos projectos de agricultura foram 

desenhados e nada disso está avançar por falta de valores. Disse que antes da desmobilização, os militares da 

Renamo em Sofala não tinham problemas de alimentação nas suas bases, porque o partido criava todas as 

condições.  

https://www.opais.co.mz/desmobilizados-da-renamo-continuam-sem-salarios-ha-mais-de-seis-meses/
https://www.opais.co.mz/desmobilizados-da-renamo-continuam-sem-salarios-ha-mais-de-seis-meses/
https://www.dw.com/pt-002/mo%C3%A7ambique-processo-de-ddr-divide-embaixador-da-ue-e-a-renamo/a-59085819
https://www.dw.com/pt-002/mo%C3%A7ambique-processo-de-ddr-divide-embaixador-da-ue-e-a-renamo/a-59085819
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Jornal Diário de Moçambique, 10 de Agosto de 2021, Pág.4 & Jornal da Tarde STV, 

09 de Agosto de 2021, 13h12min & Disponível em: https://www.opais.co.mz/cerca-

de-mildesmobilizados-da-renamo-sem-salarios-ha-seis-meses/ consultado aos 09 de 

Agosto de 2021 pelas 20h45min & Disponível em: 

https://www.lusa.pt/lusofonia/Mo%C3%A7ambique/article/2021-08-

10/34111200/cerca-demil-ex-guerrilheiros-da-renamo-sem-pens%C3%A3o-

h%C3%A1-seis-meses  Consultado em 10 de Agosto de 2021 pelas 19h53min & 

Disponível em https://clubofmozambique.com/news/mozambique-six-months-of-

no-subsidy-for-989- demobilised-renamo-fighters-o-pais-198741/ consultado no dia 

10 de Agosto de 2021 pelas 23h11min & 

 

Nota Conclusiva: Que reconciliação para 

Moçambique? 
A reconciliação em Moçambique existe somente no sentido de não se fazer a guerra aberta. Todos os outros passos 

e processos positivos de reconciliar estão ausentes dos discursos e comportamentos dos actores políticos e sociais 

no país. Por um lado, porque o diálogo político só é aceite no país pela FRELIMO no contexto da violência armada, e 

por outro porque a RENAMO, como segundo protagonista da violência, não aceita que actores que professam outras 

formas de resistência e de contestação sejam incluídos nos processos de diálogo. Os actores sociais continuam 

relutantes e aparentemente receosos de promover movimentos populares contra a guerra e pela reconciliação, tal 

como tem acontecido noutros países fustigados pela violência. Sendo assim 

1) Continuamos com uma visão parcial da sociedade, sem interdependência e diversidade; 

2) O passado é usado como instrumento de acesso ao poder e recursos com base na 

consanguinidade,  
3) A ideia de “nós” contra “eles” é promovida como forma de deslegitimar a livre circulação e debate de ideias 

(e até mesmo desvalorizar o mérito dos indivíduos); 

4) Existe uma ausência total da valorização das histórias locais (culturais e de engajamento político) como 

relevantes na construção de um Moçambique plural; 

5) Os processos políticos se tornaram ainda mais centralizados, e a descentralização trouxe ainda mais o poder 

executivo do Presidente para o nível local, ao contrário da intenção que era de aumentar o conteúdo local 

na governação.   

Pode-se dizer que novas guerras ou episódios de contestação armada são o cenário mais provável a sair do actual 

processo de reconciliação no país.  

 

Anexo 1: Abordagens à reconciliação 
A ideia de Reconciliação é controversa porque esta é vista em vários contextos espelhando a realidade vivida por 

cada autor (Lederach (1997), Villa-Vicencio (2004), Ferreira (2005), Hirsch (2012), Collier (2007)),. Apesar destas 

ideias divergentes a Organização das Nações Unidas (ONU) no seu manual de Resolução de Conflitos (2001:05)18 , 

 
18 Manual de Resolução de Conflitos (2001, Primeira Edição 2001   

https://www.opais.co.mz/cerca-de-mildesmobilizados-da-renamo-sem-salarios-ha-seis-meses/
https://www.opais.co.mz/cerca-de-mildesmobilizados-da-renamo-sem-salarios-ha-seis-meses/
https://www.lusa.pt/lusofonia/Mo%C3%A7ambique/article/2021-08-10/34111200/cerca-demil-ex-guerrilheiros-da-renamo-sem-pens%C3%A3o-h%C3%A1-seis-meses
https://www.lusa.pt/lusofonia/Mo%C3%A7ambique/article/2021-08-10/34111200/cerca-demil-ex-guerrilheiros-da-renamo-sem-pens%C3%A3o-h%C3%A1-seis-meses
https://www.lusa.pt/lusofonia/Mo%C3%A7ambique/article/2021-08-10/34111200/cerca-demil-ex-guerrilheiros-da-renamo-sem-pens%C3%A3o-h%C3%A1-seis-meses
https://clubofmozambique.com/news/mozambique-six-months-of-no-subsidy-for-989-%20demobilised-renamo-fighters-o-pais-198741/
https://clubofmozambique.com/news/mozambique-six-months-of-no-subsidy-for-989-%20demobilised-renamo-fighters-o-pais-198741/
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entende que a reconciliação são um conjunto de acções de aproximação depois ou durante um conflito, numa 

situação em que as partes envolvidas apresentam relações deterioradas. Acrescenta que este processo é importante 

nos casos em que existe uma forte interdependência, quando não é possível manter barreira física ou emocional 

entre as partes em conflito.  

Segundo Villa-Vicencio (2004: 0619), reconciliação «pode significar um acordo para fazer cessar as mortes entre as 

partes». No entanto, também pode se definir a reconciliação como sendo um processo social que implica o 

reconhecimento mútuo do sofrimento passado e a transformação de atitudes e comportamentos destrutivos em 

relações construtivas para uma paz sustentável» (Brounéus, 2008: 29420, nossa ênfase). Assim, estes autores 

convergem em suas definições na medida em que veem a reconciliação como um acordo entre as partes, e existe 

um reconhecimento da existência de um conflito. Por seu turno, Brounéus acrescenta a ideia de transformação de 

atitudes, comportamentos destrutivos em relações construtivas para paz, isto é, reconhece que é relevante o 

reconhecimento, mais é necessário que haja uma transformação das partes envolvidas no conflito e dota-las de 

ações viradas para paz.  

Aparentemente distintos, os conceitos acima apresentados apresentam uma visão completa do processo de 

reconciliação nos Estados pós-conflito. Mas neste texto pretende-se ter como base a ideia de reconciliação 

apresentada por Hamber e Kelly, que definem a reconciliação como o processo de lidar com relações conflituosas e 

fracturadas, [que] tem geralmente cinco vertentes interligadas: (1) criação de uma visão comum de uma sociedade 

interdependente e justa; (2) reconhecimento do passado e lidar com ele, (3) construção de relações positivas, (4) 

significativas mudanças culturais e de atitude, (5) substanciais mudanças sociais, económicas e políticas (Hamber & 

Kelly, 2009: 291-292)21.  

A primeira vertente que esta ligada, (1) a criação de uma visão de uma sociedade interdependente e justa, segundo 

(Hamber & Kelly, 2009: 291-292) é um acto que requer um envolvimento e engajamento de todos os níveis sociais, 

isto é, apesar de indivíduos de mesma sociedade possuírem opiniões ou crenças políticas diferentes, a articulação 

de uma visão comum de uma sociedade interdependente, justa, equitativa, aberta e diversa é uma parte crítica de 

qualquer processo de reconciliação. 

A segunda vertente (2) que esta ligada ao reconhecimento do passado e lidar com ele, remete-nos a ideia de que a 

verdade do passado, com todas as suas dores, sofrimentos e perdas, deve ser reconhecida, e os mecanismos 

implementados devem proporcionar justiça, cura, restituição ou reparação e restauração (incluindo o pedido de 

desculpas se necessário, e medidas destinadas a reparar os danos). Para construir a reconciliação, os indivíduos e as 

instituições precisam reconhecer seu próprio papel nos conflitos do passado, aceitando e aprendendo com ele de 

forma construtiva para garantir a não repetição. 

A (3) construção de relações positivas, estabelece que após o conflito violento, relacionamentos precisam ser 

construídos ou renovados, abordando questões de confiança, preconceito e intolerância no processo. Este facto 

resulta em aceitar tanto pontos em comum quanto diferenças, e abraçar e se envolver com aqueles que são 

diferentes de nós. 

Em relação as (4) significativas mudanças culturais e de atitude, os autores sugere que estas ocorrem quando a 

cultura da suspeita, do medo, da desconfiança e da violência é destruída e se abrem oportunidades e espaços nos 

quais as pessoas podem ouvir e ser ouvidas. É desenvolvida uma cultura de respeito pelos direitos humanos e pelas 

 
19 Villa-Vicencio, C. (2004). «Reconciliation». In: C. Villa-Vicencio & E. Doxtader (eds.). Pieces of the Puzzle: 
Keywords on Reconciliation and Transitional Justice. Cidade do Cabo: Institute for justice and Reconciliation, 
pag. 3-58. 
20 Brounéus, K. (2008). «Truth-telling as talking cure? Insecurity and retraumatization in the Rwandan Gacaca 
Courts». Security Dialogue. pag. 55-76.  
21 Hamber, B. & Kelly, G. (2009). «Beyond coexistence: towards a working definition of reconciliation». In: J. R . 
Quinn (ed.). Reconciliation(s): Transitional Justice in Postconflict Societies. Montreal: McGill-Queen’s University 
Press, pag. 286-310.  
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diferenças humanas, criando um contexto para que cada cidadão se torne um participante ativo da sociedade e sinta 

um sentimento de pertença.  

E por último temos as (5) substanciais mudanças sociais, económicas e políticas, para este actores o autores 

apresenta a ideia de que as estruturas sociais, econômicas e políticas que deram origem ao conflito e ao 

estranhamento são identificadas, reconstruídas ou tratadas e transformadas. Esta vertente também pode ser 

pensada como se tratando de igualdade e / ou obtenção de equidade entre grupos. Assim, podemos perceber que 

cada um destes elementos apresentado pelos autores conjugados mutuamente, permitem abordar a reconciliação 

de forma ampla, envolvendo vários níveis das relações sociais.   

 

FIM 
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O Centro de Estudos de Paz, Conflitos e Bem-estar (CEPCB) é uma organização moçambicana 

criada com o objetivo de contribuir, através de estudos, formações e debates, na promoção de 

ideais e práticas de pacificação, resolução de conflitos e bem-estar. 

Actualmente, o CEPCB tem disponibilizado material ligado a violência em Moçambique designado 

Conflict Weekly e resumo de notícias sobre Covid denominado Covid Diary. As publicações do 

CEPCB são de acesso livre na página www.cepcb.org.mz e também podem ser solicitadas através 

do envio de um e-mail para a instituição: info@cepcb.org.mz. Para estar sempre actualizado, pode 

também nos seguir no facebook:  https://www.facebook.com/cepcb.centro 

. 

 

The CEPCB brings weekly to citizens, politicians, and other decision-makers in the civil, community, and 

state fields, an analysis of violence in the country. This analysis shows how violence unfolds, and is 

organised into specific analytical categories. Violence in Mozambique appears not only to be a common 

practice among political actors in the struggle for power, but also an instrument of production and 

reproduction of social, economic, and even individual survival relationships. It is CEPCB's perception that 

the constancy of "violence" may be blocking the capacity to build a society of peace and prosperity. The 

different manifestations of violence seem to be intersecting and creating a rationality that builds the 

citizen as a political subject product of violence in Mozambique, and also builds violence as an act of 

citizenship. 
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