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Existem várias iniciativas de organizações, de individualidades académicas e outras, que estudam 

o conflito em Cabo Delgado. Foram realizados os primeiros estudos que procuram ter uma 

aproximação geral aos fenómenos. Algumas conferências foram realizadas e, em todas elas, foi 

notório o interesse de várias organizações e de cidadãos: instituições públicas, instituições 

relacionadas com as igrejas, organizações da sociedade civil, pesquisadores, académicos, 

estudantes. 

 

Numa análise geral sobre os enfoques das pesquisas, das preocupações manifestadas nos 

debates públicos e em texto vários publicados, é consenso que: (1) existem factores históricos e 

regionais a considerar; (2) a realidade é complexa e exige pesquisas interdisciplinares; (3) a 

importância de haver coordenação entre as instituições de pesquisa e entre estas com outras 

organizações interessadas no assunto; (4) o discurso oficial refere interesses e agentes internos e 

externos, acções de banditismo, desconhecimento das motivações e das hierarquias para 

eventuais negociações; (5) a comunidade islâmica rejeita algum envolvimento com os 

"insurgentes", estando o assunto integrado em conflitos internos dentro de vários grupos 

islâmicos; (6) as igrejas (sobretudo a católica e a muçulmana) têm manifestado preocupação pelas 

consequências do conflito, sobretudo junto das populações afectadas, apelando para a paz.  

 

Apesar da importância metodológica e dos pressupostos de pesquisa e a não-rejeição de 

qualquer hipótese, poucos são os discursos ou as análises que referem a possibilidade de 

eventuais interesses do capital investidor no gás numa situação de instabilidade; ou o interesse 

das agências de segurança e de serviços de segurança e militares; ou, o eventual envolvimento 

de interesses e hierarquias do sistema político relacionado com tráfico de recursos naturais; ou a 

relação com o terrorismo internacional e o Estado Islâmico e as relações regionais. 

 

A maioria das pesquisas em curso e as diferentes opiniões enfocam, sobretudo, na influência do 

radicalismo islâmico, da pobreza, dos conflitos de terras, do débil acesso às instituições do poder 

a nível local, da desigual distribuição dos recursos e dos serviços públicos, do terrorismo islâmico 

e das conexões destes possíveis factores de conflito com as relações étnicas locais (sobretudo 

entre macondes, macuas e mwanis). Alguma análise foi feita numa perspectiva histórica, no 

sentido de verificar as alterações no domínio étnico sobre esses factores de conflito, em termos 

de etnias mais ou menos suportadas e apoiantes dos poderes antes e depois da independência. 

Por agora, parece não ser possível concluir sobre quais os vectores motivacionais que geraram, 

inicialmente, os confrontos militares e se esse(s) vector(es) se alteraram no tempo. As pesquisas 

realizadas são ainda gerais, pouco aprofundadas, sem evidências empíricas e, em alguns casos, 

assumem pressupostos de partida pré-estabelecidas.  

 

Pela natureza das acções violentas constata-se que, inicialmente, os alvos eram, principalmente, 

as instituições e infra-estruturas públicas e que, posteriormente, ganharam maior importância 
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acções de violência contra cidadãos, casas de pessoas, roubo de alimentos, etc. Isto é, se 

inicialmente se poderia especular, através dos alvos e formas de actuação com métodos 

característicos do radicalismo islâmico, muitas das acções posteriores têm natureza de 

banditismo, que podem estar relacionado com eventuais grupos de inspiração islâmica. 

 

Em termos puramente militares, assiste-se a um aumento da natureza violenta e da frequência e 

do alargamento do espaço de conflito. São notórias as dificuldades das forças de defesa e 

segurança em controlar a situação. Não é evidente que as acções violentas sejam territorialmente 

e/ou etnicamente selectivas. Existem certamente intervenções e apoios militares, directos e 

indirectos, de países e de organizações com interesses na exploração do gás. As consequências 

das recentes ofensivas das FADM, apoiadas por forças externas, estão por ser apuradas e 

dependem de múltiplos factores (militares, económicos e sociais), tal como é a complexidade da 

situação. 

 

Em consequência da situação militar, existem sinais de um descontrolo e de incapacidade das 

instituições públicas exercerem as suas funções de Estado, havendo sinais de um Estado militar 

ou a caminho, naquele território, de um Estado falhado.  

 

O défice de Estado e a gestão militar do território, em contexto de conflito armado, limita ou 

impede as liberdades dos cidadãos naquele território, existindo agressões aos direitos humanos, 

fazem-se perseguições e prendem-se jornalistas, assassinam-se pessoas, queimam-se bens de 

cidadãos. Pesquisadores são impedidos de realizar trabalho de campo, são retidos nas esquadras 

da polícia. Não existe comunicação do Estado sobre a realidade, processos jurídicos foram 

concluídos sem qualquer comunicação à sociedade, provavelmente justificado pelo segredo de 

Estado, mas que os cidadãos, de múltiplas formas, acabam por saber. O que falta para um Estado 

falhado? 

 

Algumas embaixadas, agências de cooperação e multinacionais, procuram compreender os 

fenómenos e financiam estudos segmentando a sociedade civil, grupos de pesquisa e mesmo 

procuram influenciar pressupostos de partida pré definidos. As organizações da sociedade civil e 

empresas de consultoria esforçam-se, de múltiplas formas, para aceder, de forma 

competitiva/concorrencial, aos recursos que promovem a organização, e procuram organizar-se 

e estruturar-se para a realização das pesquisas. Como em outros casos, a academia (pública e 

privada) pouco ou nada investiga e debate o assunto, refugiando-se num silêncio não-académico 

e, sim, de carreirismo profissional e bajulismo político-partidário. 

 

Em resumo, a situação de Cabo Delgado é: (1) complexa e necessita ser abordada de forma 

multidisciplinar, indutiva e sem pressupostos e hipóteses fixados à partida; (2) necessário o 

envolvimento das instituições públicas (incluindo de segurança e militares); (3) a pesquisa deve 

ser realizada em liberdade e autonomia; (4) a cooperação e empresas multinacionais deveriam 

participar na discussão e na execução de medidas concretas para a solução do conflito; (5) 

partindo dos pressupostos acima referidos neste parágrafo e, em particular, a eventual dimensão 

regional e internacional do conflito, sugere-se a inclusão de parceiros internos e externos credíveis 

e com capacidade executiva.  

 

Igualmente, a solução do conflito a longo prazo só acontecerá com intervenções combinadas de 

redução da pobreza e das desigualdades de rendimento através da criação de oportunidade de 

geração de riqueza socialmente alargada, de acesso aos serviços e ao poder executivo e 

representativo, local e provincial, mais democracia participativa, educação da cidadania para a 

tolerância. A história recente e de média duração indica que um exército regular dificilmente 
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derrota guerras de guerrilha e formas de terrorismo sem face, sem hierarquia e linhas de 

comando, e, possivelmente, com uma ideologia e sustentação filosófica de anti-Estado.  

 

É importante que exista uma plataforma que envolva o Estado, os interesses económicos, a 

sociedade civil (incluindo as igrejas), as comunidades locais, todos, que de forma organizada, 

estejam unidos no objectivo de eliminar a violência, reduzir a pobreza e as desigualdades sociais 

e territoriais e mais democracia participativa. A solução não pode, nem deve ser, somente militar 

e é por essa via que o governo mais está empenhado. Deste modo, poderemos ter o fim dos tiros, 

raptos, assassinatos e queima de bens, mas não teremos a paz e menos a reconciliação. Os 

factores do conflito permanecerão. Esta é mais uma prova da (in)capacidade do Estado (e da 

Frelimo) de construir a unidade e, finalmente, a Nação moçambicana. 

 


