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O documento de trabalho (Working Paper) OBSERVADOR RURAL (OMR) é uma publicação do 

Observatório do Meio Rural. É uma publicação não periódica de distribuição institucional e 

individual. Também pode aceder-se ao OBSERVADOR RURAL no site do OMR 

(www.omrmz.org). 

 

Os objectivos do OBSERVADOR RURAL são:  

 Reflectir e promover a troca de opiniões sobre temas da actualidade moçambicana e 

assuntos internacionais. 

 Dar a conhecer à sociedade os resultados dos debates, de pesquisas e reflexões sobre 

temas relevantes do sector agrário e do meio rural. 

 

O OBSERVADOR RURAL é um espaço de publicação destinado principalmente aos 

investigadores e técnicos que pesquisam, trabalham ou que tenham algum interesse pela área 

objecto do OMR. Podem ainda propor trabalhos para publicação outros cidadãos nacionais ou 

estrangeiros.  

 

Os conteúdos são da exclusiva responsabilidade dos autores, não vinculando, para qualquer efeito 

o Observatório do Meio Rural nem os seus parceiros ou patrocinadores. 

 

Os textos publicados no OBSERVADOR RURAL estão em forma de draft. Os autores agradecem 

contribuições para aprofundamento e correcções, para a melhoria do documento final.
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INVESTIMENTOS, ASSIMETRIAS E MOVIMENTOS DE PROTESTO NA 

PROVÍNCIA DE TETE 

João Feijó1 

 

Resumo: 

 

O texto pretende analisar a distribuição do grande investimento económico pelos diferentes 

distritos da província de Tete, procurando identificar impactos socio-económicos, a emergência 

de novos problemas sociais e respectivas formas de protesto. 

 

Na análise constata-se a concentração do grande investimento no eixo Tete-Moatize, a reboque 

da indústria extractiva, alimentando assimetrias sócio-espaciais e atraindo movimentos 

migratórios, que concorreram para a saturação das infraestruturas urbanas.  

 

Não obstante o carvão de Moatize ter constituído o símbolo de desenvolvimento da província de 

Tete, a realidade é que as populações deste distrito apresentavam, em 2014/5, um dos mais baixos 

índices de rendimento médio desta província, traduzindo a persistência e agravamento de 

fenómenos de pobreza. Os dados fornecidos pelo Inquérito ao Orçamento das Famílias vêm 

levantar sérias reservas em torno dos benefícios trazidos pela exploração do carvão para as 

comunidades locais. Os impactos ambientais resultantes da exploração deste minério, os 

polémicos processos de reassentamento e diversos conflitos laborais tornaram o eixo Tete-

Moatize, assim como o distrito de Marara, em focos de descontentamento e de protesto, 

politicamente capitalizáveis pelas forças da oposição.  

 

O texto conclui que, num cenário de oportunismo generalizado, a penetração do grande capital 

fez emergir novas desigualdades sociais, gerador de uma cultura política mais participativa entre 

as populações mais afectadas, aumentando a tensão entre a sociedade civil e o Governo. 

 

 

Palavras-chave: Investimento, Tete, Pobreza, Movimentos Sociais, Conflitos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 João Feijó é sociólogo, Doutor em Estudos Africanos e investigador do Observatório do Meio Rural. Um 

especial agradecimento a Borges Mafigo (Justiça Ambiental) pela assistência na recolha de dados no terreno 

e pelo apoio prestado ao nível da tradução linguística; assim como a Júnior Lindberg (Universidade 

Estadual de São Paulo – UNESP) pelo apoio prestado no mapeamento em ArcGIS. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Ao longo da última década, a província de Tete constituiu um dos centros das atenções em 

Moçambique, sobretudo pelo grande crescimento da indústria extractiva. Contudo, se a 

implementação de grandes projectos mineradores proporcionou a dinamização de diversos 

negócios, não deixou de ser responsável por novos problemas, relacionados com impactos 

ambientais, reassentamentos populacionais, diminuição das capacidades produtivas e 

desigualdades sociais. Num quadro de reduzida transparência e de oportunismo generalizado, 

aumentaram os cenários de tensão e de conflitualidade, emergindo movimentos sociais, nem 

sempre organizados, questionando a forma de distribuição de recursos de poder escassos, assim 

como problemas do foro ambiental. 

 

Em termos gerais, este texto pretende analisar o impacto da penetração do capital e da emergência 

de novos sistemas de produção ao nível da transformação dos movimentos sociais na província 

de Tete. Em termos específicos, após uma contextualização inicial acerca das diferentes culturas 

políticas em Moçambique e do grande investimento económico na província pretende-se, num 

segundo momento, analisar as dinâmicas das organizações da sociedade civil na província, 

estruturando-as nos sistemas de produção locais. Num terceiro momento procura-se analisar os 

emergentes problemas sociais, geradores de dinâmicas de protesto, assim como as respectivas 

formas de manifestação. Finalmente, pretende-se aferir as estratégias reactivas dos órgãos de 

poder, relativamente aos movimentos de protesto. 

 

 

2. “PACÍFICOS” OU “CONFUSOS”? – UMA REFLEXÃO SOBRE A CULTURA 

POLÍTICA MOÇAMBICANA 

 

Na compreensão dos impactos socioeconómicos da penetração do grande capital, importa atender 

à forma como as populações moçambicanas, em geral, têm reagido aos processos de governação, 

discutindo as diferentes culturas políticas existentes no território nacional. 

 

Num país com um grande historial de violência2, ao longo dos últimos anos, muito se tem escrito 

sobre a cultura política dos moçambicanos, das suas formas de protesto ou de resistência. De uma 

forma genérica, a representação da cultura política dos moçambicanos tem sido estruturada em 

torno de dois ideais tipo3.  

                                                           
2 Nos últimos 52 anos, o território moçambicano esteve em conflito armado durante metade desse período 

(1964-1974; e 1976-1992). A guerra dos 16 anos foi responsável por cerca de um milhão de mortos, 4,5 

milhões de desalojados, 50.000 pessoas amputadas, milhares de crianças-soldado. As crianças foram 

submetidas a repetidas experiências traumáticas: “ameaças de morte, terror, agressões, processos 

sistemáticos de desumanização, fome, sede, malnutrição, exploração pelo trabalho, abuso sexual, 

envolvimento em actos militares” (Serra, 2003: 9). Durante as décadas de 1970 e 1980, dezenas de milhares 

de moçambicanos viveram a experiência de campos de reeducação ou de deslocações forçadas (no âmbito 

da Operação Produção), tendo a pena de morte sido aplicada para crimes políticos ou económicos. 
3 Os “ideais tipo” weberianos constituem uma metodologia de análise sociológica para a compreensão da 

realidade. Trata-se da definição de dois conceitos opostos, estruturados em torno de um eixo, que não 

correspondem à realidade em si, mas que podem facilitar a sua compreensão, nomeadamente da variedade 

de fenómenos que ocorrem no Social. 

No panorama musical moçambicano esta oposição poderia ser expressa nos estilos musicais de MC Roger 

e de Azagaia. No vídeo-clip “Patrão é Patrão”, MC Roger ostenta um automóvel de luxo ao seu empregado, 

cantando numa vivenda com piscina e exibindo diversos objectos de valor simbólico (garrafas de whisky, 

charutos, vestuário italiano, telemóveis ou óculos escuros). A letra faz apelo ao conformismo e à 

legitimação de um sistema social fortemente hierarquizado, tal como demonstra a seguinte passagem: 

“Respeita o patrão / não faz confusão / gordo ou magro / ele é o patrão / alto ou baixo / ele é o patrão / 

com o salário atrasado / ele é o patrão / pobre ou rico / ele é o patrão”. No outro extremo, o músico 

Azagaia contesta as relações sociais no país, o engrandecimento oportunista, a ostentação não produtiva e 

a exploração social dos mais desprotegidos. A música “Povo no Poder” (alusiva às manifestações populares 



3 
 

Traduzida na expressão popular, frequentemente repetida, segunda a qual «o moçambicano é 

pacífico», uma primeira perspectiva salienta aspectos relacionados com a passividade das 

populações (sobretudo nos contextos mais rurais), com o seu conformismo relativamente à 

autoridade ou com a elevada distância hierárquica imposta nas relações sociais4. José Negrão 

(2003: 15) demonstra que em inúmeros contextos africanos a participação na vida associativa e 

nos processos de tomada de decisão está condicionada por questões relacionadas com o 

parentesco, com o género ou com a idade, sobretudo nas zonas rurais, pelo que a vida associativa 

tende a ser organizada verticalmente (Chabal e Daloz, 1999: 17-30), de acordo com lógicas 

patriarcais. A presença das designadas autoridades tradicionais – cujo poder tem sido 

instrumentalizado pelo Governo central no processo de dominação das maiorias rurais (Lourenço, 

2007: 64-74), e até mesmo de algumas populações urbanas – vem limitando a formação de uma 

voz pública alargada, gerando formas de “decentralized despotism” [despotismo descentralizado] 

(Mamdani, 1996: 25). Em termos económicos, as situações de pobreza e o envolvimento das 

populações na sobrevivência diária limitam o tempo disponível para o associativismo. As 

inúmeras assimetrias sociais e o atrofiamento das classes médias dificultam a formação de um 

grupo informado (Shenga e Mattes, 2008: 134-143) bem como a afirmação de um movimento 

social forte. Por outro lado, ao invés de promover a negociação não violenta, o partido no poder 

adopta, como estratégia, a absorção, neutralização ou exclusão dos adversários (Groelsema et al. 

2009: 24), cuja existência tende a ser encarada como um sinal de fraqueza do poder vigente, 

boicotando ou intimidando inúmeras iniciativas políticas da oposição. Inevitavelmente, o partido 

no poder acaba por se confundir com o Estado e, inclusive, com a própria sociedade. Qualquer 

forma de organização - seja ela política, económica, sindical, religiosa, cultural, desportiva ou de 

qualquer outra índole – tende a ser entendida como um local de necessária penetração do partido 

(Biza, 2008: 58; Francisco et al., 2008: 26; Igreja, 2015). Como demonstram Groelsema et al. 

(2009: 30), as organizações de massas, tais como os sindicatos e as associações empresariais em 

Moçambique (normalmente a base sólida das forças da oposição) estão entre os mais alinhados 

com o partido no poder. Trata-se de uma concepção de poder que o transforma em objecto, a 

possuir o mais possível, e não tanto numa relação que deve ser negociada. Neste contexto 

desenvolve-se um clima de medo em relação às autoridades, reforçando-se uma cultura política 

de súbdito,5 conjugada com moldes paternalistas e clientelistas (Chabal e Daloz, 1999: 31-44). 

Granjo (2011) salienta, contudo, que o reconhecimento popular da autoridade advém da 

predisposição dos poderosos para se aproximarem paternalisticamente dos subordinados, 

assegurando condições dignas de subsistência. 

 

Esta ideia de harmonia local não deixa de ser justificada através da chamada ética ubuntu6, 

representando um código moral e uma filosofia ancestral africana, de cariz pré-colonial e assente 

                                                           
de 5 de Fevereiro de 2008 em Maputo e Matola) foi, inclusivamente, cantada nos motins de 1 e 2 de 

Setembro de 2010. 
4Na linha do pensamento de Marx (1984), por se manterem isolados entre si e por não possuírem uma 

organização política, os camponeses não seriam capazes de se representar ou de se constituírem numa classe 

reivindicativa. Marx analisava os camponeses como conservadores, apegados à terra e à pequena 

propriedade, sem consciência de classe e propensos a apoiarem a burguesia e, portanto, com uma vocação 

menos revolucionária que a classe proletária.  
5 Gabriel Almond e Sidney Verba (1963) definiram três tipos de culturas ao nível da participação política, 

que designaram de paroquial, de súbdito e de participativa. A cultura paroquial desenrola-se em estruturas 

de poder tradicional, politicamente descentralizadas e marcadas pela fraca visibilidade do Estado no dia-a-

dia das populações. Os indivíduos não se envolvem no processo político-administrativo. A cultura de 

súbdito desenvolve-se no contexto de uma estrutura política autoritária e fortemente centralizada. Os 

sujeitos têm consciência do quadro normativo imposto pelo Estado, mas não se envolvem nos processos de 

tomada de decisão nem têm expectativas de participação. Ao invés, na cultura de súbdito, os actores sociais 

adoptam atitudes passivas e obedientes perante as leis. A cultura participativa é característica dos sistemas 

democráticos, onde os indivíduos são politicamente mais activos e participantes. Os cidadãos reconhecem 

os seus direitos de cidadania e o dever do Estado de se sujeitar à vontade geral. Os autores assinalam que a 

realidade não é estanque e que os indivíduos agem segundo traços destas três culturas políticas. 
6Significa, literalmente, pessoa ou humanidade, o termo tem equivalência em inúmeras regiões da África 

Austral, por exemplo no Centro e Sul de Moçambique (numunhu ou munhu em xi-shangane ou unhu em 
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na valorização da pessoa humana, na orientação para o respeito e tolerância, para a fraternidade e 

solidariedade (Broodryk, 2005: 14-15; Munyaka e Motlhabi, 2009: 65-66). Colocando o valor 

Humano no centro de todas as dinâmicas sociais, os códigos morais do ubuntu valorizam a 

preservação do grupo de origem e a harmonia social. Ainda que esta cultura de cariz paternalista 

possa conduzir ao servilismo e a formas de submissão à autoridade, Mamadou Dia (1996) admite 

que a combinação de modelos simultaneamente hierárquicos e protectores da comunidade pode 

prevenir a indisciplina e limitar os conflitos sociais. Estes factores vêm condicionando o 

desenvolvimento de uma sociedade civil crítica, activa e participativa, pelo menos da forma como 

ela é entendida em contextos Ocidentais. 

 

Já na linha de Simmel (1966; 1972) e procurando salientar as assimetrias e os conflitos existentes 

pela posse de recursos de poder7 específicos, um segundo conjunto de análises coloca o enfoque 

nas diversas estratégias de resistência das populações. Nesta perspectiva o conflito é entendido 

como algo inevitável e como um mecanismo essencial, não só de transformação mas, inclusive, 

de socialização, analisando-se a complexa relação existente entre superiores e subordinados, 

assim como o processo de liberdade e autonomia que goza qualquer indivíduo sujeito a uma 

autoridade, mesmo quando opressora.  

 

É neste sentido que uma historiografia pós-colonial vem enfatizando o carácter multissecular da 

resistência moçambicana à penetração colonial. Apesar do sistema repressivo, não deixaram de 

se registar inúmeros protestos laborais realizados por trabalhadores moçambicanos, sobretudo 

quando inseridos em massa, por exemplo nas plantações do vale do Zambeze (Vail e White: 78-

83), no porto de Lourenço Marques (Penvenne, 1993), nas plantações de Xinavane ou na pedreira 

de Goba (Hedges, 1999: 216-217), entre outras unidades de produção. Invariavelmente, as 

reacções das autoridades traduziram-se em detenções, envio para trabalho forçado ou para São 

Tomé ou na repressão dos manifestantes. 

 

O facto da confrontação aberta ter constituído uma opção arriscada, não invalidava a adopção de 

estratégias de contorno, relacionadas com o evitamento ou com a minimização das consequências. 

Perante o fenómeno de baixos salários ou de culturas obrigatórias, muitas populações migraram 

para as colónias ou países vizinhos, optaram pelo subcultivo deliberado ou até pela queima de 

colheitas (Hedges, 1999: 111-112). Já nas plantações, proliferavam reacções de absentismo ou 

sabotagem no cumprimento de tarefas, através da deliberada má interpretação de orientações. As 

canções de trabalho exprimiam o protesto para com o trabalho forçado (Valey e White, 1980) ou 

relativamente às duras condições laborais, nomeadamente nas minas sul-africanas (First, 1988; 

Manghezi, 2003). 

 

Nas cidades, diversos movimentos associativos – entre os quais o Grémio Africano, o Instituto 

Negrófilo, o NESAM, entre outros –, frequentemente de cariz protonacionalista (Moreira, 1997), 

relacionaram-se com o sistema colonial, quer em sintonia quer com desconfiança, constituindo 

plataformas de discussão sobre o problema da discriminação ou realizando tímidas reivindicações 

pelo direito à educação e ao trabalho (Moreira, 1996; 1997). Na imprensa, diversos periódicos 

(como o Brado Africano ou o Tribuna e, mais tarde, a Tempo, entre outros), não deixaram de 

                                                           
xi-shona), no Zimbabwe, no Botswana ou no Lesoto (Broodryk, 2005: 12). A filosofia ubuntu traduz-se 

diariamente na forma tendencialmente relaxada e cortês de comunicar (Munyaka e Motlhabi, 2009: 66), no 

sorriso e na forma empática de cumprimentar, na abertura dos canais de comunicação, no tratamento 

respeitoso aos mais velhos, na importância conferida aos rituais fúnebres e à família alargada (Broodryk, 

2005: 15-16; Shutte, 2009: 96-97). 
7 Os recursos de poder constituem capitais estrategicamente geridos e disputados pelos actores e grupos 

sociais nos seus processos de acção e de influência, num quadro de arenas de decisão, com vista a 

viabilizarem e concretizarem os seus interesses. Trata-se de um capital que pode assumir diferentes 

dimensões, nomeadamente económica (relacionada com salários, incentivos ou benefícios diversos), social 

(relacionada, por exemplo, com a rede de contactos de cada indivíduo) ou simbólica (relacionada com o 

estatuto obtido em determinadas situações), convertíveis entre si, mas também acumuláveis, reproduzíveis 

ou transmissíveis (Bourdieu, 1986: 241) assim como estrategicamente negociados.  



5 
 

proporcionar um espaço de denúncia de desigualdades ou do sistema de reprodução social 

existente, ainda que com a devida cautela, por exemplo através da poesia (de Craveirinha ou de 

Noémia de Sousa) ou da fotografia de Ricardo Rangel ou da publicação de cartas de leitores, 

ainda que frequentemente visadas pela censura. Já na década de 1960 formam-se organizações de 

cariz nacionalista, como a Frelimo, e inicia-se um conflito armado que, ao longo de 10 anos, se 

alastra pelo Norte e Centro de Moçambique. 

 

Após a independência, e analisando a natureza do conflito armado entre a Frelimo e a Renamo, 

Christian Geffray (1990) realiza uma ruptura antropológica com os estudos anteriores (assentes 

na ideia de agressão externa), salientando a existência de causas internas (de natureza político-

cultural e económica) geradoras de descontentamento e protesto. Na visão do autor, o apoio de 

muitas populações à Renamo enquadrava-se em tentativas de defesa de um modelo de reprodução 

social “tradicional”, que a Renamo terá capitalizado em seu favor. Geffray evoca a marginalização 

que o Partido-Estado votou as autoridades locais após a independência (acusando-as de 

colaboracionismo com o regime colonial e expoentes de um tipo de sociedade feudal e 

retrógrada), o que teria sido entendido pelas populações como uma agressão aos seus modelos 

culturais. Uma segunda ordem de descontentamento resulta das estratégias de desenvolvimento 

rural que o Partido-Estado definiu após a independência, assentes na colectivização dos meios de 

produção e na concentração de populações rurais em aldeias comunais, com impactos na 

respectiva desestruturação das condições de vida e de reprodução social, económica e política. 

Através de diversas estratégias – tais como o abandono das aldeias ou a manutenção de falsas 

residências e continuação da produção nas terras de origem –, a reacção dos camponeses foi, 

sobretudo, de não-participação (Casal, 1998).  

 

Ainda que bastante circunscritas às grandes cidades, “profissionalizada” (Macamo, 2014: 45) e 

financeiramente dependente de agências internacionais, a partir da década de 1990 assistiram-se 

a diversas iniciativas da sociedade civil que pressionaram o Governo ou realizaram acções de 

advocacia junto de populações menos informadas e desfavorecidas. Diversas cartas e petições – 

como o Direito do Povo à informação (Fauvet e Mosse, 2003) – tiveram como resultado uma 

participação activa e influente de diversos grupos da sociedade civil no processo de elaboração 

de diplomas legislativos (como a Lei da Informação ou a Lei das Terras). No campo da 

comunicação social, e ainda que, sobretudo, circunscritos aos centros urbanos, diversos órgãos 

independentes do Governo denunciam fenómenos de má governação, de corrupção ou 

enriquecimento oportunista. 

 

Contudo, num contexto político menos democrático e perante a dificuldade de se formarem 

movimentos sociais com atitudes assertivas, que questionem as políticas dos grupos dominantes 

(sobretudo pelo risco de dirigir esses movimentos), emerge um conjunto de estratégias assentes 

em interesses individuais e imediatos, muitas vezes sob a forma passiva ou como reacção a um 

sentimento de abandono pelo Estado: episódios de roubo de energia, ou de abstenção eleitoral 

(Brito, 2008: 10-11) podem constituir estratégias de resistência indirecta ou passiva. Da mesma 

forma, e já no campo laboral, pequenos roubos, mentiras, rumores ou maledicência ou atrasos no 

trabalho têm sido representados como “estratégias de contorno” (Feijó, 2011) para a recuperação 

dos tempos de trabalho ou de obtenção de rendimentos extra que, por evitarem a confrontação 

directa, tornam-se menos arriscados. Constituindo, na realidade, aquilo que Scott (1985) designou 

de “weappons of the poor” [armas dos pobres], estes factores transformam muitas organizações 

em cenários de “conflitualidade surda” (Gomes, 2004).  

 

Analisando as formas de activismo político da juventude africana, em geral, e moçambicana, em 

particular, Honwana (2014) recusa a ideia de grupo apático, destacando a consciência da 

juventude relativamente aos desafios que as suas sociedades enfrentam, assim como da sua 

posição estrutural marginal. Não confiando na vontade e capacidade do Estado em encontrar 

soluções para os seus problemas, os jovens tendem a desenvolver um sentido de identidade 

comum e uma consciência crítica que os leva a desafiar a ordem política e social estabelecida. A 

autora fornece diversos exemplos de acções diárias, silenciosas, dispersas e despretensiosas, 
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levadas a cabo fora dos canais institucionais formais – por intermédio de associações culturais ou 

desportivas, ou das redes sociais cibernéticas – onde os jovens questionam o seu estatuto de 

waithood8 e exigem um futuro melhor. 

 

Em diversos pontos do país têm sido reportados diversos fenómenos de paralisação laboral, 

sobretudo nas grandes cidades (Feijó, 2015), mas também em contextos mais afastados dos 

centros urbanos (Feijó, 2010), por vezes implicando a destruição de culturas. Da mesma forma, 

cidades como Beira e Maputo, entre outras, conheceram diversas ondas de linchamentos urbanos 

(Serra, 2008), tendo sido, ao longo das últimas décadas, palco de repetidos motins, nomeadamente 

em Setembro e Outubro de 1974 (Rita-Ferreira, 1988), Novembro de 1993 (Chaimite, 2014), 

Fevereiro de 2008 e Setembro de 2010, por motivos diversos, relacionados com questões políticas 

e raciais ou como resposta ao aumento do preço de bens e serviços de primeira necessidade. As 

assimetrias existentes transformaram diversas áreas do país em zonas socialmente sísmicas (Serra, 

05.02.2008). 

 

Neste segundo conjunto de perspectivas, as relações sociais são analisadas de uma forma negocial 

e conflitual. Na linha de Simmel (1972), por mais desigual, autoritária ou opressiva que seja uma 

relação, há sempre uma margem de actuação do subordinado sobre o seu superior, nem sempre 

fácil de determinar e sem a qual o efeito de dominação não se obteria. Por detrás de uma suposta 

influência unilateral esconde-se uma acção recíproca, sociologicamente decisiva. 

 

Na realidade, na sociedade moçambicana, como aliás nas sociedades em geral, as dinâmicas 

sociais estruturam-se em torno destas duas forças complementares, marcadas pela cooperação e 

pelo conflito, pelo contorno e pela confrontação, atitudes estrategicamente construídas em função 

dos recursos de poder em jogo, constituindo ambos os factores elementos nucleares de 

socialização. 

 

 

3. OBJECTIVOS DA INVESTIGAÇÃO E METODOLOGIA DO ESTUDO EMPÍRICO 

 

Num cenário de aumento do investimento externo, de persistência de desigualdades sociais9 

(Mosca e Selemane, 2011) e de competição pelo acesso a recursos de poder escassos (Serra, 2000, 

Feijó, 2015), constata-se um aumento de tensões sociais e de movimentos de protesto, ainda que 

nem sempre organizados, num clima de emergente instabilidade político-militar. O clima de Paz 

relativa assenta sobre pilares frágeis, corroídos pela desconfiança (Igreja, 2015), pelas assimetrias 

e pela exclusão social, o que não deixa de constituir um motivo de preocupação para o Estado, 

para a segurança pública ou para os investimentos económicos.  

É neste contexto que se pretendem analisar movimentos de protesto social emergentes na 

província de Tete, num contexto de penetração do grande capital e de geração de novas 

assimetrias sociais. Em geral, pretende-se aferir o dinamismo dos movimentos sociais a partir das 

transformações dos sistemas de produção, contextualizando-os na economia política nacional. 

Desta forma, pretende-se realizar um mapeamento geográfico de um conjunto de quatro grandes 

fenómenos, nomeadamente: i) investimento económico; ii) emergência de organizações da 

sociedade civil; iii) manifestação de problemas sociais; e, iv) formas de reacção por parte da 

sociedade civil. 

 

                                                           
8 Honwana (2014: 401) recorre ao conceito de waithood, ou idade de espera, para designar o período de 

suspensão, no qual o acesso dos jovens à vida social adulta é adiado ou negado. Ainda que possam ser 

considerados adultos em termos etários, os jovens não alcançaram plenamente os requisitos que lhes 

permitem assumir as responsabilidades e o estatuto da vida de adulto, como a detenção de emprego ou 

formas de sustento estável, assim como recursos para constituir e providenciar bem-estar à sua família 

(como, por exemplo, terreno, casa ou transporte, entre outros) e garantir a reprodução social. 
9 O índice de Gini faz referência ao aumento das assimetrias sociais em Moçambique, de 39,6 em 1997 

para 47,3 em 2003, oscilando para 47,1 no ano de 2007. 
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Em termos metodológicos, a investigação conciliou abordagens quantitativas e qualitativas, 

assentando na análise de dados secundários (informação estatística e peças jornalísticas) e 

respectivo mapeamento em ambientes de sistemas de informação geográfica e cartomática 

(ArcGis); assim como na realização de entrevistas e observação no terreno. 

 

Em termos específicos, o investimento económico por distrito e por sector de actividade foi 

mapeado com recurso aos dados do Centro de Promoção de Investimentos, sendo o impacto desse 

investimento aferido através dos dados do Censo Populacional de 2007 e do Inquérito ao 

Orçamento das Famílias de 2014/15. Por sua vez, o mapeamento das organizações da sociedade 

civil emergentes, por distrito e âmbito de actividade, resultou das informações disponibilizadas 

pelas plataformas distritais existentes das organizações não-governamentais, nomeadamente nos 

distritos de Tete, Moatize, Mutarara, Changara, Angónia e Mágoé. Finalmente, os problemas 

sociais e formas de reacção da sociedade civil foram mapeados por recurso à produção noticiosa 

nas 176 edições do periódico Mulambe, publicadas desde o seu início de actividade (11 de 

Novembro de 2015) até 19 de Julho de 2016.A escolha deste periódico foi justificada, 

essencialmente, por dois motivos: por um lado, pelo facto de se tratar de um jornal escrito 

localmente, produtor de ampla informação sobre os assuntos em análise, não só na cidade de Tete, 

mas também noutros distritos da província; em segundo lugar, pelo facto de essa informação estar 

disponível em formato digital, facilitando a consulta, análise e sistematização de toda a 

informação. 

 

Na análise de conteúdo não se optou por contabilizar a informação sobre problemas ou conflitos 

sociais (ignorando a repetição noticiosa do mesmo acontecimento), mas antes a respectiva 

notificação, ou seja, contabilizando todas as vezes que um mesmo fenómeno foi noticiado pelo 

órgão de comunicação social. Esta opção foi justificada por dois motivos: em primeiro lugar, 

porque após ter constituído primeiramente notícia, um determinado acontecimento foi tendo 

sucessivos desenvolvimentos resultantes da sua actualização ou da investigação jornalística, pelo 

que novos contornos iam sendo revelados, dando continuidade à notícia. Por outro lado, porque 

a produção de sucessivas peças jornalísticas sobre um mesmo acontecimento permite avaliar o 

valor notícia desse mesmo acontecimento, quer em termos editoriais quer, de alguma forma, para 

os respectivos leitores. 

 

No terreno, foram realizadas visitas às comunidades afectadas nos distritos de Moatize (em 

Capanga e em Cateme) e Marara (em Cassoca) e realizadas 15 entrevistas a actores locais, entre 

populações afectadas pela mineração, líderes comunitários, jornalistas, líderes sindicais e diversos 

membros do Governo e de organizações não-governamentais. Desta forma, recolheu-se um 

conjunto de dados qualitativos relacionados com formas de cooperação e protesto, quer ao nível 

laboral, das representações e relações com as estruturas dominantes, quer das formas de 

participação política das populações, permitindo compreender transformações, complexidades e 

contradições. Finalmente, ao longo da presença no terreno, fez-se uma observação directa de 

fenómenos locais, nomeadamente dinâmicas de relacionamento das populações com as 

autoridades locais, bens de consumo, saneamento do meio e características das habitações, 

símbolos políticos usados, entre outros aspectos. 

 

 

4. DO BOOM À QUEDA ECONÓMICA 

 

A partir de meados da década de 2000, a província de Tete passou a constituir um centro de 

atracção do grande investimento internacional, com particular realce para a indústria extractiva. 

De acordo com as informações disponibilizadas pela Direcção Provincial dos Recursos Minerais, 

o auge da prospecção e pesquisa aconteceu nos anos de 2009 e 2010, sobretudo ao nível do carvão, 

zinco, platina, ouro e metais básicos. Em 2011,a mineradora Vale iniciou o processo de extracção 

de carvão, em 2012 começou a Rio Tinto e, em 2013, a empresa Jindal. Ainda que bastante 

concentrado nos distritos de Tete e Moatize, mas também Changara e Mutarara, o volume de 

investimento na província atingiu o valor mais elevado no ano de 2011 (ver gráfico 1), sobretudo 
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na área de mineração, mas também noutros sectores como a construção, hotelaria e restauração. 

É neste contexto de euforia económica que, na comunicação social e nos meios académicos, se 

começou a prestar atenção ao que ficou designado de El Dourado de Tete (Mosca e Selemane, 

2011). Contudo, com a finalização de um conjunto de obras de instalação, com aqueda do preço 

do carvão no mercado internacional e com o despoletar da instabilidade político-militar na região 

centro de Moçambique, assistiu-se a uma diminuição do volume de investimento na província, 

que regressou aos níveis anteriores a 2007. 

 
Gráfico 1 

Evolução do volume de investimento total na província de Tete aprovado pelo CPI (2005-2015), em USD 

 
Fonte: Centro de Promoção de Investimentos 

 
Como demonstra o mapa 1, este investimento económico registou fortes assimetrias em termos 

espaciais, sendo que cerca de três quartos (74,3%) de todo o investimento aprovado se concentrou 

no eixo Tete-Moatize. Num segundo plano, os distritos de Mutarara e de Changara absorveram 

um quinto (21,1%) de todo o investimento na província. Nos restantes distritos o investimento foi 

comparativamente residual. 
 

Mapa 1: Volume de investimento na província de Tete aprovado em USD, por distrito (2005-2015) 
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O investimento realizado no eixo Tete-Moatize foi acompanhado por um aumento e 

diversificação do tecido produtivo, sobretudo nas áreas dos serviços, da construção e do turismo 

e hotelaria (ver quadro 1). Estas actividades geraram emprego e rendimento para as famílias e 

implicaram oportunidades de criação ou ampliação de novos negócios, ao nível da construção 

(pontes e estradas, condomínios, edifícios para escritórios, reabilitação de casas, etc.), de 

transporte, comércio ou agro-pecuário. O investimento traduziu-se também num alargamento da 

oferta hoteleira e da restauração, assim como do número de agências bancárias10. Ainda que o 

sector da agricultura ou agro-indústria tenha absorvido o segundo maior volume de investimento 

aprovado, a realidade é que mais de 90% de todo esse valor foi canalizado para um único projecto, 

nomeadamente para o complexo agro-industrial de Mutarara, sem o qual a percentagem de 

investimento na agricultura teria sido inferior a 1,6%.  
 

Ao nível do tecido produtivo empresarial de bens, a resposta do mercado foi menos visível, 

particularmente no sector agrícola. A procura de bens alimentares por parte dos refeitórios das 

empresas mineiras não foi satisfeita em quantidade, qualidade e regularidade, por parte dos 

operadores locais11.  

 
Quadro 1: Volume de investimento aprovado na província de Tete, por sector de actividade 

(2005-2015) 

  TOTAL % 

Serviços 495 260 122 37,6% 

Agricultura e Agro-Indústria 231 395 591 17,6% 

Construção 222 261 217 16,9% 

Indústria / Recursos Minerais 195 852 899 14,9% 

Turismo e Hotelaria 143 202 370 10,9% 

Aquacultura e Pescas 14 117 410 1,1% 

Transportes e Comunicações 11 963 065 0,9% 

Total 1 317 112 674 100,0% 

     Fonte: Centro de Produção de Investimento 

 

Este investimento foi gerador de uma vaga migratória para as cidades de Tete e de Moatize, 

nomeadamente de cidadãos oriundos da província de Tete, de outras zonas do país ou mesmo de 

populações estrangeiras (oriundos de países da região ou de outros continentes). De origem 

camponesa, uma boa parte desta população migrante detém baixas qualificações e experiência 

profissional12, engrossando o sector informal dos centros urbanos de Tete e de Moatize. Esta 

situação fez emergir mercados socialmente segmentados, com poucas relações entre si, 

traduzindo-se na transacção de bens e de serviços qualitativamente diferenciados. 

 

O crescimento populacional da cidade de Tete e de Moatize fez-se sentir ao nível da urbanização 

dos bairros das periferias das cidades, frequentemente de forma desordenada, e também no 

crescimento urbano ao longo da estrada entre estas duas cidades. O crescimento urbano acelerado 

aumentou o volume de tráfego e de congestionamento rodoviário13.  

                                                           
10Em 2007 existia apenas uma agência bancária em Moatize e quatro em Tete. Quatro anos mais tarde esse 

número aumentou, respectivamente, para três e 15 agências (Mosca e Selemane, 2011: 30). 
11 A título de exemplo, só a empresa Vale, solicitou a quantidade semanal de 15 toneladas de tomate, assim 

como grandes quantidades de outros produtos hortícolas, em grande parte oriundos do distrito de Angónia 

ou do Malawi. 
12 No âmbito de uma investigação em curso sobre as relações rural-urbano na província de Tete, assente 

na aplicação de inquérito por questionário, constatou-se que, dos 82 inquiridos residentes na cidade de 

Tete e que chegaram a esta cidade nos últimos 10 anos, mais de um quarto (26,8%) não tinham sequer a 

5º classe, e metade era analfabeta. 
13 De acordo com dados da Direcção Provincial de Transportes e Comunicações de Tete, sistematizados 

por Mosca e Selemane (2011: 36), de 2007 para 2011, o número de transportadores a operar na cidade de 
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Mosca e Selemane (2011: 37) constataram um aumento da inflação14, não tendo o aumento dos 

preços correspondência com a qualidade da oferta, agravando a relação preço-qualidade em 

comparação com muitas outras zonas do país. Esta inflação beneficiou alguns agentes económicos 

locais, que actuam do lado da oferta (sobretudo a oferta imobiliária e hoteleira, restauração, 

construção civil, transportes de curta distância, comércio e produtores de bens alimentares), 

prejudicando, por sua vez, a população de menor rendimento, sobretudo pelo aumento dos preços 

dos produtos alimentares. 

 

Se relacionarmos as áreas onde se concentrou o maior investimento e o rendimento médio mensal 

por indivíduo chegamos a conclusões aparentemente contraditórias (ver mapa 2). Por um lado, na 

cidade de Tete – onde se concentram a maioria dos serviços administrativos da província, assim 

como uma importante fatia da oferta hoteleira e da restauração, para além do sector de 

arrendamento imobiliário mais lucrativo – o rendimento médio mensal por indivíduo atingiu o 

valor mais elevado a nível provincial, atingindo os 7208 meticais. Já, no distrito de Moatize, onde 

se concentra a grande fatia do investimento no sector mineiro, o rendimento médio mensal 

registado pelo IOF foi de apenas 2201 meticais, apenas mais elevado que Zumbo, Chiúta e 

Mutarara. Estes dados tornam-se preocupantes se atendermos aos impactos gerados pelo 

investimento mineiro, quer em termos ambientais, quer em termos de reassentamentos 

populacionais, surgindo sérias dúvidas sobre os benefícios retirados pelas populações locais em 

torno da mineração. Refira-se, contudo, que entre o Censo de 2007 e IOF de 2014/5 assistiu-se a 

um alargamento do índice de utilização de energia eléctrica para iluminação (de 7,4% para 17,9%) 

e de existência de fossa séptica ou latrina melhorada (de 5,2% para 8,9%). 

 
Mapa 2: Volume investimento aprovado na província de Tete em USD (2005-2015) e rendimento 

médio mensal por indivíduo em meticais (2015), por distritos 

 
 

                                                           
Tete aumentou de 5 para 59. O número anual de passageiros transportados aumentou de 540.000 para 

2.827.098 (neste último caso apenas no primeiro semestre). 
14 Pela acção que exercem na procura de produtos hortícolas, os diversos operadores económicos na região 

contribuem para uma pressão inflacionista: em 2007 um cabrito era vendido por 600 meticais, quatro anos 

depois podia atingir os 2000 meticais (Mosca e Selemane, 2011: 37). 
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O rápido crescimento económico não foi acompanhado por um aumento da capacidade do Estado 

para responder às crescentes necessidades. As várias direcções provinciais não dispõem de 

recursos (laboratórios, técnicos qualificados, fiscais, extensionistas, condições e meios de 

transporte) capazes de responder às exigências de um território extenso. Este rápido crescimento 

processou-se num contexto de ausência de experiências acumuladas sobre processos de 

reassentamentos populacionais, de conhecimentos e capacidade na área de prevenção e 

fiscalização ambiental ou de sistemas de governação transparentes e democráticos. Por outro lado, 

as estruturas de ensino e de formação existentes revelaram-se incapazes de responder às 

necessidades do mercado. No início de todo este processo, o centro de formação profissional do 

INEFP em Tete estava em ruínas, o Instituto de Geologia e Minas de Moatize possuía uma 

estrutura obsoleta e não existiam instituições de ensino superior na província.  

 

Neste contexto, as diversas empresas mineradoras criaram os seus próprios centros de formação 

profissional e realizaram acordos e parcerias com institutos de formação e universidades, tendo a 

Vale patrocinado a formação de inúmeros trabalhadores moçambicanos para formação no Brasil. 

As empresas mineiras possuem refeitórios para os seus trabalhadores assim como centros de 

saúde, onde existem observações periódicas para a detecção de doenças profissionais. Contudo, 

esse acompanhamento médico não impede o surgimento de doenças profissionais, características 

da actividade mineira, sobretudo ao nível de doenças respiratórias assim como lombardia, em 

virtude de longas horas de trabalho. As acções de responsabilidade social conduzidas pelas 

empresas – ao nível da construção de escolas, centros de saúde, furos de água ou patrocínio de 

eventos locais, entre outros – têm sido fortemente divulgadas pelos departamentos de 

comunicação das empresas. 

 

 

5. AS DINÂMICAS DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 

 

O rápido crescimento económico não deixou de ter implicações sobre os movimentos sociais e 

sobre as dinâmicas da sociedade civil na província de Tete. Por sociedade civil entende-se o 

espaço da sociedade, fora da família, do mercado e do Estado, onde os cidadãos se associam para 

a concretização dos seus objectivos (Heinrich, 2007). Trata-se da arena pública onde as pessoas, 

estruturadas em grupos de interesse, se juntam e se relacionam, competindo e cooperando, 

discutindo e negociando, influenciando-se politicamente, com vista a condicionar políticas e 

programas sociais, quer para o bem comum, quer com base em interesses privados. A sociedade 

civil não tem que existir necessariamente num espaço formalizado e institucionalizado, podendo 

existir em grupos espontâneos e não organizados, de cariz mais efémero e pontual. Por sociedade 

civil iremos aqui considerar não só os grupos sociais organizados e sem fins lucrativos – que 

incluem organizações filantrópicas, religiosas, sindicatos e associações profissionais, partidos 

políticos ou cooperativas, entre outros – mas também órgãos de comunicação social, assim como 

os movimentos mais informais de intervenção social. 

 

Um pouco à semelhança de outras zonas de Moçambique, ao longo das últimas décadas, assistiu-

se a diversas transformações das organizações da sociedade civil na província de Tete, quer ao 

nível dos objectivos e do âmbito de actuação, quer das formas e fontes de financiamento, quer ao 

nível da respectiva organização. 

 

Durante o Estado Novo português (1930-1975), com uma linha fortemente corporativa e 

ditatorial, não foram criadas condições para o desenvolvimento de uma sociedade civil 

politicamente activa e interventiva, sendo que as associações mais influentes estavam, sobretudo, 

concentradas nas áreas de maior concentração da população portuguesa. Após a independência 

de Moçambique, a Frelimo proclamou-se a “força dirigente do Estado e da sociedade”, 

transformando-se numa instituição política hegemónica relativamente às várias esferas do social. 

Não obstante a sobrevivência de algumas instituições religiosas, nas décadas seguintes a 

sociedade civil formal moçambicana ficou largamente circunscrita às chamadas organizações 

democráticas de massas, como a OMM, a OTM ou a OJM. Após a celebração do Acordo Geral 
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de Paz, e tirando partido do espaço criado pela Constituição de 1990, surge um conjunto de novas 

organizações, inicialmente actuando sobre situações de emergência humanitária, relacionadas 

com o regresso e reassentamento de refugiados de guerra, com a assistência médica e alimentar 

ou com a prevenção de doenças como o HIV-SIDA, a cólera ou a malária.Com a entrada no novo 

milénio, acompanhando a estabilização política do território e a suspensão ou mudança de 

financiamentos, assiste-se ao desaparecimento de diversas colectividades e à emergência de uma 

terceira geração de organizações ou de formas de actuação, com uma abordagem menos 

assistencialista e mais direccionada para o esforço empreendedor. É neste âmbito que diversas 

organizações não-governamentais passam a estimular o associativismo de pequenos produtores 

ou a constituição de micro-negócios, visando o aumento da produção agrícola e a segurança 

alimentar. Neste contexto, surgem inúmeras associações de produtores, no âmbito da iniciativa 

dos “7milhões” ou visando a atribuição de DUATs para actividades agro-pecuárias. De acordo 

com a Direcção Provincial da UNAC em Tete, nos últimos anos foram criadas 570 associações 

locais, visando não só a organização produtiva mas, também, a defesa dos interesses dos 

camponeses.  

 

Mais recentemente, em resultado do abrupto investimento económico e respectivos efeitos sobre 

reassentamentos populacionais, sobre as assimetrias de acesso a recursos de poder ou sobre o 

meio ambiente em geral, emergem novas organizações preocupadas com um conjunto de direitos 

fundamentais das populações. Mais circunscritas aos centros urbanos15,ainda que com capacidade 

de alcance das zonas rurais, uma quarta geração de organizações tende a actuar ao nível da 

assistência jurídica de populações desfavorecidas. Dinamizadas por indivíduos mais 

escolarizados, estas iniciativas procuram estimular a cidadania activa, constituindo um 

mecanismo de pressão sociopolítica e incomodando, de alguma forma, os poderes dominantes. 

Saliente-se que a distinção destes conjuntos de organizações não deve ser interpretada de forma 

estanque: não só os respectivos âmbitos de actividade se estendem por variadas áreas, como a 

respectiva actuação se prolongou pelos vários períodos identificados. 

 

De qualquer das formas, na segunda metade da década de 1990 formou-se, na província de Tete, 

o Fórum Provincial das Organizações Não-Governamentais, numa época em que existiam mais 

de 200 organizações não-governamentais na província, distribuídas entre instituições religiosas, 

associações profissionais, sindicatos e outras organizações. 

 

O Fórum Provincial das ONGs de Tete pretende assumir-se como um mecanismo coordenador 

das actividades das OSCs da província, emitindo o posicionamento da sociedade civil perante o 

Governo, nas duas sessões anuais do Observatório do Desenvolvimento. Nestes encontros, têm 

sido apresentadas preocupações relativamente ao estado da educação (superlotação de salas de 

aulas, qualidade dos professores e situação social dos alunos, insucesso escolar, fraca qualidade 

das escolas técnico-profissionais, falta de carteiras), ao nível da saúde (longas distâncias 

percorridas para aceder a unidades sanitárias, insuficiência de pessoal e falta de ética de alguns 

profissionais), das infra-estruturas (acesso a água potável em muitos pontos da província, 

deficientes vias de acessos a distritos potencialmente produtivos como Zumbo, Tsangano e 

Chifunde), má aplicação do fundo de desenvolvimento agrícola ou ausência de apoios em insumos 

a camponeses. O fórum tem levantado problemas relacionados com o impacto da indústria 

extractiva, nomeadamente com os processos de reassentamento, diminuição da produção agrícola, 

insegurança alimentar, situações de compensação mal resolvidas, baixos valores das 

indemnizações e consultas comunitárias deficientes, assim como situações de abuso policial, 

                                                           
15 Em termos de distribuição regional, o censo do INE (2006) constatava que 70% das organizações da 

sociedade civil moçambicana se concentravam em apenas cinco províncias, nomeadamente em Nampula 

(19,5%), Gaza (14,6%), Inhambane (14%), Maputo cidade (12,9%) e Maputo província (9,5%). De acordo 

com este censo, as organizações de Maputo cidade empregavam mais de metade dos trabalhadores deste 

sector (52%) e recebiam mais de metade (51,6%) dos fundos dirigidos ao sector, o que não deixava de 

reflectir desequilíbrios regionais, historicamente herdados do colonialismo. 
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resultando em situações de “descontentamento silencioso nas comunidades reassentadas”, o que 

“necessita de mais diálogo, principalmente do Governo” (G20, 2011: 10). 

 

Nos últimos anos foram criadas seis plataformas distritais de organizações da sociedade civil, 

nomeadamente em Changara, Moatize, Tete, Cahora Bassa, Mágoé e Angónia. O Fórum 

Provincial não dispõe de informação actualizada sobre o total de organizações existentes na 

província. Contudo, através das plataformas distritais, foi possível identificar um total de 221 

organizações activas, actuando em diversas áreas, entre associações comerciais, de produtores, 

negócios ou apoio a crédito (particularmente nos distritos mais rurais); de assistência humanitária 

ou associações juvenis (ver quadro 2): 

 
Quadro2: Organizações da Sociedade Civil da Província de Tete por âmbito de actuação e 

plataforma distrital 

Âmbito de actuação 
Plataforma distrital 

Changara Moatize Mágoe Angónia Tete Cahora Bassa 

Assistência jurídica e 

fortalecimento da democracia 
1 7 1 1 3 1 

Associação religiosa - 2 4 2 3 2 

Associação comercial, 

produtores, negócios ou apoio a 

crédito 

15 1 14 1 5 35 

Associação sindical - - - - 3 2 

Associação juvenil 1 3 3 - 7 10 

Associação cultural, desportiva 

ou recreativa 
2 - 3 - 6 6 

Órgão de comunicação social - - 1 - 10 2 

Associação de assistência 

humanitária 
2 12 1 5 10 1 

Associação/ordem profissional 1 - 0 - 3 0 

Associação ambiental, 

saneamento do meio 
3 2 4 1 2 3 

Outras - - - - 10 4 

Total 25 27 31 10 62 66 

Fonte: Dados obtidos pelo autor junto das plataformas distritais das organizações da sociedade civil da 

província de Tete 

 
Em Tete e Moatize assiste-se a uma maior concentração de organizações vocacionadas para a 

assistência jurídica a populações desfavorecidas ou para o fortalecimento da democracia. Estas 

associações intervêm também em questões relacionadas com a poluição e saneamento do meio, 

com reassentamentos populacionais ou de exploração de recursos naturais, questionando o 

cumprimento das normas legais ou zelando pela defesa de direitos fundamentais das populações 

afectadas. Trata-se de acções de apoio à constituição e legalização de comissões de moradores ou 

de comissões locais de gestão de recursos naturais em vários distritos da província, divulgando as 

leis (presencialmente, através de documentos impressos ou de rádios comunitárias). Neste âmbito, 

formaram-se repórteres comunitários e distribuíram-se smartphones para denúncia de situações 

lesivas dos interesses das comunidades em plataformas online, publicando-se periódicos16 ou 

newsletters com denúncia de situações ou relatórios de actividades. 

                                                           
16 Significando em Nhungue “abrir os olhos”, a newsletter Penhane é reveladora da atitude política mais 

participativa dos seus editores, orientada para a defesa dos direitos políticos das populações. A newsletter 

é editada pela Associação de Apoio e Assistência Jurídica às Comunidades (AAAJC) e já vai no terceiro 

número. 
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Paralelamente, o crescente investimento na província traduziu-se num aumento do número de 

indivíduos sindicalizados. De acordo com as informações disponibilizadas pelo SINTICIM, se 

em 2006 existiam 23 comités sindicais, no final de 2015 esse número aumentou para 115, 

englobando cerca de 8.000 trabalhadores filiados, distribuídos pelos sectores de minas (65%), 

construção (25%) e madeireiro (10%). Em 2015, o secretário executivo da Organização dos 

Trabalhadores de Moçambique – Central Sindical (citado por Parafino, 18.12.2015: 5) na 

província de Tete referia a existência de 29.462 trabalhadores sindicalizados17, organizados num 

total de 259 comités. Este alargamento de trabalhadores sindicalizados não deixa de contribuir 

para a melhoria dos respectivos conhecimentos acerca de direitos e deveres laborais. 

 

Ao longo dos últimos anos surgiram diversos órgãos de comunicação social, desde rádios 

comunitárias a jornais electrónicos. Em 2013 surgiu em Moatize o semanário electrónico Malacha 

e, em 2015, o diário electrónico Mulambe na cidade de Tete. Estes periódicos têm pouco mais de 

uma centena de assinantes – espalhados pelos dois municípios da província – mas também por 

outros distritos como Changara, Chiúta, Chifure e Angónia. Estes órgãos de comunicação 

imprimem pouco mais do que uma centena de exemplares, distribuídos por ardinas em postos de 

venda específicos da cidade. Em distritos como Cahora Bassa, Changara, Macanga, Marara, 

Mutarara ou Moatize surgiram também rádios comunitárias, alargando o acesso à informação 

pelas zonas rurais. Não obstante a falta de meios de transporte que dificulta as deslocações no 

terreno, o trabalho em regime de voluntariado ou o défice de formação, no seu conjunto, estes 

órgãos de comunicação não deixam de reportar um conjunto de assuntos políticos, económicos e 

sociais, relacionados com a exploração ilícita de recursos naturais, com casos de corrupção e 

peculato nos organismos públicos, paralisações laborais ou acções de protesto de comunidades. 

Estabelecendo um conjunto de parcerias com diversas organizações não-governamentais, estes 

órgãos fornecem o seu contributo para a edificação da democracia, para a transparência e 

participação comunitária, para a advocacia sobre os direitos humanos e de criança, violência 

doméstica ou de género, entre outros direitos fundamentais. 

 

 

6. PROBLEMAS SOCIAIS E MOTIVOS DE PROTESTO 

 

A partir da consulta do jornal Mulambe foi possível conhecer os assuntos que mais constituíram 

notícia ao longo dos últimos tempos. No quadro 3 constata-se que os temas mais vezes 

mencionados ao longo do período seleccionado relacionaram-se com a tensão político-militar 

(62), com fenómenos de roubo, homicídio e criminalidade violenta (41), ou de corrupção, 

peculato e abuso de poder (40), assim como de seca e insegurança alimentar (47). Se a prevalência 

destes assuntos é reveladora da gravidade dos fenómenos em questão, não deixa de revelar 

também o carácter mais sensacionalista da linha editorial do jornal18. Ainda que com menor 

frequência, foram também regularmente noticiados aspectos relacionados com conflitos laborais 

(28), poluição ambiental e saneamento do meio (19), problemas resultantes de reassentamentos e 

conflitos de terras (16), ou situações de agravamento do custo de vida e de exclusão social (16).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Deste número, apenas 2.886 são do sexo feminino, uma desigualdade que ilustra as assimetrias de género 

ao nível da participação associativa (Parafino, 18.12.2015: 5). 
18Exercendo o seu direito de resposta, diversos cidadãos denunciaram aquilo que designaram de títulos 

sensacionalistas ou a publicação de fotos que descontextualizam o acontecimento, passando uma mensagem 

panfletária e denotando falta de isenção jornalística. 
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Quadro 3: Problemas sociais mais noticiados no jornal Mulambe 

Assunto N Percentagem 

Tensão político-militar 62 17,3% 

Roubo, homicídio e criminalidade violenta 61 17,0% 

Seca e insegurança alimentar 57 15,9% 

Corrupção, peculato e abuso de poder 38 10,6% 

Conflitos laborais 29 8,1% 

Poluição ambiental e saneamento do meio 27 7,5% 

Reassentamentos e conflitos de terras 16 4,5% 

Agravamento do custo de vida e exclusão social 16 4,5% 

Dificuldades de transporte 14 3,9% 

Problemas no sistema educativo 11 3,1% 

Deficiente acesso a água 11 3,1% 

Exploração ilegal de recursos naturais 7 1,9% 

Outros 10 2,8% 

 Total 359 100,0% 

Como mostra o mapa 3, a manifestação destes fenómenos não foi uniforme em todo o território 

geográfico. 

 
Mapa 3: Volume de investimento aprovado na província de Tete em USD (2005-2015) e 

noticiabilidade sobre criminalidade e tensão político-militar (2015-2016) 

 
 

A preponderância dos temas de conflito político-militar está estreitamente relacionada com a 

questão dos confrontos armados no posto administrativo de Zóbué (distrito de Moatize) e no 

distrito de Tsangano, assim como nos consequentes movimentos de refugiados para o Malawi, 

mas também com um conjunto de confrontos entre simpatizantes da Frelimo e da Renamo na 

localidade de Mazoe (distrito de Changara). Não obstante ser revelador de um aumento da 
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instabilidade e da insegurança pública, o elevado número de peças jornalísticas reportando 

situações de roubo, homicídio e criminalidade violenta não deixa de ser revelador do carácter 

sensacionalista desta publicação. A opção editorial de reportar sucessivamente os comunicados 

do porta-voz da Direcção Provincial da PRM contribuiu para o aumento do número de frequências 

de notícias sobre criminalidade. Neste cenário, histórias relacionadas com tráfego de órgãos de 

cidadãos albinos, de raptos, assim como assaltos com recurso a armas de fogo tornaram-se 

frequentes. 

 

Por outro lado, os órgãos de comunicação social vêm denunciando, com relativa frequência, 

diversas situações de corrupção, de peculato e de engrandecimento oportunista, por parte de 

quadros dirigentes provinciais, distritais ou municipais. Como admite o próprio chefe de 

redacção, umas das linhas editoriais do jornal relaciona-se com a investigação de casos de uso 

indevido dos recursos públicos, com destaque para as ligações alegadamente clientelistas entre o 

Governador da província e a empresa de construção Norte-Sul. Paralelamente, diversas 

organizações da sociedade civil apresentaram um conjunto de irregularidades durante os 

processos de observação dos escrutínios eleitorais, denunciando ainda situações de exploração 

ilegal de recursos naturais.  

 

O forte investimento registado nos distritos como Tete e Moatize não deixou de ser gerador de 

diversos problemas sociais relacionados com reassentamentos populacionais e conflitos de terras, 

conflitos laborais, poluição ambiental e situações de exclusão social (ver mapa 4). 

 
Mapa 4: Volume de investimento aprovado na província de Tete em USD (2005-2015) e 

noticiabilidade sobre reassentamentos populacionais, poluição ambiental e crise económica e 

exclusão social (2015-2016), por distrito

 
 

A acção de empresas mineradoras, como a Vale, a ICVL (que adquiriu a sua participação à Rio 

Tinto, que já havia adquirido à Riversdale) ou a Jindal, tem sido particularmente mediatizada, 

tendo sido responsáveis pelo reassentamento de milhares de famílias – pelo menos 1313 pela 

Vale, tendo a Riversdale previsto o reassentamento de 588 famílias (Mosca e Selemane, 2011: 

20-22) – em processos socialmente contestados. Os processos foram caracterizados pelo défice 

de participação comunitária, pela destruição de unidades de produção agrícola, por promessas de 

emprego não concretizadas, insuficientes indemnizações e/ou reassentamentos em áreas com 
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piores condições de produção. Em distritos como Moatize e Marara, companhias como a ICVL 

ou a Jindal iniciaram a exploração mineira sem proceder ao prévio reassentamento das populações 

que, até à data, continuam a residir junto à área de exploração19. Estas comunidades encontram-

se impedidas de realizar investimentos na melhoria das suas próprias condições de vida. Como 

referia um camponês (entrevistado por Tomé Artur, 10.03.2016: 5): 
 

“‘O pior de tudo foi terem-nos dito que não devíamos construir nem cultivar, porque estava próximo o 

dia da retirada para o reassentamento. Assim, mesmo que alguns queiram melhorar as suas condições de 

habitação, não o podem fazer, porque toda esta zona está abrangida pelo plano de exploração de carvão. O 

que nos indigna é que o projecto de reassentamento nunca mais é implementado” – disseram eles, 

acrescentando que ‘precisamos que se implemente o sistema de cesta básica’”. 

 

Estas situações reflectiram-se na diminuição da produção, ao nível agrícola e de actividades 

artesanais, com consequências inclusive sobre a segurança alimentar. Em alguns locais (como 

Mwaladzi, em Moatize),a distância e a falta de transporte para os mercados, assim como “a falta 

de machambas está a propiciar o regresso das comunidades para as zonas de origem, inclusive 

há pessoas que estão a vender chapas de cobertura fornecidas, para fazer face à crise alimentar 

com que deparam” (Agostinho Beta, 24.06.2016: 2).  

 

Em debates e seminários, diversas organizações ambientalistas ou de assistência jurídica vêm 

também discutindo a canalização de parte das receitas geradas pela extracção mineira, através do 

orçamento anual do Estado, para programas que se destinem ao desenvolvimento das 

comunidades das áreas onde se localizam os respectivos empreendimentos, conforme definido 

pela Lei nº 20/2014 (Lei de Minas). De acordo com a produção noticiosa (Agostinho Beta, 

23.06.2016: 2) não existem evidências da canalização dos respectivos valores para o 

desenvolvimento local. 

 

Os impactos ambientais dos projectos extractivos, ao nível da emissão de poeiras para residências 

e machambas, de poluição dos recursos hídricos e da produção alimentar, assim como os efeitos 

das explosões20,concorrem para o agravamento da tensão social nos grandes centros urbanos ou 

industriais. 

 

Por sua vez, as correntes migratórias para os centros urbanos de Tete e de Moatize tiveram como 

consequência uma forte pressão imobiliária (implicando a construção em áreas ambientalmente 

sensíveis), a saturação das débeis infra-estruturas públicas, a informalização das actividades 

económicas, assim como problemas de gestão de resíduos sólidos. Os efeitos tornam-se 

particularmente graves durante o período das chuvas, onde as fracas condições de saneamento 

agravam os efeitos das inundações e as ameaças para a saúde pública. 

 

Ainda que as diversas empresas mineradoras tenham apresentado grelhas salariais atractivas, a 

realidade é que não deixaram de se reportar diversos problemas laborais, relacionados com 

assimetrias de recompensas (entre moçambicanos e estrangeiros), com políticas de gestão de 

carreiras e salariais alegadamente ambíguas ou com longas e duras jornadas de trabalho (turnos 

de 12 horas consecutivas e operações com camiões de 600 toneladas). Problemas laborais 

relacionados com o atraso de pagamento de salários foram particularmente evidentes no sector da 

                                                           
19 A organização não-governamental Justiça Ambiental tem, inclusivamente, denunciado a entrada em 

funcionamento da mineradora JINDAL sem prévios “esclarecimentos de ordem processual, Estudos de 

Impacto Ambiental, nos termos da Lei” (Artur, 08.06.2016: 2). 

20 Diversos moradores fizeram questão de exibir as fissuras das paredes das suas casas, alegadamente 

provocadas pelas explosões provocadas pelas mineradoras. Vídeos realizados pela organização não-

governamental Justiça Ambiental comprovam as nuvens de poeira geradas pelas explosões, que cobrem 

por completo as residências e as culturas alimentares, tornando-as impróprias para consumo. Face à 

contaminação dos recursos hídricos, as empresas passaram a disponibilizar água às populações, através de 

camiões-cisterna, num processo que, de acordo com as populações, nem sempre é regular e eficaz. 
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segurança privada (Tomé Artur, 11.11.2015: 6). No sector público, diversas notícias dão conta de 

situações de descontentamento de militares (relativamente à falta de alimentação e água), de 

atrasos de pagamento de ajudas de custo a professores pela supervisão de exames (Redacção, 

15.01.2016: 6) ou do despedimento de “centenas de funcionários do Município de Tete” (Alcina 

Cachomba, 12.01.2016: 2). 

 

Um outro fenómeno que foi particularmente noticiado relacionou-se com situações de crise 

económica e de exclusão social. A finalização de diversas subempreitadas relacionadas com a 

instalação de empresas mineiras e a recente diminuição do preço do carvão (que se traduziu numa 

diminuição da produção) tiveram impactos negativos sobre outras actividades económicas, 

particularmente ao nível da construção civil e da hotelaria. As notícias dão conta de receios de 

despedimento de “mais de cinco mil trabalhadores, devido à conclusão da segunda fase da 

expansão [do] projecto denominado ‘Moatize 2’, que consistiu na construção da planta de 

processamento de carvão” (Redacção, 30.11.2015: 5). Após um boom ao nível do alargamento da 

oferta hoteleira21, num cenário de arrefecimento económico, as notícias referem uma drástica 

diminuição das taxas de ocupação e receios de despedimentos. A recente desvalorização do 

metical traduziu-se no aumento de preços de produtos importados, afectando directamente muitas 

famílias.  

 

Se os reassentamentos populacionais, a poluição ambiental e os conflitos laborais foram, 

sobretudo, noticiados no eixo Tete-Moatize, as notícias como a seca e a insegurança alimentar, a 

exploração ilegal de recursos naturais ou problemas de transporte registaram uma maior dispersão 

geográfica (ver mapa 5). 
 

Mapa 5:Volume de investimento aprovado na província de Tete em USD (2005-2015) e 

noticiabilidade sobre problemas de transporte, seca e insegurança alimentar e exploração 

insustentada de recursos naturais (2015-2016), por distrito. 

 

                                                           
21 Em declarações ao Mulambe (Redacção, 06.01.2016: 6), Adelino Rampa, Director Provincial da Cultura 

e Turismo de Tete, referiu que, em 2015, foram licenciados doze novos estabelecimentos hoteleiros, sete 

de restauração e bebidas e duas agências de viagem, traduzindo-se num aumento da capacidade de 

alojamento na província em 248 quartos e 349 novas camas. 
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Em 2016, de acordo com a presidente do Conselho Técnico Provincial de Emergência de Tete 

(CTPET), 122.679 famílias estavam a passar por “momentos difíceis, em termos de alimentação, 

porque foram atingidas pela bolsa de fome” (citado por Domingos Parafino, 31.03.2016: 2). O 

Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional (SETSAN) realizou um exaustivo 

levantamento de dados de famílias afectadas pela seca nos distritos de Changara, Cahora Bassa, 

Moatize, Zumbo, Mágoé, Mutarara, Doa, Chiúta, Chifunde e Marávia, bem como na cidade de 

Tete, tendo identificado uma área perdida de 144.000 hectares. 

 

Da mesma forma, os distritos de Mágoé, Chifunde e Chiúta destacaram-se pela noticiabilidade de 

situações de exploração ilegal de recursos naturais. As peças jornalísticas fazem referência à 

venda de licenças a operadores madeireiros sem qualificação, que “delapidam os recursos 

florestais” (Redacção, 24.11.2015: 7) e à existência de 89 operadores clandestinos (Dulce Combo 

citada por Domingos Parafino, 25.05.2016: 2). Stela Malola, oficial de programas da Associação 

de Apoio e Assistência Jurídica às Comunidades (AAAJC) denunciou um conjunto de 

irregularidades na canalização para as comunidades dos 20% provenientes das actividades da 

exploração florestal22. De acordo a oficial de programas, as elevadas taxas de analfabetismo 

constituem um obstáculo enfrentado pelas comunidades no processo de legalização dos 

documentos e na abertura de contas bancárias, requisitos exigidos pelos Serviços Distritais de 

Actividades Económicas (SDAE). Stela Malola (citada por Domingos Parafino, 25.05.2016: 2) 

aponta esta questão burocrática como uma estratégia das autoridades locais para retenção dos 

fundos e não canalização daqueles valores para as comunidades locais, denunciando aquilo que 

designa de “falta de transparência nos SDAE”. 

 

A caça furtiva constituiu também notícia, particularmente no distrito de Mágoé. Segundo o 

técnico Paulo Rupias (entrevistado por Domingos Parafino, 06.07.2016: 2), a falta da fiscalização 

conduz a um considerável aumento do número de caçadores furtivos que entram no parque para 

o abate indiscriminado de elefantes (para tirar o marfim), assim como outros animais para a 

obtenção de carne. 

 

As dificuldades de transporte e de acessibilidade constituem outro assunto cuja noticiabilidade 

foi distribuída pelos vários distritos. Angónia, Mutarara, Tsangano e Zumbo foram distritos 

diversas vezes referenciados, não só pelas más condições das vias de acesso, mas também pela 

insegurança rodoviária, em virtude da instabilidade político-militar. 

 

 

7. AS FORMAS DE MANIFESTAÇÃO DO PROTESTO 
 

Através da análise do jornal Mulambe foi possível compreender que estes problemas sociais foram 

impulsionadores de diversas formas de protesto. O quadro 4 sintetiza o total de eventos de protesto 

noticiados, não considerando situações de repetição noticiosa: 

Quadro 4: Formas de manifestação do protesto social 

Forma de manifestação N 

Workshop 16 

Acção em tribunal 11 

Paralisação laboral 9 

Obstrução da via pública e desobediência civil 9 

Linchamentos 8 

Marcha 4 

Envio de carta / requerimento a órgãos governamentais 3 

                                                           
22 A Lei n.º 10/99, de 7 de Julho, Lei de Florestas e Fauna Bravia (LFFB), no seu n.º 5 do artigo 35, 

conjugado com o artigo 102 do Regulamento da LFFB, aprovado pelo Decreto n.º 12/2002, de 6 de Junho, 

determinam que20% das taxas de exploração florestal e faunística destinam-se para o benefício das 

comunidades locais da área onde são extraídos os recursos. Sobre a aplicação da Lei na província de 

Nampula leia-se Serra et al. (2014). 
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Amplamente concentrado na cidade de Tete e promovido por organizações da sociedade civil 

(com missões orientadas para a assistência jurídica às comunidades ou para a defesa do ambiente 

ou do saneamento do meio), a realização de workshops e a colocação de acções em tribunal 

constituíram as formas de reacção que mais vezes constituíram notícia. Relacionados com a 

problemática de reassentamentos populacionais ou do saneamento do meio, com a exploração 

insustentável de recursos naturais ou com a participação nos assuntos governativos, os workshops 

foram desencadeados por indivíduos mais informados e com uma cultura mais participativa, 

denotando um pensamento politicamente estratégico e a existência de estreitas relações com os 

órgãos de comunicação. Através dos fóruns convocados pelo Governo provincial, de reuniões 

esporádicas, petições ou acções em tribunal, algumas organizações mais esclarecidas ou próximas 

dos centros de decisão têm recorrido aos canais previstos na Lei para denunciar problemas sociais 

e realizar uma pressão política sobre os órgãos de decisão. Da mesma forma, diversas 

organizações não-governamentais (entre as quais a Liga dos Direitos Humanos e a Justiça 

Ambiental) colocaram diversas acções em tribunal, quer contra o Estado, quer contra as empresas 

mineradoras Vale, Jindal e ICVL. 

 

A realização de marchas (assinalando o Dia do Trabalhador, em apelo à paz, pela defesa dos 

direitos humanos, contra a violência doméstica ou em solidariedade com as vítimas de Chitima) 

tornou-se, nos últimos anos, uma prática regular na cidade de Tete, tornando-se crescentemente 

uma iniciativa de organizações não-governamentais independentes do poder político. O desfile 

do 1ºde Maio constitui uma oportunidade de denúncia pública sobre as precárias condições de 

trabalho ou de baixas remunerações. 

 

Ainda que nem sempre realizadas de forma legal, as paralisações laborais passaram a constituir 

um acontecimento frequente nos centros industriais de Moatize ena cidade de Tete (neste último 

caso em empresas do sector de segurança privada), em reacção a situações de não-renovação de 

contratos, de contenção de benefícios, corte de bónus anuais e de salários em atraso. 

 

A obstrução de vias rodoviárias (bloqueando o acesso à empresa) ou ferroviárias (impedindo o 

escoamento do carvão) têm constituído as formas mais mediáticas de protesto, por parte das 

populações afectadas pelos reassentamentos em Moatize, mas também de trabalhadores em 

protesto na cidade de Tete ou, inclusivamente, pelos motoristas de transportes semicolectivos de 

passageiros. 

 

De acordo com a produção noticiosa, nos distritos mais afastados dos centros económicos, os 

linchamentos populares constituíram a forma de reacção mais frequente, nomeadamente em 

resposta a problemas de roubos e de raptos de cidadãos albinos. Nos distritos de Moatize e Marara 

(ex-posto administrativo de Changara), a violência física constituiu uma estratégia de reacção 

contra autoridades locais, alegadamente oportunistas, que beneficiaram dos processos de 

reassentamento, em prejuízo das comunidades afectadas23.Em Julho de 2016, e não acolhendo 

com agrado a liderança do processo, as populações violentaram um membro da comissão eleita 

pela mineradora Vale e pelo Governo do Distrito de Moatize para ajudar no acto de listagem e 

identificação e remuneração dos fabricantes de tijolos que, por motivo de paralisação das suas 

actividades, reivindicavam indemnizações. De acordo com o agredido (citado por Domingos 

Parafino, 22.12.2015: 6), no meio das desconfianças de que “estava a comer com a empresa”, 

diversos oleiros “tinham a intenção de me matar porque traziam consigo cabos”, tendo sido 

impedidos pela intervenção da Polícia. 

 

Ao longo das peças jornalísticas, foi possível constatar que a denúncia de alegadas injustiças aos 

órgãos de comunicação social, ainda que frequentemente sob o anonimato, constituiu outra forma 

                                                           
23 Ao longo da presença no terreno de comunidades reassentadas foram partilhadas inúmeras situações de 

autoridades locais que cobraram quantias monetárias às populações para que os respectivos nomes fossem 

incluídos na lista das populações afectadas ou a empregar pela empresa. A inexistência de disponibilidade 

financeira foi, frequentemente, compensada com a realização de trabalho gratuito na machamba. 
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de protesto e, inclusivamente, uma importante fonte de informação para os jornalistas24. Ao longo 

de sucessivas edições, o próprio Mulambe incentiva os leitores para a participação e denúncia de 

situações irregulares e para o exercício da cidadania. 

 

A denúncia anónima enquadra-se, na verdade, num conjunto de estratégias mais invisíveis, 

informalizadas e menos assentes no confronto directo, mostrando-se, por isso, bem menos 

arriscadas, particularmente em contextos menos participativos e democráticos. Neste conjunto de 

formas de protesto destaca-se a música, a maledicência, o humor satírico e o cinismo social. 

 

Cantadas na língua local e recorrendo à metáfora subtil, diversas músicas populares têm 

constituído uma forma politicamente segura de crítica social, nomeadamente ao autoritarismo do 

poder local, à acção das mineradoras, assim como em defesa de interesses sectoriais. Cantada por 

camponeses da UNAC, em “Kodi tingasamwe nanyi…?!” [O que tenho de mais precioso?] faz-

se a apologia da importância da agricultura para o progresso económico, não deixando de ser 

veiculada uma política de desenvolvimento social alternativa à aposta na indústria extractiva: 
 

Kodi tingasamwe nanyi…?!            No que tenho de mais precioso…?! 

Kodi tingasamwe nanyi…?!            No que tenho de mais precioso…?! 

Na kulima.                                        É trabalhar a terra.    

Kodi tingasamwe nanyi…?!             No que temos de mais precioso…?! 

Na Kulima.                                        É trabalhar a terra.   

Ife ndingasamwe nanyi..?!                No que temos de mais precioso…?! 

Na kulima.                                          É trabalhar a terra. 

Ife tinga dade ney…?!                       No que podemos exibir como de mais precioso…?! 

Na kulima.                                          É trabalhar a terra. 

(tradução de Borges Morais Mafigo) 

 

Outras músicas versam sobre questões relacionadas com o exercício do poder por parte das 

estruturas dirigentes, nomeadamente sobre a intolerância política de diversos governantes. A 

título de exemplo, em “Ndie Nsambowanu Uiyu…” [Essa é a vossa maneira de ser], o cantor 

Carlos Figueira denuncia a tendência de excluir aqueles que formam um pensamento alternativo: 
 

Ndie Nsambowanu Uiyu…                                      Essa é a vossa maneira de ser... 

Ndie Nsambowanu Uiyu…                                      Essa é a vossa maneira de ser...                                               

Malepo tsapano citsangho                                          Culmina agora com a exclusão 

Uiyu Bwangu                                                             Esse é meu 

Uiyu bwauku                                                               Esse é daí 

Uiyu bwangu Uiyu,                                                      Esse é nosso 

Uiyu bwangu lini                                                         Esse não é nosso 

Kumalizira mbadzo ghaa…                                        Termina-se por cortá-lo com o machado 

Nfhuti boo... Até o atingir com o tiro da Arma de Guerra... 

(tradução de Borges Morais Mafigo) 

 

Da mesma forma, em “Leka ku khumata pa muy pali pako” [Não se encolhe na sua própria casa], 

o grupo musical Kachingue Boys apela à participação sociopolítica dos cidadãos. 

 

Uma outra forma de manifestação, constatada em diversas ocasiões do quotidiano, relaciona-se 

com a maledicência ou com o humor satírico. Proferidas no seio de pequenos grupos de confiança, 

diversos comentários jocosos sobre a derrota eleitoral do partido no poder numa determinada 

mesa de voto ou comentários espirituosos sobre declarações polémicas de personalidades 

governamentais constituem, na verdade, formas indirectas e relativamente seguras de 

                                                           
24 Num contexto de corrupção generalizada e de ineficiência do sistema judiciário, muitos cidadãos tendem 

a confiar mais nos jornalistas e nos órgãos de comunicação social, como forma de denúncia de problemas 

sociais (Feijó, 2015). Este fenómeno não invalida a existência de atitudes oportunistas e corruptas no seio 

das próprias redacções jornalísticas. 
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manifestação de descontentamento social. A maledicência é conjugada com formas de cinismo 

social, expressas na repetição de slogans de apoio ao partido no poder em reuniões comunitárias, 

assim como na presença popular em comícios políticos organizados por figuras do Estado, em 

visitas a comunidades afectadas. Se a atitude irreverente é emitida, sobretudo, no privado, o apoio 

submisso é manifesto em público, evitando-se desta forma represálias e reduzindo-se tensões com 

as autoridades25. Os pequenos roubos nas grandes empresas mineradoras (particularmente de 

combustível) têm sido frequentemente reportados pela comunicação social. Ainda que constituam 

actos oportunistas que visam a obtenção de benefícios próprios, os roubos não deixam de poder 

ser interpretados como formas de contorno de situações de assimetria socioeconómica e de 

protesto contra o grande poder económico.  

 

Apesar de constituir um espaço de protesto dos trabalhadores, a realidade é que as empresas não 

perderam o controlo sobre a organização das marchas do 1ºde Maio. Disponibilizando os meios 

de transporte dos trabalhadores, a carrinha para o desfile e, inclusivamente, camisetas e refeições, 

a entidade patronal demonstra todo o seu poder económico. Se a empresa procura transformar o 

momento numa celebração corporativa, participando inclusivamente na escolha de cânticos, 

slogans e dísticos, muitos trabalhadores não deixam de demonstrar subtilmente o seu 

descontentamento laboral, optando por desfilar mais atrás do carro da empresa ou exibindo 

dísticos independentes e com subtis mensagens de protesto26. 

 

Como demonstra Scott (1985), ao longo da história, a actividade política formal e organizada, 

mesmo que clandestina e revolucionária, foi, sobretudo, apanágio das classes médias e da 

intelligentsia. A maioria dos grupos subordinados raramente arriscou uma actividade política 

organizada, aberta e frontal. Ao invés de procurar alterar os sistemas sociais, estes grupos 

procuraram actuar dentro do sistema e retirar dele o mínimo de desvantagem, optando por 

estratégias menos arriscadas, como o arrastamento da produção através de ignorância fingida, da 

dissimulação e falso comprometimento, da sabotagem ou pequenos furtos ou mesmo da deserção. 

Trata-se de estratégias que requerem pouca coordenação ou planeamento, que implicam a 

existência de redes informais, ou a compreensão implícita, e que evitam formas de confrontação 

directa ou simbólica com a autoridade. Neste sentido, adopta-se um cuidadoso e calculista 

conformismo na vida pública, conjugado com formas silenciosas de protesto, relacionadas com a 

difamação e calúnias ou gestos e silêncios de desprezo. 

 

 

 

                                                           
25 Durante um encontro realizado no povoado de Capanga, distrito de Moatize, com vista à leitura de um 

acórdão judicial por parte de um representante da Liga dos Direitos Humanos, em resposta a uma acção 

colocada contra a mineradora ICVL, foi possível observar comportamentos aparentemente contraditórios. 

Quando a rainha ou membros mais influentes da comunidade tomavam a palavra, iniciavam o discurso com 

uma saudação ao partido no poder (“Frelimo Oye”), prontamente repetida pelos restantes participantes. 

Após a reunião, realizaram-se diversas conversas informais com os membros da comunidade. Tendo-se 

perguntado se eram simpatizantes do partido Frelimo, a resposta de um dos inquiridos foi peremptória: 

“110%! E sou membro do SISE”. Perguntou-se, então, porque motivo não estava a ser possível apresentar 

essa preocupação aos órgãos do Governo distrital e provincial, ao invés de se conduzir o assunto para o 

tribunal. Com os ânimos exaltados, os interlocutores responderam que não existe qualquer comunicação 

com o Governo. Insatisfeito com a resposta, perguntei quem havia vencido as últimas eleições no povoado 

de Capanga, ao que me responderam ter sido a Renamo, com mais de 90% dos votos, sendo que, segundo 

os mesmos, houve mesmo representantes do partido Frelimo na mesa de voto que votaram na oposição. O 

comentário provocou uma gargalhada geral entre os participantes. Por fim, perguntei se a Renamo havia 

feito campanha eleitoral, ao que, prontamente, responderam: “não precisa. Está no íntimo das pessoas”. 

Outros participantes continuaram a explicar que “a população já não tem onde meter queixa. Por isso é 

que as pessoas votam na Renamo”. Os participantes abordavam o assunto com os ânimos visivelmente 

exaltados. 
26 Os funcionários de uma instituição financeira apresentaram um dístico com a frase “mais para fora, 

menos para dentro”, visando demonstrar a desproporcional preocupação do banco relativamente aos 

respectivos clientes, em comparação com os respectivos recursos humanos. 
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8. A REACÇÃO AO PROTESTO SOCIAL 

 

Ainda que tenham sido realizadas diversas visitas de governantes locais às zonas em conflito para 

auscultação das populações e inventariação dos problemas, as reacções governamentais às 

diferentes formas de protesto oscilaram, frequentemente, entre o evitamento, a criação de 

obstáculos burocráticos, o aliciamento, a descredibilização do protesto, a ameaça verbal ou 

mesmo a repressão policial. De acordo com os interlocutores, ainda que ocorra a participação das 

estruturas do Governo em eventos promovidos por organizações da sociedade civil, a realidade é 

que predomina uma atitude de evitamento. Não obstante o seu carácter plurianual, o Governo 

provincial não tem convocado, de forma regular, as reuniões do observatório do desenvolvimento, 

limitando, desta forma, a intervenção das organizações da sociedade civil num contexto de forte 

descontentamento social. A ausência de representantes do Governo é frequentemente notada em 

encontros promovidos por organizações da sociedade civil, sobretudo quando o tema é 

particularmente sensível. O evitamento processa-se também através da alegação de falta de 

autorização para prestar declarações. Diversos editores de órgãos de comunicação social mais 

críticos relativamente ao poder governamental queixaram-se de atitudes de black out informativo 

por parte de representantes do poder governamental.  

 

A criação de dificuldades burocráticas para deslocação de membros de organizações não-

governamentais aos distritos – nomeadamente a exigência de credenciais devidamente 

carimbadas pelas diversas estruturas governamentais, implicando a deslocação por longas 

distâncias e o aumento dos tempos de espera, inclusivamente a representantes de partidos políticos 

da oposição durante os períodos de campanha, assim como a frequente desconfiança demonstrada 

ao longo deste processo em relação a investigadores e activistas, constitui um subtil mecanismo 

de controlo das actividades destas organizações. 

 

O aliciamento constitui também uma estratégia referida por diversos interlocutores, 

nomeadamente através do convite de dirigentes mais críticos para assumirem determinados 

cargos directivos a nível local. No campo da comunicação social, o aliciamento expressa-se 

através de convites para acompanhar as visitas governamentais aos distritos, da oferta de 

alojamento a jornalistas em instalações cedidas pelo Governo ou do pagamento inflacionado de 

ajudas de custo, por parte do Governo ou de empresas públicas. 

 

De acordo com o chefe de redacção do jornal Mulambe, a inexistência de assinaturas do periódico 

por parte de qualquer repartição do Estado, assim como a alegada pressão governamental sobre 

determinadas empresas (que também prestam serviços ao Estado), para retirarem a sua 

publicidade do jornal, constituem estratégias concertadas no sentido de enfraquecer 

financeiramente os órgãos de comunicação mais irreverentes, visando suavizar a sua forma de 

actuação (Redacção, 04.01.2016: 7). 

 

Os editores de órgãos de comunicação social referiram diversas situações de ameaça por parte do 

poder político (através de chamadas telefónicas ou de mensagens com ameaças anónimas), 

incluindo a apresentação de acusações de difamação em tribunal. Em 2012, o administrador do 

distrito de Macanga ordenou o encerramento da rádio comunitária de Furankungo por 

alegadamente divulgar informações que não eram do seu agrado. A ameaça de prisão constituiu 

também uma reacção frequentemente referida, quer por dirigentes de organizações de apoio 

jurídico ou de instituições sindicais, neste último caso na sequência da convocação de uma greve.  

 

As diversas ocupações de vias rodoviárias e ferroviárias e as paralisações laborais resultaram na 

pronta intervenção da Unidade de Intervenção Rápida que, com recurso a balas reais, gás 

lacrimogéneo e bastões, agrediu e prendeu manifestantes, desobstruindo as vias de acesso. Esta 

repressão policial gerou um clima de medo entre as populações, assim como a deterioração da 

imagem construída sobre o Governo provincial, considerando-o, invariavelmente, aliado do 

grande capital. Esta aliança é sustentada pelo facto de diversos cargos directivos de empresas 
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mineradoras terem desempenhado, anteriormente, cargos importantes ao nível do Governo local 

e provincial. 

 

Da parte de representantes do Governo, estas acções de protesto foram frequentemente explicadas 

pela alegada ingerência de agitadores externos, com agendas obscuras, desmoçambicanizando, 

desta forma, o conflito. A alegação da existência de uma entidade externa, malévola e hostil aos 

interesses nacionais, constitui uma estratégia politicamente útil, sobretudo em cenários de crise, 

de contestação social e de diminuição da legitimidade do poder dominante (Feijó, 2016). Como 

explica o Presidente do Fórum Provincial das ONGs de Tete, as reacções dos representantes do 

Estado dependem da figura governamental que estiver no poder – “bastava que o Governador 

tivesse uma atitude hostil, que todos seguiam o exemplo”. De acordo com os diversos 

interlocutores, o nível de abertura das instituições governamentais tende a diminuir à medida que 

aumenta a distância em relação à capital provincial. 

 

 

9. O RELACIONAMENTO ENTRE AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 

 

Apesar de se constatarem intensas dinâmicas de cooperação entre as organizações da sociedade 

civil da província (expressa através da constituição de redes de actuação ou partilha de recursos), 

não deixam de ser perceptíveis atitudes de competição pela busca de informações ou de produção 

de relatórios para apresentação a doadores. Dependentes de financiamento e de cariz 

profissionalizado, as organizações mais próximas dos centros urbanos não deixaram de apresentar 

uma lógica de funcionamento bastante burocratizada, por vezes até de forma oportunista. 

 

Por outro lado, como reconheceram praticamente todos os interlocutores, entre as organizações 

da sociedade civil constata-se uma grande diversidade de estratégias políticas, que vão da 

denúncia directa e da oposição frontal ao grande capital e às estruturas dirigentes, até atitudes de 

cooperação com o Governo ou com as grandes empresas, gerando-se uma forte desconfiança entre 

os dirigentes destas instituições. Neste cenário, processam-se acusações mútuas. Uns são 

acusados de se aliarem ao status quo, alegando-se a obtenção de apoios do Governo ou de 

empresas mineradoras, ao nível da facultação de instalações, de meios de transporte ou até de 

apoio monetário. Outros são criticados por serem demasiado radicais e isolacionistas, dificultando 

assim o diálogo e as transformações sociais. 

 

 

10. ALGUMAS REFLEXÕES FINAIS 
 

Ao longo da última década, diversos distritos da província – nomeadamente Tete, Moatize e o 

actual Marara – têm assistido a grandes investimentos, com destaque para as áreas da mineração, 

com efeitos multiplicadores noutros sectores da economia. Contudo, aquando do início desta 

euforia, na província não existiam as infra-estruturas, tecnologias, qualificações ou experiências 

necessárias sobre os diversos processos, nomeadamente sobre a própria indústria extractiva, sobre 

os respectivos impactos ambientais, reassentamentos populacionais ou sobre organização 

territorial. 

 

As expectativas geradas em torno desta região conduziram a um aumento da migração para 

centros urbanos de quadros não qualificados, acima da capacidade de absorção por parte da 

economia formal, agravando a segmentação dos mercados. Por outro lado, assistiu-se à saturação 

de serviços urbanos (educação, saúde, transporte, saneamento, etc.), à falta de espaço e condições 

para alojamento das populações e à súbita inflação dos preços dos terrenos, das rendas e dos 

produtos alimentares, com consequências sobre os mais pobres e nas desigualdades sociais.  

 

Não obstante o carvão de Moatize ter constituído o símbolo de desenvolvimento da província de 

Tete, a realidade é que as populações deste distrito apresentavam, em 2014/5,um dos mais baixos 

índices de rendimento médio desta província. Os dados fornecidos pelo Inquérito ao Orçamento 
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das Famílias vêm levantar sérias reservas em torno dos benefícios trazidos pela exploração do 

carvão para as comunidades locais. Os impactos ambientais resultantes da exploração deste 

minério, os polémicos processos de reassentamento e diversos conflitos laborais tornaram o eixo 

de Tete-Moatize, assim como o distrito de Marara, em espaços de descontentamento e de protesto.  

 

Se é verdade que o forte investimento gerou diversas oportunidades de negócio entre as 

populações mais qualificadas ou mais próximas dos centros de decisão, capazes de retirar 

benefício da especulação de terrenos e de licenças de exploração mineira27, de aproveitamento de 

oportunidades ao nível da construção, do arrendamento imobiliário, da hotelaria ou da 

restauração, a verdade é que a penetração do capital não deixou de gerar vários problemas sociais. 

Os reassentamentos populacionais e a consequente diminuição da capacidade de produção 

agrícola e artesanal, os impactos ambientais, a ausência de postos de trabalho capazes de absorver 

a população local ou as crescentes desigualdades sociais foram geradores de um clima de 

insatisfação social. As diversas medidas de responsabilidade social implementadas pelas 

companhias multinacionais (ao nível da construção de habitações, de escolas ou centros de saúde) 

não foram, na verdade, capazes de eliminar a tensão, culminando num conjunto de acções de 

protesto contra as mineradoras ou contra o Governo, politicamente capitalizado pela Renamo. Se 

a penetração do capital num contexto fortemente especulativo foi gerador de tensões sociais, a 

crise política e económica que se seguiu agravaram ainda mais o cenário. 

 

As tensões sociais desencadeadas pelo desenvolvimento do capitalismo foram responsáveis pelo 

surgimento de novas organizações não-governamentais, com quadros politicamente mais activos 

e informados, actuando ao nível do apoio jurídico das populações. O investimento económico foi, 

assim, responsável por uma emancipação política das populações, crescentemente mais 

participativas e exigentes de democratização, aumentando a tensão com o grande capital e com 

as estruturas governamentais. Ainda que excluídos das grandes alianças do poder político e 

económico (como no caso da indústria extractiva28), e ainda que incapazes de condicionar a 

produção de políticas públicas para si favoráveis, a verdade é que nos distritos mais rurais 

começam a emergir inúmeras associações de camponeses, dirigidas para actividades de produção 

ou em torno da concessão de microcrédito. 

 

Se os grupos mais urbanos e escolarizados tendem a utilizar os canais institucionais existentes 

para defesa dos seus direitos, os grupos mais distantes dos centros de poder, com menos capital, 

adoptam estratégias mais subtis, menos assentes na confrontação, mas mais no cinismo social, 

com vista a reduzir as tensões com as autoridades e a evitar situações de repressão. Esta tendência 

não invalida, contudo, a repetição de motins, escaramuças e de linchamentos populares, revelando 

não só a tensão social, mas o enorme potencial de violência existente nas áreas mais afectadas 

pelos megaprojectos. Não obstante as inevitáveis resistências, o conflito e a mudança constituem 

características inevitáveis de todas as sociedades, pelo que a província de Tete não constituirá 

uma excepção. 

 

Refira-se, por fim, que, se 86,9% da população da província de Tete continua a residir em espaços 

rurais (IOF, 2014/15) e a ter a agricultura como principal actividade económica, este sector pouco 

beneficiou em termos de investimento aprovado pelo CPI, deixando grandes áreas geográficas 

privadas de projectos de desenvolvimento. Os níveis de produtividade no campo mantêm-se 

baixos, tal como os níveis de educação, de acesso a energia, água, transportes, comunicações e 

                                                           
27 Mosca e Selemane (2011: 32) demostram a preponderância da economia especulativa no distrito de 

Moatize, considerando os negócios sobre o solo e licenças de exploração e mineração. 
28 As empresas mineradoras estruturam a sua relação com o poder central e local em torno de relações 

clientelistas, verificando-se a mobilidade de quadros influentes no Governo para cargos directivos nas 

empresas mineradoras, relatos de pagamento de viagens ao exterior, oferta de benfeitorias ou de viaturas 

às autoridades municipais de Moatize (Mosca e Selemane, 2011 e Vunjanhe e Nhampossa, 2012: 12). A 

Riversdale financiou o plano director da cidade de Tete (Mosca e Selemane, 2011: 23), que permitirá o 

avanço do chamado Projecto Zambeze, e a Vale goza de enormes incentivos fiscais, estando a reabilitar o 

corredor ferroviário de Nacala. 
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assistência técnica, assim como de acesso a crédito. Neste cenário, torna-se compreensível que a 

produção noticiosa sobre os distritos mais rurais se tenha orientado para temas como a seca ou a 

insegurança alimentar, o isolamento geográfico e a exploração insustentada de recursos naturais. 

Neste cenário, o crescimento das assimetrias espaciais tende a alimentar movimentos migratórios 

rural-urbano de populações pouco escolarizadas, que o mercado de emprego formal não consegue 

absorver, engrossando o sector informal e alimentando situações de pobreza urbana e de 

insegurança social.  
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