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Resumo 
 

 O tema em análise, a (emergente) sociedade civil - um olhar sobre o papel das 

suas organizações nas políticas de inclusão social e de desenvolvimento sustentável: o 

caso de Moçambique, cabe entre os menos analisados em estudos teórico-empíricos, por 

ser, oficial ou juridicamente, recente. Constitui, assim, um tópico dilemático, que 

necessita de uma reelaboração teórica, sistemática e contextualizada. Esta tese procura 

perceber até que ponto a sociedade civil moçambicana tem sido preponderante nas 

políticas de inclusão social e de desenvolvimento sustentável. Ela teve o cuidado de, 

constatada a situação, apresentar propostas para melhor eficácia dessa mesma socidade 

civil, como interveniente indispensável na democracia participativa.   

Como metodologia para prossecução dos objetivos traçados, enveredou-se pela 

abordagem qualitativa por ser a mais adequada ao estudo de fenómenos em 

profundidade, cuja finalidade é compreender o tema em análise e, ao mesmo tempo, 

desenvolver teorias genéricas. A análise documental, as entrevistas semiestruturadas e a 

observação participativa em workshops foram as técnicas usadas para o 

levantamento/obtenção de dados que foram importantes para a análise do caso.  

 O papel da sociedade civil em Moçambique – reconhecido pelo governo e outros 

atores sociais – tem sido demonstrado através de vários documentos: a Agenda 2025 e o 

Plano para a Redução da Pobreza/Absoluta bem como no estabelecimento de 

mecanismos participativos: Observatórios de Pobreza e de Desenvolvimento. Contudo, 

o compromisso e o desejo da mesma em participar na formulação e implementação de 

políticas sociais, de forma efetiva e sustentada, são confrontados com problemas de 

acesso à informação e de limitado conhecimento técnico e conceptual. 

Por fim, questiona-se: será que a sociedade civil moçambicana tem tido um 

papel fulcral nas políticas sociais em alusão? Sim, mas ainda não. Sim, porque o 

domínio do espaço público – que é um campo fértil de luta de poder, onde se avivam e 

cruzam diferentes interesses –, é de interesse de todos e a sociedade civil 

moçammbicana conquistou parte desse espaço, usando-o como canal de reivindicação e 

de formação da cidadania ou da sociedade “civil(izada)”/ativa. Não, porque ela precisa 

de trabalhar muito mais – unir-se e (in)formar-se – para melhorar o lugar onde 

atualmente se encontra, pois, nota-se uma pressão por parte do poder instituído para 

reduzi-la a intervenções meramente assistencialistas. 

Palavras-chave: sociedade civil (moçambicana), políticas sociais, inclusão 

social, desenvolvimento sustentável, democracia participativa. 
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Abstract 
 

 The subject under review, the (emerging) civil society – a look at the role of its 

organizations on policies of social inclusion and sustainable development: the case of 

Mozambique, is one among the least analysed issues in theoretical-empirical studies, 

certainly due to its novelty, both officially and legally; thus, it constitutes a dilemmatic 

topic, which requires a theoretical, systematic and contextualized reworking. This thesis 

has sought to understand to what extent the Mozambican civil society has been 

predominant in the policies of social inclusion and sustainable development. After the 

identification of the situation, we aimed at making proposals for a better efficiency of 

the Mozambican civil society as an indispensable actor in the participatory democracy. 

 As for the achievement of our goals, we have embarked on qualitative approach. 

Our purpose was, by the one hand, to attain a deep study of the phenomena under 

consideration, in order to understand the topic under review, and, simultaneously, to 

contribute for the development of general theories. Documental analysis, semi-

structured interviews, and participatory observation in workshops were the techniques 

used in order to survey/obtain data that were important for the analysis of the case. 

 The role of civil society in Mozambique – recognized by the government and 

other social actors – has been shown through various documents – Agenda 2025 and the 

Plan for Absolut Poverty Reduction –, as well as in the establishment of participatory 

mechanisms: Poverty Observatory, Development Observatory. However, the 

commitment and the desire to participate in the formulation and implementation of 

social policies in an effective and sustainable way are confronted with problems of 

access to information, limited technical and conceptual knowledge. 

 Finally, the crucial question is: does the Mozambican civil society have a central 

role in social policies in allusion? Yes, but not yet. Yes, because the domain of the public 

space – which is the fertile field of power struggle, where different interests enliven and 

cross each other – it is for the interest of all and Mozambican civil society has 

conquered part of this space, using it as a channel of claim and of citizenship training or 

“civil(ized)”/ative society. Not yet, because it needs to work much harder – to be united 

and to be (in)formed itself – in order to improve the place where it actually is, because 

there is a pressure from the Power set to reduce its role merely for welfare interventions. 

Keywords: (Mozambican) civil society, social policies, social inclusion, 

sustainable development, participatory democracy. 
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Vivemos num mundo imperfeito, um mundo que sempre será imperfeito e que, 

portanto, sempre abrigará injustiça. Mas estamos longe de ser/estar impotentes diante 

desta realidade. Podemos tornar o mundo menos injusto; podemos torná-lo mais belo; 

podemos aumentar nossa cognição sobre ele. Tudo o que precisamos é construí-lo, e 

para fazê-lo só temos de raciocinar juntos e lutar para obter, uns dos outros, o saber 

especial que cada um de nós for capaz de captar. Immanuel Wallerstein (2003)



                   

                              1 

 
 

Introdução 

Nos dias de hoje, adicionalmente ao múnus exercido pelo Estado-nação e pelo 

mercado, de modo especial as Corporações Multinacionais (CMNs), bem como ao papel 

assumido pelos sindicatos no âmbito da concertação social, outros atores têm vindo a ser 

atestados em muitos fóruns. Inúmeros exemplos poderiam ser citados, como a Cimeira 

Terra – 1992, ou o movimento do Fórum Social Mundial – em pleno século XXI. É nesta 

conjuntura que, em paralelo com o diálogo social, tem vindo a despontar o propósito do 

diálogo civil, como espaço de auscultação e harmonização dos diversos representantes da 

sociedade civil, designadamente perante o Estado.  

É difícil abordar um tema que é ao mesmo tempo fácil-apaixonante e complexo na 

sua essência, pois conceitos espácio-temporalmente mal-enquadrados podem encaminhar-

nos para uma má perceção daquilo que é democracia, desenvolvimento ou mesmo 

sociedade civil. Portanto, seria bastante útil uma abordagem geral – e é o que se pretende 

aqui fazer – sobre este tema, para ver até que ponto a sociedade civil leva a cabo o seu 

papel no âmbito da democracia participativa, concretamente no que diz respeito a 

políticas sociais de inclusão social e de desenvolvimento sustentável. Por outras palavras, 

procura-se, concretamente, examinar e perceber como é que a sociedade civil e suas 

organizações contribuem para a “qualidade social”
1
 em Moçambique.  

Este trabalho não pretende, tão-pouco, ter a última palavra sobre a 

responsabilidade da sociedade civil nas políticas sociais em Moçambique, mas apenas 

indicar uma das formas, perspetivas ou atitudes, a partir da qual elas devem ser tratadas. 

Para a apreensão no seu todo, envidamos esforços de, na nossa análise, desenvolver o 

trabalho com uma abordagem holística, onde se intersectam os diversos campos de 

conhecimento e abordagem histórica, filosófica e sociológica, de modo a compreender a 

natureza e o papel da sociedade civil nas políticas sociais, em geral, e a moçambicana, em 

                                                           
1
 “Qualidade social” refere-se a um instrumento teórico para aferir o desenvolvimento 

socioeconómico (crescimento económico com impacto positivo na vida das pessoas) e político (justiça e 

equidade sociais). Ela tem em vista quantificar a extensão da participação das pessoas nas dimensões social, 

política e económica, numa dupla perspetiva: bem-estar individual e comunitário (Phillips & Berman, 

2003). É uma medida de qualidade de vida e incorpora um conjunto de indicadores da relação entre este 

conceito e informação, pois, no dizer de Phillips e Berman (2003: 345) “há três vertentes da qualidade 

social dos membros de uma comunidade. A primeira é a qualidade social enquanto ´cidadãos´ no que 

respeita à relação que estabelecem com a sociedade em que vivem. A segunda enquanto ´membros de uma 

comunidade´ deriva do apoio fornecido pelas instituições sociais e pela força da identidade comunitária. A 

terceira (…) está relacionada com a qualidade social da comunidade como tal”! 
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particular, para o alcance do bem-estar social. O nosso foco são as províncias de Maputo, 

Gaza, Tete e Nampula – sem descurar outros lugares – por serem locais de particular 

importância demográfica, política e económica: Maputo é a capital do país onde estão 

concentrados os “headquaters” de muitas organizações; Gaza é tida como o “locus” de 

difícil vivência democrática, por ser o bastião do partido no poder (FRELIMO); Tete e 

Nampula abrigam importantes megaprojetos de exploração de recursos minerais, porém, 

com gritantes desigualdades/exclusões sociais. 

Antes de expor o “leitmotiv” (fio condutor) ou os objetivos que norteiam este 

trabalho, vamos apresentar a sua estrutura. Ele divide-se em 2 (duas) partes: 

A primeira parte debruça-se sobre a componente teórico-conceptual e o estado da 

arte, onde se abordam os seguintes temas: i) enquadramento teórico: motivação e 

justificação da escolha do tema e os objetivos que norteiam o trabalho; ii) conceitos-

chave: políticas sociais, sociedade-providência, inclusão social, desenvolvimento 

sustentável e democracia sustentável; iii) revisão da literatura sobre Estado e sociedade 

(civil) moçambicana: história, teoria e conceção atual; iv) relação entre globalização, 

cooperação internacional e sociedade civil. 

A segunda parte trata da história da sociedade moçambicana, das estratégias 

metodológicas, das narrativas e representações sociais, e das perceções e recomendações. 

Eis os pontos que a norteiam: i) história da sociedade (civil) moçambicana face ao 

sistema-mundo capitalista; ii) métodos e técnicas aplicadas na pesquisa; iii) história da 

sociedade civil desde a era colonial até ao ano de 2015; iv) narrativas e representações 

sociais das instituições do Estado, das organizações da sociedade civil (OSCs) e das 

populações; v) apresentação das perceções sobre a pesquisa quer na componente teórica 

bem como empírica e recomendações para uma sociedade civil (pro)ativa ou “civilizada” 

rumo a uma mudança social que é nossa intenção, pois, no dizer de João Teixeira Lopes 

(2012) in Casa Nova (2012: 28), “A sociologia, qualquer que seja o seu domínio, vive na 

e para a modernidade, ou, como diz Fernandes, ´na e para a mudança`”; vi) por fim, a 

conclusão, onde, sinteticamente, se apresentam as ilações da pesquisa. 

Feita a apresentação da estrutura do trabalho, começamos por dizer que a 

Sociologia, como outras ciências sociais, tem um impacto na forma como a sociedade se 

constrói, através da influência que os saberes aí produzidos têm na perceção dos 

indivíduos sobre ela (a sociedade) e sobre as ações que a (re)constroem no quotidiano. Na 

“Sociologia clássica” predominava a reflexão sobre a origem e os fundamentos da 

sociedade industrial, enquanto que a chamada “Sociologia contemporânea” se tem 
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dedicado ao entendimento das transformações ocorridas a partir do próprio 

desenvolvimento da modernidade. Chamámos aqui, mais uma vez, a contribuição de João 

Teixeira Lopes (2012: 28) in Casa-Nova (2012: 28):  

 

“A Sociologia, qualquer que seja o seu domínio, vive na e para a 

modernidade, ou, como diz Fernandes, ´na e para a mudança`, o que 

requer, para qualquer sociólogo, uma atualização constante, um exame 

rigoroso dos factos, uma forte capacidade de interpretação, comparação e 

crítica, com enquadramento histórico, sensibilidade à desigualdade na 

distribuição de recursos e imaginação no vaivém de escalas de 

observação (do mais singular-individual ao mais geral-estrutural)”. 

 

A influência social da Sociologia tem a ver com a redução das desigualdades 

sociais, das injustiças e da maximização da liberdade individual, para ir ao encontro dos 

desígnios do desenvolvimento: aumentar o bem-estar material e proporcionar as 

condições para o crescimento intelectual dos indivíduos (F. Diogo, 2012: 121). Ou, como 

afirma Boaventura de Sousa Santos (2013: 25): “Está na tradição da sociologia 

preocupar-se com a `questão social´, com as desigualdades sociais, com a 

ordem/desordem autoritária e a opressão social que parecem ir de par com o 

desenvolvimento capitalista”. Este é um dos propósitos deste trabalho: fazer com que, 

através das OSCs, Moçambique possa diminuir as desigualdades/injustiças/assimetrias 

sociais e lutar pelo desenvolvimento sustentável. 

Nos dias que correm, o mundo guia-se por três princípios de regulação social: o 

princípio da sociedade, do Estado e do mercado. Um Estado que deseja garantir a 

democracia e tornar exequível a liberdade de cada um dos indivíduos presume e fomenta, 

ao mesmo tempo, a intensidade e a multiplicidade da vida associativa. Incrementando o 

pluralismo, em todas as suas manifestações, restitui aos atores sociais, ou seja, à 

sociedade civil e às suas organizações, a capacidade de desenvolverem os seus objetivos 

concretos, na defesa dos seus interesses e na concretização dos seus projetos. Cabe ainda 

ao poder governamental um papel inovador da atividade coletiva. Se lhe cabe administrar 

as coisas públicas e mostrar caminhos futuros, também lhe compete impulsionar os 

diversos grupos e associações e prescrever-lhes as condições para isso. Como afirma 

António Teixeira Fernandes (1997: 56),  

 

“estas condições asseguram a garantia de uma relativa 

democraticidade, em contínuo aperfeiçoamento, e do aparecimento de 

pessoas verdadeiramente empenhadas na solução dos problemas coletivos. 
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Tende a encontrar nas atuais democracias consolidadas uma razoável 

convergência de interesses, de culturas, de ideologias e de ideários 

políticos, convergência que pode orientar as sociedades para uma efetiva 

e permanente prática democrática”. 

 

 Duma forma geral, as organizações da sociedade civil (OSCs) definem-se como:  

 

 “todas as organizações não comerciais e não estatais fora da 

família, em que as pessoas se organizam para defender interesses comuns 

no domínio público. Incluem organizações da sociedade civil para defesa 

de uma causa e organizações da sociedade civil orientadas para serviços. 

São exemplos de organizações da sociedade civil, as organizações 

comunitárias de base e organizações de localidade, grupos ambientais, 

grupos de direitos das mulheres, associações de produtores agrícolas, 

organizações religiosas, sindicatos, cooperativas, associações 

profissionais, institutos de pesquisa independente e meios de comunicação 

social sem fins lucrativos”
 
OCDE (2009).  

 

 Todavia, ao mesmo conceito de “sociedade civil” os vários autores atribuem 

conteúdos diferentes. O termo tem sido usado para fazer alusão às novas configurações 

de participação e ação política que na passada dúzia de anos se têm vindo a afirmar de 

maneira notória, emergindo no essencial fora do quadro das estruturas estatais formais e 

dos partidos únicos que, durante tanto tempo, lhes estiveram associados, embora não 

estando inteiramente desligados deles. Para alguns, a noção de sociedade civil não existe 

em África. Em contraponto, iremos tentar demonstrar por que é que, apesar de tudo, a 

noção da sociedade civil nos parece ser, mais do que útil, imprescindível, para qualquer 

descrição dos processos políticos na África contemporânea, incluindo, naturalmente, os 

mais recentes processos de “democratização”. Embora exija reconfigurações de fundo, o 

conceito, grosso modo, parece-nos de indiscutível utilidade analítica. 

 Hoje, não é possível falar do desenvolvimento sem falar da globalização. Embora 

haja resultados positivos da globalização, não são todas as pessoas e todos os países que 

acolhem com satisfação os resultados deste processo. Como veremos, quando tratarmos 

da globalização, as pessoas têm receio, por exemplo, de que ela arruíne o seu modo de 

vida tradicional e o ambiente, gere uma cultura homogénea, incite imigrações não 

controladas, etc. Uma visão muito sensível, comum aos analistas da globalização, é a de 

que o fosso entre ricos e pobres se dilata cada vez mais. Para além disso, a globalização 

representa maiores facilidades para os criminosos, cartéis de droga e tráfico de armas.  
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 Outra conceção ou contestação é que ela possibilita a mais eficaz exploração das 

nações menos desenvolvidas, tudo em nome da abertura. As tecnologias que auxiliam a 

globalização beneficiam, automaticamente, as economias mais ricas do mundo e 

possibilitam que os seus benefícios descurem os benefícios locais. Ademais, os receios 

dos países em vias de desenvolvimento em relação à globalização assentam na sua 

condição de vencidos a priori do processo e no facto de que o processo de globalização 

parece repetir os passos anteriores da dominação económica e política do Ocidente. 

 Muitos debates da globalização contemporânea desafiam a competência do Estado 

na nova ordem económica e política. Um número notável de analistas admite que os 

mercados internacionais e os novos meios de comunicação diminuíram a soberania do 

Estado (Santos, 2013; Wallerstein, 2003; Stilgltz, 2002). Perante a evolução da perda de 

soberania nacional por intromissão e exploração por parte das multinacionais, por 

dominação e imposição, e ainda por invasão em determinados países por parte de blocos 

políticos supra-estatais ou de potências imperialistas, sobretudo dos Estados Unidos, uma 

resposta a este processo de desenraizamento territorial e de distribuição político-jurídica 

torna-se cada vez mais inadiável, por parte dos cidadãos de qualquer comunidade ou 

sociedade. É aqui onde achamos que a sociedade civil tem uma palavra a dizer. 

 Para além de organizações político-partidárias progressistas e de orientação 

emancipatória, serão as OSCs e os movimentos sociais de vários tipos que poderão 

moderar – se não for possível barrar – os efeitos nocivos da lógica implacável da 

globalização como revelação máxima do capitalismo atual cada vez mais monopolista e 

hegemónico. Acresce que o Estado-nação, enquanto tradicional e, eventualmente, última 

instância neste processo de travagem e de afirmação soberana de países e povos, está a 

passar por uma grave contrariedade, na medida em que já não é uma entidade com 

capacidade política autónoma e muito menos independente (A. S. Silva, 2006: 144). 

 De acordo com Sen (2000), o acontecimento mais importante do século XX é a 

emergência da democracia. Contudo, Wallerstein (2003) questiona sobre o porquê de a 

democracia ter passado de uma aspiração revolucionária no século XIX a um slogan 

adotado universalmente, mas vazio de conteúdo no século XX. Daí, a necessidade de 

reinventar ou democratizar a democracia, nos dizeres de Boaventura de Sousa Santos 

(2003) e António Teixeira Fernandes (2014), pois a atual ou “clássica” democracia 

representativa, embora seja a forma mais difundida no mundo, vezes sem conta, não 

representa a vontade do povo ou dos cidadãos. 
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Em Moçambique, embora existam elementos importantes de um regime 

democrático – como, por exemplo, o espaço político para os partidos da oposição, as 

eleições regulares e uma Constituição impregnada de princípios e valores democráticos –, 

o país apresenta um sério défice democrático, cristalizado numa frágil representação dos 

interesses dos cidadãos, no baixo nível da sua participação política, da sua confiança nas 

instituições do Estado (particularmente nas instituições da administração eleitoral e de 

justiça). Isso mostra claramente que não é suficiente a simples implementação de 

mecanismos formais do multipartidarismo se aos cidadãos não forem facultados meios e 

condições nos campos social, económico, cultural e educacional e, sobretudo, se os 

processos eleitorais forem ou continuarem a ser desencaminhados ou até fiscalizados por 

certos grupos económicos transnacionais e por determinadas elites nacionais, que são, 

não raras vezes, coligadas e subordinadas àqueles e aos Estados hegemónicos.    

 Posto isto, a democracia participativa terá uma maior capacidade para envolver o 

cidadão (nacional e planetário) no projeto de desenvolvimento e na franqueza dos 

governantes. Neste envolvimento, destaca-se a abertura às formações políticas, à 

sociedade civil organizada/OSC e aos movimentos sociais. Como diz Habermas (1990: 

65), “quanto mais o cidadão participar na construção do projeto social de 

desenvolvimento e das resoluções fundamentais, tanto mais se vincula, a sociedade mais 

se estrutura e as instituições sociais melhor trabalham”. 

O estudo seguiu dois critérios metodológicos, através de uma abordagem 

qualitativa: um “desk research”, visando analisar a bibliografia relevante, e “field 

research”, através de entrevistas informais e formais com os diversos atores ligados à 

sociedade civil bem como alguns representantes do governo e participação em workshops 

que versavam sobre o objeto em estudo.  
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Parte I. Componente Teórico-Conceitual e Estado de Arte 
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Capítulo I. Enquadramento Teórico  

 

1. Motivação e Justificação da Escolha do Tema 

Vivemos num tempo de grandes mudanças ou, como se costuma dizer, numa 

mudança de época. O Papa Francisco (2013: 32, nº 52) afirma que “a humanidade vive 

neste momento uma viragem histórica, que podemos constatar nos progressos que se 

verificam em vários campos”. Mas, como se sabe, apesar do tal progresso tecnocientífico, 

paradoxalmente, o tema recorrente na sociedade hodierna é o da “crise”. Fala-se da crise 

económico-financeira, sociopolítica, climática, ecológica, cultural-ética, antropológica, 

institucional, do sujeito ou identitária, etc. 

No vocabulário corrente, “crise” indica decadência, enfraquecimento, falência; 

assume, assim, um significado negativo que gera desilusão ou raiva, manifestações de 

protesto e revolta ou, então, resignação e pessimismo como se tem notado, com 

frequência, no nosso dia-a-dia. Nesta perspetiva, a crise é o caminho para a ruína/morte.  

Vivemos, hoje, portanto, diversas crises:  

- a crise cultural-ética: todas as coisas são vistas como mercadoria para vender, 

consumir e comercializar. Vivemos da cultura do provisório/imediatismo/presentismo, da 

insolidariedade/insensibilidade, ou, da globalização da indiferença (Papa Francisco, 

2013). Diz ele ainda que nos tornamos “incapazes de nos compadecer ao ouvir os 

clamores alheios, já não choramos à vista do drama dos outros, nem nos interessamos 

por cuidar deles, como se tudo fosse responsabilidade de outrem, que não nos incumbe. A 

cultura do bem-estar individual anestesia-nos” (Papa Francisco, 2013: 33, nº 54); 

- a crise do modelo económico de mercado livre, este modelo globalizado, 

centrado no “dogma” do mercado em condições de autorregulação perfeita, revela-se 

como uma economia que exclui grande parte da humanidade, que mata pessoas e espécies 

naturais, que favorece a acumulação dos bens em mãos de poucos que desfrutam as 

reservas do planeta sem responsabilidade ética, ecológica em relação às futuras gerações. 

Segundo Papa Francisco (2013), a inequidade
2
 é a raiz dos males e da violência. Este tipo 

de modelo económico favorece o desperdício, o descarte e a exclusão. Por via disso, 

grandes massas da população veem-se excluídas e marginalizadas: sem trabalho, sem 

perspetivas, num beco sem saída. O ser humano é considerado em si mesmo, como um 

bem de consumo que se pode usar e depois lançar fora. 

                                                           
2
 O Papa usa praticamente um neologismo: “inequidade” que seria desigualdade, fruto da iniquidade 

estrutural. 
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Vivemos num mundo de enormes desequilíbrios sociais. De ano para ano, as 

fortunas de alguns aumentam face à maioria que não tem o essencial para (sobre)viver. As 

nossas sociedades produzem exclusões numa espiral sem fim. A “crise” dos mercados 

mundiais tem abrangido todas as classes sociais, abalando inclusivamente a “classe 

média” com consequências nefastas como o desemprego, a pobreza, a vulnerabilização da 

vida familiar, a exclusão social, etc. O mundo misterioso dos mecanismos do “mercado”, 

das empresas e contas bancárias offshore, da especulação e das transações financeiras 

fictícias representa os interesses irresponsáveis de uma minoria.  

É dentro desta crise que nos sentimos impelidos a contribuir para uma economia 

solidária e inclusiva e um desenvolvimento sustentável como condição sine qua non para 

ultrapassar ou amainar os efeitos nocivos da mesma. Reconhecemos a necessidade de 

mudanças nas instituições que nos governam a nível (inter)nacional no sentido de se 

orientarem para uma proteção dos mais frágeis e vulneráveis ou mesmo excluídos, das 

minorias e dos grupos marginalizados, tomando os seres humanos e a sua circunstância 

como centro das nossas preocupações e empenhamentos.  

Ao longo da história do estudo da Sociologia, se, por um lado, os autores 

“positivistas” propunham uma Sociologia voltada ou preocupada exclusivamente com a 

compreensão da realidade social, por outro, os autores “marxistas” propunham uma 

Sociologia voltada para a mudança ou transformação social. Neste trabalho, propusemo-

nos fazer a fusão entre a compreensão e a transformação social para ajudar a sociedade 

na criação do bem-estar social, ou contribuir para a qualidade social.  

Como sociólogos, acreditamos que “estamos francamente preparados quer para 

a recusa da instrumentalização ideológica, quer para o fechamento das agendas e 

programas científicos às necessidades de mudança social” (Lopes, 2012 in Casa-Nova, 

2012: 33). Ou, então, como coloca Boaventura de S. Santos (2013: 26): “o outro pilar da 

tradição intelectual da sociologia é a preocupação com a participação social e política 

dos cidadãos e dos grupos sociais, com o desenvolvimento comunitário e a acção 

colectiva, com os movimentos sociais”. É, pois, nosso objetivo contribuir para um mundo 

melhor. E para que tal sonho que almejamos se torne realidade, OSCs são um veículo 

importante e incontornável, no âmbito da democracia participativa.   

Esta tese está enquadrada no âmbito da Sociologia – como salientamos na 

introdução –, mas, de modo particular, no da Sociologia política, que visa diretamente a 

análise das relações entre o poder e o contexto social (em que se exerce) ou a relação 

entre o sistema político e a sociedade global. A tradição da Sociologia é, neste domínio, 
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ambígua. No dizer de Boaventura de Sousa Santos (2013), ela tem baloiçado entre a 

distância crítica em relação ao poder instituído e o comprometimento orgânico com ele, 

entre o guiar e o servir. Os desafios que nos são colocados exigem de nós que nos 

afastemos deste pêndulo. Isso requer que se adotem novas maneiras de ver esta realidade: 

“nem guiar nem servir”. Ou, então, “em vez de distância crítica, a proximidade crítica; 

em vez de compromisso orgânico, o envolvimento livre; em vez de serenidade 

autocomplacente, a capacidade de espanto e de revolta” (Santos, 2013: 27). Queremos, 

portanto, com ela (Sociologia política) e, sobretudo, com este trabalho, no dizer de João 

Teixeira Lopes (2012) in Casa-Nova (2012: 34): “ajudar a libertar a sociedade quer do 

dirigismo estatal quer da fetichização do mercado, embora interagindo, pois ela pode ser 

um movimento social, como propõe Burawoy”. 

Acreditamos que um país existe, na medida em que ele exprime à vontade duma 

comunidade de pessoas. Moçambique, como realidade, apresenta-se-nos como um 

desiderato; justamente por ser um desiderato, mais do que uma realidade, a sua existência 

está necessariamente sujeita à contestação. É um país que é posto à prova todos os dias e 

tem de se sujeitar ao veredito do povo, é uma obra sempre inacabada, cujos planos 

mudam ao sabor da discussão que lhe dá substância como realidade. 

Em termos mais concretos, poderíamos dizer que Moçambique não se reduz ao 

que o partido no poder, a FRELIMO (Frente de Libertação de Moçambique) ou outros 

partidos como a RENAMO (Resistência Nacional de Moçambique), o MDM (Movimento 

Democrático de Moçambique), o PIMO (Partido Independente de Moçambique), o PDD 

(Partido para o Desenvolvimento e Democracia), etc., gostariam que fosse. Como 

desiderato, ficará sempre sujeito ao debate de todos os atores ou forças vivas da 

sociedade. Só num sistema totalitário é que se impõe uma única definição. Mesmo nessas 

circunstâncias, as pessoas continuam livres de imaginar o país que desejam e que querem.  

Acreditamos, ainda, que a vitalidade de um país está, muito provavelmente, no 

espaço que proporciona para a formulação e confrontação de visões. Um país com uma 

visão apenas é um país asfixiado, se não mesmo um país morto. A nossa história colonial 

prova isso. Justamente porque se procurou reduzir a ideia de Moçambique à vontade do 

colonial português, surgiram novos espaços de contestação, imaginação e sonho, como 

atesta Boaventura de Sousa Santos (2013: 10), “(…) o colonialismo, para além de todas 

as dominações injustas e violentas, foi também uma dominação epistemológica, uma 

relação extremamente desigual de saber-poder que conduziu à supressão de muitas 

formas de saber próprias dos povos e/ou nações colonizados”. 
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O mesmo cenário repetiu-se no período pós-independência, quando tudo girava 

em torno da ideologia frelimista. Por isso, hoje, sentímo-nos motivados e impelidos a 

entrar no debate para um Moçambique alternativo, ou seja, acreditamos que, como 

membros da sociedade civil e com a sociedade civil, temos uma palavra a dizer para o 

bem-estar social ou qualidade social deste Moçambique que, embora esteja a registar um 

crescimento económico assinalável e invejável, atravessa diversos problemas: pobreza 

absoluta, desigualdades e exclusões sociais extremas, assimetrias sociais e regionais 

escandalosas, instabilidade político-militar, baixo IDH, alto índice de corrupção, etc.    

Para este trabalho, fomos, a priori, motivados por razões académicas, mas com 

um impulso patriótico, humanista e, sobretudo, de justiça e de querer contribuir para um 

debate acerca de Moçambique sem encomenda de qualquer instituição. Quisemos 

perceber o atual estágio da sociedade civil moçambicana e suas organizações a partir de 

um olhar sociológico no que tange às políticas de inclusão social e desenvolvimento 

sustentável, a partir da situação jurídica, sociopolítica e económica em que o país se 

encontra hoje, sem descurar os acontecimentos do passado. Quisemos, assim, a 

posteriori, contribuir para o conhecimento e análise sobre Moçambique visto do ângulo 

académico/sociológico e não ideológico e/ou de senso comum. 

Moçambique, como espaço de manifestação e vivência independente e 

democrática, é, tal como outros ou muitos países periféricos, uma ideia que se concretiza 

quotidianamente. Surgiu com a tomada de consciência histórica dos seus cidadãos ao 

lutar pela independência do regime/jugo colonial. No esforço de consolidação da 

independência, enveredou por caminhos aberrantes. Perverteu o seu próprio significado 

com a regimentação do pensamento e aspirações, como iremos notar mais adiante. 

Perdeu-se na instrumentalização dos seus próprios habitantes, por interesses alheios 

convenientemente legitimados, com recurso à ideia de que era necessário recuperar a 

verdadeira especificidade cultural do país. Felizmente, depois de muito sangue corrido, 

de muitas vidas destruídas, de muito vandalismo, o país está a voltar a si, embora ainda 

persistam alguns focos de instabilidade político-militar entre a RENAMO e o governo.  

O sistema político continua a ensaiar formas de participação inclusivas. É dentro 

desta participação que procuramos entender o que a sociedade civil – ferida, mas em 

processo de se sarar –, fez e tem feito de concreto, quais as dificuldades, o que devia ter 

feito e o que deveria fazer rumo a um Estado de bem-estar social, onde a luta pela 

implementação de políticas sociais deve ser o seu apanágio. 
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Moçambique, com uma população estimada em 24 692 144 habitantes, uma taxa 

de cresimento económico de 2,45% e com 52,6 anos de expectativa/esperança média de 

vida
3
, localiza-se no sudeste da África. É banhado pelo Oceano Índico a leste; faz 

fronteira com a Tanzânia ao Norte; Malawi e Zâmbia a noroeste; Zimbabwe a oeste e 

Suazilândia e África do Sul a sudoeste. A capital e a maior cidade é Maputo. É um dos 

países mais estudados fora das suas fronteiras, sobretudo mais pelos estrangeiros do que 

pelos próprios moçambicanos. Esta situação explica-se, em parte, pelo facto de só agora 

começarem a surgir moçambicanos com formação sólida para esse efeito. Esta situação 

não deixa de ter algumas implicações negativas:  

- a primeira é que as imagens produzidas sobre o país corporizam preocupações 

que nem sempre refletem, com precisão, os nossos melhores interesses. Pois, os 

estrangeiros não têm, muitas vezes, a vivência necessária para perceber com maior 

profundidade a lógica da ação social, a partir da qual fazem as suas abstrações. Não 

estamos a dizer que o estudo de Moçambique por moçambicanos garante a melhor 

representação de interesses. Mas, é, sim, um estudo sempre diferente;  

- a segunda é que, muitas vezes, as análises feitas a partir de fora servem de 

primeira referência para as instituições que intervêm no nosso quotidiano. A autoria 

externa constitui, até no imaginário destas instituições, a garantia de objetividade.  

Esta situação coloca ao país muitos desafios. Um dos desafios diz respeito à 

necessidade de produzirmos argumentos que nos permitam discutir com essas instituições 

em pé de igualdade. Para isso, precisamos de falar com conhecimento de causa do que, 

realmente, o país é/pode vir a ser, pois não basta apenas a nacionalidade/naturalidade. 

Na verdade, se há alguma tarefa que possa legitimar a existência de classe 

intelectual no país, ela consiste na necessidade de aceitar o desafio ao debate que os 

estudiosos de fora lançam. Eles levam vantagem: não são “funcionários da 

sobrevivência” como a maior parte de nós somos. Eles vivem da produção intelectual 

sobre o nosso país; estudar Moçambique é a razão do seu ser profissional, como são os 

casos de Joseph Halon (1984) The Revolution Under Fire; Mozambique: who calls the 

shots?; John Saul (1985) The Transition to Socialism in Mozambique; Alex Vines (1991) 

Renamo: Terrorism in Mozambique; William Finnegan (1992) A complicated war: the 

harrowing of Mozambique; entre outros. Em contrapartida, muitas vezes, os intelectuais 

moçambicanos só estudam o país se uma consultoria os “obriga” a isso. Todavia, o 

                                                           
3 CIA World Factbook (2015). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Maputo
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problema da consultoria é que já tem, ou requer termos de referência bem delineados. 

Estudar por consultoria (encomenda) é diferente de estudar por vocação ou por paixão. 

Hoje, a economia de Moçambique centra-se nos megaprojetos, em detrimento das 

áreas da agricultura – embora ela seja consagrada como a base do desenvolvimento na 

Constituição da República (CR) – e dos pequenos produtores ou das PMEs (Pequenas e 

Médias Empresas). Na verdade, como a maior parte dos países periféricos, Moçambique 

está passando de uma dependência para a outra. Da dependência colonial passou para a 

dependência ideológica (comunista), e agora entrou na fase da dependência financeiro-

industrial. Esta nova forma de dependência põe limites estruturais ao desenvolvimento, 

na medida em que se depende do setor da exportação e se está sob controlo monolítico de 

Corporações Multinacionais (CMNs). A questão seria de saber se podemos, nestas 

condições, trilhar por um desenvolvimento nacional genuíno e sustentável. Aqui, 

entendemos nós que a sociedade civil tem um grande papel de intervenção como agente 

necessário e incontornável nas políticas de desenvolvimento societal nos dias de hoje. 

 Uma das consequências de tudo-económico é o (res)surgimento de uma oligarquia 

político-económica que se impõe em detrimento do Estado; a perda de conquistas sociais; 

o aumento de número de pobres; a acentuação da discrepância entre uma minoria 

abastada e uma maioria indigente; conflitos político-militares e acentuação de atritos 

sociais (Ngoenha, 2011: 165). Assiste-se, portanto, a um aumento de descontentamento 

social, político e até militar. Em suma, o descontentamento com o aumento da exclusão 

social ou com a discrepância entre poucos moçambicanos cada vez mais ricos e muitos 

cada vez mais pobres ou excluídos dos benefícios do crescimento económico que o país 

tem registado inquestionavelmente.   

 O discurso político oficial põe o seu enfoque no combate à pobreza absoluta, no 

crescimento económico e na transformação da mentalidade ou da cultura de pobres, 

preguiça mental, inveja, falta de autoestima, antipatriotismo, receio de ser rico… 

criticando-a, mas elogiando ao mesmo tempo não só a cultura do empreendedorismo 

individual dos ricos como também as taxas de crescimento económico mediante a 

afirmação do imperativo social de se promover o enriquecimento individual como pré-

condição para o combate à pobreza nacional. Porém, à medida que o crescimento 

económico acelera, mais ineficaz é a redução da pobreza.  

Portanto, o país vive, hoje – com a “descoberta” de recursos naturais e com a nova 

conjuntura jurídica (multipartidarismo, liberdade de associação e de expressão) e político-

militar (frequentes situações de crises políticas e instabilidade militar) –, uma situação 
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que requer uma nova abordagem no que diz respeito ao desenvolvimento socioeconómico 

e político. Por um lado, é indispensável que se fomente o crescimento económico; por 

outro, é fundamental que haja uma distribuição justa e equitativa do rendimento. Por isso, 

torna-se imperativo que se faça a promoção da participação política e da transparência na 

gestão da “res publica”. As gigantescas potencialidades de recursos naturais, de que 

Moçambique dispõe, podem, por um lado, elevar a capacidade de receitas do Estado, 

tornando mais eficiente o apregoado combate à pobreza absoluta e à exclusão social; mas, 

por outro, poderão aumentar as desigualdades sociais e políticas. A desigualdade polariza 

a política e cria a instabilidade – como temos vindo a presenciar –, o que pode desfazer 

alguns ganhos conseguidos com tanto custo e sacrifício do povo moçambicano. 

Não sei se seria ousadia ou falta de verdade se disséssemos que a indiferença, o 

conformismo, ou o medo têm sido um dos apanágios mais marcantes no desenrolar da 

história atual dos moçambicanos. Não se trata somente de indiferença dos governantes, 

mas, também, de cada um dos moçambicanos, face às pequenas coisas da vida. É neste 

contexto que males como a corrupção, a pobreza absoluta e a vulnerabilidade a doenças 

como a malária, o HIV, entre outras, são encarados com alguma dose de indiferença. Para 

que a pobreza absoluta deixasse de ser um drama para milhões de moçambicanos, seria 

preciso, por exemplo, que cada um de nós se indignasse perante a forma como as 

oportunidades são oferecidas aos cidadãos no nosso país. 

Parece-nos que se está indiferente a tudo: ao lixo/luxo, aos buracos nas estradas, 

ao estado degradado das instituições sociais, à apatia dos funcionários do Estado 

(duvidamos que sejam funcionários públicos, pois sua preocupação não é servir o povo, 

mas fazer vénias ao chefe – “engraxar ou lamber botas do chefe” como se diz em gíria 

popular –, ou seja, só se trabalha quando o chefe estiver presente para lhe agradar e 

merecer consideração/confiança. O público é relegado para o último plano e, muitas 

vezes, é desprezado e humilhado). Parece-nos que poucos se inquietam com o mal das 

coisas existentes. Daí que pensamos – brincando com termos – , achamos que 

Moçambique é, mesmo, “o país da marrabenta”
4
 (onde tudo arrebenta) e “do miranda”

5
 

(onde tudo se mira e se anda), ou ainda, no dizer de Mia Couto, “o  país do queixandar”.  

A moral social que devia caracterizar o país dá prioridade ao individualismo, 

muitas vezes em detrimento do bem comum.  Dá-se prioridade a família, os amigos, a 

etnia, o partido político, em fim, dá-se prioridade a economia de afeição, como veremos 

                                                           
4 Marrabenta é o nome de um ritmo musical típico/emblemático na zona sul do País. 
5
 Miranda é simples nome/designação da nossa autoria, tendo em conta o silêncio/indeferença de quem de 

direito e da sociedade civil no que diz respeito a males sociais. 
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adiante. Este tipo de moral tende, progressiva e extensivamente, a asfixiar o bem comum.  

O facto de nos preocuparmos tanto com o coletivo imediato faz-nos perder de vista um 

facto importante: que fazemos parte duma sociedade que é um bem maior. 

Dentro deste espirito de indiferença, emerge a atitude de espectadores face à 

degradação do País, sem remorsos nem piedade, pois as pessoas acham que não fizeram 

nada de mal porque nada fizeram. Observam qualquer situação de desleixo, calando-se, 

reagindo com mudez. Quem assim procede não pode ter a consciência de que o que está 

mal resulta, em parte, da sua própria falta de consciência. Há um adágio popular que diz 

“quem cala, consente”. Portanto, a indiferença é, provavelmente, um dos problemas mais 

sérios que Moçambique enfrenta. No fundo desta indiferença está a subserviência em 

relação aos poderes instituídos. É dentro deste contexto a corrupção (o cancro das 

instituições do Estado), a pobreza absoluta e a vulnerabilidade às doenças, a precariedade 

das instituições públicas, entre outros, são encarados com uma notória indiferença.  

Para que a pobreza absoluta, as exclusões e desigualdades sociais, a injustiça na 

igualdade de oportunidades, etc., deixem de ser situações indiferentes para milhões de 

moçambicanos, será preciso que cada moçambicano se assuma como protagonista da 

história do seu povo que também é sua. Foi nesta perspetiva que, olhando para este 

calamitoso e deplorável cenário em que o nosso Moçambique se encontra mergulhado, 

quisemos saber qual tem sido o papel da sociedaded civil e suas organizações – a voz dos 

sem voz nem vez –, nas políticas de inclusão social e de desenvolvimento sustentável, 

tendo em conta a construção de um Estado de bem-estar social.  

À partida, temos a dizer que este é um tema complexo e melindroso, tendo em 

conta que tem adeptos e oponentes. Nem por isso deixa de ser um tema apaixonante para 

quem é cidadão deste mundo, em geral, e de Moçambique, em particular. O papel da 

sociedade civil e das suas organizações é uma questão de muita atualidade no âmbito de 

políticas neoliberais onde o Estado vai perdendo o seu papel regulador e de 

implementador de políticas sociais. Acreditamos, por isso, que a abordagem deste tema, 

tão sensível e ao mesmo tempo importante, contribua para trazer ao de cima a 

desconfiança ou a ignorância sobre o papel da sociedade civil organizada (OSCs).    

 Esta nossa motivação e, sobretudo, contribuição na perceção do atual papel da 

sociedade civil organizada nas políticas sociais, não significa(rá) nunca que a nossa 

opinião – doxa – seja melhor que a dos outros; significa, apenas, que queremos contribuir 

com as nossas análises e reflexões, com o nosso ponto de vista sociológico e, 

sobremaneira, com propostas para uma outra sociedade (de bem-estar). Acreditamos que 
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quanto mais propostas houver, mais possibilidades de escolhas (que podem ser 

contraditórias, mas pertinentes) são postas à disposição dos que decidem. Entendemos 

que é missão do estudante/pesquisador do social, em geral, e do sociólogo, em particular, 

analisar fenómenos, vasculhar as suas cavidades, encontrar causas e consequências, 

podendo acontecer que os decisores tomem medidas em função dos resultados obtidos. 

 

2. Objetivo Geral 

Desde que a globalização neoliberal (excludente) e o liberalismo económico 

(neoliberalismo) tomaram conta das políticas governamentais em detrimento do Estado-

nação, onde o slogan é “salve-se o dinheiro e que sofra ou morra o povo”, tendo a crise 

grega – e não só – como exemplos ilustrativos, assistimos a uma vaga de surgimento e 

emergência de muitas organizações da sociedade civil como resposta à “ineficiência” do 

Estado nas políticas sociais. Em Moçambique, as OSCs têm sido vistas como uma mais-

valia no suprimento ou na complementaridade do Estado, ou como a “voz do povo” ou do 

“dos sem voz nem vez” face ao capitalismo desenfreado que coloca muitos à margem do 

desenvolvimento ou do bem-estar social. Porém, há quem olhe para as mesmas (OSCs) 

como “apóstolos da desgraça”, “prolongamentos dos partidos da oposição”, “inimigos 

do desenvolvimento”, “organizações agitadoras”, “negócios através de projetos” … 

Com esta tese, procura-se apresentar abordagens teóricas, conceptuais e empíricas 

que permitam analisar, perceber e explicitar o papel da sociedade civil organizada nas 

políticas de inclusão social e de desenvolvimento sustentável e, numa fase posterior, 

propor possibilidades de uma cidadania mais ativa no âmbito da democracia 

participativa/pluralista/apartidária. Pensamos, ainda, poder contribuir para a perceção 

conceptual da sociedade civil, para o enriquecimento da literatura sobre a mesma no país. 

 

3. Objetivos Específicos 

Tenha-se em consideração que em Moçambique o termo sociedade civil e/ou 

organizações da sociedade civil (OSCs) é tido como vago e suspeito, pois, vezes sem 

conta, as OSCs são vistas como prolongamento dos “partidos da oposição”, ou como 

amorfas no concernente à participação política para a definição de políticas sociais, 

aparecendo, apenas, nos momentos de educação cívica quando se tem em vista pleitos 

eleitorais, pandemias/epidemias. Queremos, especificamente, com este projeto: 
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- contribuir para a compreensão do termo e valor da sociedade civil organizada 

nos dias de hoje, tanto a nível global (Mundo), continental (África) e sobretudo, a nível 

nacional/local (Moçambique); 

 - mostrar que, apesar do “boom” económico sem precedentes, que Moçambique 

regista, há muita insatisfação por parte dos cidadãos, visto que esse crescimento não tem 

tido impacto real na vida das pessoas. Pelo contrário, vezes sem conta, conduz à 

retirada/deslocações/desterritorializações compulsivas de pessoas das suas terras, que 

depois são reassentadas ou realojadas em lugares e condições indesejáveis/desumanas; 

- ajudar o governo moçambicano a olhar para as OSCs não como simples 

protagonistas na educação cívica quando se tem em vista pleitos eleitorais ou outros 

acontecimentos sociais, mas como, e sobretudo, parceiros ou agentes incontornáveis na 

definição de políticas sociais endógenas, inclusivas, duradoiras e, sobretudo, na 

democracia participativa e nas práticas de boa governação; 

- influenciar as OCSs a centrarem-se no trabalho com as pessoas (trabalhar com e 

não para), e, no âmbito da cidadania (pro) ativa, cooperarem ativa e produtivamente entre 

si e com as entidades tanto do setor público como do privado no âmbito do trabalho em 

rede rumo a construção de uma sociedade “civil(izada)”.  
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Capítulo II. Conceitos-Chave 

 

1. Políticas Sociais 

 A vida em sociedade é complexa e envolve diferentes interesses que geram 

conflitos. Para tornar possível a convivência, os conflitos, as exclusões, as desigualdades, 

etc., torna-se necessário administrar, através de políticas coordenadas, um conjunto de 

procedimentos formais e informais que expressam relações de poder e que se destinam à 

resolução pacífica dos conflitos quanto aos bens públicos. 

 Antes de desenvolver este tema, há que clarificar que “políticas sociais” não é 

sinónimo de “políticas públicas”, embora possam ser complementares entre si. Todas as 

políticas públicas podem ser consideradas, direta ou indiretamente, como políticas 

sociais. Porém, nem todas as políticas sociais podem ser consideradas públicas, visto que 

estas também podem ser realizadas por outras instituições que não sejam o Estado. O 

nosso estudo, como vimos, visa entender o papel da sociedade civil – e suas organizações 

– nas políticas sociais de inclusão social e de desenvolvimento sustentável em 

Moçambique. Outra observação importante a ser feita é que as políticas sociais são 

transversais. Quando o governo realiza qualquer atividade, de qualquer ramificação das 

suas políticas públicas, tem por objetivo concretizar políticas sociais. Nesta ordem de 

ideias, Wanderley G. Santos (1989) afirma que a política social é “(...) uma ordem 

superior, metapolítica que justifica todo o ordenamento de quaisquer outras políticas”. 

 Os Países em vias de Desenvolvimento (PvDs) são confrontados com conflitos 

sociais relacionados com a repartição da riqueza produzida; disso aproveita-se, sobretudo, 

uma oligarquia ávida, devido a um tipo de desenvolvimento económico que minimiza a 

questão agrícola e os problemas climáticos. Como bem afirma Hervé Kempf (2013: 76),  

 

 “o sistema social está atualmente organizado de tal maneira em 

todos os países que permite atribuir um pequeno número de membros que 

dominam a sociedade. E as oligarquias de todos os países do mundo 

formam uma classe transfronteiriça. É uma classe que partilha um 

interesse comum, o de manter as condições da sua riqueza, que atua em 

bloco e solidariamente (o que não impede as relações de força, segundo a 

evolução das potências respetivas), e que se apoia, o mais possível, nas 

classes ricas e médias, as quais ascendem aos prazeres do modo de vida 

ocidental ou esperam alcançá-los”.  
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 Por via disso, constata-se frequentemente a oposição entre a classe dirigente, que 

se apoia nas elites urbanas com um nível de vida elevado, e os habitantes de bairros 

suburbanos, bem como os camponeses com nível baixo. 

 Nessa ordem de ideias ou de factos, não há sombra de dúvidas de que o mundo 

está em ebulição; as estatísticas assinalam um aumento contínuo de revoltas desde há 

vários anos, levando, por vezes, a abalos sísmicos como foi a Primavera Árabe de 2011, 

sem descurar a “Geração à rasca”, “Wall Street”, “Povo no poder” (em Moçambique). O 

fosso entre ricos e pobres continua a ser enorme. Há, portanto, uma necessidade de 

melhorar as condições de vida, de modo particular, dos habitantes do terceiro mundo: o 

acesso ao bem comum, à justiça, à saúde, à educação, etc. Daí que haja necessidade de 

implementação de políticas sociais para fazer face a este problema. Aqui, as OSCs, como 

grupo de pressão, desempenham um grande papel para que estes valores e necessidades 

sejam satisfeitos, pressionando o Estado para o cumprimento das políticas sociais e 

servindo de complemento através de ações sociais de solidariedade caritativa.   

 Segundo Filipe Carreira da Silva (2013), políticas sociais são um conjunto de 

medidas tomadas visando melhorar ou mudar as condições de vida material e cultural da 

sociedade ou de uma parcela da sociedade, buscando uma progressiva tomada de 

consciência dos direitos sociais
6
 e tendo em conta as possibilidades económicas e 

políticas num dado momento. Tais políticas ajudam os processos de inserção dos 

indivíduos e dos grupos mais vulneráveis, bem como possibilitam a reconstrução e a 

reafirmação de identidades individuais e coletivas. E, para que se tenha estabilidade 

democrática, paz social e desenvolvimento económico, é necessária a conjugação das 

políticas sociais e de regulação económica com a política de concertação social. 

 Políticas sociais são, portanto, um conjunto de políticas públicas (intervenções 

planificadas do poder público com finalidade de resolver situações problemáticas, que 

sejam socialmente relevantes) voltadas para o campo da proteção social, ou então, que 

têm em vista necessidades sociais (pobreza, desigualdades, vulnerabilidades, etc.). As 

suas áreas são a solidariedade social, a segurança social, a igualdade de oportunidades, 

entre outras. Dito doutra forma, as políticas sociais têm como finalidade responder a 

situações de desigualdade social, na sua maioria relacionadas com fenómenos de pobreza 

                                                           
6
 Direitos sociais têm a ver com a previsão de bens e serviços essenciais à vida e justiça social. O 

reconhecimento dos direitos sociais está associado à existência de uma participação ativa na vida social, 

visto que é por meio do acionamento destes direitos que se pode promover a efetiva inclusão ou inserção 

social. A introdução dos direitos sociais nas sociedades capitalistas contribuiu para dar a cada pessoa 

condições de vida independentes do mercado, o que permitiu que se evitasse fazer de cada cidadão uma 

simples mercadoria ou objeto sujeito à troca mercantil. 
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e de exclusão social, o que nos remete invariavelmente para uma percepção alargada de 

proteção social. Por outras palavras, num mundo ou numa época em que o dogma 

economicista da “sustentabilidade financeira” parece substituir ou ocultar a fundamental 

perspetiva da “sustentabilidade social” é imperioso que se fale/discuta a urgente e 

incontornável necessidade de políticas sociais. 

 A discussão sobre políticas sociais, hoje, acontece num contexto económico 

global relativamente penalizador. É um contexto baseado na liberalização dos mercados 

internacionais, marcado pela desregulação das economias (fruto de uma menor 

intervenção do Estado na própria organização dos fluxos comerciais e económicos). Mas 

é também um contexto global penalizador, devido, por um lado, ao aparecimento de um 

conjunto de alterações estruturais do mercado de trabalho (acentuando uma precariedade 

das formas de trabalho e de contratação) e, por outro, devido aos riscos de fraqueza das 

formas de proteção social (fruto de algumas tentativas de privatização dessa mesma 

proteção social) e aos riscos de gradual vulnerabilização de franjas cada vez mais 

alargadas da população (Capucha, 2000; Fernandes, 2001 apud E.V. Rodrigues, 2010).   

 Concluindo, podemos afirmar que, políticas sociais têm como objetivo promover 

o bem-estar social, tanto a nível coletivo, como pessoal; dar resposta a necessidades 

sociais; equilibrar desigualdades sociais para reduzir desvantagens. A sua razão de ser são 

a solidariedade (com grupos ou faixas etárias em situações de dependência ou 

vulnerabilidade), a redistribuição (dos bens que o país ou região usufrui no âmbito da 

justiça social), os direitos (sociais, políticos e económicos) e a igualdade (seja de 

oportunidades ou de resultados). Elas constituem objeto de reivindicação dos mais 

diferentes movimentos sociais. São, enfim, políticas de ação e controle sobre as 

necessidades sociais básicas das pessoas insatisfeitas com o modo capitalista de produção 

e de “distribuição”. Ou seja, com as políticas sociais têm-se em vista a continuidade e 

melhoria do bem-estar social, onde os benefícios de crescimento económico ou do 

desenvolvimento devem alcançar todas as classes da sociedade de forma justa. 

 

2. Sociedade-Providência  

Antes de entrarmos no cerne desta questão, ou seja, da sociedade-providência, é 

indispensável que falemos do Estado-providência/social. Se se fala hoje de sociedade-

providência é porque algo está a falhar no que diz respeito ao Estado-providência. Por 

isso, é incontornável o seu entendimento. 

Na visão de Thomas Marshall, a terceira geração dos direitos ocidentais seriam os 

“direitos sociais”. Para garantir aos indivíduos o acesso aos benefícios sociais 
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fundamentais (saúde, educação, trabalho, etc.), surge o Estado de bem-estar social, 

também conhecido por “Estado assistencial”, ou, então, welfare state. Este tipo de Estado 

possui dois aspetos interrelacionados. Do ponto de vista económico, busca-se a regulação 

do mercado através da intervenção ativa do Estado. Do ponto de vista social, procura-se 

oferecer aos indivíduos um conjunto de políticas financiadas pelo governo visando 

garantir a segurança social (Marshall apud Shell, 2006: 129). 

O Estado-providência surge como um produto de processos de ajustamento 

económico e da situação de diferentes classes sociais em contexto socioeconómico 

capitalista, assumindo-se, nas palavras de Esping-Andersen, como um mecanismo de 

“welfare capitalism” (Esping-Andersen, 1990 apud E. V. Rodrigues, 2000: 187). A 

intervenção estatal, associada ao conceito de democracia, aprofunda a noção dos direitos 

e de justiça, retirando o cunho caritativo e assistencialista da sua intervenção e 

diminuindo o potencial estigmatizante dos seus beneficiários, com efeitos importantes na 

elevação da autoestima individual (E. V. Rodrigues, 2000: 188). 

O Estado-providência lançou âncoras nos domínios da educação, da saúde, dos 

transportes, do emprego, da economia, entre muitos outros. Muitas destas áreas, sendo 

áreas absolutamente relevantes para a promoção do bem-estar social, são financeiramente 

insustentáveis numa lógica lucrativa, cabendo ao Estado e a sua capacidade redistributiva 

uma ação promotora (E. V. Rodrigues, 2000: 191). 

Para Filipe Carreira da Silva (2013: 12), o Estado-providência consiste na 

realização concreta, através de leis e subsequentemente por intermédio de medidas 

políticas, de um conjunto de direitos que têm como objetivo cumprir certas funções 

sociais de assistência a todos e, sobretudo, aos mais desfavorecidos e vulneráveis. Refere-

se, portanto, à implementação de direitos sociais. 

A base do funcionamento do Estado-providência estava alicerçada na ideia de 

solidariedade e interdependência das gerações e classes. Assim, as gerações ativas 

pagavam para os beneficiários mais idosos (reforma) e mais jovens (educação), com a 

contrapartida de virem a beneficiar dos mesmos mecanismos, assim como as classes 

abastadas contribuíam para financiar os mais pobres, na contrapartida de garantia dos 

seus próprios riscos e da sua segurança (E.V. Rodrigues, 2000: 188). 

Todavia, as transformações económicas (especialmente a globalização e a 

informatização dos sistemas produtivos) e as mudanças sociais (como o desemprego 

generalizado e o aumento da longevidade dos cidadãos) colocaram em crise a capacidade 
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do Estado Social em financiar as políticas sociais: o Estado passou a ter mais despesas do 

que arrecadação (Shell, 2006: 131). 

Esta crise, chamada geralmente “crise fiscal” do Estado, levou os governos a 

adotar duros programas de ajuste, fortemente inspirados nas ideias do neoliberalismo que 

defendiam a volta da economia aos princípios de livre mercado, a não intervenção do 

Estado na economia e cortes nos gastos sociais. Apesar de não ter havido um abandono 

completo do welfare state, estudos como o de Esping-Andersen mostram que as políticas 

de ajuste tiveram impactos diferenciados nos diferentes modelos de Estado social, 

levando em conta as diferentes regiões em que estão situados. Nos países escandinavos, 

por exemplo, a reforma do Estado intervencionista foi muito positiva, principalmente 

porque se moldou aos novos desafios, como o estímulo para a inserção da mulher no 

mercado de trabalho. Já os países anglo-saxónicos desmantelaram o welfare state, 

seguindo o caminho neoliberal. Esta proposta tinha como objetivo uma política de 

combate ao desemprego atrelada à flexibilização do mercado de trabalho. Os países da 

Europa Continental não conseguiram manter o modelo tradicional do welfare state, nem a 

flexibilização do trabalho por causa da pressão dos sindicatos. Porém, tomaram algumas 

atitudes dentro de um modelo intervencionista, como a redução do trabalho para gerar 

maior emprego, rendimento e diminuição dos impostos (Esping-Andersen, 1996).  

A “crise” do Estado social é uma das grandes questões do século XXI. Reinventar 

formas de proteção social e promoção da democracia no contexto de uma sociedade que 

apresenta profundas transformações, por conta das mudanças económicas e também 

sociais em curso, é um dos desafios políticos da atualidade. 

Eduardo Vítor Rodrigues (2000: 188) corrobora esta visão ao afirmar que,  

 

“este funcionamento aparentemente equilibrado começa a ser 

posto em causa pela rutura demográfica das últimas décadas, que põe em 

causa mecanismos de funcionamento e de sobrevivência do Estado 

Providência: o número de idosos pensionistas tem vindo a aumentar 

drasticamente e o número de ativos empregados diminuiu de forma 

acentuada. Assim, os ativos (eles próprios cada vez menor contingente 

contributivo, fruto do aumento do desemprego) começam a não ser 

suficientes para manter o indispensável suporte financeiro do Estado 

Providência, abrindo-se caminho ao re-questionamento da sua própria 

natureza e do seu próprio campo de ação”.  

 

Por sua vez, Filipe Carreira da Silva (2013: 36-40) afirma que ainda que a crise 

seja apenas a última gota de um copo que está agora a transbordar e que levou décadas a 
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encher, isto é, que as causas do seu desaparecimento sejam estruturais e não apenas 

circunstanciais, a verdade é que o cenário do fim do Estado-providência é uma realidade 

que se impõe nos dias que correm. Ele elenca três razões da insustentabilidade do Estado-

providência/social:  

i) o Estado-providência induz à situações de dependência dos seus apoios. O 

problema aqui é o da perpetuação de situações de exclusão social e pobreza: casos de 

famílias em que várias gerações haviam vivido não do rendimento do seu trabalho, mas 

de apoios sociais do Estado, foram explorados e apresentados como prova indesmentível 

de como o Estado Social cria clientelas dependentes dos seus serviços, desincentivando a 

entrada no mercado de trabalho. A passagem de welfare ao workfare, isto é, de um 

sistema de apoios sociais garantidos a todos os cidadãos à um sistema em que tais apoios 

só estão disponíveis a quem tem um emprego, foi uma tentativa de solucionar este 

problema particularmente comum nos países anglo-saxónicos;  

ii) o Estado-providência é acusado de promover um modelo de sociedade avesso à 

mudança e à inovação. Mais do que dependentes, “os filhos de welfare” seriam, assim, 

indivíduos acomodados, sem capacidade de empreender a mudança necessária para 

enfrentar os desafios do mundo de hoje. Este tipo de crítica cultural é mais comum em 

países da família “liberal”, ainda que não seja impossível encontrar ecos deste tipo de 

argumento em analistas e decisores políticos noutros países, incluindo Portugal; 

iii) os beneficiários de prestações sociais tendem a tomar por adquiridos os 

direitos sociais e respetivos apoios e garantias. É criticado aqui o facto de que tais 

beneficiários se esquecem da natureza do contrato social por detrás do Estado-

providência – para que uns possam beneficiar de certos direitos sociais, outros deverão 

ter contribuído com os seus impostos e descontos para que tal possa acontecer. Nesta 

perspetiva, os direitos sociais não são incondicionais, nem são necessariamente para 

sempre: são antes fruto de um compromisso intergeracional, condicionado à existência de 

uma situação económico-financeira e política que os sustente. Na ausência destas 

condições, falar em “direitos adquiridos” é, nesta ótica, um contrassenso.   

Entretanto, pode dizer-se que, no atual momento da vida socioeconómica, por si 

só, o Estado não consegue cobrir todos os riscos sociais. Daí que seja chamado a 

encontrar mecanismos de parceria com instituições privadas, abrindo caminho a um 

designado “welfare mix”, resultante quer do enfraquecimento do Estado, quer da 

incapacidade do mercado. Para Gómez, abre-se desta forma o caminho para a intervenção 

de um terceiro setor de decisiva importância para a cobertura dos riscos sociais e do bem-
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estar geral. É aqui onde entramos na necessidade de uma articulação com a sociedade-

providência (Gómez, 1998 apud E.V. Rodrigues, 2000). 

Partimos do princípio de que, nos dias de hoje, no âmbito político e, sobretudo, 

socioeconómico, parece ser óbvio que o Estado já não consegue, per se, fazer cobro a 

todos os problemas sociais, como já afirmamos. Relativamente à centralidade da sua 

intervenção, o Estado tem vindo a encontrar mecanismos de parceria com instituições 

privadas, dando origem a um designado “welfare mix”, decorrente quer da fraqueza do 

Estado, quer da incapacidade do mercado. Por causa disso, surge a necessidade da 

intervenção de um terceiro setor (OSCs/economia solidária…), de decisiva relevância 

para fazer cobro aos riscos sociais.  

Dentro disso, é a este nível que se enquadra a hipótese da economia solidária, que 

tenta estabelecer um novo compromisso entre a economia monetária e a não-monetária. 

Ou seja, hoje, num mundo dominado pelo neoliberalismo (económico), mais que nunca, 

os atores sociais assumem um papel especial quando o Estado não consegue, por si só, 

cobrir todos os problemas ou riscos sociais resultantes da sua própria fraqueza e da 

incapacidade do mercado. Daí a grande necessidade de encontrar meios de parceria com 

instituições privadas. Estes parceiros, pelo conhecimento que possuem das carências do 

povo, podem incrementar uma solidariedade direta diferente da do Estado (solidariedade 

mecânica). Caminha-se, portanto, de um welfare state para um welfare mix, onde não há 

mais políticas de proteção social focadas para as comunidades, mas políticas de proteção 

social sugeridas pelas próprias comunidades (E.V. Rodrigues, 2006: 145).  

Esta reconfiguração do Estado social tem resultado da necessidade de se dar 

resposta aos novos desafios, ou seja, aos novos problemas sociais trazidos por estas 

mudanças. Estas mudanças estão na origem dos chamados “novos riscos sociais”. Se as 

sociedades dos anos 50 viram nascer o moderno Estado-providência para dar conta dos 

velhos riscos associados à invalidez, velhice, doença ou desemprego, as sociedades de 

hoje, ainda e sempre a braço com essas “velhas” eventualidades, veem-se confrontadas 

com os novos desafios dos respetivos esquemas de proteção social, a saber: o papel das 

mulheres e dos novos modelos de família, as mudanças no mercado laboral, a 

insuficiência da cobertura da segurança social e os problemas de regulação da oferta 

privada e da defesa dos interesses dos consumidores de apoios sociais (F. C. Silva, 2013) 

Que resposta dar a estes (novos) problemas? Uma das formas de responder ao 

duplo desafio das receitas decrescentes e das despesas em crescendo foi o de se transferir 

algumas das funções do Estado em matéria social para o setor privado ou para o chamado 
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“terceiro setor”, isto é, para o conjunto de organizações que, não sendo públicas, 

desenvolvem atividades de interesse público. Basta pensarmos no caso das IPSS 

(Instituiçoes Particulares de Socilidariedade Social) em Portugal, no âmbito do cuidado 

aos idosos, para facilmente percebermos a importância deste setor. Se em países como 

Portugal o papel da Igreja em matéria de proteção social é tão antigo como a própria 

Igreja, tendo algumas das suas instituições de proteção social vários séculos de existência 

(por exemplo, a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa fundada em 1498), o recurso ao 

setor privado para substituir e/ou complementar o Estado nas suas funções sociais não 

constitui novidade (da Silva, 2013: 72). 

Podemos assim dizer que o cenário do fim do Estado-providência parece, pura e 

simplesmente, longe de ser realista. A sua presença surge na sociedade cada vez mais 

necessária, ainda que já não como prestador de serviços, mas como regulador, que é uma 

nova vocação que implica desafios financeiros e administrativos de monta. Cremos que é 

dentro disso que Eduardo Vítor Rodrigues (2000: 197) constata que, 

 

“As formas de Estado Providência nunca foram muito percetíveis, 

tendo-se desenvolvido, por compensação, formas correlativas de 

Sociedade Providência, tal como é referido por Boaventura de Sousa 

Santos. Este modelo de Sociedade Providência, típico dos países frágeis e 

sem tradição de implementação de políticas sociais, carateriza-se pelo 

surgimento de formas de organização e de mecanismos de compensação 

criados a partir dos grupos sociais e das suas instituições, núcleos de 

vizinhança ou formas complementares de organização paralela ao Estado, 

como as mutualidades ou as várias instituições ligadas à Igreja, já para 

não falar nas virtualidades do associativismo local”.  

 

Por sua vez, Boaventura de Sousa Santos (1995) define a sociedade-providência 

como o “conjunto de redes de (re)conhecimento mútuo e de entreajuda fundadas 

baseadas em vínculos de consanguinidade e de proximidade ou vizinhança, através das 

quais pequenos grupos sociais cambiam bens e serviços numa base não comercial”. 

Podemos assim dizer que, num mundo dominado pelo neoliberalismo 

(económico), mais do que nunca, os atores sociais assumem um papel especial quando o 

Estado não consegue, por si só, cobrir todos os problemas ou riscos sociais resultantes da 

sua própria fraqueza e da incapacidade do mercado. Daí a grande necessidade de 

encontrar meios de parceria com instituições privadas. Estes parceiros, segundo Ferreira 

et al., 1993: 59, “pelo conhecimento que possuem das necessidades da população, 

poderão desenvolver uma solidariedade direta diferente da solidariedade mecânica do 
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Estado”. Caminha-se, portanto, de um welfare state para um welfare mix, onde não há 

mais políticas de proteção social focadas para as comunidades, mas políticas de proteção 

social sugeridas pelas próprias comunidades (E.V. Rodrigues, 2006: 145). 

Neste novo contexto, Estado e sociedade civil são chamados a entenderem-se na 

definição, acompanhamento e controlo de políticas públicas. Dito por outras palavras, 

embora objetivamente distintos, Estado e sociedade civil não são concebidos como 

realidades isoladas, mas complementares. Interagem, sendo essa interação 

imprescindível, por um lado, para melhor definir consensualmente as várias políticas 

públicas, caminhos de futuro para todos – seja na área da educação, da saúde, da cultura, 

da habitação –, e, por outro, para mais facilmente se obter confiança geral sobre a 

execução das políticas públicas, bem como sobre os modos da sua efetivação concreta no 

mundo dos factos e das situações reais da vida. 

A robustez da sociedade civil no avanço de ações de âmbito social, geralmente 

aceites pelo poder político nos diversos Estados e, mesmo, pela comunidade internacional 

global, apresenta, porém, tonalidades distintas, conforme as conceções ideológicas que 

sustentam os diferentes Estados. Todavia, ao longo do século XIX, após as revoluções 

liberais, com o aquartelamento das empreitadas públicas nas áreas da segurança interna e 

externa, da organização da justiça, dos negócios estrangeiros e das finanças, o Estado 

liberal começou a abandonar as tarefas sociais. Assim, “Limitando-se às tarefas de 

garantia dos direitos pessoais e dos direitos de natureza política, o Estado Liberal não 

desenvolvia, por definição, tarefas de assistência aos mais fracos e vulneráveis da 

sociedade, nem empreendia tarefas no âmbito da saúde ou da educação” (do Amaral, 

2014: 298). Entendia, portanto, não ser sua competência estrutural, entrar nessas áreas. 

Por isso, no Estado liberal, as tarefas de solidariedade social fossem só realizadas 

num quadro estritamente privado. A solidariedade surgia tanto no ambiente familiar como 

no de instituições religiosas, como ainda no de múltiplas instituições de voluntariado 

social, que cedo começaram a desenvolver-se especialmente nos Estados Unidos da 

América. A “questão social”, a que a industrialização acelerada no século XIX conduziu, 

exigia respostas que doutrinariamente lhe foram dadas através dos movimentos 

socialistas, da doutrina social da Igreja e dos partidos comunistas (do Amaral, 2014: 298). 

O Estado social, que começou a afirmar-se especialmente nos diferentes Estados 

europeus ao longo do século XX – antes da I Guerra Mundial, mas sobretudo após a II 

Guerra Mundial –, transformou estruturalmente a fisionomia do Estado, ao permitir o 

nascimento de uma nova categoria de direitos sociais, que são direitos à obtenção de 
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prestações específicas do Estado. Porém, o Estado social não previu (em certos países 

periféricos e, até, semiperiféricos) as consequências económico-financeiras da amplitude 

da concretização, quase sempre em regime de monopólio estatal, dos direitos sociais, em 

termos de universalidade. Filipe Carreira da Silva (2013:25) diz a este propósito que “No 

centro da crítica da ideologia neoliberal encontra-se o Estado Social, acusado de ser a 

causa maior dos problemas sociais e económicos dos anos 70; o reverso da medalha, isto 

é, a solução passava pela sua dissolução e substituição por um modelo de Estado mais 

amigo da economia, da iniciativa privada e da autonomia individual”. 

Por isso, após mais de meio século de concretização dos direitos sociais 

subordinada à “condição do possível”, o Estado social teve de concluir – em alguns 

países (como Portugal, Espanha ou Grécia), e não em todos (como Alemanha, Áustria, 

Suíça, Países Nórdicos) – que as suas receitas, nomeadamente as provenientes dos 

impostos, eram insuficientes para cumprir com as inúmeras tarefas sociais que assumira. 

A crise económico-financeira que eclodiu em alguns Estados europeus, a partir de 2007-

2008, é disso prova. A Terceira Via proposta antes por Anthony Giddens (1990) na Grã-

Bretanha, sem pôr em causa o Estado social, fazia apelo à força da sociedade civil e às 

solidariedades que nela se desenvolviam, abrindo caminho para um novo modelo de 

Estado social: o Estado garante de direitos. Neste modelo de Estado, não é necessário que 

sejam os serviços públicos estatais a assegurar aos cidadãos as prestações 

correspondentes a todos os seus direitos sociais: o que é preciso é que o Estado seja 

garante dessa concretização, estimulando, para o efeito, a sociedade civil a atuar, 

isentando-a de impostos ou conferindo-lhe outros benefícios, sobretudo se ela agir sem 

fins lucrativos. É daqui e deste modo que surge a “welfare mix”. 

Uma sociedade civil solidária (sociedade-providência/“welfare mix”), que 

percebe e realiza a solidariedade como empreitada de todos, tenderá a dar lugar à um 

Estado social garante de direitos, isto é, um Estado que não é apenas prestador de 

serviços sociais, mas que também cria as condições necessárias para sua efetivação 

através de uma vasta rede de instituições ou organizações particulares. Hoje, a sociedade 

civil sente, cada vez mais a importância do voluntariado social que tende a abrandar as 

consequências negativas já apontadas no que diz respeito ao Estado Liberal. 
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3. Inclusão Social 

 Hoje, apesar do franco crescimento económico e até tecnocientífico, nota-se, 

todavia, a degradação das condições sociais, a discrepância ou desigualdade na 

distribuição de rendimentos, provocadas pelo modelo neoliberal ou capitalismo 

desenfreado que não tem sustentabilidade empírica. A degradação das condições sociais, 

provoca o aumento do descontentamento social, o crime, a violência e outros conflitos 

sociais. Em suma, o este capitalismo desenfreado ou selvagem coloca um pequeno grupo 

de pessoas no luxo ou na “relva” e a maioria no lixo ou na “selva”, isto é, coloca uns 

poucos na prosperidade ou a viver à grande e à francesa (a elite) e a maioria na 

pauperidade ou a viver do pão que o diabo amassou/a comer feno (o povo). 

 No dizer de Wallerstein e por aquilo que notamos, vivemos num mundo altamente 

desigual, de diferenças sociais facilmente notórias. Ele afirma que “o sistema-mundo 

moderno é uma economia-mundo capitalista. É baseado na prioridade da acumulação 

incessante de capital. Um sistema deste tipo é necessariamente desigual, certamente 

polarizador, tanto económica como socialmente” (Wallerstein, 2003: 123).  

 Num mundo em que a polarização cresce constantemente, mesmo com a melhoria 

das condições de vida dos estratos médios, estes não conseguem acompanhar 

proporcionalmente os estratos superiores. Urge, portanto, lutar contra esta tendência 

excludente, que põe muitas pessoas à margem do crescimento económico e até do 

desenvolvimento cientifico-tecnológico. Daí que seja importante falar-se e, sobretudo, 

lutar-se pela inclusão social. Mas, antes, urge falar da exclusão social. 

 Falar da exclusão social é falar de ruturas e desigualdades sociais, da impossível 

sobrevivência de uma população alheia ao crescimento económico e da partilha dos 

benefícios daí decorrentes. No dizer de Eduardo Vítor Rodrigues (2000: 174-175),  

  

 “a exclusão social um processo de ruptura com a sociedade, 

processo que pode assumir duas formas principais: por um lado, a ruptura 

pela ausência de um conjunto de recursos básicos (recursos económicos, 

culturais, sociais, simbólicos), que afecta populações fragilizadas, como 

os sem-abrigo, os toxicodependentes, os desempregados de longa duração, 

etc.; por outro, a ruptura como consequência de mecanismos de 

estigmatização que afectam grupos sociais específicos, nomeadamente as 

minorias étnicas. Neste caso, excluídos são, na linha de Peter Townsend, 

pessoas que acumulam um conjunto de riscos, de obstáculos ou de 

handicaps, através de percursos de vida. Excluídos são, portanto, os que 

não têm direito a um rendimento, a um trabalho, a uma atividade 
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económica, à educação, à formação, à saúde, à habitação e à igualdade 

de oportunidades”. 

 

 Num outro desenvolvimento, Eduardo Vítor Rodrigues (2000: 20) diz que “as 

causas da exclusão social são tendencialmente externas ao indivíduo, pois é o próprio 

modelo de crescimento económico e de organização social que produz consequências 

nefastas, não sendo posteriormente capaz de proteger as camadas sociais vulneráveis”. 

Diz ainda que “o funcionamento do mercado é arbitrário e não pondera as suas próprias 

desregulações, encaradas como uma consequência inevitável e intrínseca do crescimento 

económico. No risco social do funcionamento injusto e desequilibrado do mercado 

radicam os mecanismos sociais excludentes” (E.V. Rodrigues, 2000: 16). 

 A noção de exclusão social abrange um conjunto vasto de dimensões de 

vulnerabilidade (alojamento, saúde, participação, política, rendimento, território, etc.), 

pode falar-se de exclusão cultural, económica, política, entre outras. Portanto, a exclusão 

social diz respeito à acumulação e/ou à intensificação de handicaps numa ou mais destas 

dimensões, conduzindo à dissolução do elo social e a um défice de cidadania e integração 

sociais. Diante de todo este cenário, urge a necessidade de falar de inclusão social tendo 

em vista um mundo menos desigual, mais fraterno e mais humano.  

 A inclusão social reflete uma aproximação proativa ao bem-estar. Os processos e 

as estratégias de inclusão social apresentam-se indissociáveis das dinâmicas de 

informação, conhecimento e inovação da nossa sociedade. É a consciencialização da 

sociedade dos seus direitos – direito à educação, à igualdade de oportunidades, à 

participação ativa nas políticas que conduzem as suas vidas. Nesta linha de pensamento, 

Rawls (2000: 58) diz que “a todos os cidadãos devem ser assegurados os meios 

necessários para usufruírem de forma inteligente e efetiva das suas liberdades básicas. 

Na ausência desta condição, os detentores de riqueza e rendimento tendem a dominar os 

que têm menos e a controlar cada vez mais o poder político em seu próprio benefício”. 

Afirma ainda o mesmo autor que “a insistência nos direitos humanos irá, esperemos, 

evitar o desenvolvimento de fomes e irá exercer pressão sobre a acção dos governos com 

vista a uma Sociedade dos Povos bem-ordenada” (Rawls, 2000: 120). 

 Por inclusão social se advoga, portanto, a necessidade de uma maior preocupação 

com a promoção social e económica das populações, a repartição mais equitativa dos 

rendimentos e a correção dos desequilíbrios ou assimetrias regionais, como é caso de 

Moçambique. Na luta pela inclusão social, há que ter em conta que o Estado, per se, não 

é capaz de dar vazão a este problema. É necessário, portanto, uma sinergia de ações, 



                   

                              30 

 
 

envolvendo instituições privadas rumo ao que se designa por “welfare mix”, como 

consequência quer da fragilidade estatal, quer da incapacidade do mercado (Gómez, 1998 

apud Rodrigues, 2000: 193). Abre-se, assim, o caminho para a intervenção das OSCs, de 

tamanha relevância para a luta contra a exclusão social. 

 Diante dos argumentos acima apresentados, podemos definir a inclusão social 

como o processo de: 

 i) fornecer aos mais necessitados oportunidades de acesso a bens e serviços, 

dentro do sistema que beneficie a todos e não apenas aos mais favorecidos no sistema 

meritocrático em que vivemos (“the survival of the fittest”); 

 ii) criar condições ou lutar por uma equidade/igualdade social proporcional 

(eliminação de barreiras relacionadas com idade, género, religião, região, cultura, 

igualdade de oportunidades);   

 iii) lutar para que os excluídos tenham uma participação ativa no mundo social em 

que vivem; que passem da situação de exclusão para a de participação social e de 

cidadania, por um lado, e, por outro, que as instituições ofereçam aos excluídos, reais 

oportunidades de iniciar estes processos. 

 Segundo Capucha (2000) apud Viegas e Dias (2000: 199),  

 

 “uma das razões mais fortes por que as pessoas em situações de 

exclusão ficam tantas vezes amarradas às teias da exclusão é, 

precisamente, a menor capacidade para fazerem jogar a seu favor as 

lógicas das instituições, em grande parte devido ao desconhecimento e à 

incompreensão acerca dessas mesmas lógicas. As políticas de combate à 

exclusão devem ser acessíveis e transparentes. Desde logo, devem 

assentar em organizações próximas das populações visadas e ser 

desenhadas de modo a facultar-lhes o acesso”. 

 

 Atendendo a que a exclusão social é produto de relações desiguais de poder, a 

Inclusão social é a possibilidade de redistribuição de recursos materiais, sociais, políticos, 

culturais, simbólico, deste modo, a inclusão significa também a adoção e aplicação do 

princípio de igualdade e do reconhecimento da diferença. 

 

4. Desenvolvimento Sustentável 

 Nos dias de hoje, a palavra «desenvolvimento» é dúbia. Geralmente, abriga e serve 

de via para os interesses dominantes, embora seja quase sempre usada em nome dos mais 

desfavorecidos. Remete para formulações magnânimas, mas manifesta-se depois em 
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atuações bem precisas que, com frequência, agravam ainda mais as condições de vida e 

de trabalho dos mais desfavorecidos. Mantém-se, de qualquer modo, como uma palavra 

portadora de esperança para uma grande parte das populações. A sua reabilitação passa, 

antes de mais, por clarificar os que beneficiam, de facto, com a aplicação de cada política. 

 A questão de desenvolvimento é de interesse inquestionável para os países 

periféricos ou do Terceiro Mundo, para as Agências Internacionais de Desenvolvimento 

(AID) e, de modo particular, para as pessoas comuns das comunidades excluídas. Quando 

se olha para estes países, notam-se diferenças abismais entre estes e os Centrais ou os do 

Primeiro Mundo (“desenvolvidos”). Entre essas diferenças, Kisil (2005: 131) destaca a 

“oportunidade que as pessoas têm de poderem decidir sobre seus próprios destinos, de 

influenciar as decisões públicas e, assim, de poderem participar de atividades que afetam 

seu desenvolvimento e qualidade de vida”. 

 A noção de desenvolvimento (económico) ganhou os seus contornos atuais no 

período posterior à II Guerra Mundial (1939-1945), tendo sido então introduzida a 

distinção entre Países em vias de Desenvolvimento (PvDs) e Países Desenvolvidos (PDs). 

Várias teorias procuram caraterizar e explicar estes dois estádios de desenvolvimento e 

enunciaram linhas de ação para se passar do primeiro ao segundo. Apesar da sua grande 

variedade, quase todas estas teorias coincidiram parcialmente em alguns pontos comuns, 

de que se vão referir três: um, é a noção de que há vantagem em passar de um estado 

mais atrasado a outro mais avançado (modernizado); depois, a anuência de que a via 

central para o conseguir é a modernização tecnológica, que possibilitaria aumentar a 

produtividade do trabalho; finalmente, a apresentação desta mudança como um processo 

que permite abrir vastas hipóteses de atuação e numerosas conjecturas de mobilidade 

social de que as diferentes pessoas e agentes beneficiariam com graus de sucesso 

variáveis (Mosca & Zanzala, 2006: 143). 

 Nos primórdios da década de 60, as Nações Unidas iniciaram a sua primeira 

década de desenvolvimento. A descolonização seria completa por transferências de 

recursos para o desenvolvimento económico. Acreditava-se que o fosso entre o mundo 

rico e o mundo pobre haveria de diminuir. A diminuição dos fossos globais foi 

considerada uma condição prévia para um desenvolvimento estável e socialmente justo. 

Para tal, os países centrais deveriam oferecer 1% do seu PIB para ajuda ao 

desenvolvimento. O pensamento teórico sobre o desenvolvimento era na altura dominado 

pelas esperanças ocidentais da bênção da modernização. O Terceiro Mundo deveria 

alcançar os países centrais o mais rapidamente possível. No caso de África, as suas elites 
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nacionalistas que subiram ao poder depois da retirada dos poderes coloniais, ficaram com 

os padrões europeus linguísticos, culturais e filosóficos. Foi salientado o papel do Estado 

como poder diretivo para o desenvolvimento (Abrahamsson & Nilsson, 1998: i-ii). 

 No início da década de 80, surgiram mudanças no pensamento teórico sobre o 

desenvolvimento. Apesar de o fosso entre os países ricos e os países pobres ter 

aumentado, a filosofia da modernização continuava a ser o axioma. Contudo, o que foi 

fortemente questionado foi o papel do Estado. Os assuntos relativos a uma nova ordem 

económica internacional e as transferências massivas de recursos foram retirados da 

agenda internacional. Em sua substituição, o conceito dominante passou a ser o das forças 

de mercado, que iriam garantir a dinâmica do desenvolvimento onde houvesse maiores 

possibilidades (Abrahamsson & Nilsson, 1998: iii). As dívidas do terceiro mundo foram 

dramaticamente agravadas quando os juros internacionais aumentaram em consequência 

das alterações da política monetária americana. Através da implementação de PAE 

(Programas de Ajustamento Estrutural) – do qual falaremos mais adiante – exigida pelos 

doadores e pelas Instituições da Breeton Woods (IBWs) como condição para continuar 

com os créditos oficiais ao terceiro mundo ou países periféricos, surgiu o novo conceito 

neoliberal que atrasou o continente africano.  

 Foi na conferência sobre o meio ambiente, realizada no Rio de Janeiro no início 

da década de 90, que o axioma paradigmático da modernização foi, de uma maneira mais 

ampla, questionado pela primeira vez. Os conhecimentos sobre a ecologia tinham posto 

os seus limites sobre o que seria possível alcançar em termos de desenvolvimento nesta 

linha de atuação. A questão de como encontrar o ponto de encontro entre uma 

modernização acelerada e o setor tradicional passou a fazer parte da agenda internacional 

e, com isso, a procura duma estratégia alternativa de desenvolvimento à modernização 

em África e no resto do mundo (Abrahamsson & Nilsson, 1998: iv). 

 Todavia, os países africanos mostraram-se cada vez mais incapazes de manter a 

ordem que a modernização exigia. O número de conflitos subnacionais cresceu 

rapidamente, muitas vezes em consequência dum aumento da pressão sobre os recursos 

de sobrevivência e de necessidades básicas não satisfeitas da maioria das populações. Os 

efeitos da globalização – na produção, no comércio, nas finanças, nas comunicações – 

diminuíram, cada vez mais, o espaço de manobra dos Estados-nação. Compreendeu-se o 

risco de os problemas de alimentação do continente africano se manifestarem em mais 

conflitos internos e contribuírem para que fluxos de migração, aumento da HIV-sida e 
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destruição do meio ambiente passassem de África para outros continentes causando 

problemas graves no mundo do Norte (Abrahamsson & Nilsson 1998: iv-v). 

 A OCDE (1996)
7
 concebe o desenvolvimento não apenas como um processo 

técnico de acumulação de capital no contexto de políticas macroeconómicas apropriadas, 

mas também como uma mudança que incorpora a dimensão sociopolítica. Assim, as 

políticas de desenvolvimento dos PvDs não podem ser definidas apenas por doadores, 

mas por um diversificado número de atores. Dito por outras palavras, o desenvolvimento 

deve ser um processo endógeno, isto é, as políticas de desenvolvimento devem emergir a 

partir das sociedades ou países afetados. É dentro deste cenário histórico que queremos 

falar do desenvolvimento sustentável como uma alternativa à insustentabilidade ou 

inexequibilidade do desenvolvimento apregoado pela teoria da modernização. 

 De acordo com Sachs (2004), vivemos hoje a chamada “terceira revolução 

industrial”, a era eletrónica, que elevou a capacidade produtiva do homem. Isto, 

entretanto, não serviu para reduzir o número de pessoas expostas a miseráveis situações 

de trabalho, muito menos para corrigirmos a nossa relação com a natureza. O 

desenvolvimento tecnológico é contrário ao que prevalecia no surgimento da indústria ou 

revolução industrial, quando a ideia de desenvolvimento vinha agregada, quando não na 

realidade, ao menos no imaginário, à melhoria das condições de vida para todos. Mas esta 

ideia até no imaginário hoje é esquecida, pois o desemprego e o subemprego são 

elementos presentes em todas as sociedades, até mesmo nas de capitalismo avançado.  

 Desenvolvimento sustentável, a priori, é um conceito sistémico que se traduz num 

modelo de desenvolvimento global que incorpora os aspetos de desenvolvimento 

ambiental. Foi usado pela primeira vez em 1987, no Relatório Brundtland, intitulado 

“Our Common Future”, um relatório elaborado pela Comissão Mundial sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, criado em 1983 pela Assembleia das Nações Unidas. Este 

relatório definia o desenvolvimento sustentável como o encontro das necessidades do 

presente sem comprometer a sobrevivência das gerações futuras.  

 A sustentação é um conceito que, embora originado no debate ecológico, tem sido 

usado na área social para apontar os problemas de esforços a longo prazo do 

desenvolvimento humano. Então, pode-se concluir que o desenvolvimento é sustentável 

se ele puder dar aos membros das futuras gerações um nível de desenvolvimento per 

capita igual ou superior àquele adquirido pelos membros da geração atual (Janvry, 

Sadoulet e Santos, 1993 apud Kisil, 2005: 132). Este processo requer que ideias e ações 

                                                           
7
 In Shaping the 21st Century: The Contribution of Development Co-operation (OECD, 1996). 
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sejam institucionalizadas por diferentes organizações, quer pertençam ao governo quer ao 

setor privado (mercado) ou ao setor não-governamental.  

 Assim sendo, vê-se a necessidade de se enveredar por um desenvolvimento 

sustentável (que implica sustentabilidade económica, ambiental e sociopolítica) que visa 

incluir todas as classes sociais, as gerações atuais bem como as vindouras, na melhoria 

das condições de vida. Neste trabalho, vamos falar mais da sustentabilidade sociopolítica 

que se centra no equilíbrio social tanto na sua vertente de desenvolvimento económico 

como sócio-humano. Ela é um veículo da humanização da economia. 

 Esta temática tem assumido, tanto a nível nacional como internacional, uma 

crescente importância. A partir da Cimeira Mundial do Rio (2002), da Cimeira de 

Johanesburgo (2003) e da Cimeira Rio+20 (2012) no Brasil, tem-se destacado a urgente 

necessidade da compreensão global de um crescimento equilibrado, cujo pilar essencial é 

o desenvolvimento sócio-humano. Para tal, torna-se necessário criar condições para que 

os cidadãos possam ter um papel ativo, esclarecido e participante, construindo o seu 

próprio futuro. Para que ocorra um desenvolvimento sustentável (economicamente eficaz, 

socialmente equitativo e ecologicamente sustentável) é necessário articular o crescimento 

económico com outros fatores humanos e sociais.  

 Podemos dizer, portanto, que o desenvolvimento sustentável significa possibilitar 

que as pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento 

social, económico e de realização humana e cultural, fazendo, ao mesmo tempo, um uso 

razoável dos recursos da terra e preservando as espécies e os habitats naturais, ou seja 

“um modo de desenvolvimento sem efeitos secundários negativos sobre a sociedade e o 

ambiente e que beneficie o maior número” (OCDE, 2008: 18).  

 Para que um processo de desenvolvimento sustentável se estabeleça, é necessário 

promover a participação de cada cidadão, pois facilita a confrontação de ideias. É 

também importante a participação de organizações sociais que são responsáveis e 

recetivas dos seus membros. A variedade de interesses e necessidades de cada sociedade 

ou de cada comunidade exige uma multiplicidade de organizações, cuja forma particular 

de colaboração entre si contribua para o processo de desenvolvimento. Isto dependerá da 

experiência local específica, das tarefas a serem realizadas e do meio ambiente político-

administrativo e económico (Kisil, 2005: 131). 

 Outro aspeto importante do desenvolvimento sustentável a ser levado em conta é a 

existência de um processo político que garanta a participação dos cidadãos, 

especialmente daqueles até então excluídos do processo de desenvolvimento. Este 
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processo deveria capacitar os indivíduos e as organizações da comunidade a atuar 

ativamente na identificação e na solução dos seus próprios problemas. Segundo Kisil 

(2005: 154), uma estratégia para adquirir a sustentação dos esforços de desenvolvimento 

deveria combinar uma estratégia bem equilibrada da formação de liderança, capaz de agir 

a nível micro/local e a nível macro. No nível micro, é mister garantir a participação total 

dos membros da comunidade no processo de desenvolvimento. No nível macro, é 

necessário participar do desenvolvimento de políticas públicas que mudem os sistemas e 

criem um meio ambiente favorável ao desenvolvimento sustentável da comunidade. 

 O desenvolvimento sustentável implica, portanto, a promoção da participação da 

população como protagonista do seu próprio desenvolvimento, porque envolvida na 

determinação dos seus próprios problemas; da defesa e da praxis de um trabalho em rede 

e em parceria – articulação com outros atores e sua corresponsabilização (Estado, 

autoridades locais, empresas, diversas OSCs); da ativação de capacidades locais – 

potencialidades e recursos endógenos, individuais e coletivos (empowerment); da 

referência a um território, a uma identidade e a uma memória; da qualidade social da 

comunidade; de uma visão e metodologia holística intersetorial e multidisciplinar; da 

abertura à mudança e da procura da diversidade de caminhos, de processos e resultados 

(Guerra, 2012: 368-369).  

  Em suma, por desenvolvimento sustentável entende-se como sendo aquele que 

concilia a economia com o ambiente e a comunidade; considera a eficácia económica, 

mas também os benefícios sociais, a luta contra a pobreza, a desigualdade e a exclusão. 

Respeita, portanto, a biodiversidade, a história, os recursos naturais, usos sustentáveis de 

água e energia, redução da produção de resíduos. Enfim, visa melhorar a qualidade de 

vida dos humanos, procurando formas de não comprometer o ecossistema. 

 

5. Democracia Participativa 

Numa época em que se assiste a um modelo de governação (democrática) muito 

fragilizado e desligado do seu vínculo contratual, e a um regresso ao “totalitarismo” e 

utilitarismo (Mill, 2005: 41), os cidadãos já não se veem apenas como meros eleitores 

nem como simples consumidores, mas, sim, como detentores de direitos e deveres que 

demandam luta e defesa, pois, segundo Augusto Santos Silva (2006) “participar significa 

influir diretamente nas decisões e controlar as mesmas”. Os cidadãos já não se 

identificam, necessariamente, com partidos políticos, mas com causas ou reivindicações 

específicas (Giddens, 2012: 67-68). 
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Embora, geralmente, seja consensual que os partidos políticos são um veículo para 

a formação da vontade política das pessoas, há que pensar e aceitar outras formas 

extraparlamentares de representação, de resolução de conflitos e de tomada de decisões. 

A complexidade da realidade e a exteriorização de outras experiências de democracia 

demandam a revisão das formas de representação. A democracia representativa dá sinais 

de estar desajustada ao desenvolvimento da sociedade ou atrasada em relação aos 

relógios da história. Em consequência do que vem acontecendo, afigura-se impor novos 

mecanismos de representação que correspondam ao desenvolvimento da democracia 

social, onde se cruzem as relações verticais e horizontais. 

Segundo Sigrid Robteutscher (2000) apud Viegas e Dias (2000: 233), “há um 

consenso generalizado entre autores de proveniências muito diferenciadas: o sistema de 

representação política existente é deficiente e, logo, já não é adequado para expressar as 

disposições de um público diferente e para responder ao novo desafio de uma ordem 

social e económica em mudança global”. Então, que fazer? Uma resposta, muito comum 

entre académicos e políticos, é a de reforçar o papel OSCs, pois estas preocupam-se em 

curar ou superar a democracia representativa das suas insuficiências.  

A democracia, enquanto discussão da “res publica” (coisa pública), deve ter em 

conta a participação de todos aqueles que fazem parte da sociedade, ou que a “res 

publica” diz respeito. De acordo com Forquilha & Orre (2011: 49), “o pluralismo político 

realiza-se não somente pelo pluralismo partidário, mas também através da existência de 

associações civis para diversos interesses e grupos existentes na sociedade 

moçambicana”. A participação dos cidadãos no processo político para influenciar a 

formulação das políticas sociais, a recetividade do governo às demandas da população e a 

transparência com que trata os seus assuntos são indicadores da qualidade da democracia.  

Para além da forma mais elementar de participação política, que é o voto livre e 

periódico para a escolha dos representantes, um regime democrático deve oferecer aos 

cidadãos outras formas de participação e envolvimento no processo político. Como 

afirma António Teixeira Fernandes (2014), sem participação ativa, o poder tende a 

centralizar-se, restringido-se ao regime a aplicação de meras formalidades.  

A democracia representativa – caracterizada pela sua configuração representativa, 

em que o poder das pessoas eleitas se circunscreve a um conjunto de regras designadas 

por Estado de direito embora, por um lado, represente progresso em relação aos sistemas 

despóticos e autocratas, por outro, desvela lacunas, incoerências e até paradoxos, o que 

torna imprescindível a democracia participativa e pluralista. Ou seja, a democracia 
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representativa, se tem caraterizado pela ausência ou pelo esvaziamento ao reduzir-se ao 

simples facto de escolha de representantes por meio do voto sem a participação efetiva 

da sociedade. Dentro disso, acha-se imperioso que se encontre uma nova maneira de 

democracia que seja abrangente e inclusiva: a democracia participativa (Santos, 2007). 

Para promover uma participação efetiva do maior número possível de pessoas, 

Robert A. Dahl (1992) defende a poliarquia, visto que as sociedades contemporâneas se 

apresentam como sociedades policêntricas, compostas de muitas organizações. Ele 

afirma que “em todo o processo de adoção de decisões obrigatórias, os cidadãos devem 

dispor de oportunidades apropriadas e equitativas, para exprimir as suas preferências 

com respeito à solução final” (Dahl, 1992: 135). Advoga, ainda, que a “democracia 

assim percebida proporciona a cada povo autogovernar-se, acionar o desenvolvimento 

humano, sobretudo no que concerne à capacidade para exercer a autodeterminação, a 

autonomia moral e a responsabilidade pelas próprias escolhas (Dahl, 1992: 135)”.  

Para que haja ou se faça sentir a democracia, é, portanto, imperativa a 

participação política, isto é, a participação em muitas manifestações, a contribuição para 

uma agremiação política e a discussão de acontecimentos políticos. A participação 

política é deveras importante no processo da construção da democracia, de modo especial 

para a nova democracia moçambicana, pois é por meio dela que os que são deixados à 

margem (não estão na Assembleia da República ou nos poderes decisivos, como o 

governo) são incluídos dentro do processo democrático, contribuindo para a definição de 

políticas de desenvolvimento da comunidade em que estão inseridos.  

A participação política da sociedade civil nos processos decisórios é vista por 

muitos autores como um condimento necessário e imprescindível para o fortalecimento 

de uma democracia participativa. Para Boaventura de S. Santos (2003), a democracia é 

um projeto de inclusão social e de inovação cultural que se dispõe como esforço de 

criação de uma nova soberania democrática. Por sua vez, Pendone (1982) afirma que as 

necessidades sociais induzem à participação da sociedade civil na formulação e 

implementação dos programas do governo.  

A democracia participativa é, portanto, o reconhecimento da importância da 

participação direta dos cidadãos a partir de uma articulação entre Estado e sociedade civil 

para a criação de espaços de resolução através de mecanismos de democracia liberal 

representativa. Desta maneira, a democracia é entendida como uma gramática de 

organização da sociedade e da relação entre o Estado e a sociedade (Santos, 2003).  
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Com o desenvolvimento de uma democracia participativa cada vez mais forte e 

coerente, no dizer de António Teixeira Fernandes (1997), deseja-se a ampliação da prática 

democrática para além da mera expressão do voto. Diz este autor que,  

 

“as sociedades não se podem compadecer com cidadanias 

passivas. Reduzir a democracia a atos episódicos de quatro em quatro 

anos ou de cinco em cinco anos é assumi-la como um simples método ou 

procedimento, retirando-lhe todo o conteúdo substantivo. A atividade 

social exige decisões quotidianas no que concerne ao bem da coletividade. 

As decisões individuais são consonantes ou dissonantes com esse objetivo, 

mas, de qualquer modo, devem ser inseridas na prática democrática de 

uma sociedade desenvolvida e consciente de si mesma”.  

 

Por sua vez, Diogo Freitas do Amaral (2014: 308) diz que,  

 

“reconhecida a força da Sociedade Civil e a possibilidade de os 

órgãos do Estado verem o exercício do respetivo poder dificultado pela 

atuação daquela, particularmente no momento da execução das medidas 

políticas antes definidas e aprovadas, a evolução tem sido no sentido de 

considerar os múltiplos grupos que integram a Sociedade Civil como 

parceiros sociais – desde logo, confederações patronais, confederações 

sindicais, profissões liberais, etc. –, levando em conta as suas propostas 

no momento da definição das medidas políticas. Há nessa evolução a 

intromissão, num Estado assente no modelo da Democracia 

Representativa, de elementos de um novo modelo de democracia, o da 

Democracia Participativa, também chamada Democracia Deliberativa ou 

Concertada”. 

 

Atualmente, assiste-se a fortes desequilíbrios, na qualidade ambiental, na 

estabilidade das economias e dos sistemas políticos e na justiça social que comprovam a 

necessidade de mudança. Ora, a democracia participativa propõe uma mudança que 

restaura a capacidade de resiliências dos sistemas a partir da capacitação das populações, 

potenciando o seu capital humano e social. Nesse processo de capacitação, as OSCs 

assumem um papel central; porém, as suas iniciativas só serão efetivas se, em primeiro 

lugar, se centrarem nas pessoas com que trabalham – ou seja, na adoção da máxima 

“trabalhar com e não para” – e, em segundo lugar, cooperarem ativamente entre si e 

com as entidades do setor público e do setor privado – praticam o trabalho em rede.  

É dentro da democracia participativa que se pode falar da boa governação, que é 

um novo protótipo de regulação social que veio suprir o paradigma previamente em vigor 
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baseado no papel privilegiado do Estado, enquanto ente soberano. O conceito “boa 

governação” aparece como um instrumento de institucionalização da governação – 

“governance”, e é tido como condição indispensável na promoção da solidez social. 

A matriz de “boa governação” – que implica, basicamente, a participação política 

ou dos cidadãos – surge para construir, retificar ou reformar falhanços do mercado, 

substituindo a lógica economicista pela social. É dentro disso que no período áureo do 

neoliberalismo se observa um crescimento exponencial de OSCs, muitas delas apostadas 

em oferecer algum alívio a populações desamparadas em consequência da progressiva 

extinção das redes de segurança proporcionadas outrora pelo Estado social, encontrando-

se tais populações, por isso, atualmente incapazes de adquirir esse apoio no mercado.  

De acordo com Cynthian Hewitt de Alcántara, no seu artigo “Uses and Abuseslof 

the Concept of Governance” (1998: 1-5)
8
, a “governance”  é um instrumento para 

conceber um sistema mais efetivo de autoridade e de regulação no quadro da economia 

global, o que aventa ser a precondição para a sobrevivência da democracia nos PvDs. Ela 

concebe governação como a re-interpretação da agenda neoliberal para as instituições 

internacionais apoiarem o investimento público-privado nestes países. No contexto da 

democratização, globalização e organização supranacional, ainda na esteira desta autora 

(Alcántara, 1998: 8), o discurso da governação visa resolver não apenas os problemas dos 

PvDs, mas a crise internacional sobre o bem-estar e a governação no mundo. Essa 

abordagem centra-se sobre questões atuais de desenvolvimento, tais como os processos 

de financiamento, a observância da lei, a democratização, a participação de cidadãos na 

formulação de políticas entre outros. 

Desde os anos 80, a governação a que o Banco Mundial chamou “governance” 

goza de uma reputação florescente. Ela aproveitou do desencanto crescente em relação à 

política, ao governo tradicional e à democracia representativa. De facto, os governos 

dececionam porque parecem que deixam de ter a mão sobre a realidade, sobre os desafios 

e os problemas das pessoas. A boa governação tem como objetivo resistir à globalização 

hegemónica que exclui muitas pessoas no processo de “design” de políticas de 

governação. Ela luta contra o contrato social de exclusão da minoria, da diversidade 

cultural, do ambiente. Em abono da verdade, a boa governação procura aliar a exigência 

de participação e de inclusão. A transparência é um dos dos principais pivôs para a boa 

bovernação, pois ela significa uma tomada e aplicação de decisões segundo as regras e 

                                                           
8
In Internacional Social Science Journal, vol 50, Issue 155, pags 105-113, March 1998. 
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procedimentos pré-estabelecidos e a disponibilidade, acessibilidade e compreensão da 

informação pelos destinatários das decisões. 

Podemos, assim, sumarizar dizendo que a boa governação tem a ver com a 

participação popular na governação, a transparência na gestão da “res publica”, 

alicerçada em resoluções tomadas sempre de acordo com a lei, regras e informação 

inteligível ao cidadão, equidade e inclusão, com particular atenção aos mais vulneráveis 

da sociedade, prestação de contas (“accountability”) e combate à corrupção, sobriedade 

na gestão do erário público, independência dos poderes públicos.  

Pode-se, então, dizer que por democracia participativa e boa governação se 

prentende colocar o cidadão como agente participante e responsável do processo, quer 

como beneficiário da proteção social, quer como interventor nos mecanismos instituídos. 

Trata-se de tomar consciência sobre os problemas sociais e intervir proficuamente com 

ideias construtivas e sustentáveis diante do poder instituído, e não só. Como afirma José 

M. L. Viegas (2000: 142), com a democracia participativa torna-se “mais direta e 

alargada a participação dos cidadãos na vida política, contribuindo, assim, para a 

afirmação e consolidação do exercício de cidadania por parte de todos os indivíduos; 

por outro lado, melhorar as instituições políticas na sua eficácia e transparência de 

funcionamento, de modo a aumentar a sua credibilidade junto dos cidadãos”. 

Embora a democracia participativa seja incontornável no processo de boa 

governação, não significa que a representativa já não faça sentido, ou seja excluída. Há 

que fazer combinação delas, pois são complementares. Esta complementaridade implica 

uma articulação mais profunda entre a democracia representativa e democracia 

participativa. Supõe o reconhecimento pelo governo de que o precedimentalismo 

participativo, as formas públicas de monitoramento dos governos e os processos de 

deliberação pública podem substituir parte do processo de representação e deliberação 

tais como engendrados no modelo dominante de democracia (Santos, 2003: 65). 

Segundo Digo Freitas do Amaral (2014: 309), nos dias de hoje, o Estado deve 

interagir com a sociedade civil na definição de políticas sociais. o Estado, através do 

governo, faz uso da boa governação/“governance”, um poder especial de conformação de 

rumos, objetivos e meios, com atenção aos pormenores, persuasão junto dos parceiros 

sociais, e procura de consensos que lhe afiancem a anuência franca dos destinatários das 

políticas públicas no momento em que se passar à concretização dessas políticas. 

Boaventura de Sousa Santos diz-nos que há necessidade de renovação da teoria 

democrática. Afirma que é necessário formular os critérios democráticos para que não se 
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confinem apenas ao ato de votar. Por renovação da teoria democrática, quer dizer, “a 

articulação entre a democracia representativa e a democracia participativa”. Para que 

tal articulação seja possível, é preciso que “o campo político seja redefinido e ampliado”, 

pois, continua, “a teoria política liberal transformou o político numa dimensão sectorial 

e especializada da prática social – o espaço social – e confinou-o ao Estado. Do mesmo 

modo, todas as outras dimensões da prática social foram despolitizadas e, com isso, 

mantidas imunes ao exercício da cidadania” (Santos, 2013: 225).  

A nova teoria de democracia – que também se pode designar por teoria 

democrática pós-moderna para significar a sua rutura com a teoria democrática liberal – 

tem, pois, por objetivo alargar e aprofundar o campo político em todos os espaços 

estruturais da interação social. A (nova) cidadania tanto se constitui na obrigação política 

vertical entre os cidadãos e o Estado como na obrigação política horizontal entre cidadãos 

(Santos, 2013: 233). Com isso, revaloriza-se o princípio da comunidade e, com ele, a 

ideia da igualdade na diversidade, a ideia de autonomia e a ideia de solidariedade. 
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Capítulo III. Revisão da Literatura sobre Sociedade Civil 

1. Historicidade do Conceito de Sociedade Civil 

 Na atualidade, como veremos, muitos autores olham para a sociedade civil como a 

“grande ideia do século”, concluindo que não existe solução para os problemas 

sociopolíticos e económicos que não passe pelo envolvimento da sociedade civil. 

Todavia, aqueles que são céticos perante esta ideia argumentam que este é um conceito 

confuso e corrompido pelas elites que dele se servem para justificar agendas ideológicas 

radicalmente diferentes e profundamente ambíguas. Acrescentam ainda que, sendo um 

conceito que nasceu num contexto específico da história europeia, tem, por conseguinte, 

pouco significado em noutros contextos culturais, políticos e económicos diferentes. 

 A livre interpretação do seu conteúdo permitiu que a sociedade civil passasse a ser 

utilizada para inumeráveis fins e compreendida com múltiplos significados, onde, 

simultaneamente, é encarada como um objetivo, um meio e um veículo de mudança, o 

que deu origem ao desarmonizado conjunto de opiniões à sua volta. Apesar de não existir 

um consenso teórico em relação à sua abrangência, muitos teóricos, e não só, concordam 

em afirmar que não existe solução para os problemas sociais, económicos e políticos no 

século XXI que não envolva a sociedade civil numa ou mais vertentes. 

 A palavra “sociedade civil” é um conceito que vem sendo discutido nos meandros 

académicos, desde Thomas Hobbes, Kant, Hegel, Marx e Gramsci e outros que tentaram 

explicar as várias transformações dinâmicas e ruturas que o conceito de sociedade civil 

tem sofrido. As várias perceções académicas reforçam a complexidade de entender o 

conceito de forma uniforme e consensual (Bobbio, 1982). 

 Os primeiros pensadores da teoria da sociedade civil começam por revisitar a 

definição dos estudos clássicos e medievais de São Tomás de Aquino, do homem como 

“animale sociale et politicum”, e tinham como finalidade “corrigir com o humanismo 

medieval cristão, as teorias compactas da `polis´ helénica e da `civilis´ romana que 

faziam assentar a plena cidadania, reservada apenas a alguns, na dura relação do 

senhor com o servo, e do´pater familias´ com a sua gente” (Castro, 1999). Partindo deste 

princípio surgem, nos últimos quatro séculos, as mais diversas contribuições sobre o 

conceito de “sociedade civil” que visavam acompanhar a evolução da vida social, 

colmatar os problemas que resultavam da crise e da queda dos paradigmas do conceito de 

ordem social, bem como dos problemas resultantes da transformação social. 

 John Locke é um dos autores ligados à origem e ao desenvolvimento do conceito 

de “sociedade civil”. Alude a esta como sinónimo de sociedade política e elabora os 
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direitos individuais, apesar de ter sobre estes uma visão claramente imersa em 

pensamento religioso (Fernandes, 2014; Bobbio, 1999). Locke afirma que o estado de 

natureza
9
, que substitui o modelo de “tábua rasa”

10
, tem que dar lugar ao contrato 

social
11

 definido como “papel pelo qual cada contratante ou associado renuncia à sua 

‘liberdade natural’ em benefício da comunidade (corpo político) para receber, em troca, 

a liberdade civil e beneficiar do bem comum que daí resulta”
12

. 

 Neste domínio, a sociedade civil é entendida como uma associação política, 

instituída por vários homens, organizada em oposição ao estado de natureza que, ao ser 

analisado, deixa a descoberto as suas insuficiências no domínio da reciprocidade do 

contrato e do consentimento. Dentro disso, estes homens constituem-se com o fim de 

conseguirem preservar, promover e/ou aumentar os próprios interesses civis, 

nomeadamente: a vida e a segurança, a liberdade, a igualdade e a posse dos bens externos 

(dinheiro, terra, etc) que são, segundo Locke, em conjunto com o estado de natureza e o 

estado de sociedade civil, a “vontade de Deus”. E é, de acordo com argumentos de 

António dos Reis Rodrigues (2003), com a passagem do homem do estado natural para o 

estado civil que se origina a sociedade. 

 Entretanto, com o aparecimento da burguesia como classe dominante, mas não 

dirigente, torna-se possível fazer a distinção entre a esfera política ou do Estado, na qual 

predomina a aristocracia e a burocracia, e a esfera económica ou do mercado, onde existe 

o domínio da burguesia. É Hegel quem, em 1820, determina a rutura nas suas lições sobre 

a “Filosofia do direito” e se distingue dos seus predecessores, que fizeram o uso 

indiscriminado do termo sociedade civil e sociedade política sem uma clara distinção 

entre o Estado e a sociedade civil (Bresser, 1998). 

 Hegel (Bobbio, 1999; Hegel, 1997) cria o conceito moderno de sociedade civil. 

Define-o como sendo uma associação legalmente constituída por indivíduos iguais e 

livres que perseguem os seus objetivos, e que se distingue pela liberdade subjetiva, 

autonomia pessoal, direitos individuais, reconhecimento e respeito mútuos, satisfação das 

necessidades, sistema de trocas, normas legais racionais, moralidade abstrata e uma 

estrutura mínima de autoridade pública. Considera, entretanto, o Estado como condição 

                                                           
9
 Entende-se que no princípio dos tempos os homens viviam em plena liberdade e igualdade entre si. 

Nasciam livres, independentes e eram governados somente pela sua própria razão, encontrando-se apenas 

proibidos de roubar, destruir a vida, a liberdade e a propriedade dos outros. 
10

 Teoria sustentada por Locke que afirma que o homem ao nascer tem uma mente que é “tabula rasa in 

qua nihil est scriptum” (uma folha em branco onde nada está escrito), sendo o conjunto de fenómenos e de 

experiências, e a sua própria existência, que vai criando o conteúdo da vida sobre esta original superfície. 
11

 Noção introduzida por Jean-Jacques Rousseau na obra com o mesmo nome. 
12

 Definição obtida a partir do Dicionário de Economia e Ciências Sociais (2001). 
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para realização da sociedade civil ou da “sociedade burguesa”. O Estado racional 

hegeliano tinha o papel de regular e vigiar, de modo a manter equilibradas as forças 

espontâneas de auto-organização da sociedade civil e evitar que elas pensassem apenas a 

satisfação dos seus próprios interesses sem contribuir para a prossecução do bem comum. 

 Embora Hegel encare a “sociedade civil plenamente desenvolvida” como uma 

entidade que se encontra fora do “Estado racional”, a sua visão não é dual “Estado e 

sociedade civil” mas tríplice: família, sociedade civil e Estado, entidades que representam 

os três patamares de aperfeiçoamento e evolução, muitas vezes sobrepostos uns aos 

outros, no sentido da moralidade objetiva
13

, em que o Estado representa o culminar da 

moralidade ou da ética que resulta do cumprimento integral das responsabilidades de 

cidadania. O Estado, apesar de incluir a sociedade civil como um momento, transcendia-a 

e dotava-a com a racionalidade necessária. 

 Para autores como Armando Marques Guedes (2005) e John Keane (2001), a 

grande inovação de Hegel foi justamente o facto de ter conseguido combinar duas 

vertentes na sua compreensão da sociedade civil: uma vertente “sociológica”, na qual a 

sociedade civil é tida como uma esfera ética de vida social “independente”; e uma 

vertente política, em que ela era encarada como um patamar de mediação no interior de 

uma comunidade governada por um Estado racional. Este facto ofereceu duas grandes 

novidades na ideia da sociedade civil:  

 i) Tornou as associações e a opinião pública emergente em ingredientes centrais 

da sociedade civil, uma vez que ambas funcionavam como meios de ligação e 

comunicação “intermédios” entre indivíduos e Estado;  

 ii) Atribuiu aos indivíduos (pelo menos, àqueles que, de forma elitista, classificava 

como “conscientes” e “reflexivos”) um papel central na edificação de sociedades civis 

como as “modernas”. 

 Segundo Marques Guedes, como resposta a uma crescente desigualdade social, 

fruto das mudanças sociais a que se assistia na época e que a Revolução Industrial iria 

acelerar, Hegel sugere uma resposta “corporativista”, em que o “Estado incorpora o 

espírito da unidade dialéctica individual e representa a racionalidade objectiva, que é 

                                                           
13

 Luiz Bresser Perreira (1998), na comunicação “Sociedade Civil: Agente de Reforma e Objecto de Auto-

democratização” apresentado ao III Congresso Internacional do Centro Latino-Americano de 

Administração para o Desenvolvimento, disse que para Hegel a família é o espírito moral objetivo ou 

natural, cuja substancialidade se desvanece na perda da sua unidade, na divisão e no ponto de vista relativo; 

tornando-se a Sociedade Civil uma associação de membros (indivíduos independentes) numa universidade 

formal, por meio das carências e da regulamentação exterior para satisfazer as exigências particulares e 

coletivas. Este estado exterior converge e reúne-se na constituição do Estado, que é o fim e a realidade em 

acto da substância universal, e da vida pública nela consagrada.    
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regulada pelos sentimentos de amor e desinteressada das preocupações com todos, 

perseguindo o objetivo do bem-estar coletivo e uma via não instrumental da autoridade 

pública” (Guedes, 2005: 23). 

 Por sua vez, Karl Marx representa um novo estágio no progresso do discurso da 

sociedade civil. Aceitando Hegel, mas longe dele, colocou no centro da sua análise uma 

sociedade civil que considerou, especialmente, um domínio de conflito e de luta entre as 

classes organizadas. Foi muito crítico em relação ao conceito hegeliano de Estado e, 

apesar de deter a distinção Estado e sociedade civil, declinou a visão de que o Estado 

“racional” fosse uma comunidade política totalmente inclusiva (ocasião em que a vontade 

e a liberdade humanas se realizam plenamente) e contestou a sua supremacia sobre a vida 

histórica e social ao passar para a sociedade civil o papel organizador do Estado 

concebido por Hegel. Sendo assim, se Hegel funda o conceito moderno de sociedade 

civil, Marx e Engels estabelecem a relação fundamental entre o Estado, ao inverter o 

papel da sociedade civil que, de objeto de mudança social ou momento de realização 

enquanto ideia, se transforma em agente de transformação do Estado (Bobbio, 1999). 

 Marx reduziu virtualmente a sociedade civil hegeliana, um conceito altamente 

complexo e estruturado, a uma esfera económica de produção e troca onde as relações 

sociais protagonizadas pelas duas “classes emergentes” (a burguesia e o proletariado) se 

baseiam na definição da posição que ocupam nas atividades de produção que se traduzem 

na estrutura de classes capitalistas
14

. A burguesia, ou a classe dominante, passa a deter 

todo o poder político e a determinar o Estado que, além de não representar a totalidade de 

interesses da sociedade como um todo, é subserviente às forças da sociedade civil, visto 

que representa o interesse particular da classe dominante e sustenta a ordem económica 

dominante (Bobbio, 1999). 

 Segundo Bhikhu Parekh, a universalidade que o Estado diz representar nada era 

senão o interesse particular da classe dominante mascarada de sociedade como um todo. 

Os trabalhadores não são realmente livres e teriam de lutar pela abolição de classes e pela 

reconstituição radical da sociedade civil, de modo a reclamar para si o poder alienado 

pelo Estado e a governar as suas relações coletivas democraticamente. Deste modo, a 

sociedade civil seria substituída por uma economia planificada baseada no princípio 
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 Apesar de Marx concordar que a sociedade civil emergiu com a separação pós-feudal do domínio do 

Estado (vida pública) do domínio privado, considerou que as caraterísticas que se encontram no coração da 

sociedade civil - individualismo, prossecução dos próprios interesses, satisfação das necessidades próprias, 

direitos e liberdades – estavam profundamente distorcidas, o que se traduzia no crescente grau de 

importância do modo de vida capitalista, no qual as relações entre indivíduos se baseavam nas relações 

sociais de produção em que sucediam as diversas tentativas de controlo de uma classe sobre a outra. 
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“cada um deve contribuir de acordo com a sua habilidade e para cada um de acordo com 

as suas necessidades” (Parekh, 2003: 18), que Marx identificou como sociedade 

“comunista”. Nesta sociedade, os indivíduos eram a unidade base; contudo, eram 

socialmente conscienctes e motivados, sem serem demasiado interessados em si próprios. 

Gozavam da máxima liberdade, mas usavam-na para enriquecer e expandir o seu poder 

como ser humano, em vez de acumular riqueza ou aumentar o consumo. 

 Em suma, a sociedade civil moderna é, para Marx apud Franco (2002: 12), “a 

forma económica pela qual a burguesia cria um mundo à sua própria imagem e, 

portanto, fornece a base para a construção do Estado (burguês), cujo poder nada mais é 

do que a força organizada e concentrada da sociedade burguesa, caraterizada pela sua 

divisão de classes, forças produtivas e relações de produção”. 

 Esta visão economicista de Marx em relação à sociedade civil fez com que ele – 

tal como os marxistas subsequentes – ignorasse o potencial democrático das associações 

de cidadãos, entre eles a imprensa independente, a liberdade de reunião e o direito de 

voto, que foram por ele interpretados como formas de consolidação do poder burguês. 

 Passada a fase do iluminismo escocês, os pensadores políticos deram maior 

importância às virtudes do cidadão individual autónomo, em substituição da formação 

moral da sociedade. Alexis de Tocqueville é a figura chave na introdução do moderno 

“individualismo liberal”, paradigma dominado pela ideia de igualdade que, apesar de 

apresentar um rol de grandes virtudes e vantagens, tende também a isolar e atomizar os 

indivíduos (Parekh, 2003). Desse modo, a única forma de manter a sociedade unida seria 

engendrar fronteiras e laços de solidariedade através da criação de uma rede extensiva de 

associações voluntárias.  

 Para Tocqueville, sem participação ativa por parte dos cidadãos em instituições 

igualitárias e associações civis, assim como em organizações politicamente relevantes, 

não haverá como manter o caráter democrático de cultura política. Por esta razão, 

considerou as associações civis um contributo-chave para a eficácia e estabilidade do 

governo democrático, devido à torrente de efeitos positivos causados a nível interno sobre 

os seus próprios membros individuais e a nível externo em toda a política. Tocqueville 

está certo de que uma sociedade civil pluralista, auto-organizada e independente do 

Estado, é uma condição fundamental da democracia (Parekh, 2003: 19). 

 Foi muito, provavelmente, António Gramsci um italiano neomarxista da primeira 

metade do século XX, que trouxe a moderna interpretação sobre a sociedade civil, como 

esfera existente entre a estrutura económica e a do Estado, no período que se seguiu à II 
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Guerra Mundial. É um discurso que se demarca das análises anteriores pela transparência 

e congruência filosófica com que demonstra as suas conclusões, apesar de apresentar 

numerosos pontos de convergência com as teses hegeliana, marxista e liberal, o que levou 

alguns autores a concluírem que se tratou de uma síntese de ideias (Bobbio, 1999). 

 Na visão gramsciana, a sociedade civil é um espaço distinto do Estado e do 

mercado, onde se exteriorizam forças de rebelião contra a ortodoxia existente, forças 

essas que se esgrimem pela formação e consolidação das “identidades nacionais de 

classes” e pela construção da hegemonia “cultural” e “ideológica”, com recurso às 

diferentes OSCs, desde famílias, igrejas, escolas, associações... Este espaço “autónomo” e 

livre da influência do “poder do capital” oferece aos cidadãos a oportunidade de 

usufruírem de uma “livre expressão da vontade popular” e de emancipação da lógica 

capitalista, através dos movimentos tanto de contestação como de defesa, que tornam 

possível a persuasão de uma reforma cultural e dos costumes (Bobbio, 1982: 17). 

 O renascimento do termo “sociedade civil” na década de 1980, no âmbito de 

mudança pós-comunista sobretudo da Europa do Leste, aparece primeiro através de 

intelectuais e ativistas políticos do Leste europeu, como Kolakowski, Michnik, Vadja, 

Mlynar e Havel, sendo depois abraçada por académicos do Ocidente com tendência à 

esquerda como Habermas, Arato, Cohen e Keane. Em comum, estes dois grupos 

oferecem a visão e a perceção da sociedade civil como domínio da liberdade, para quem 

advogam uma total expansão com a maior crispação possível do Estado ou “sociedade 

política”, reconhecida como esfera de coerção (Bobbio, 1999). 

 Jürgen Habermas, talvez o mais influente deste grupo de autores, combinou na sua 

teoria a tradição marxista que expõe a sociedade civil como uma esfera de domínio, com 

a tradição liberal que enfatiza o seu papel no aumento da autonomia pessoal. Através de 

uma série de construções teóricas, incrementou um modelo que admite separar as 

estruturas que compõem o “sistema” (Estado e economia) das estruturas do lifeworlds ou 

“mundos-de-vida” (atores sociais) (Habermas, 1990). Embora se refira a uma oposição 

bipolar, esta não é uma teoria dualista, uma vez que não só distingue as estruturas do 

“sistema”, o Estado e a economia, das estruturas do “mundos-de-vida”, como também as 

diferencia entre si ao torná-las uma parte integrante das dimensões opostas, porém 

complementares, do público e do privado. No “sistema” o público é o Estado, e o privado 

é a economia. No interior do “mundos – de – vida”, o público é a participação política 

dos cidadãos (formação da opinião pública, etc), e o privado é a família (Vieira, 1996), 

onde se pode verificar que os “…princípios de ‘igualitarismo’ e ‘persuasão’ produzidos e 
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reproduzidos por ‘interações simbólicas’ e ‘comunicação’, estes lifeworlds contrariam 

profundamente com a ‘natureza hierárquica’ e ‘coerciva’ do ‘poder’, as caraterísticas 

que dariam corpo aos princípios próprios do Estado” (Guedes, 2005: 32). 

 Na distinção analítica que nos proporcionou a lógica do sistema e a do “mundos-

de-vida”, Habermas situa a sociedade civil como local de disputa entre os princípios 

divergentes que compõem a lógica das duas estruturas na construção e organização da 

sociabilidade, através de movimentos “de ‘resistência’ e ‘emancipação’ numa luta contra 

o poder que não era concebido como inteiramente independente dos que se opunham, e 

vice-versa” (Guedes, 2005: 33). Isto conduz a que os atores da sociedade civil se 

organizem em “movimentos sociais de cidadãos”, e levem a cabo na esfera pública ações 

políticas de reação baseadas na “ação comunicacional” e na “democracia discursiva”, 

características das “deliberações” e dos “diálogos democráticos”. 

 Esta ideia fez com que os movimentos sociais fossem considerados “embriões da 

democracia” (Vieira, 1996), uma vez que disputam com o Estado e com o mercado a 

preservação de um espaço autónomo e democrático de organização, reprodução da 

cultura e formação de identidade e solidariedade. Esta ideia é partilhada por muitos 

autores e ativistas de esquerda, que consideram a sociedade civil como “a base social de 

uma esfera pública democrática através da qual a cultura de desigualdade pode ser 

desmantelada” (Edwards, 2004: 9) e por filósofos como John Keane que se têm 

esforçado para construir uma nova visão da sociedade civil onde se respeitem as 

diferenças entre grupos, promovendo o engajamento não violento, não “a partir de cima” 

(através da autoridade do Estado baseado no respeito pela Constituição e leis do direito 

internacional) mas “a partir da base” (através da canalização de tendências violentas para 

a vida associativa não violenta) (Keane, 2001). 

  

2. Teorização do Conceito de Sociedade Civil 

O termo sociedade civil tem vindo a ocupar uma posição cada vez mais fulcral no 

discurso das ciências sociais e de desenvolvimento. O conceito foi repescado para a 

época moderna, dentro de um contexto sociopolítico caracterizado pelo depauperamento 

das formas de organização política baseadas no domínio primordial da bifurcação Estado 

- mercado, por um conjunto de ativistas e académicos sóciopolíticos e de 

desenvolvimento que viram na sociedade civil um potencial incontornável para resolver 

os problemas existentes, tanto nas democracias firmadas como nas emergentes, bem 

como para o cumprimento dos objetivos de desenvolvimento justo e duradoiro 
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(sustentável). Como afirma Karl Marx, “A sociedade atual não é um cristal sólido, mas 

um organismo capaz de transformação e que está constantemente em processo de 

transformação” (Marx, 1977). 

 Este termo – sociedade civil – como vimos, foi repescado para a época moderna, 

com a utilidade que nos dias que correm se conhece, por António Gramsci, que via a 

sociedade civil como parte da interação social que não pertencia nem ao Estado nem à 

Economia (Glasius, 2001). Porém, pouco tempo depois desta remição, assistiu-se a uma 

paulatina indiferença por parte dos pensadores políticos europeus e americanos em 

relação ao tema. Segundo John Keane, isto ficou a dever-se, em parte, à sua referência a 

um socialismo autogerido que provavelmente destruiu por completo o potencial 

democrático da nova ênfase na sociedade civil (Keane, 2001: 25.26). 

 A partir do início da década de 70 do século XX assistiu-se a um ambiente de 

crítica crescente em conexão com as ditaduras totalitárias dos países do Leste europeu, 

em parte por causa de uma das suas caraterísticas mais marcantes, a união entre o Estado 

e a sociedade civil, que, apesar de ser considerada imprescindível para uma ordem 

política e social democrática, estava completamente absorvida pelas estruturas 

burocráticas do aparelho de Estado controladas pelo partido. O surgimento efetivo do 

conceito teve lugar em 1980, dentro do cenário teórico e político que é caraterístico da 

época. Segundo Leonardo Avritzer (1993) apud Vieira (1996), tal renascimento deve-se 

principalmente a três fatores:  

 i) o esgotamento das formas de organização política assente na tradição marxista, 

com a consequente reavaliação da proposta marxista de fusão entre a sociedade civil, 

Estado e mercado;  

 ii) o fortalecimento no Ocidente da crítica ao Estado-providência (welfare state) 

pelo reconhecimento de que as formas estatais de implementação de políticas de bem-

estar não são imparciais, e o surgimento dos chamados “novos movimentos sociais”, que 

concentram a sua estratégia não na procura de ação estatal, mas na afirmação de que o 

Estado respeite a autonomia de determinados setores sociais, como forma de alcançar a 

estabilidade social; 

  iii) os processos de democratização da América Latina e Europa Oriental, onde 

atores sociais e políticos identificaram a sua ação como parte da reação da sociedade civil 

ao Estado. 

 Todavia, diferentes autores sustentam que o papel capital na reaparição e ganho de 

importância da sociedade civil como debate da teoria pertence aos dissidentes da Europa 
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Central e do Leste da América Latina contra os Estados autoritários dos seus países, para 

quem a ideia de sociedade civil como algo separado do Estado era estrategicamente de 

grande utilidade (Wolfe, 1992; Glasius, 2001). 

 Os sucessivos fracassos dos regimes socialistas nas variadas áreas da vida social, 

bem como no setor do mercado, marcados por crónicos insucessos de planeamento, 

estagnação técnica, desperdício e carência, e um impetuoso subdesenvolvimento do 

improfícuo aparelho estatal, conjuntamente com a interdição de associação, que tinha 

como efeito o aumento de descontentamento e a limitação do desenvolvimento das 

capacidades morais e sociais de cada indivíduo, fizeram com que pensadores como 

György Konrad e Vaclav Havel exaltassem o sentido da sociedade civil  e adotassem o 

conceito, tal como outros reformadores, para responder aos desafios da mudança (Wolfe, 

1992). Assim, a sociedade civil passa a ser considerada simultaneamente como um novo 

tipo de sociedade, caraterizada por normas liberais e democráticas, e também como um 

veículo para alcançá-las através da construção de movimentos sociais suficientemente 

fortes para derrubar os Estados autoritários. Como afirma Edwards, uma sociedade civil 

altamente articulada é vista como “a base de uma democracia política estável, a defesa 

contra a dominação por parte de qualquer grupo e uma barreira para as forças anti-

democráticas” (Edwards, 2004: 7). 

 Depois da Europa Central e da América Latina, a ideia da sociedade civil 

espalhou-se repentinamente por todo o mundo em desenvolvimento, sobretudo em países 

com ditaduras e em países que delas emergiram recentemente, como é o caso das 

Filipinas e da África do Sul, entre outros. De igual modo, tornou-se popular em sítios 

onde recentemente não tinham sido experimentados regimes de despotismo, como a 

Índia, ou o Ocidente. O seu aparecimento estava relacionado com a corrosão da 

democracia, demonstrada na crescente desilusão e apatia do eleitorado. Neste contexto, a 

sociedade civil era vista como forma de revitalização da democracia perante o desencanto 

da população pela esperança esquerdista fornecedora de bens sociais, e pela direita 

convencida de que o crescimento económico é suficiente para produzir e distribuir 

benefícios a todos (Glasius, 2001). 

 Nos PvDs, mormente, os africanos, a adoção é feita basicamente a partir do 

exterior, visto que os doadores adotam o dogma de que o reforço da sociedade civil é 

indispensável para o desenvolvimento, usando para este fim uma “linguagem” de 

condicionalidade, na qual a sociedade civil é apresentada como sendo necessária para se 

conseguir uma melhor relação entre afetação e consolidação dos fundos doados. Sobre 
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este facto, Nelson Kasfir refere que os doadores estão fortemente envolvidos em 

encorajar e financiar apenas as organizações que adotem a noção de sociedade civil 

defendida por eles (Kasfir, 1998). 

 Com base nas propostas de desenvolvimento e de revitalização da democracia, 

povos de vários lugares do mundo tomam por adquiridas as forças da sociedade civil, 

assim como doutrinam sobre as fraquezas que gostariam de corrigir. Este fato deu origem 

a uma convergência de abordagem entre as culturas cívicas comunitaristas e liberais, que 

confirmam a sociedade civil como área independente, geradora de vida associativa, que 

introduz valores de solidariedade, de emancipação, de organização autónoma de 

interesses, e outras formas de cidadania participativa conforme o princípio “tanta 

sociedade quanto possível, tanto Estado quanto necessário” (Castro, 1999). 

 Nas democracias liberais do Ocidente, como diz Liszt Vieira (1996), a noção tem 

sido considerada por alguns analistas como destituído de potencial crítico para discutir as 

disfunções e injustiças da sociedade contemporânea, ou ainda como pertencente às 

formas modernas iniciais da filosofia política que se tornaram insignificantes para as 

sociedades complexas de hoje. No entanto, o conceito de sociedade civil tem sido 

empregue com crescente assiduidade, não só com o intuito de apontar o território social 

ameaçado pelos mecanismos do poder político e económico, mas também no sentido de 

aludir o principal caminho para o desenvolvimento da democracia nos regimes 

democráticos - liberais do Ocidente.   

Com a crise dos anos 70, começou-se um processo de mudança profunda a nível 

económico, institucional e político, colocando novos desafios à sociedade civil, fáceà 

incapacidade do Estado e do mercado em dar resposta às novas demandas sociais no que 

diz respeito ao emprego, participação e proteção social. A mudança da economia-mundo, 

facilitada pelo neoliberalismo, rompe com o modelo fordista e o Estado Regulador. O 

incremento do desemprego, da exclusão e da pobreza são algumas das consequências 

dessa transformação. Se a economia social fora, no século XIX, concomitantemente, uma 

solução inédita e um ajuste funcional à economia de mercado, neste início do século XXI, 

a nova economia social/solidária é uma solução inovadora à incapacidade conjunta do 

mercado e do Estado em abonar proteção social e pleno nas mesmas bases da época de 

expansão de uma economia mista. 

 A sociedade civil, ou terceiro setor ou, então, a economia social, para além de ser 

amortecedor dos efeitos negativos da crise, também é tida no seu potencial de mudança 

ou transformação da sociedade. É daqui que Rifkin (1996) considera a sociedade civil ou 
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o terceiro setor como lugar singular para o desenvolvimento de um novo tipo de 

sociedade, no qual o político e o social não se subordinam à economia. Através de um 

conjunto de incentivos, este setor cria uma alternativa de emprego para aqueles cujos 

trabalhos já não são requeridos pela economia de mercado. Este setor engloba todos 

aqueles que queiram canalizar o seu tempo livre (voluntariado) para serviços úteis à 

comunidade (cuidados de saúde, apoio aos carenciados e aos idosos, educação, arte...). 

 Embora seja algo difícil de determinar os limites de observação e do objeto 

científico atinente à sociedade civil, é possível, contudo, delimitá-los tendo presente duas 

dimensões fundamentais: uma que resulta da sua historicidade enquanto paradigma 

alternativo às modalidades da regulamentação e de controlo desenvolvidas pelo mercado 

e pelo Estado; outra que está reportada às contingências de acomodação e de resposta da 

sociedade civil à crise de regulamentação e de controlo por parte do Estado e do mercado 

nas sociedades contemporâneas. Desse modo, a sociedade civil representa um progresso 

histórico integrado em princípios e práticas, com uma geografia cultural e específica e 

decorre dos impasses contemporâneos que a sociedade civil é forçada a assumir diante 

das contingências da crise do Estado e do mercado nas suas variadas dimensões. 

 Anthony Giddens colocou de forma clara o que a sociedade civil é e que 

importância ela tem nos dias de hoje. Diz ele que “temos de deixar de pensar que a 

sociedade é composta apenas por dois setores: Estado e o mercado, ou o setor público e 

o setor privado. Entre os dois, encontra-se a área da sociedade civil, que inclui a família 

e outras instituições de natureza não económica (…). A sociedade civil é o forum onde as 

atitudes democráticas, incluindo a tolerância, têm de ser cultivadas” Giddens (2000: 77). 

Por sua vez Ulrick Beck afirma que, diante da crescente perda de importância e eficiência 

dos parlamentos como centro da formação da vontade popular, visto que “a política está 

a perder a sua qualidade polarizadora, utópica e criativa”, ela (a política) tende a “sair” 

das áreas oficiais para as diversas OSCs (Beck, 1998: 239). 

 A sociedade civil representa todas as atividades económicas, sociais, culturais e 

políticas que sobrevivem às coações estruturais e institucionais de regulamentação e de 

controlo do Estado e do mercado. Contudo, há que salientar que as suas atividades são 

distintas da economia informal e da economia doméstica. Há um denominador comum 

que normalmente é materializado no regime jurídico e funcionamento organizacional das 

associações, fundações, cooperativas que integram a sociedade civil: possuem uma 

estrutura institucional; são de caráter privado; não geram dividendos dos lucros; têm 

autonomia e controlo das suas atividades; podem usufruir da participação do trabalho 
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voluntário ou benévolo. Por fim, a sociedade civil subordina-se muito à amplitude da 

crise do Estado e do mercado, da cultura e da história do país em que a sociedade civil 

emerge e do país que já teve oportunidade de atingir um relativo desenvolvimento 

económico no quadro da racionalidade instrumental do capitalismo (Fernandes, 1997). 

 No âmbito da multidimensionalidade das OSCs como são os casos de associações, 

cooperativas, fundações, mutualidades… parte delas integra-se num tipo de atividades 

económicas designadas de economia social, como é o caso nos países como França, 

Bélgica, Portugal, Canadá e Espanha; ou, então, são denominadas do conceito genérico 

de organizações ou instituiçoes sem fins lucrativos ou de trabalho social, como ocorre nos 

países anglo-saxónicos e países escandinavos; e por fim, organizações da sociedade civil 

(OSCs) como é o caso de Moçambiuque e países da América Latina. Como denominador 

comum, todas elas são de natureza privada, não têm como objetivo o lucro, baseiam o seu 

modo de funcionamento na solidariedade, no apoio mútuo e na reciprocidade. 

 Entretanto, vivemos numa época em que, por um lado, o Estado enfrenta sérias 

complexidades para fazer face às suas obrigações e, por outro, o mercado vive um 

momento de euforia, que, com a globalização da economia, gera as políticas neoliberais 

que fragilizam o Estado na sua função de regulação e de provedor do bem-estar social. O 

Estado não consegue impulsionar um conjunto de políticas sociais consequentes para 

eliminar os problemas que afetam excessivamente a vida do dia-a-dia das famílias e das 

comunidades locais que incluem a sociedade nos domínios de segurança, do crime, da 

droga, da violência, da pobreza e da miséria.  

 Nesta mesma linha, Ioschpe (2005) diz que o impacto de um Estado que vem 

reduzindo a sua ação social e de uma sociedade com carências cada vez maiores, cresce a 

perceção nas pessoas – tanto físicas quanto jurídicas – de que é indispensável posicionar-

se proativamente no espaço público, se o que se deseja é um desenvolvimento social 

sustentado. A sociedade civil é, portanto, um espaço de participação de novos modos de 

pensar e agir sobre a realidade social. 

 Todos estes fatores, sem exceção, engendram a exclusão e desigualdades sociais e 

fenómenos sociais desviantes com incidências negativas na coesão social e na ordem 

social. Desse conjunto de problemas despontam novas necessidades de índole social, 

política e cultural. Os indivíduos e grupos que formam a sociedade perderam a vocação 

de produção de sociabilidade e de sentido identitário. Não sendo o Estado e o mercado as 

estruturas e as instituições com capacidade para esse efeito, as OSCs surgem como uma 
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solução plausível. É, assim, que a sociedade civil e suas organizações seja chamada a ter 

um papel preponderante/interventivo (fiscalizador e de complementaridade) na sociedade. 

 Apesar de comummente se considerar a sociedade civil como o terceiro setor da 

organização societária, depois do Estado e do mercado, Rifkin (1996: 21) diz que, na 

realidade, a sociedade civil é o primeiro setor, pois, 

   

 “é preciso compreender que quando se estabelece a civilização, em 

primeiro lugar, estabelece-se a comunidade (o capital social), depois surge 

o comércio e o governo: a comunidade vem em primeiro. Neste século, 

invertemos o raciocínio e passamos a crer numa ideia bizarra de que, de 

início, criamos um mercado forte, porque ajuda a construir uma 

comunidade forte. Isso é completamente falso. Antes, surge a comunidade; 

posteriormente, começa-se a comerciar, aparece o mercado, depois surge 

o governo”.  

 

 Isto mostra a origem e a importância que a sociedade civil tem nas dinâmicas 

organizacionais societárias, embora se chame terceiro setor. A sociedade civil é vista, 

portanto, como uma rede de instituições, localizada entre o Estado, o mercado e a 

existência privada, onde se sintetizam todas as potencialidades da vida individual, e onde 

se concilia à virtude própria do sector privado, a liberdade, à virtude do sector público, o 

sentido de justiça (Castro, 1999), dando espaço para atividades simultaneamente 

voluntárias e públicas. Contudo, como os conceitos de público e privado já não se 

acomodam automaticamente ao conceito de Estado e sociedade civil, respetivamente, 

levantou-se um debate bastante complexo sobre o caráter público ou privado das OSCs 

(Vieira, 1996). Devido à magnificência do fenómeno e à sua complexidade, é difícil fazer 

a generalização sobre a sociedade civil. Ela abrange um desmedido leque de formas 

institucionais, agentes constituintes, capacidades, táticas e objetivos que tornam urgente a 

sua clarificação. Iniciemos, então, por dizer o que não é e o que não faz parte dela.   

Primeiro, a sociedade civil não é o Estado. Os diversos grupos da sociedade civil 

não fazem parte do aparato do Estado, nem pretendem controlar a função pública ou 

alcançar o poder. Pelo contrário, o Estado, através do seu papel regulador e judicial, 

assegura a observância e a prática da lei, a ordem social, e outros componentes da 

sociedade e civilidade. Como exemplo temos os partidos políticos, que, ao declararem ter 

um fim público, uma vez que desejam o bem comum da sociedade, são formalmente 

consideradas instituições da sociedade civil; todavia, na prática não o são, uma vez que 

têm o comportamento de organizações pró - estatais, organizadas para a conquista do 
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poder público. As entidades ou grupos vinculados aos partidos, ao realizarem ações de 

cidadania são consideradas detentoras de fins públicos (a não ser que essa atuação fique 

claramente identificada com os propósitos do poder do partido político em questão), mas 

não do partido ao qual se encontram aliados (Scholte, 1999). 

Segundo, a sociedade civil não é o mercado, ela é um domínio não comercial onde 

não existe a apreensão com a produção de lucros. Não fazem parte dela as empresas e 

firmas, ou corporações, nem mesmo as empresas estatais; embora formalmente públicas, 

a sua racionalidade baseia-se na defesa de interesses coletivos, porém particulares, 

económicos ou setoriais, de uma categoria profissional ou mesmo de uma classe social, 

cuja atuação não abrange o espaço público, apesar de o submeter à sua estrutura e 

dinâmica, procedendo na prática como organizações de mercado (idem). 

Terceiro, a sociedade civil não implica a família. Há diferentes formas culturais de 

famílias, ou formas organizacionais da família como uma unidade (onde se incluem os 

agregados familiares, os sistemas de família alargada, as dinastias, etc.) que manifestam 

diferentes linhas de fronteira entre a esfera privada da família e a esfera pública de toda a 

sociedade, mas que, no entanto, não cabem na esfera da sociedade civil (Vieira, 1996). 

A sociedade civil é, sim, o que abarca uma variedade de caraterísticas. Jan Aart 

Scholte (1999) diz que a sociedade civil é muito variada tanto em termos de membros e 

seus constituintes, onde se envolvem institutos académicos, organizações comunitárias, 

associações de consumidores, grupos de cooperação para o desenvolvimento, campanhas 

ambientais, grupos de camponeses, organizações de direitos humanos, sindicatos, 

ativistas de paz, entre muitas outras, como em termos de formas organizacionais. Dentro 

das formas organizacionais, tanto estão os grupos que, formal e oficialmente, são 

constituídos e registados, como as associações constituídas de forma informal. 

Frequentemente, as diversas formas organizacionais adotadas pelos grupos da sociedade 

civil resultam das diversidades culturais. Algumas organizações são unitárias e centradas 

em determinada entidade, como a Ford Foundation. Outras são uma espécie de 

federação, onde as filiais apresentam uma independência considerável em relação à casa 

central como, por exemplo, a Amnistia Internacional. Outros grupos cívicos, ainda, 

formam coligações ou uniões em que não existe uma entidade coordenadora. Outras são 

redes frágeis que sustentam contactos irregulares e limitados. 

Tendo em conta a sua capacidade, a sociedade civil tanto abarca entidades 

generosamente equipadas com recursos financeiros, materiais e humanos, com uma clara 

visão e elucidada orientação de valores, enorme capacidade de análise e uma linguagem 
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capaz de dispor de um quadro constitutivo e uma liderança efetiva, como também 

abrange outras entidades que batalham para sobreviver, frequentemente sem êxito. 

Alguns corpos cívicos exploram a proximidade com as elites, enquanto outros estão 

totalmente separados dos centros de poder estabelecidos (Scholte, 1999). 

Em termos de tática, as associações fazem uso de uma imensidade de recursos 

para conseguirem os seus fins. Muitos grupos atuam diretamente sob a forma de lobbies, 

e perseguem os seus propósitos através da cooperação com autoridades públicas e/ou 

agentes de mercado. Outros adotam uma postura de confronto e declinam todos os 

acordos celebrados com os centros de poder. Outros ainda optam por reunir o público em 

geral através de simpósios, reuniões, petições, campanhas de abaixo-assinado e boicotes, 

apelando diretamente ao coração, através do uso de imagens, músicas e slogans, e mais 

outros ainda que apelam à mente, através de debates, publicações e estatísticas. Há 

também Associações que estão bem inseridas na era da informação e fazem uso corrente 

da Internet, enquanto outras não (idem). 

Finalmente, em termos de objetivos, a sociedade civil abarca grupos conformistas, 

reformistas e radicais. A distinção geral é importante, apesar de na prática confundem-se 

na atuação. Os conformistas são os grupos cívicos que pretendem defender e reforçar as 

normas existentes, como, por exemplo, as associações profissionais, as fundações, os 

lobbies empresariais ou os centros de estudos. Os reformistas são as entidades cívicas que 

anseiam corrigir as imperfeições do sistema, e não só, deixando as estruturas sociais 

subjacentes intactas; são disso exemplo grupos numerosos de defesa dos direitos 

humanos. As radicais são as associações cívicas que pretendem mudar a ordem social. 

Frequentemente chamadas “movimentos sociais”, incluem anarquistas, ambientalistas, 

fascistas, feministas, pacifistas e revivalistas religiosos, que são os implacáveis opositores 

contra o Estado, o industrialismo, os valores liberais, o patriarcado, o militarismo e o 

secularismo, respetivamente (Scholte, 1999). 

Na visão de Boaventura de Sousa Santos (1993), a sociedade civil seria, de certo 

modo, o desenvolvimento da sociedade-providência, que surge como compensação da 

ineficácia e ineficiência do Estado-providência em Portugal. A sociedade-providência, 

que é característica de países fracos e sem hábito na implementação de políticas sociais, 

como é o caso de Moçambique, carateriza-se por formas de organizações e de estruturas 

de compensação criadas a partir de grupos sociais e das suas instituições, de núcleos de 

vizinhança ou formas complementares de organização paralela ao Estado, como as 

mutualidades, instituições de solidariedade social da Igreja, associativismo local, etc. 



                   

                              57 

 
 

Segundo ele (1993: 46), a sociedade-providência são “redes de relações de 

interconhecimento, de reconhecimento mútuo e de entreajuda baseadas em laços de 

parentesco e de vizinhança, através das quais pequenos grupos sociais trocam bens e 

serviços numa base não mercantil e com uma lógica de reciprocidade”. Com esta 

definição já se depreende que existem diferentes formas de produção de providência 

societária para além daquela produzida pelo Estado de modo especial naquelas 

sociedades onde nunca se atingiu o pleno desenvolvimento de Estado-providência. 

Hoje, no dizer de Santos (1995: V), a sociedade-providência emerge sob outras 

formas de sociedades-providência, isto é, mais formais, mais diferenciadas 

funcionalmente e com uma articulação mais orgânica com a providência estatal e com a 

providência mercantil. Esta sociedade-providência emergente tem já algum afloramento 

nas IPSS (Instituições Particulares de Solidariedade Social) e está já a ser teorizada em 

conceitos como os do terceiro setor e mercado social de emprego. Trata-se, no fim de 

contas, de tornar claro que a regulação privada não tem de ser mercantil, podendo 

também ser comunitária, ou, por outras palavras, que a sociedade civil não é equivalente 

a mercado, mas, pelo contrário, incorpora, além dele, todo o setor privado não lucrativo. 

Em suma, a nova sociedade-providência é a sociedade civil.  

 Nos Estados Unidos, no que diz respeito às OSCs é comum usar-se, expressões 

como: “organizações sem fins lucrativos” (non profit organizations) significando um tipo 

de instituições cujos benefícios financeiros não podem ser distribuídos entre os seus 

diretores e associados; a segunda, “organizações voluntárias”, tem um sentido 

complementar ao da primeira. A lei inglesa, tradicionalista como é, usa uma expressão 

mais antiga para designar a sociedade civil. Fala de “caridades” (charities), o que remete 

a memória religiosa medieval e enfatiza o aspeto da doação (de si, para o outro) que 

carateriza boa parte das relações idealizadas nesse campo. A noção de “filantropia”, 

contraponto moderno e humanista à caridade religiosa, também aparece com frequência, 

sobretudo na literatura anglo-saxónica. 

 Da Europa continental vem o predomínio da expressão “Organizações Não-

Governamentais” (ONGs), cuja origem está na nomenclatura do sistema de 

representações das Naçoes Unidas. Chamou-se assim às organizações internacionais que, 

embora não representassem governos, pareciam significativas o bastante para justificar 

uma representação formal na ONU, como foram os casos do Conselho Mundial das 

Igrejas e a Organização Internacional do Trabalho. Por extensão, com a formulação de 

programas de cooperação internacional para o desenvolvimento estimulados pela ONU, 
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nas décadas de 1960 e 1970, cresceram na Europa Ocidental ONGs destinadas a 

promover projetos de desenvolvimento no Terceiro Mundo. 

 Na América Latina, assim como em África, particularmente em Moçambique, é 

mais abrangente falar-se de “sociedade civil” e de suas organizações. Esse é um conceito 

do século XVIII que desempenhou papel importante na filosofia política moderna, 

sobretudo entre autores da Europa continental. Segundo Fernandes (2005: 26), designava 

um plano intermediário de relações, entre a natureza, pré-social, e o Estado, onde se 

completaria a socialização pela obediência a leis universalmente reconhecidas. 

 Ocorre, no entanto, que o uso recente trouxe uma importante transformação no 

escopo do conceito original. Fala-se hoje de OSCs como um conjunto que, por suas 

caraterísticas, se distingue do Estado, mas também do mercado. A sociedade civil refere-

se a um espaço próprio, não-governamental, de participação nas causas coletivas rumo à 

implementação duma democracia participativa. Nela e por ela, indivíduos e instituições 

particulares exercem a sua cidadania, de forma direta e autónoma, marcando um espaço 

de integração cidadã, a sociedade civil se distingue, pois, do Estado; mas, caraterizando-

se pela promoção de interesses coletivos, diferencia-se também da lógica do mercado. 

Forma por assim dizer, um terceiro setor (Wolfe, 1992). 

 Podemos, então, afirmar que a sociedade civil é, em primeiro lugar, um conjunto 

de instituições que encarnam os valores de solidariedade e os valores de iniciativa 

individual em prol do bem público. Isto não significa que tais valores não sejam evidentes 

também em muitos outros domínios, mas, sim, que na sociedade civil eles alcançam a 

plenitude. Salamon (2005) diz que a sociedade civil não apenas encarna certos valores 

que nos são caros como também constitui um conjunto de instituições concretas que 

representam uma força económica mais formidável do que se costuma reconhecer. Trata-

se, entretanto, de um variado e complexo setor que engloba grandes universidades e 

pequenas entidades filantrópicas, cantinas de distribuição de sopa aos sem-teto e 

respeitáveis instituições culturais, organizações dos direitos humanos, entre muitas outras. 

 Apesar de a sociedade civil ser uma ideia e realidade, paira na mente de algumas 

pessoas que ela, na melhor das hipóteses, se identifica com “bisonhas operações 

amadorísticas com pouco estofo para um impacto sustentado sobre os problemas cruciais 

que as sociedades enfrentam; e, na pior, agitadores irresponsáveis interessados apenas 

em apresentar coisas absurdas a fim de solapar a autoridade governamental legítima” 

Salamon (2005: 96). Em Moçambique, alguns dirigentes estatais, como referenciamos, 

chamam de “apóstolos da desgraça”, “antipatriótas” “agitadores”, “antipatriotas”, e, 
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ultimamente, encontrou-se um outro adjetivo: “descontentes do desenvolvimento”. 

Parece-nos que se confunde desenvolvimento com crescimento económico. 

 Este mito tem sido alimentado, em caráter defensivo, por autoridades do governo 

visando desacreditar iniciativas sem fins lucrativos e defender o monopólio estatal na 

solução dos problemas públicos. Constitui uma vigorosa corrente subterrânea de opinião 

mesmo nos países em que as organizações ou instituições sem fins lucrativos representam 

uma importante força social, mas onde também se luta continuamente para garantir a 

ingerência governamental na solução dos problemas. Assim, ele favorece os interesses 

políticos tanto da direita quanto da esquerda (Dulany, 2005: 96). 

 Dulany (2005: 65) aponta, ainda, o facto de o poder dos governos, de modo geral, 

estar a ser reduzido em todo o mundo por tanto favorecer como obstruir o desdobramento 

de parcerias. Por um lado, desde que o governo se sinta ameaçado por perda de poder e 

teima que uma sociedade civil fortalecida signifique o crescimento de partidos de 

oposição e mesmo um golpe para depô-lo, ele exercerá todo o seu poder para manter 

débeis e desorganizadas as instituições representativas da sociedade civil. 

 Outros governos têm assumido uma atitude mais favorável em relação às OSCs, 

admitindo que per se não são mais capazes de financiar e operar programas sociais e que, 

em muitos casos, aqueles organismos podem levar adiante esses programas de modo mais 

competente e a custos mais eficazes. Em tais situações, a boa vontade, a parceria entre os 

dois setores decorre de maneira relativamente suave, embora possa haver um período de 

conflito até chegar-se finalmente a resultados auspiciosos (idem). 

 No entender de Thompson (2005: 46-47), política e economia são dois campos 

fundamentais onde o papel das OSCs está a ganhar espaço e preponderância. No 

primeiro, a sociedade civil precisa de atuar na conquista e na garantia dos direitos e da 

cidadania dos excluídos, funcionando como advogado e, muitas vezes, enfrentado o 

Estado e as empresas. A transparência de valores, a capacidade de mobilização social e o 

impacto diante da opinião pública, a flexibilidade para gerar alianças duradouras, a 

influência nos processos de tomada de decisões são algumas das questões que terão de ser 

levadas em consideração pelas organizações que veem neste terreno um campo fértil de 

ação. Não só deverão ser e insistir em seu caráter não-governamental, como também 

terão de aprender a exercitar o seu direito a estabelecer relações com o setor público.  

 Thompson (2005: 47) afirma que um dos pontos mais relevantes e comuns nas 

OSCs é o de colocar, no centro do cenário, o social, as pessoas. Se a política se estrutura 

cada vez mais ao redor do poder e a economia em relação ao lucro, o espaço comum da 
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sociedade civil são as necessidades humanas, uma certa utopia com relação ao social. O 

grande desafio é ver como, a partir do social, o mercado pode ser reinventado, para que 

satisfaça às necessidades de bens e de serviços da maioria da população, e não de uma 

minoria, como acontece nos dias que correm com o capitalismo selvagem. E também 

como se pode reinventar o Estado enquanto extensão de um contrato social que reflita 

essa relação, onde as pessoas estejam no centro das preocupações políticas. 

 Em suma, a sociedade civil baseia-se essencialmente em princípios e valores 

como: a solidariedade, a justiça social, a participação, etc. e é constituída por um 

conjunto de organizações concebidas enquanto formas de organização original, autónoma 

e que visam desenvolver formas de solidariedade coletiva e um projeto de transformação 

social, exigindo uma atuação estratégica que se baseie em princípios de qualidade, 

eficiência e eficácia, e uma gestão assente em processos cada vez mais participados. 

  

Sociedade civil não é:  Sociedade civil é: 

Estado Sociedade-providência desenvolvida  

Mercado Grupo de OSCs (África e America Latina) 

Família Grupo de ONGs (Europa), ISFL (EUA), Charities 

(Inglaterra) 

 

Tabela 1. Sociedade Civil, o que (não) É.  
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3. O Conceito de Sociedade Civil em África 

 

Mapa 1. Divisão Administrativa de África  

 

 As críticas sobre a aplicabilidade do conceito em contexto não ocidental têm 

espevitado grande interesse e originado um forte debate, tendo levado a que muitos 

autores pusessem em causa o significado do conceito mesmo dentro de contextos 

ocidentais, onde argumentam existir pouco acordo em termos da sua importância e valor 

político prático, resultando que “algumas ambiguidades nas discussões dos países do 

mundo contemporâneo em desenvolvimento cresceram por causa dos múltiplos 

significados do termo na própria tradição ocidental” (Kaviraj & Khilnani, 2002: 573). 

Indo de encontro a estas convicções e numa referência mais direta ao miasma de 

imprecisão que sempre cercou  a origem do conceito de sociedade civil, mesmo dentro do 

mundo ocidental, Ebenezer Obadare refere que, enquanto a especificidade do nascimento 

da sociedade civil puder ser causa do ceticismo, prefere interrogar o facto de a sociedade 

civil ter qualquer utilidade para explicar os dinâmicos processos sociais se não puder ser 

abraçada por uma definição particular e específica (Obadare, 2004: 8-9). 
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 Portanto, quando se fala da sociedade civil em África, é habitual encontrarmos 

duas perspetivas: uma, que está mais preocupada com as suas fraquezas – e põe em causa, 

frequentemente, a sua existência –, e que é partilhada quase sempre por autores não 

africanos; e outra, endógena, que privilegia e faz valer as forças e o potencial para a 

mudança das sociedades civis africanas e a sua contribuição para a constituição de um 

espaço público independente relativamente ao Estado, de que o ganense Gyimah Boadi, o 

moçambicano José Negrão, como veremos, são apenas alguns exemplos. 

 Ao contrário do que aconteceu nos países centrais, em África a sociedade civil, de 

início, resultou geralmente de efeitos induzidos por intervenções externas, a partir de 

organizações de países centrais ou de agências internacionais, que passaram a canalizar 

através delas parte ou a totalidade dos fundos de ajuda ao desenvolvimento. Este facto 

tem sido suficientemente importante para se questionar a sua autonomia e outros aspetos; 

o posicionamento estrutural entre o público e o privado; a democracia interna e o nível de 

participação, transparência e responsabilização; o seu relacionamento com o Estado e a 

articulação em redes, entre outros (Santos, 1999). 

 Tornou-se, por isso, útil neste ponto fazer uma breve análise que permita alcançar 

um melhor conhecimento e que constitua uma fotografia da panorâmica geral no âmbito 

daquilo que se escreve sobre a sociedade civil em África, em vez de privilegiar a análise 

individual e detalhada de apenas uma das teses existentes sobre a questão. Deste modo, 

procura-se aclarar o conjunto de ideias e posições encontradas na literatura (quatro no 

total) sobre a pertinência, ou não, da aplicabilidade do conceito de sociedade civil fora do 

contexto ocidental. Para o efeito é utilizada como estrutura analítica de base, aquela 

elaborada por David Lewis (2002) no seu conhecido artigo “Civil Society in African 

Context: Reflexions on Usefulness of a Concept”, e por este evitar o pensamento parcelar 

e mostrar de forma clara e sistematizada uma interpretação persuasiva de todas as 

posições tomadas por aqueles que se debruçam sobre o tema, bem como sobre os factos 

em que se baseiam, como forma de melhor captar a complexidade das situações aqui 

abarcadas, ou seja, o todo: 

i) tese otimista: baseia-se na ideia da existência de uma via positiva e universalista 

da sociedade civil, como parte de um projeto político de construção e reforço da 

democracia à volta do mundo. Esta via foi explicitamente abraçada por muitas 

organizações e ativistas que defendem a possibilidade de transposição universal da ideia, 

através de um ávido processo de construção que deve ser encorajado. Ou seja, como 

argumenta David Lewis, a validade desta ideia é “consagrada pelo uso” (Lewis, 2002). 



                   

                              63 

 
 

Com o começo da última década do século XX, esta visão positiva da sociedade civil 

passou também a ser aceite pelas grandes agências internacionais
15

 e pelos doadores 

bilaterais, que a partir de um dado momento acasalam ao paradigma do desenvolvimento 

a questão da boa governação
16

;  

ii) tese pessimista: é fundada no argumento de que um conceito que surgiu num 

momento específico da história europeia tem pouco significado dentro de contextos 

culturais, políticos e económicos diferentes. Nesta perspetiva, a sociedade civil é 

conceptualmente inaplicável ou tem uma evidência empírica muito frágil em África, que 

meramente se resume a mais um item, entre muitos itens a engrossar a longa lista de 

tentativas mal orientadas de transposição de conceitos a partir do Ocidente. 

 Num estudo levado a cabo por Patrick Chabal & Jean Daloz (1999), foi 

identificado um rol de fatores que põem em causa a alegação da importância do conceito 

de sociedade civil no âmbito africano e, por essa razão, defendem as dúvidas e o 

ceticismo existentes nestes e em muitos outros autores em relação ao tema. 

 O primeiro fator anotado é a “dicotomia ilusória entre Estado e Sociedade Civil” 

(Chabal & Daloz, 1999: 18). Segundo estes autores, a noção de sociedade civil apenas 

pode ser aplicada se for possível provar que há uma separação institucional significativa 

entre uma sociedade civil bem organizada e um Estado burocrático relativamente 

autónomo. O que se presencia em África é exatamente o contrário, havendo uma clara 

hibridez ou constante interpenetração de um agente pelo outro, fundamentando que “a 

corrente pretensão sobre a emergência de uma Sociedade Civil em África, reconhecível 

como tal, é por isso eminentemente ilusória e deriva mais de um ávido desejo ou 

predisposição ideológica do que de uma análise cuidadosa das presentes condições” 

(Chabal & Daloz, 1999: 18). Além de não espelhar a realidade do continente, cria a ilusão 

de que o sistema político africano é mais semelhante ao ocidental do que aquilo que 

realmente é. O segundo fator é a ideia de “Sociedade Civil como uma força capaz de 

                                                           
15

 O Banco Mundial (BM), o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD). 
16

 Alguns autores defendem que o crescente interesse no conceito de sociedade civil está claramente ligado 

ao domínio global da ideologia neo-liberal e ao interesse em transferir e tornar mais efetivo este domínio 

em outras partes do mundo que não a ocidental. Deste modo, os doadores internacionais desenharam uma 

concetualização teórica da sociedade civil onde eram visíveis certas pretensões sobre a natureza do Estado e 

a sua relação com a sociedade civil, assim como as ligações da sociedade civil com os processos de 

democratização e de liberalização económica, que deixavam perceber o interesse na corrente que visava a 

redução do papel do Estado na sociedade e a privatização dos serviços através de combinações flexíveis de 

atores institucionais governamentais, não-governamentais e privados (Lewis, 2002; Howell e Pearce, 

2002). 
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conter as ambições hegemónicas do Estado e de proporcionar ímpetos para a 

regeneração da política em África” (Chabal e Daloz, 1999: 22); 

 iii) tese adaptativa: defende que existe um caminho mediano entre as duas 

posições extremas anteriormente dissecadas. Entre os otimistas que sustentam a 

transposição do conceito a partir do exterior, balizados por uma visão idealizada ou 

restrita daquilo que é a sociedade civil no Ocidente, e os pessimistas que defendem a 

ineficácia do conceito fora do contexto ocidental, sobressai esta via de análise, que se 

pensa mais realística, pois argumenta que as outras duas vertentes não descrevem 

corretamente a sociedade civil africana. 

 David Lewis (2002: 582) considera que o termo não é recente em África, mesmo 

que o fenómeno não seja compreendido como tal, e que não é possível desconhecer o 

legado histórico do colonialismo na construção da sociedade civil, onde a componente do 

controlo do espaço público e o exercício do poder esteve presente, tanto para incluir 

como para excluir secções da população qualificadas como cidadãos, ou não. Contudo, 

argumenta que a integração de uma via historicamente contextualizada do conceito 

representa a sua utilidade potencial que pode ser examinada através de duas dimensões 

principais: não só por ser analiticamente profícuo para o estudo da política 

contemporânea, uma vez que a sua re - emergência está ligada a um vasto número de 

mudanças estruturais e à transformação do Estado, mas também pela sua indispensável 

capacidade de inspirar a ação. 

 Em réplica à questão de existir ou não sociedade civil em África, Bratton (1994: 

1) diz que há evidências de uma sociedade civil nascente em certos países de África. Para 

ele, sociedade civil é uma ideia com origens internacionais e, como todos os pensamentos 

e ideias universais, exige uma apropriação que tenha em conta as diversidades entre as 

distintas regiões do mundo, nomeadamente ao nível do desenvolvimento socioeconómico 

e no que respeita aos atributos culturais das diferentes nações; 

 iv) tese da indubitabilidade da existência da sociedade civil africana: baseia-se na 

tese de que, a sociedade civil sempre existiu em África e, por isso, a tese da 

aplicabilidade do conceito é muito provavelmente considerada irrelevante ou uma 

questão errada a ser levantada. Aqui juntam-se autores que defendem que desde a história 

da África colonial, tanto na dominação como na resistência, a ideia de sociedade civil, 

claramente reconhecida como tal ou não, tem estado sempre presente. Esta tese parte de 

perspetivação do contexto histórico, uma vez que o termo foi sempre visto como 

relevante para a questão da governação e da cidadania africana que, por isso, foi usado 
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como princípio organizador pela administração colonial, e de uma análise do ponto de 

vista da conjuntura do contexto cultural, com base numa perspetivação das mudanças 

políticas e sociais que foram acontecendo em África, quer haja ou não referência explícita 

ao conceito de sociedade civil. 

 Neste sentido, David Lewis (2002: 581), que se posiciona como defensor da 

escola adaptativa, argumenta que é muito mais útil e proveitoso examinar o processo 

histórico que modelou a sociedade civil em África e as formas que este processo tomou, 

do que argumentar sobre as realidades universais da rica tradição teórica de pensamento 

da sociedade civil, além de ser fundamental delinear a fronteira histórica e cultural do 

termo, como forma de colmatar a grande falha de trabalho empírico disponível e de 

melhorar os debates, facultando um entendimento mais pormenorizado da atividade da 

sociedade civil no passado e das dinâmicas que influíram as forças de mudança cultural e 

social da sociedade civil atual. 

 Embora a tradição africana antes da era colonial não incluísse a sociedade civil 

como é correntemente definida no mundo moderno, o sistema político e social da África 

pré-colonial reconhecia o papel da participação popular na tomada de decisão e na 

governação, em que as largas consultas populares eram o procedimento correto adotado 

para a tomada de grandes decisões e o estabelecimento de base de sistemas políticos 

consensuais. Corroborando este argumento, Michael Bratton (1989) apud Obadare (2004: 

10) refere que “enquanto muitas culturas pré-coloniais em África podem ter necessidade 

de Estado, no entanto, elas certamente não tinham falta de Sociedade Civil, no sentido 

mais amplo, de um grupo de instituições para proteger os interesses coletivos”. 

 Durante este período, a maioria das organizações e grupos cívicos existentes em 

África foram aniquilados pelos governos coloniais, uma vez que eram vistos com grande 

desconfiança pelos colonizadores que temiam o exercício, por parte destes grupos, de um 

papel instrumental na mobilização e insurreição dos povos colonizados contra os 

colonizadores (Makumbe, 1998: 306). Como resultado disso, fixou-se entre a sociedade 

africana e europeia um relacionamento classificado como “muito incivil” (Mandani, 

1996), que procurava institucionalizar as diferenças e a desigualdade de direitos entre os 

colonialistas civilizados governados pelo constitucionalismo e as tribos nativas 

governadas pelo “direito costumeiro” (Mandani, 1996 apud Lewis, 2002: 581). 

 Em suma, tomando a história e os seus legados como ponto de partida, pode-se 

afiançar que ao longo de todos estes anos houve sempre, e continua a existir, um 

envolvimento da sociedade civil africana na vida política, social e cultural, bem como no 



                   

                              66 

 
 

desenvolvimento democrático do continente (Gyimah – Boadi, 2001; Makumbe, 1998), 

mesmo que alguns advoguem que nos dias que correm estamos perante o “nascimento” 

do termo em África, resultado do presente retorno em voga em todo o mundo ocidental, 

que se veio a refletir na crescente importância destes grupos, tanto na subversão dos 

regimes autoritários dos primeiros trinta anos de independência, como na instalação da 

democracia nos seus países. 
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Capítulo IV. Globalização, Cooperação Internacional e Sociedade Civil 
 

1. Globalização, o que (Não) É 

 

 

Mapa 2: Mapa do Mundo 
 

 Vivemos numa sociedade cosmopolita global estimulada pelas forças do mercado, 

pelas mudanças tecnológicas e pelas transformações culturais. A globalização tem sido 

matéria de reflexão por parte de um leque crescente de cientistas sociais: os neoliberais, 

no sentido legitimador e até elogioso; os neo-institucionais, a buscar emendar os exageros 

e os neomarxistas e outros sociólogos críticos, a sugerirem padrões de regulamentação do 

capital a curto e médio prazo, sem deixarem a sua visão crítica e desconstrutiva.  

 A globalização abarca vários elementos, entre os quais cabe realçar: a criação de 

mercados mundiais integrados em termos de produção, circulação do capital e comércio; 

a reemergência e o reforço de multinacionais, sedeadas basicamente nos Estados Unidos, 

União Europeia e no Japão, as quais planificam e organizam a conceção, a produção e a 

distribuição dos seus produtos a nível mundial; o arrastamento e o atraso, em comparação 

com a rapidez da economia, na construção de instituições (supra) governamentais de 

regulação política. Wiseman (1998:1) considera que, 
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  “Globalização é o slogan mais escorregadio, perigoso e 

importante dos finais do século XX. É escorregadio porque pode ter 

muitos significados e pode ser usado de várias maneiras. É perigoso 

porque muito frequentemente é usado como uma justificação poderosa e 

simplista para a expansão interminável e não regulada das relações 

capitalistas em todas as esferas da vida, em todos os cantos do mundo. É 

importante porque os debates sobre a globalização podem iluminar um 

mundo em que o espaço e o tempo foram tão dramaticamente 

comprimidos que as ações que se dão num canto do mundo têm rápidas e 

significativas repercussões sobre as pessoas e lugares localizados a 

distâncias muito regulares”. 

 

 A palavra “globalização” está na moda nos dias que correm, na arena académica, 

política, económica e até empresarial. Ela tem origem anglo-saxónica: “globalization”. 

Usada em vários contextos, e de acordo com pressupostos bem diferentes, tem um sentido 

profundamente polissémico. Não existe consonância sobre as suas origens: para uns, é 

um fenómeno novo, ligado às profundas transformações económicas, tecnológicas e 

políticas, verificadas nos últimos 20 a 30 anos e que foi acelerado com desmoronamento 

das experiências socialistas no leste europeu; para outros, ela é indissociável da atual fase 

imperialista do capitalismo, que remonta aos finais do século XIX. Outros pensadores 

ainda, como é o caso de Wallerstein (1999), fazem coincidir a globalização com o 

desenvolvimento do capitalismo que, no seu entender, começa no século XVI. Ele 

argumenta que não é um fenómeno recente, pois tem a idade do sistema-mundo moderno, 

isto é, cerca de 500 anos. 

 Hirts & Thompson (1996: 1) afirmam que a “globalização se tornou um conceito 

de moda nas ciências sociais, um dito central nas receitas dos mestres de gestão, e um 

cliché para jornalistas e políticos de todas as estirpes”. Por sua vez, Albrow (1989: 9) 

diz que “globalização refere-se a todos aqueles processos em que os povos do mundo são 

incorporados numa única sociedade, a sociedade global”. Estes autores acreditam, 

portanto, que a maior parte da vida social é determinada pelos processos globais, nos 

quais culturas, economias e fronteiras nacionais estão a dissolver-se, ficando as 

estratégias domésticas da gestão económica nacional cada vez mais irrelevantes. 

 O conceito de globalização – como conjunto de fluxos económicos, sociais, 

tecno-comunicacionais e culturais –, na sua génese, foi forjado a partir da sua utilização 

por gestores multinacionais. A globalização tem sido objeto de debate desde os 

defensores e glorificadores neoliberais, passando pelos regulacionistas até aos críticos 
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designadamente neomarxistas. Numa perspetiva crítica desta questão, analisada no 

quadro do desenvolvimento do capitalismo, autores como Wallerstein (1974), Santos 

(2005: 33), Eduardo V. Rodrigues (2010) e outros, consideram que a atual globalização – 

embora apresente traços específicos –, é simultaneamente a continuação dum processo 

iniciado nos finais do século XIX.  

 A literatura sobre a globalização é vasta e diversa. Muitas vezes consiste em 

explorações de perspetivas históricas de grande alcance. Contudo, para analistas ou 

estudiosos, é frequente conceber a globalização como um processo de crescente 

interligação entre sociedades, de tal modo que os fenómenos socioeconómicos, políticos, 

culturais, etc., que acontecem numa parte do mundo tenham repercussões sobre os povos 

e sociedades longínquas. Giddens (1990: 64) define a globalização como “a 

intensificação de relações sociais mundiais que unem localidades distantes, de tal modo 

que os acontecimentos locais são condicionados por eventos que acontecem a muitas 

milhas de distância e vice-versa”. 

 Os estudiosos partilham a visão que aponta um ciclo de transformação 

fundamental nas relações internacionais: as nações estão a tornar-se cada vez mais ligadas 

umas às outras de forma estreita, através de comunicações, do comércio, da circulação de 

pessoas e outros fatores. Estamos, portanto, perante um fenómeno multifacetado com 

dimensões económicas, políticas, culturais, religiosas, jurídicas interligadas de modo 

complexo. Para Eduardo Vítor Rodrigues, “a globalização aparece aliada a um modelo 

neoliberal de economia e de sociedade, com uma intersecção forte com um projeto 

político que reforçava a ambição de uma progressiva aproximação desenvolvimentista 

entre países ricos e países pobres, de um aprofundamento do multiculturalismo e do 

cosmopolitismo tolerante” (E.V. Rodrigues in Casa-Nova et al. (org), 2012: 107). 

 Com a globalização, o poder deslocou-se do capital industrial (que dominava os 

“gloriosos anos trinta”) para o capital financeiro. Como diz Hervé Kempf (2013: 62), “a 

globalização dos meios de produção explica em parte a mudança de situação: os centros 

de produção industrial foram deslocados, tornando-se menos fixos; em contrapartida, a 

perícia financeira nas transações e no comércio concentrou-se nos países mais ricos, 

tornando-se mais importante estrategicamente”. 

 Segundo Santos (2005), a globalização é vista a partir dos países centrais, tendo 

em vista as realidades destes – globalização económica. E diz ainda que as análises 

culturalistas incorrem frequentemente no mesmo erro. Fala das teorias de reflexividade 

aplicadas à modernidade, à globalização ou à acumulação, e de modo especial à ideia de 
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Giddens, segundo a qual a globalização é a “modernidade reflexiva”. Santos diz que 

esquecem que a maioria da população, a nível do mundo, sofre os efeitos de uma 

modernidade ou de uma globalização nada reflexiva. 

 A globalização desmorona a soberania, fazendo com que os governos nacionais 

aparentem estar desprovidos de poder em face das tendências globais. Isto afasta os 

esforços governamentais de fiscalizar integralmente a sua economia. Retornando para as 

corporações transnacionais, a primeira crítica é a de que são poucas as companhias 

transnacionais “sinceras”. Muitas delas são companhias nacionais que possuem comércio 

internacional. Se se prestar atenção ao setor financeiro, notar-se-á que não há uma 

transferência real de finanças e capital dos países centrais para os países periféricos. O 

investimento direto está excessivamente concentrado entre os países do mundo 

desenvolvido. Segundo Kassotche (1999: 36), a economia mundial não é 

verdadeiramente global; antes pelo contrário, o investimento e o fluxo financeiro estão 

centralizados em quatro blocos: Europa, América do Norte, Japão e China, enquanto a 

África, a América Latina, muitos países da Ásia e alguns países europeus são excluídos. 

 Uma das razões pelas quais a globalização é atacada é parece residir no facto de 

minar os valores tradicionais. Os conflitos são reais e, até certo ponto, inevitáveis. O 

crescimento económico, nomeadamente o que é induzido pela globalização, dá origem à 

urbanização e corrói as sociedades rurais tradicionais. Infelizmente, até agora, os 

responsáveis pela globalização, apesar de elogiarem estas consequências positivas, 

revelam frequentemente uma consciência insuficiente desta faceta adversa – a ameaça à 

identidade e aos valores culturais
17

. Nas pequenas cidades, os seus habitantes queixam-se 

de que os grandes retalhistas nacionais e os centros comerciais mataram o pequeno 

comércio e as comunidades (Stiglitz, 2002: 306). 

 A globalização, nas suas diferentes dimensões, é também apontada como tendo 

contribuído para o aumento das crises e redução da legitimidade do Estado. Quanto mais 

globalização acontecer, tanto mais os governos perdem controlo sobre assuntos, quer 

queiram, quer não. Uma outra contestação acoplada à globalização é a de que ela 

aparenta mais uma teoria ocidental com pretensões a ser universal. Os países periféricos 

admitem que a globalização se aplica apenas no mundo desenvolvido e que é 

simplesmente o último estágio do imperialismo. Para os teóricos do sistema mundial, a 
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 Nos últimos tempos os PvDs têm sido cada vez mais pressionados para aceitar modelos (no domínio da 

banca, projetos de corporações multinacionais…) em cuja conceção pouco ou nada participam. Muitas 

vezes, essa atitude é apresentada como uma das poucas “conquistas” no âmbito dos esforços para reformar 

a arquitetura económica mundial. Seja qual for o contributo para aumentar a estabilidade económica 

mundial, elas têm gerado um enorme ressentimento no mundo em desenvolvimento. 



                   

                              71 

 
 

globalização não representa nada de novo em particular. Ela é o último estágio de um 

fenómeno dirigido pelo Ocidente, que aumenta o desenvolvimento do capitalismo 

internacional. Acreditam que, na arena política, a globalização não marca uma mudança 

qualitativa na política mundial, mas apenas torna o mundo mais uniforme e intensifica a 

existente divisão do mercado de trabalho entre o centro, a semiperiferia e a periferia 

(Santos, 2003; Kassotche, 1999; Wallerstein, 1974). 

 A visão acima exposta pode ser verídica se todos os fatores, à volta do processo da 

globalização, forem tomados em conta. A título de exemplo, com a abertura da economia, 

os produtos locais e os trabalhadores, nos Países Periféricos parecem estar em prejuízo 

em termos de competitividade. Os seus produtos não estão em condições de concorrer no 

mercado internacional, uma vez que eles são obrigados a observar a divisão internacional 

do trabalho como única forma de integração na economia mundial. Na conceção do 

mundo capitalista, a divisão internacional do trabalho, entre um centro explorador e uma 

periferia explorada, é uma caraterística central e ela não favorece a periferia. 

 O descontentamento com a globalização vai muito além dos movimentos de 

protesto que atraíram a atenção do mundo nos últimos tempos. Já não é uma questão de a 

globalização ser boa ou má; a globalização é uma força poderosa que trouxe enormes 

benefícios a alguns. Todavia, devido à má gestão de que foi objeto, há milhões de pessoas 

que não gozaram dos seus benefícios e milhões de outras que não passaram a viver 

melhor. O desafio, hoje, é como reformar a globalização para a fazer funcionar não só à 

favor dos ricos e dos países industrializados, mas também a favor dos pobres e dos países 

menos desenvolvidos. Como veremos adiante, os países periféricos e semiperiféricos são 

os que mais estão sujeitos às imposições do receituário neoliberal, uma vez que este é 

transformado pelas agências financeiras multilaterais em condições para a renegociação 

da dívida externa através dos Programas de Ajustamento Estrutural (PAE). 

 Para milhões de pessoas, a globalização não funcionou. Muitos ficaram pior, 

quando perderam os seus empregos e a sua vida se tornou mais insegura. Sentem-se cada 

vez mais impotentes perante forças que escapam ao seu controlo. Assistiram à destruição 

das suas democracias e à erosão das suas culturas. (Stiglitz, 2002: 307). Uma das 

consequências deste tudo-económico é o ressurgimento de uma oligarquia político-

económica que se impõe em detrimento do Estado; a perda de conquistas sociais; o 

aumento do número de pobres; a acentuação da discrepância entre uma minoria abastada 

e uma maioria indigente; conflitos políticos – e até militares – e a acentuação de atritos 

sociais (Ngoenha, 2011: 167). 
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 Boaventura de Sousa Santos (2005: 62) diz que “aquilo que habitualmente 

designamos por globalização são, de facto, conjuntos diferenciados de relações sociais 

que dão origem a diferentes fenómenos de globalização. Nestes termos não existe 

estritamente uma entidade única chamada globalização; existem, em vez disso, 

globalizações; em rigor, este termo só deveria ser usado no plural”. Assim sendo, pode 

afirmar-se que, enquanto feixes de relações sociais, “as globalizações”, segundo o mesmo 

crítico, envolve conflitos e, por isso, vencedores e vencidos. Joseph E. Stiglitz (2002) 

corrobora esta ideia, ao afirmar que a “globalização representa uma grande promessa se 

for administrada de maneira adequada. Mas ela só funcionará se os vencedores 

dividirem os seus benefícios com perdedores”.   

 Uma das acesas discussões hodiernas consiste em saber se existe uma ou várias 

globalizações. Um grande número de cientistas admite que só há uma única globalização, 

a globalização capitalista neoliberal e, por isso, não faz sentido distinguir entre 

globalização hegemónica e globalização contra-hegemónica
18

. Existindo apenas uma só 

globalização, a resistência contra ela é a localização autoassumida, ou seja, a 

glocalização, como veremos posteriormente. A globalização económica ou capitalista 

neoliberal tem uma lógica férrea que é duplamente destrutiva, como acabámos de ver. 

Este tipo de globalização não só não pode melhorar o nível de vida da esmagadora 

maioria da população mundial (pelo contrário, contribui para que ele piore), como não é 

sequer sustentável a médio prazo. Daí, a necessidade da globalização contra-hegemónica 

ou globalização alternativa que também se chama glocalização. 

                                                           
18

 Na visão de Santos (2005:76), a globalização hegemónica é a que se manifesta de cima-para-baixo (top-

down), ou que ele chama de globalismos localizados ou localismos globalizados. Dito doutra maneira, é a 

que apresenta as seguintes características: “a prevalência do princípio do mercado sobre o princípio do 

Estado; a financeirização da economia mundial; a total subordinação dos interesses do trabalho aos 

interesses do capital; o protagonismo incondicional das empresas multinacionais; a recomposição territorial 

das economias e a consequente perda de peso dos espaços nacionais e institucionais que antes os 

configuravam, nomeadamente os Estados nacionais; uma nova articulação entre a política e a economia em 

que os compromissos nacionais (sobretudo os que estabelecem as formas e os níveis de solidariedade) são 

eliminados e substituídos por compromissos com atores globais e com atores nacionais globalizados” 

(Santos, 2005:81). Por sua vez a globalização contra-hegemónica é a globalização que se manifesta de 

baixo-para-cima (down-top), emergindo de valores como o cosmopolitismo ou o património comum da 

humanidade (Santos, 2005:76). Dito doutra maneira, segundo Santos, é a resistência contra a hegemónica, 

através da “promoção das economias locais e comunitárias, economias de pequena escala, diversificadas, 

auto-sustentáveis, ligadas a forças exteriores, mas não dependentes delas (…), a reterritorialização, a 

redescoberta ou a invenção de actividades produtivas de proximidade” (Santos, 2005:77). Também se 

chama localização, i.e., o conjunto de iniciativas que visam criar ou manter espaços de sociabilidade de 

pequena escala ou comunitários, assentes em relações face-a-face, orientados para autossustentabilidade e 

regidos por lógicas cooperativas e participativas. 
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2. Globalização Alternativa ou Glocalização 

Nos dias que correm, cremos que não há margem de dúvidas de que o mundo está 

cada vez mais globalizado. As assimetrias regionais, no mundo, mantêm-se e até se 

reforçam: enquanto os países subdesenvolvidos da África, da Ásia e da América Latina, 

ocupando a maior parte da área geográfica e contando com três quartos da população, 

detêm um quinto do rendimento mundial, as regiões desenvolvidas da Europa e da 

América, representando um quarto da população, absorvem quatro quintos do rendimento 

global (Manuel C. Silva, 2000: 292).  

Dada a gradual desestatização do direito internacional e a universalização da livre 

circulação de capitais, os grandes grupos financeiros e as corporações transnacionais, 

detendo cerca de um terço da produção industrial e das trocas do comércio internacional, 

não conhecem pátria nem barreiras alfandegárias; desconhecem ou ignoram, de modo 

antidemocrático, as legislações nacionais; desrespeitam imperiosamente as soberanias dos 

países onde se estabelecem; seguem desinteressados perante os efeitos da perda de postos 

de trabalho; socorrem-se das bandeiras nacionais para seus objetivos e, se necessário, sem 

qualquer tipo de vergonha/pudor se travestem com os mais diversos nomes e estilos para 

invadir os mercados dos países onde operam; e, sobretudo, se deslocam e aplicam-se em 

países do Terceiro Mundo com condições de trabalho e de vida infra-humanas ou quase 

escravas, o que mostra uma certa hipocrisia em relação trabalho infantil e outros 

semelhantes (Santos, 1995: 254). 

Por isso, como bem afirma Luís Capucha (2000a: 191), “muitas vezes, 

paradoxalmente, a globalização, que representa um passo decisivo no sentido da 

afirmação do ideal humanista da solidariedade sem distinções entre todos os homens, 

quer pelos acréscimos de capacidade produtiva que trás consigo, quer pelas redes e 

laços que facilita, é responsabilizada pela crise social e pela manutenção da pobreza”. 

A globalização, nos dias de hoje, é um marcante fator elucidativo dos processos 

socioeconómicos, políticos e culturais das sociedades nacionais. Todavia, embora este 

tipo de globalização seja importante e dominante, ela não é exclusiva. Como afirma 

Boaventura de Sousa Santos (2003: 14), “o que designamos por globalização são 

conjuntos de relações sociais desiguais, sendo por isso mais correto falar de 

globalizações do que globalização”. Assim, podemos afirmar que ao lado da globalização 

neoliberal/hegemónica
19

 e, justamente, por reação a ela, está a surgir uma outra 
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 Globalização hegemónica refere-se ao facto de “os custos e as oportunidades que produz serem muito 

desigualmente distribuídos no interior do sistema mundial, residindo aí a razão do aumento exponencial das 
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globalização, constituída por redes e alianças transfronteiriças entre movimentos, lutas e 

organizações nacionais que, nas diferentes partes do mundo, se mobilizam para fazer 

frente à exclusão social, à precarização do trabalho, ao declínio das políticas sociais, à 

destruição do meio ambiente e da biodiversidade, às violações dos direitos humanos, às 

pandemias, aos ódios interétnicos produzidos direta ou indiretamente por ela.  

Existe, portanto, globalização alternativa/contra-hegemónica ou alter globalização 

(Santos, 2003: 14) ou, então, a glocalização organizada da base ao topo das sociedades. 

Esta globalização alternativa ou glocalização é apenas emergente, mas é mais velha que a 

sua exteriorização mais consistente até hoje, como são os casos das edições dos fóruns 

sociais mundiais. Portanto, há que fazer distinção entre a globalização 

neoliberal/hegemónica, dominada pela lógica do capitalismo neoliberal mundial e a 

globalização alternativa/contra-hegemónica/alter globalização ou glocalização, dominada 

pelas iniciativas locais-globais dos grupos sociais subalternos e dominados no sentido de 

resistir contra a opressão, a descaracterização, a marginalização, produzidas pela 

globalização neoliberal/hegemónica.   

A multiplicidade das abordagens mostra que é necessário conceber uma cogitação 

teórico-crítica da globalização e de o fazer de modo a alcançar a complexidade dos 

fenómenos que envolve e a dissemelhança dos interesses que neles se confrontam. Como 

afirma Boaventura de S. Santos (2005: 62), “aquilo que habitualmente designamos por 

globalização são, de facto, conjuntos diferenciados de relações sociais; diferentes 

conjuntos de relações sociais dão origem a diferentes fenómenos de globalização. Nestes 

termos, não existe uma entidade única chamada globalização; existem, em vez disso, 

globalizações; em rigor, este termo só deveria ser usado no plural”. 

A fim de clarificar ou pôr a nu as estratégias de naturalização e ocultação, 

achamos melhor não só desconstruir o discurso em torno da globalização 

neoliberal/hegemónica – como o fizemos – mas, simultaneamente, reconstruir temas em 

torno da chamada globalização alternativa/contra-hegemónica, alter-globalização ou 

glocalização, retomando as quatro formas de globalização propostas por Boaventura de 

Sousa Santos (1995: 263ss; 2005: 71-76): 

i) localismo globalizado (globalização das multinacionais inicialmente originárias 

de determinado local) consiste no processo pelo qual determinado fenómeno local é 

globalizado, seja a atividade mundial das multinacionais, seja a transformação da língua 

inglesa em língua franca. O que se globaliza é o vencedor de uma luta pela apropriação 

                                                                                                                                                                             
desigualdades sociais entre países ricos e países pobres e entre ricos e pobres do mesmo país nas últimas 

décadas (Santos, 2005: 20). 
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ou valorização de recursos ou pelo reconhecimento da diferença. O localismo globalizado 

implica, assim, a conversão da diferença vitoriosa em condição universal e a consequente 

exclusão ou inclusão subalterna de diferenças alternativas. 

ii)  globalismo localizado (impactos negativos locais provocados pela liberdade de 

circulação de capital, transferência de lixos tóxicos ou pilhagem dos recursos) consiste no 

impacto específico nas condições locais produzido pelas práticas e imperativos 

transnacionais que decorrem dos localismos globalizados
20

. As condições locais são 

desintegradas, desestruturadas e, eventualmente, reestruturadas sob a forma de inclusão 

subalterna. Tais globalismos localizados incluem: eliminação do comércio de 

proximidade; criação de enclaves de comércio livre ou zonas francas; desflorestação e 

destruição maciça dos recursos naturais para pagamento da dívida externa; uso turístico 

de tesouros históricos, lugares ou cerimónias religiosos, artesanatos e vida selvagem; 

dumping ecológico
21

; conversão da agricultura de subsistência em agricultura para 

exportação como parte do “ajustamento estrutural”; etnização do local de trabalho
22

. 

Estes dois modos de produção de globalização operam em conjunção, mas devem 

ser tratados separadamente dado que os fatores, os agentes e os conflitos que intervêm 

num e noutro são distintos. A divisão internacional da produção da globalização tende a 

assumir o seguinte padrão: os países centrais especializam-se em localismos globalizados, 

enquanto aos países periféricos cabe tão-só a escolha de globalismos localizados. Os 

países semiperiféricos são caraterizados pela coexistência de localismos globalizados e de 

globalismos localizados e pelas tensões entre eles. 

Importa adiantar uma nota de perspetiva de mudança. Há, com efeito, indicadores 

sinais de que certas áreas territoriais e esferas sociais se opõem à total mercantilização da 

vida e não se deixam sujeitar pela lógica dominante do sistema, como são os casos dos 

movimentos de libertação anticolonial e anti-imperialista – como foi o caso de 

Moçambique. Nesta esteira contam também as lutas dos movimentos ecológicos em 

defesa de processos produtivos não poluidores e da preservação do meio ambiente, os 

esforços de países e movimentos de paz, primeiro, no quadro da sociedade das nações e, 

posteriormente, no das Nações Unidas, bem como nos países não-alinhados e nos 

                                                           
20

 É de salientar que o globalismo localizado pode ocorrer sob a forma do que Fortuna (1985) chama 

“globalização passiva”, ou seja, a situação em que algumas cidades se veem agregadas de modo passivo 

nos meandros da globalização e são impossibilitadas de fazer valer aqueles recursos [globalizantes 

próprios] no plano transnacional. 
21

 “Compra” pelos países do Terceiro Mundo de lixos tóxicos produzidos nos países capitalistas centrais 

para gerar divisas externas. 
22

 Desvalorização do salário pelo facto de os trabalhadores serem de um grupo étnico considerado 

“inferior” ou “menos exigente”. 
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próprios países centrais (Manuel C. Silva, 2000: 297-298). Por isso, para além dos dois, 

como já mencionámos, existem outros dois que dizem respeito à globalização da 

resistência aos localismos globalizados e aos globalismos localizados: o cosmopolitismo e 

o património comum da humanidade. Porém, há que salientar que, se as duas primeiras 

são claramente enquadráveis na globalização hegemónica, as duas últimas seriam 

subsumíveis no conceito da globalização alternativa, alter globalização ou glocalização. 

iii)  cosmopolitismo (organizações filantrópicas e de defesa dos direitos humanos, 

novos movimentos sociais, organizações não governamentais transnacionais) trata-se da 

organização transnacional da resistência de Estado-nação, regiões, classes ou grupos 

sociais vitimizados pelas trocas desiguais de que se alimentam os localismos globalizados 

e os globalismos localizados, usando em seu benefício as possibilidades de interação 

transnacional, incluindo as que decorrem da revolução das tecnologias de informação e 

comunicação. A resistência consiste em substituir as trocas desiguais por trocas de 

autoridade partilhada, e traduz-se em lutas contra a exclusão, a inclusão subalterna, a 

dependência, a desintegração, a despromoção (Santos, 2005). 

As atividades cosmopolitas incluem, entre muitas outras: movimentos e 

organizações no interior das periferias do sistema mundial; organizações internacionais 

de direitos humanos; redes mundiais de movimentos feministas; ONGs transnacionais de 

militância anticapitalista; redes de movimentos e associações indígenas, económicas ou 

de desenvolvimento alternativo. Não obstante, a heterogeneidade dos movimentos e 

organizações envolvidas, a contestação à OMC aquando da sua reunião em Seatle, a 30 

de Novembro de 1999, foi uma eloquente manifestação do cosmopolitismo. Foi seguida 

por outras contestações contra as instituições financeiras da globalização 

neoliberal/hegemónica realizadas em Washington, Montréal, Genebra e Praga. O Fórum 

Social Mundial realizado em Porto Alegre, em janeiro de 2001, foi uma importante 

manifestação de cosmopolitismo (idem). 

iv)  património comum da humanidade tem a ver com lutas transnacionais pela 

proteção e desmercadorização de recursos, entidades, artefactos, ambientes considerados 

essenciais para a sobrevivência digna da humanidade e cuja sustentabilidade só pode ser 

garantida à escala planetária. Pertencem ao património comum da humanidade, em geral, 

as lutas ambientais, as lutas pela preservação da biodiversidade ou dos fundos marinhos e 

ainda as lutas pela preservação do espaço exterior, da Lua e de outros concebidos também 

como património comum da humanidade. Todas estas lutas se referem a recursos que, 
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pela sua natureza, têm de ser geridos por outra lógica que não a das trocas desiguais tendo 

em conta as atuais e futuras gerações (Santos, 1995: 365-373; Pureza, 1999). 

O cosmopolitismo e o património comum da humanidade conheceram grande 

desenvolvimento nas últimas décadas. Através deles se foi construindo uma globalização 

política alternativa à hegemónica, desenvolvida a partir da necessidade de criar a 

obrigação política transnacional correspondente à que, até agora, vinculou mutuamente 

cidadãos e Estados-nação. Tal obrigação política mais ampla é por agora conjuntural, uma 

vez que se está ainda por concretizar (ou querendo imaginar) uma instância política 

transnacional correspondente a Estado-nação. No entanto, as ONGs de advocacia 

progressista transnacional, as alianças existentes entre elas e organizações e movimentos 

locais em diferentes partes do mundo, a organização de campanhas contra a globalização 

hegemónica (das campanhas Greenpeace à Campanha Jubileu 2000), todos estes 

fenómenos são, por vezes, vistos como sinais de uma sociedade civil e política global 

apenas emergente (Santos, 2005: 76). 

Os conflitos, as lutas, as resistências e as coligações em torno do cosmopolitismo 

e do património comum da humanidade demonstram que aquilo a que chamamos 

globalização é, na verdade, um conjunto de campos e lutas transnacionais. Daí a 

importância em distinguir entre a globalização de-cima-para-baixo e globalização de-

baixo-para-cima; ou entre globalização hegemónica e globalização contra-hegemónica. 

Os localismos globalizados e os globalismos localizados são globalizações de-cima-para-

baixo ou hegemónicas; cosmopolitismo e património comum da humanidade são 

globalizações de-baixo-para-cima, ou contra-hegemónicas. É importante ter em mente 

que estes dois tipos de globalização não existem em paralelo como se fossem duas 

entidades estanques. Pelo contrário, são a expressão e o resultado das lutas que se travam 

no interior do campo social que convencionámos chamar globalização e que, na 

realidade, se constrói segundo quatro modos de produção (idem). 

A resistência mais eficaz contra a globalização hegemónica reside na promoção 

das economias locais comunitárias, economias de pequena-escala, diversificadas, 

autossustentáveis, ligadas a forças exteriores, mas não dependentes delas. Segundo esta 

conceção, numa economia e numa cultura cada vez mais desterritorializadas, a resposta 

contra os seus efeitos maléficos não pode deixar de ser a reterritorialização, a 

redescoberta do sentido do lugar da comunidade, o que implica a redescoberta ou a 

invenção de atividades produtivas de proximidade. 
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 Esta posição tem-se traduzido na identificação, criação e promoção de muitas 

inúmeras iniciativas locais. Consequentemente, é hoje muito rico o conjunto de propostas 

que, em geral, podíamos designar por localização. Entende-se por localização o conjunto 

de iniciativas que visam criar ou manter espaços comunitários de sociabilidade de 

pequena escala, assentes em relações face-a-face, orientados para a autossustentabilidade 

e regidos por lógicas cooperativas e participativas (Santos, 2005: 77). 

As propostas de localização incluem iniciativas de agricultura familiar, pequeno 

comércio local, sistemas de trocas baseadas em moedas, formas participativas de 

autogoverno local. Muitas destas iniciativas ou propostas assentam na ideia de que a 

cultura, a comunidade e a economia estão incorporadas e enraizadas em lugares 

geográficos concretos que exigem observação e proteção constantes. É isso que se chama 

bio-regionalismo (Sale, 1996 apud Santos, 2005: 78). As iniciativas e propostas de 

localização não implicam, necessariamente, fechamento isolacionista. Implicam, isso 

sim, medidas de proteção contra as investidas predadoras da globalização neoliberal. 

Trata-se de um “novo protecionismo”: a maximização do comércio local no interior de 

economias locais, diversificadas e autossustentáveis e a minimização do comércio de 

longa distância (Hines e Lang, 1996: 490).  

O novo protecionismo parte da ideia de que a economia global, longe de ter 

eliminado o velho protecionismo, é, ela própria, uma tática protecionista das CMN e dos 

bancos internacionais contra a capacidade de as comunidades locais preservarem a sua 

própria sustentabilidade e a da natureza. O paradigma da localização não implica, 

necessariamente, a recusa de resistências globais. Põe, no entanto, o acento tónico na 

promoção de sociabilidades locais. É esta a posição de Norbert-Hodge (1996), para quem 

é necessário distinguir entre estratégias para pôr freio à expansão descontrolada da 

globalização e estratégias que promovam soluções reais para as populações reais. 

Depois desta discussão toda em torno da globalização neoliberal/hegemónica e da 

globalização alternativa/contra-hegemónica ou alter-globalização, achamos não ser de 

bom-tom dar extrema importância quer às estratégias locais, quer às estratégias globais. 

Neste contexto, a globalização contra-hegemónica é tão importante quanto a localização 

contra-hegemónica. As iniciativas, organizações e movimentos, acima mencionados, 

como integrantes do cosmopolitismo e do património comum da humanidade têm uma 

vocação transnacional, mas nem por isso deixam de estar ancorados em locais concretos e 

em lutas locais concretas. A advocacia transnacional dos direitos humanos visa defendê-

los nos locais concretos do mundo onde eles são violados, tal como a advocacia 
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transnacional da ecologia visa pôr cobro a destruições concretas, locais ou translocais, do 

meio ambiente. Há formas de luta mais orientadas para a criação de redes entre locais, 

mas obviamente elas não serão sustentáveis se não partirem de lutas locais ou não forem 

sustentadas por elas (Chase-Dunn et al. 1998). O global acontece localmente. É preciso 

fazer com que o local contra-hegemónico também aconteça globalmente. É, portanto, 

aqui onde surge a glocalização.   

Por glocalização entende-se a fusão do global e do local, ou dos 

termos localização e globalização, simplificando o famoso lema em ascensão “pensar 

globalmente e agir localmente” (S. Lash & J. Urry, 1994). Augusto Franco (1995) diz que 

o global e local não constituem polos de uma contradição irreconciliável, mas partes 

complementares de uma mesma tendência que brota da crise do padrão civilizatório atual. 

O conceito foi introduzido, inicialmente em 1980, a partir de uma estratégia 

mercadológica de origem japonesa, onde os processos de globalização são dimensionados 

para reconhecerem a cultura de um local e são “adaptadas” para melhor execução de uma 

determinada expansão. 

Embora o termo “glocalização” tivesse sido introduzido pelos japoneses, o seu 

principal divulgador foi o sociólogo Roland Robertson (1997). Para Robertson, a palavra 

glocalização descreve os efeitos moderadores de condições locais sobre pressões globais. 

Numa conferência sobre "Globalização e Cultura Indígena", Robertson disse que 

glocalização significa “a simultaneidade – a co-presença – de tendências 

universalizantes e particularizantes”
23

. 

Contudo, dois anos antes, no texto “globalization”, Robertson (1995) já havia 

afirmado que “o local e o global não se excluem”. Pelo contrário: o local deve ser 

compreendido como um aspeto do global. Globalização quer também dizer: a conjunção 

e o encontro de culturas locais que deverão ainda ser conceitualmente definidas no meio 

deste “choque de localidades”. Robertson propôs então a substituição do conceito base de 

globalização cultural por glocalização – cruzamento da globalização com localização. 

Segundo Craig Stroupe apud Franco (1995), o termo “glocalização” denota novos 

tipos de relações entre domínios locais e globais que são possibilitados por tecnologias da 

informação. Essas relações emergentes subvertem estruturas de poder tradicionais e 

mediadoras como a economia, o Estado-nação e as disciplinas que compõem as 

profissões e a “indústria do conhecimento". 

                                                           
23 http://searchcio.techtarget.com/sDefinition acedido a 24/02/2015. 

http://searchcio.techtarget.com/sDefinition
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O conceito de “glocalização” é altamente contraditório e contestado, pois é usado 

tanto em teorias de marketing corporativo para descrever o processo de se modificar 

produtos para públicos locais (essencialmente, tornar o global atraente para o local), 

como na teoria pós-moderna crítica para descrever as representações globais do local 

(tornar o local atraente para o global). 

A glocalização representa, portanto, uma deslocação de um processo de 

aprendizagem mais territorializado e vinculado à sociedade do Estado-nação para um 

processo mais fluido e translocal. Há, concomitantemente com o impacto do “global”, um 

novo interesse pelo local. Assim, ao invés de pensar no global como “substituindo” o 

local seria mais certo pensar numa nova relação entre “o global” e “o local” (Hall, 2006, 

p. 77).  A glocalização é, assim, uma globalização que determina limites: ela deve se 

adaptar às realidades locais, em vez de ignorá-las ou, simplesmente, destruí-las.  

Para Roland Robertson (1997), a globalização é um processo onde se pode 

proteger o “local” do “caos” causado pelo movimento multidimensional da globalização, 

respeitando as diferenças culturais de certo lugar, sem deixar de expandir seu mercado, 

causando, assim, uma relação entre a homogeneização (criação de padrões) e a 

heterogeneidade (protege a diversidade cultural de um local). 

A glocalização parte da premissa de que os demais países consumirão os produtos 

e serviços concebidos para uma dada realidade socioeconómica, sendo muito diferente 

daquela para a qual eles foram concebidos.  Segundo o sociólogo Roland Robertson 

(1997), o conceito de glocalização tem o mérito de restituir à globalização uma realidade 

multidimensional, ou seja, a glocalização é uma globalização que estabelece limites: ela 

deve adaptar-se às realidades locais, em vez de ignorá-las ou simplesmente destruí-

las. Não se pode captar plenamente o sentido do processo se não se compreender que a 

glocalização é, simultaneamente, uma localização do mundo e uma globalização do local. 

 

3. Globalização e Estado-nação 

 A discussão em torno do destino do Estado soberano ou Estado-nação como 

maneira de organização política não gera dúvidas que não é de hoje. Porém, nos dias que 

correm, assiste-se a uma metamorfose política, social, cultural, a que os teóricos, da 

economia à sociologia, têm vindo a chamar de globalização. Uma globalização que, como 

vimos, per se, se carateriza altamente como um fenómeno difuso – “a problem solving 

concept” – isto é, que dificilmente se deixa aclarar pelo recurso a um único conceito ou 
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teoria. Ainda assim, é um fenómeno que afeta, quer do ponto de vista teórico, quer do 

ponto de vista pragmático, largos setores da teoria “tradicional” do Estado.  

 O Estado-nação é consequência da ascensão e da estabilização do capitalismo nos 

séculos XVIII e XIX, ao mesmo tempo que se apresentou como instância política por 

sublimidade da eliminação gradual das lógicas e poderes não capitalistas – desde as 

comunidades tribais até às formações e comunidades agrárias e artesanais. Nesse sentido, 

o poder estatal assente num crescente poder burocrático-administrativo – criado mediante 

a extração tributária a certas classes, principalmente aos camponeses, por forma a 

alimentar o novo aparelho administrativo e criar infraestruturas básicas como, por 

exemplo, os caminhos-de-ferro – e, na articulação com os poderes da arte militar 

expressos na criação de exércitos de cariz tendencialmente nacional, constitui um meio 

essencial na implantação e no desenvolvimento da lógica de acumulação e concentração 

de capital numa base estatal e, eventualmente, inter-estatal (A.S. Silva, 2006: 130-131). 

 O Estado, na sua forma tradicional, como observa Harris (1998: 102), é um 

território nitidamente definido que está sempre ocupado por uma população 

característica; é administrado por um governo com poder sobre os cidadãos e todas as 

pessoas residentes dentro de suas fronteiras territoriais; é competente para tomar e 

decretar decisões independentes respeitantes à política doméstica, direito e política 

externa; é reconhecido internacionalmente como um Estado com capacidade para 

estabelecer relações com outros Estados. Do mesmo modo, Max Weber apud Pierson 

(1996: 8) enfatiza o seu monopólio (fiscalização dos meios de violência), territorialidade, 

soberania, constitucionalidade, autoridade, legitimidade e cidadania. 

 Como que se contrapondo ao Estado, uma nação é um agregado de pessoas que se 

veem a si próprias como tendo um legado comum, um destino comum e um senso de 

reconhecimento mútuo baseado na língua, história e cultura. Os primórdios do Estado-

nação têm as raízes nas revoluções Americana e Francesa, nos finais do século XVIII. O 

Estado-nação funde os dois termos: Estado e Nação. A nação está na estrutura do estado, 

o qual existe para defender e promover os interesses dessa nação (Spiegel,1995: 13). 

 Antes de prosseguir, é necessário definir o termo “soberania”, um dos 

componentes do Estado-nação. De acordo com Robertson (1993: 440), soberania é “o 

poder de fazer todas as coisas sem ter que prestar contas”, ou seja, é uma instituição 

social universal que valida a ideia de integridade territorial. De acordo com a Carta das 

Nações Unidas sobre os Direitos e Deveres Económicos, todos os Estados têm uma total 

e permanente supremacia de posse, uso e venda sobre toda a sua riqueza, recursos 
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naturais e atividades económicas; eles regulam o exercício das atividades das corporações 

transnacionais dentro da sua jurisdição nacional e tomam medidas para certificar se essas 

atividades estão ou não em concordância com as suas leis, regras e regulamentos e se se 

adaptam às suas políticas económicas e sociais (Harris, 1998: 550). Soberania está, 

portanto, no centro do Estado moderno e está ligada a conceitos políticos-chave como 

poder, ordem, legitimidade e autoridade. Ao debater o conceito de Estado-nação, torna-se 

claro que soberania e Estado-nação são duas faces da mesma moeda. 

 A visão neo-institucional de orientação social-democrata e reformadora (Sen, 

1999) acredita, em termos programáticos, que há necessidade de regular e mitigar os 

efeitos negativos de um capitalismo desregulado que é o impulsionador de maiores 

desigualdades sociais no quadro de uma crescente liberalização da economia ao nível 

mundial e, inclusive, de privatização de bens e serviços públicos. A pergunta que se 

coloca é de saber em que medida será eficiente, a nível não só nacional como mundial, a 

implementação de medidas corretivas a partir do domínio estatal, designadamente no 

campo do Estado-providência, quando, por um lado, a escola neoinstitucional não põe em 

causa os princípios básicos da economia e do Estado e, por outro, paradoxalmente, os 

Estados-nação estão a perder terreno, como veremos mais adiante. 

 Para Pierson (1996: 172), as razões pelas quais alguns analistas admitem que a 

globalização reduz o poder de Estado-nação são dadas pela globalização dos mercados 

financeiros, que mudou o poder dos governos para as instituições financeiras, pela 

disseminação da tecnologia e pelas políticas de liberalização. A questão a ser colocada é: 

como poderá o aumento da mobilidade do capital, tecnologia e informação afetar a 

capacidade de os Estados gerirem os seus próprios negócios? 

 Hirtz & Thompson (1996: 177) defendem que os Estados-nação são agora menos 

independentes, porque têm controlo restrito sobre os processos económico e social e estão 

menos aptos para manter uma distinção nacional. O crescimento das interligações 

internacionais e o aumento da permeabilidade das fronteiras dos Estados conduzem a 

uma diminuição do alcance e efetivação dos instrumentos políticos disponíveis aos 

governos, a uma limitação da ação dos governos sobre os seus cidadãos, como 

consequência de uma gradual imposição para a ampliação dos níveis da integração formal 

entre os Estados e o substancial desenvolvimento das instituições e organizações 

internacionais. Em suma, a globalização marca a supremacia do capitalismo transnacional 

em geral – o processo de internacionalização financeira e da produção e transações 

económicas a um nível tal que as funções tradicionais do Estado-nação estão intimidadas. 
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 A lei do mercado livre e o princípio da mão invisível dominam, como nunca, a 

relação entre as nações. A ideia da salvação pelo mercado parece triunfar. O Estado é 

gradualmente destituído dos seus atributos principais, quando não se faz cúmplice nos 

processos em curso; enquanto os povos são espoliados da sua soberania, dado que o 

verdadeiro poder é confiscado por grupos económicos planetários e por empresas globais, 

cuja forma, nos problemas do mundo, cresce desmedidamente. 

 Diante do processo de globalização, os Estados, governos nacionais e grupos ou 

indivíduos encontram dificuldades em defender tanto as fronteiras económicas como as 

culturais, e ainda em se proteger dos efeitos das novas tecnologias. Como consequência, 

os governos nacionais estão a ser obrigados a reconsiderar os seus esquemas regimentais, 

incluindo aqueles que influenciam a posse dos multimédia (Axford, 1995: 110). A franca 

escolha para os governos não é combater a globalização, mas descobrir modos de a gerir, 

o que exige políticas criativas tanto no país como no estrangeiro. Não obstante, são ainda 

os Estados e os governos que perfilham e aceitam todos os planos relacionados com a 

globalização. A grande subserviência do Estado aos mercados globais não significa 

necessariamente um declínio na atividade do Estado. Os governos nacionais têm um 

papel determinante ao influenciarem a competitividade das atividades económicas 

localizadas dentro das suas fronteiras. De facto, um ambiente favorável ao investimento 

pode obrigar os Estados ao incrementarem o seu envolvimento em certos campos da 

política. No seu todo, apesar das alterações na natureza da atividade do Estado, há ainda 

muita evidência da prossecução do seu papel central como ator económico. 

 Pierson (1996: 106-113) apresenta algumas das suas razões, como, por exemplo, a 

do Estado como “policy-maker” (fazedor de políticas): ele maximiza o crescimento 

económico, sustenta os empregos, fiscaliza a estabilidade dos preços, mantém uma 

balança de pagamentos favorável no mercado internacional; a do Estado como 

redistribuidor: todos os cidadãos pagam um certo tipo de imposto e, virtualmente, todos 

são usufruidores de alguns serviços do Estado; a do Estado como legislador: ele concebe 

leis para produção e consumo, controla o fornecimento de crédito pelas instituições 

financeiras, protege a qualidade de produtos alimentares, determina o controlo sobre a 

poluição ambiental e executa poderes restritivos sobre o uso privado da terra.  

 Para além disso, o Estado intervém administrativa ou legislativamente para 

controlar o comportamento dos atores do mercado: proíbe ou controla ele próprio os 

mercados de toda a espécie de bens e serviços (drogas, documentos autorizados, armas de 

fogo, órgãos humanos, espécies ameaçadas, serviços sexuais, etc.). Ele fixa todo o 
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esquema de autoria, contratos e políticas monetárias, sem as quais uma economia de 

mercado não pode trabalhar. É o Estado que institui as horas em que as pessoas podem 

trabalhar, regista certas formas de emprego, entre muitas outras coisas. 

 Uma outra razão, que é trazida não só da parte dos neoliberais, mas também dos 

sociais-democratas e, inclusivamente, de autores de pendor anarquizante anti-estatal, é a 

de que, tendo sido o Estado a fundamental instância de poder e imposição, por vezes 

violenta, contra comunidades e cidadãos desprotegidos, a sua debilidade poderia 

constituir uma ótima ocasião para descentralizar e devolver o poder, partilhá-lo e 

democratizá-lo em diversas instâncias subestatais (regionais, municipais, locais) ou 

supra-estatais (União Europeia, Tribunal Penal Internacional) (A. S. Silva, 2006: 133). 

 À exceção de algumas medidas e atividades pontuais de algumas organizações 

supra-estatais que procuram dar conta dos processos de deliberação e envolver cidadãos 

por vários meios (relatórios, redes de Internet), as insuficiências e deficiências de 

democracia nas instituições transnacionais de vocação governativa mundial são ainda 

mais manifestas. As Nações Unidas limitam-se a observar o princípio da igualdade formal 

dos Estados e, mesmo neste plano, tornam-se incapazes de contrariar não só a excecional 

aberração que é, nos dias de hoje, o poder de veto de alguns Estados como membros 

permanentes, como também, em especial, a hegemonia fática dos EUA que infringe as 

próprias regras de decisão daquela instituição supra-estatal. Neste quadro, as próprias 

Nações Unidas, que exortam os Estados e países a regerem-se por princípios e regras 

democráticas, dificilmente conseguem aplicar as regras de funcionamento democrático no 

seu seio, dada a influência das grandes potências, principalmente os EUA. 

 Para Silva (2006: 136),  

  

 “A inexistência de qualquer princípio e regra democrática é ainda 

mais evidente quando nos debruçamos, em particular, sobre determinadas 

instituições e organizações internacionais. Poder-se-ia questionar: qual é 

o grau de capacidade de decisão e de interferência dos cidadãos em 

agências internacionais como o FMI, a OMC, o BCE, o Banco Mundial, 

agências e instituições, cujas decisões têm repercussões na vida dos 

povos? Qual o direito de escrutínio dos cidadãos anónimos sobre as 

decisões destas instâncias (supra – estatais)? E, a nível interestatal, por 

que é que a grande parte dos Estados é excluída, mesmo alguns de grande 

dimensão como a China, do restrito Grupo dos 8 (G8) e da própria 

OCDE? E que dizer da evolução recente da política internacional na 

declaração de guerra arbitrária ao Iraque, em que as regras da própria 

ONU, enquanto expressão política da comunidade internacional, e o 
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próprio Direito Internacional são unilateralmente violadas em função dos 

interesses estratégicos expansionistas dos Estados Unidos?” 

 

 Como muitos outros assuntos nas relações internacionais, a soberania é mais uma 

perceção do que uma realidade. Relativamente aos Estados fracos (periféricos) e ao 

processo de globalização, é comummente reconhecido que os países mais 

desenvolvidos/centrais estão na vanguarda do sistema-mundo – científica, tecnológica 

política e economicamente. O sistema-mundo é, portanto, controlado pelos países da alta 

tecnologia, que são caraterizados pela política do microchip, do computador, das 

comunicações por satélite, bioengenharia, robótica, microeletrónica, telecomunicações e 

informação tecnológica (Spiegel, 1995: 738). Na era da globalização, esses Estados 

ganham poder nas relações internacionais mais pelo comércio e recursos internos do 

desenvolvimento do que pela aquisição de território. Eles aproximam-se, instalam-se e 

criam ninhos em toda a parte. 

 A noção de soberania, que é assente no princípio de que cada Estado é livre de 

prosseguir os seus negócios internos sem interferência externa, aparenta-se muito 

diferente nos países periféricos. As organizações internacionais, trabalhando nestes 

países, são quase sempre instrumentos dos países centrais para manipular e controlar 

governos “fracos” (Spiegel, 1995: 408). Os exemplos mais claros são os do FMI e do 

Banco Mundial. O FMI impõe condições aos países que ajuda, limitando assim a 

capacidade de os governos realizarem despesas públicas, modificarem de taxas de juros, 

cunharem moeda, entre outras coisas. 

 Não podemos falar de Estado-nação e de globalização sem nos pronunciarmos 

sobre o nacionalismo/localismo. Nas relações internacionais modernas, os conceitos de 

nacionalismo e globalização necessitam de novas formas de tratamento, tanto para os 

políticos e académicos, quanto para os intelectuais e outras pessoas interessadas nas 

ciências sociais e políticas. Tem sido reconhecido que estes dois conceitos não podem ser 

definidos separadamente, por causa dos fortes laços dialéticos entre eles. A questão 

nacionalismo/localismo e globalização envolve a coexistência antagónica de duas 

realidades. Por um lado, as nações aceitam que a cooperação internacional é essencial; 

por outro, em todas as partes do mundo há pequenos e consideráveis grupos de pessoas 

que se reconhecem a si próprias como uma comunidade com cultura, história, língua e 

carácter étnico comuns e que se pretendem desvincular do sistema político no qual 

vivem. De facto, o mundo está a tornar-se tanto mais unido quanto mais segmentado. 
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 Para além de organizações político-partidárias progressistas e de orientação 

emancipatória, serão as forças e os movimentos sociais de vários tipos que poderão – se 

não é possível barrar –, pelo menos, moderar os efeitos nocivos da lógica implacável da 

globalização como revelação máxima do capitalismo atual, cada vez mais, monopolista e 

hegemónico. Acresce que o Estado-nação, enquanto tradicional e, eventualmente, última 

instância neste processo de travagem e de afirmação soberana de países e povos, está 

passando por uma grave contrariedade, na medida em que já não é uma entidade com 

capacidade política autónoma e muito menos independente (A.S. Silva, 2006: 144). 

 Para Kissinger, o sistema económico internacional tornou-se global. Mas, 

enquanto a estrutura política do mundo continua baseada no Estado-nação, o progresso 

económico mundial aponta para todas as barreiras à circulação de mercadorias e de 

capital; o sistema político internacional continua, em larga medida, cimentado em 

conceções diversas de ordem mundial e na concordância dos conceitos de interesse 

nacional. A globalização económica ignora, por definição, as fronteiras nacionais; a 

política internacional coloca relevo na relevância das fronteiras, mesmo quando procura 

conciliar objetivos nacionais e antagónicos. Segundo ele (2014: 422)  

 

 “(...) a ordem internacional está, portanto, perante um paradoxo: a 

sua prosperidade do êxito da globalização, mas o processo desencadeia 

uma reação política que muitas vezes contraria as ambições daquela. Os 

gestores económicos da globalização têm poucas oportunidades de 

intervir nos processos políticos. Os gestores dos processos políticos têm 

poucos incentivos para pôr em causa o apoio interno ao ocuparem-se de 

problemas económicos e financeiros cuja complexidade frustra o 

entendimento de a toda gente, menos dos peritos”. 

 

 Nestas condições, a questão passa a ser a própria governação. Os governos estão 

submetidos a constrangimentos que têm em vista fazer pender o problema da 

globalização para o lado da vantagem nacional e do mercantilismo. A harmonização das 

ordens nacionais, política e economicamente, põe em causa os comportamentos 

tradicionais: da procura de ordem mundial, porque requer o alargamento da moldura 

nacional; da disciplina da globalização, porque práticas sustentáveis necessitarão da 

transformação dos padrões convencionais. 
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4. Globalização e Organismos Internacionais 

 Como já abordámos antes, globalização é um fenómeno que suscita ao mesmo 

tempo tantos elogios e tantas críticas. Graças à globalização, muita gente vive hoje mais 

tempo do que antes, e o seu nível de vida é muito superior. Ela reduziu a sensação de 

isolamento, vivida em muitos países em desenvolvimento, e permitiu que uma grande 

parte da população tivesse acesso a um nível de conhecimento que não estava ao alcance 

nem dos mais ricos de qualquer país há um século. 

 Todavia, a mesma trouxe algumas desvantagens conforme salientamos, como são 

os casos de um fosso cada vez maior entre os que têm e os que não têm, de modo especial 

nos países do Terceiro Mundo, onde se encontram pessoas cada vez mais pobres, a 

(sobre)viver com menos de um dólar por dia.  Os críticos da globalização acusam os 

Países Centrais de hipocrisia, e com razão, pois estes obrigaram os Países Periféricos a 

eliminar as barreiras comerciais, mas eles mantiveram as suas próprias barreiras, 

impedindo os países em desenvolvimento (periféricos) de exportar os seus próprios 

produtos agrícolas e privando-os assim desse rendimento tão necessário. 

 Segundo Stilglitz (2002: 46), globalização, também foi acompanhada pela criação 

de novas instituições como o Movimento Jubileu, que defende a redução da dívida dos 

países mais pobres, juntado-se àquelas que já exisitiam como a Cruz Vermelha 

Internacional. Ela é fortemente impulsionada pelas empresas CMNs, que fomentam a 

circulação transfronteiriça não só de capitais e produtos, como também de tecnologias. 

Além disso, a globalização contribuiu para que se prestasse uma atenção renovada às 

instituiçoes internacionais e intergovernamentais de longa data, como as Nacões Unidas, 

que tentaram manter a Paz, a OIT (Organização Internacional do Trabalho), criada em 

1919, cujo programa em todo o mundo se rege pela palavra de ordem “trabalho decente” 

e a OMS (Organização Mundial da Saúde), cuja função essencial são as condições 

sanitárias no mundo em desenvolvimento. 

 Por sua vez, Kissinger (2014: 17) fala do sistema vestefaliano
24

 contemporâneo – 

que hoje se chama Comunidade Internacional – que é global e tem-se dedicado a excluir a 

natureza anárquica do mundo. Fá-lo mediante uma ampla rede de estruturas jurídicas e 

                                                           
24

 A paz vestefaliana foi “concebida” numa conferência de paz na região alemã de Vestefália, onde se 

acordou encontrar um conjunto de compromissos que pusesse fim ao banho de sangue na Europa Central 

provocado pela Guerra dos Trinta Anos, uma conflagração em que se combinaram disputas políticas e 

religiosas, onde as partes em conflitos recorreram à “guerra total” contra centros populacionais, e em que 

cerca de um quarto da população da Europa Central caiu vítima do combate, da doença ou da fome. 

Exauridos, os participantes encontraram-se para acordar um conjunto de compromissos que pusesse fim ao 

banho de sangue. Ela (paz vestefaliana) traduzia um compromisso prático e realista, e não visão moral 

unívoca. Assentava num sistema de Estados independentes que se abstinham de interferir nos assuntos 

internos uns dos outros, e que limitavam as ambições uns dos outros mediante um equilíbrio geral de poder. 
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institucionais internacionais, criadas para difundir o livre comércio e um sistema 

financeiro estável, decretar princípios, generalmente aceites, de solução de conflitos 

internacionais, e determinar balizas à condução da guerra, quando sobrevem. Este sistema 

de Estados engloba hoje todas as culturas e religiões. 

 Todavia, os aspetos económicos da globalização, assim como as instituições 

internacionais que ditam as regras, são os que mais geram polémicas/críticas. Por 

exemplo, cabe a algumas instituições internacionais (FMI, Banco Mundial, OMC) a 

liberalização dos mercados capitais, o que implica a eliminação, em muitos países em 

desenvolvimento das regras e dos regulamentos que se destinam a estabilizar os fluxos de 

entrada e de saída de dinheiro volátil. 

 O descontentamento com a globalização advém não só da sensação de que a 

economia se sobrepõe a tudo o resto, como também de uma determinada conceção – o 

fundamentalismo do mercado – que parece sobrepor-se a todas as outras. O que se 

contesta não é a globalização como tal, mas um conjunto específico de doutrinas, as 

políticas do Conselho de Washington: a austeridade orçamental, as privatizações e a 

liberalização dos mercados, que têm sido impostas pelas instituições financeiras 

internacionais, como o FMI, Banco Mundial, OMC. Não se trata de uma oposição a tais 

políticas, mas uma resistência à noção de que só elas é que estão certas. 

 Tanto o FMI como o Banco Mundial foram criados durante a II Guerra Mundial, 

após a Conferência Monetária e Financeira das Nações Unidas, realizada em Bretton 

Woods, New Hamspshire, em Julho de 1944, e integrada num esforço concertado para 

financiar a reconstrução da Europa após a destruição, provocada pela guerra e para salvar 

o mundo de futuras depressões económicas. O verdadeiro Banco Mundial – Banco 

Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento – reflete a sua missão original. A 

missão mais difícil de garantir a estabilidade económica mundial foi confiada ao FMI. Na 

mente dos participantes na Conferência de Bretton Woods estava ainda bem presente a 

depressão mundial dos anos 30.  

 Hoje, infelizmente, o FMI, fundado na convicção de que os mercados 

funcionavam mal com bastante frequência, defende agora a supremacia do mercado, com 

um fervor ideológico. Criado no pressuposto de que era necessário exercer uma pressão a 

nível internacional para que os países adotassem políticas económicas expansionistas – 

como o aumento das despesas, a redução dos impostos ou a baixa das taxas de juro para 

estimular a economia –, hoje em dia, o FMI só financia um país se os seus dirigentes se 
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comprometerem com políticas como reduzir o défice, aumentar os impostos ou aumentar 

as taxas de juro para provocar a contração da economia (Stiglitz, 2002: 49).  

 Passado mais de meio século após a sua fundação, é óbvio que o FMI falhou na 

sua missão. Não fez o que lhe competia – dotar os países de fundos que lhes permitissem 

fazer face a uma recessão económica e regressar a uma situação próxima do pleno 

emprego. Muitas das políticas impostas do FMI, em especial a liberalização prematura do 

mercado de capitais, contribuíram para a instabilidade global. John Maynard Keynes, que 

foi participante decisivo na Conferência de Bretton Woods, daria uma volta no túmulo se 

visse o que aconteceu ao seu rebento.  

 As instituições como o FMI, o Banco Mundial, a OMC não podem, ainda que 

indiretamente, ser “comandadas” pelo meio financeiro, como não podem fechar-se nas 

análises e nas políticas; e as medidas que surgirem não podem menosprezar a diversidade 

das situações e das circunstâncias. Só serão verdadeiramente eficazes se, para além de 

adequadas, forem participadas. Como diz Ngoenha (2011), a imposição da governação 

global levanta muitas reticências e críticas, sobretudo a sua dimensão não democrática, 

sua bipolaridade político-jurídica (o chamado sistema de dois pesos e duas medidas) e a 

sua incapacidade coerciva em relação aos grandes grupos, verdadeiros fautores e 

beneficiários da globalização. E estas críticas levam a postular a necessidade de uma 

reforma das Instituições Internacionais, ou mesmo a criação de instituições alternativas, 

sob forma de um governo económico global – que não funcione como o Banco Mundial, 

o FMI e a OMC – instituição internacional politicamente democrática e economicamente 

com um poder coercivo, capaz de taxar as grandes transações financeiras internacionais, 

que não conhecem barreiras e não têm nenhum vínculo com os estados tradicionais, como 

demonstram as famosas “deslocalizações”. 

 Stiglitz (2002: 5) diz que, hoje, o mundo se guia por um sistema que se define 

como “gestão global sem governo global” (global governance without global 

government), em que algumas instituições como o FMI, Banco Mundial e OMC 

dominam a cena, mas no qual muitos daqueles que são afetados não têm voz. A 

globalização pode ser reformulada e, quando o for, e todos os países tiverem uma palavra 

a dizer nas políticas que os afetam, é possível que ela ajude a criar uma nova economia 

mundial em que o crescimento seja mais sustentável e menos volátil, e os seus frutos 

sejam partilhados de forma equitativa. 

 Há que haver instrumentos reguladores efetivos associados a instâncias de 

regulação. Num mundo cada vez mais global, quem zela pelo bem-estar global? Quem 
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impõe a procura da equidade na distribuição dos benefícios? Quem denuncia, quem 

desmonta, quem combate as hipocrisias? Quem zela pela perseguição dos objetivos 

últimos do desenvolvimento numa base social, espacial e temporal? Quem instituiu a 

sustentabilidade do processo de desenvolvimento? (Stiglitz, 2002: 20). Só o altruísmo 

pode garantir a sobrevivência do processo de globalização como processo de 

desenvolvimento. Só o combate às desigualdades pode dar a autoestima e a liberdade. A 

diversidade tem de ser assegurada. A economia, portanto, não pode ficar fora das ciências 

sociais, não se pode isolar do fator humano, das próprias ciências humanas. 

 Não se pode retroceder no processo de globalização – ele veio para ficar. O 

problema está em fazê-lo funcionar. Para isso, tem de haver instituições públicas 

internacionais que ajudem a definir as regras. A globalização pode ser reformulada, de 

modo a concretizar as suas potencialidades benéficas, e as instituições económicas 

internacionais podem ser remodeladas para ajudar a garantir essa concretização. O FMI, 

em vez de servir os interesses dos mercados, como abordamos, deve limitar-se a cumprir 

a sua missão original de ajudar os países em crise a fomentar a estabilidade económica. 

 Se os interesses financeiros têm norteado o pensamento do FMI, também os 

interesses comerciais têm desempenhado um papel predominante na OMC. Tal como o 

FMI menospreza os problemas dos pobres – milhares de milhões de dólares disponíveis 

para salvar a banca, mas não há quantias comparativamente irrisórias para subsidiar os 

produtos alimentares destinados àqueles que perdem os seus postos de trabalhos devido 

aos programas do FMI –, também a OMC põe o comércio acima de tudo o resto. É 

preciso garantir que os pobres tenham uma palavra a dizer nas decisões que os afetam, 

promover a democracia e o comércio justo, se se pretende beneficiar de todas as 

vantagens potenciais da globalização. 

 As instituições internacionais têm é de proceder a alterações que lhes permitirão 

desempenhar o papel que lhes compete para que a globalização funcione, e funcione não 

só para os países industrializados, mas para os PvDs. Os industrializados têm de 

contribuir para reformar as Instituições Internacionais que governam a globalização. 

Foram estes que criaram estas instituições e têm de trabalhar para que elas funcionem 

bem. Se se quiser dar resposta às preocupações legítimas daqueles que se manifestaram 

contra a globalização, se se quiser pô-la ao serviço dos milhares de milhões de pessoas 

para as quais ela não resultou, se se quer uma globalização de rosto humano, faz-se 

necessário ouvir a voz dos sem voz ou dos excluídos. Não se pode nem se deve remeter-

se ao silêncio nem à passividade (Stiglitz, 2002: 311-312). 
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 Não é o mercado que garante a liberdade e a justiça; antes pelo contrário, é a 

sociedade justa e livre que torna possível o mercado. O peso que atualmente está tendo o 

terceiro setor é um bom exemplo. As iniciativas deste setor terciário – como é o caso do 

Fórum Social Mundial, Rio+20 – constituem uma oportunidade cada vez mais relevante 

para o desenvolvimento da economia social. Só com a economia social é que se garante a 

liberdade do mercado sem subordinar a pessoa à eficiência. Este modelo económico 

(economia social) favorece a iniciativa livre e solidária de todos, pois, no dizer de Martin 

Carbajo Núñez (2013: 166), “o protagonismo não é o indivíduo egoísta (capitalismo), 

nem o Estado paternalista (coletivismo/marxismo), mas a sociedade civil. O bem comum 

prevalece sobre o lucro individual – e, além disso, evita-se o assistencialismo”. 

 A ética deve orientar todas as atividades humanas, incluindo as económicas, pois a 

“mão invisível do mercado” não pode solucionar tudo. Pode-se ter muito capital 

económico e ser pobre de capital social. A procura legítima do benefício próprio não pode 

ser levada a cabo destruindo o ecossistema, destruindo o bem alheio ou não fazendo caso 

do próximo, para, depois, tranquilizar a consciência com algumas “obras de caridade”.  

 Hoje, a autoridade política e económica mundial deve ter como objetivo 

“orientar” a globalização rumo a uma civilização onde reine o bem-estar. Deverá ser, 

naturalmente, uma autoridade de tipo subsidiário, supletivo, isto é, evitar qualquer tipo de 

despotismo e promover políticas de responsabilidade e não de dependência. Para isso, é 

necessário o surgimento de uma sociedade civil universal em harmoniosa coesão, uma 

ordem mundial que garanta a dignidade individual e a governação participativa, e que 

difunda a cooperação internacional segundo princípios predeterminados.  

 

5. Globalização, Democracia e Sociedade Civil  

 Ao longo deste percurso, fomos procurando perceber o que é globalização e quais 

as suas consequências. Viu-se que ela é ligada a processos económicos e, extensivamente, 

também a fenómenos sociais, pois, como diz Muçouçah (1995) apud Vieira (1997: 73), 

ela designa “a crescente transnacionalização das relações económicas, sociais, políticas 

e culturais que ocorrem no mundo, sobretudo nos últimos 20 anos”. A globalização 

desenvolve-se com uma capacidade e celeridade tais que se estabelece a muitas milhas de 

distância, independentemente das vontades locais.  

 Não é possível examinar a globalização sem incidir a atenção nas suas 

consequências sobre a democracia e o seu exercício nas diversas esferas da vida 

económica, social, cultural e política, aferindo os princípios à própria realidade. Salvo 
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nazis ou fascistas confessos, pensadores políticos, de vários quadrantes político-

ideológicos, apregoam a defesa da democracia e dos princípios do Estado de direito. 

Contudo, democracia, conquanto sendo um conceito equívoco e ambíguo, historicamente 

mutável e sujeito a interpretação de vária ordem, não pode ser entendido de modo 

limitado ou em termos vagos ahistóricos
25

 e, hoje, ela impõe que, para além de implicar a 

assunção de determinadas regras e condutas claras relativas às tomadas de decisão, não 

possa ser avaliada isoladamente da dimensão socioeconómica, da justiça e da segurança 

sociais, componentes estas que devem reforçar-se umas às outras. Assim, contrariamente 

às conceções tradicionais bifurcadas, que tendem a confrontar político versus atividade 

económica ou Estado versus sociedade civil – os primeiros como polos da esfera do 

poder e as segundas como objetos de transações entre agentes económicos ou entidades 

sociais sem poder – o político imbrica-se no social-económico e este vive e alimenta-se 

do político, tal como têm sublinhado vários autores
26

. 

 Na perspetiva economicista e liberal, a globalização impõe e tende a obrigar, cada 

vez mais, formas de democracia e de governação globalizante, entrando, 

consequentemente, em choque com as culturas locais. Isto cria, muitas vezes, oposições 

dos governos locais, quer porque lhes retira a soberania, quer porque estes terminam 

sendo reduzidos à condição de simples instrumentos dos interesses externos da 

globalização. A África é reduzida a consumidora de teorias e fórmulas da globalização. 

Neste sentido, a África não pertence a si mesma. Alguns países africanos começam a 

opor-se ao dito “renascimento africano”
27

, defendido por ex-presidentes de África do Sul 

e de Uganda, Thabo Mbeki e Museveni, respetivamente. Mbeki (1999) diz que o 

renascimento africano é uma forma de rejeição da condição de instrumentalização na 

tentativa de reaver a dignidade de sujeito, perdida na noite escura da dominação colonial 

e de determinação na capacidade africana de desenvolver o continente.   

                                                           
25

 São, portanto, obviamente forçadas e descontextualizadas as vulgares tentativas no sentido de demonstrar 

a continuidade entre a democracia grega e o moderno sistema representativo da democracia liberal, 

conceção aliás corrente no senso comum, pela via da raiz etimológica, em certos autores de inspiração 

neoliberal como Dahl (1992). 
26

 Para além de autores já acima mencionados, cabe aqui fazer uma referência particular a Mouffe (1996) 

na sua obra “O regresso do político”, na qual a autora elabora uma cerrada crítica ao neoliberalismo que 

proclama o fim das ideologias e do político, o que pode mesmo ser visto como uma ameaça à política 

democrática. Do mesmo modo, a pretensa e cada vez mais difundida tese conservadora e neoliberal de 

diluição entre a esquerda e a direita, sendo obviamente uma manobra de diversão ideológica, constituiria 

uma machadada na própria democracia. A vitalidade desta é alimentada pela seiva do conflito e da 

oposição, o que pode dar lugar aos apelos populistas contra o político e os políticos, sobretudo quando entre 

estes predominam os arranjos táticos e os aproveitamentos oportunísticos dos recursos e bens públicos. 
27

 Mbeki (1999: 299) “Renascimento africano exige que os seus intelectuais se engajem na luta titânica 

global contra a pobreza, ignorância, doença e atraso, inspirados no facto de que os africanos do Egipto 

conseguiram estar, em alguns casos, dois mil anos mais adiantados que os europeus da Grécia no 

desvendar dos mistérios da geometria, trigonometria, álgebra e química”. 
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 A globalização pode ser pensada em termos macro e micro. Em termos micro, 

significa que nenhuma região do país pode pensar isoladamente sem abranger outras 

regiões; nenhum partido político, mesmo que ele seja maioritário ou pertença ao grupo 

dos grandes partidos, pode raciocinar e/ou caminhar sozinho, e até governar 

razoavelmente, sem outros atores políticos. Com efeito, a democracia participativa é a 

habilidade e a capacidade de proporcionar espaços e oportunidades de diálogo social e 

civis, religiosas e culturais, agentes económicos e intelectuais, no (processo de) 

desenvolvimento. Em termos macro, a ideia central da relação essencial entre a sociedade 

global e a sociedade nacional, segundo Mazula (1995: 63) é a de que “existe um sistema 

global com vida própria, independentemente das sociedades nacionais constituídas que 

existem dentro das suas fronteiras (…)”. Isto significa que, mesmo que África queira 

regular a globalização, esta tem uma “vida própria” e é graças a esta autonomia que ela se 

impõe. Impõe normas, comportamentos, valores e direitos (Iann, 1996: 199). 

 É importante o impacto da globalizaçao para a democracia. Como já referimos, 

parece que a globalização substitui as antigas ditaduras de elites nacionais por novas 

ditaduras da finança internacional. Os países são, de facto, avisados de que, se não 

aceitarem determinadas condições, não poderão contar com empréstimos dos mercados 

de capitais nem do FMI. São praticamente obrigados a abdicar de uma parte da sua 

soberania, a deixar que os caprichos dos mercados capitais – nomeadamente dos 

especuladores cuja única preocupação é o lucro a curto prazo e não o crescimento a longo 

prazo do país nem a melhoria dos níveis de vida – os “disciplinem” – dizendo-lhes o que 

devem e não devem fazer. Contudo, os países têm opções a fazer, e têm de decidir até que 

ponto estão dispostos a submeter-se aos mercados de capitais internacionais. Aqueles, 

como os da Ásia Oriental, que evitaram as restrições do FMI cresceram mais depressa, 

com maior igualdade e uma mais forte redução da pobreza, do que os outros que 

obedeceram aos seus mandamentos (Stiglitz, 2002: 306-307). 

 Quais são, então, os desafios da governação face a esta globalização indeclinável, 

por um lado, e face às pressões daqueles eixos de reconstrução nacional, da economia de 

mercado, da democracia, por outro? A condição precária da vida humana, das 

infraestruturas sociais económicas em que se deparam os países, principalmente após 

conflitos militares, são já, em si, uma pressão para os governantes africanos, esperando-se 

deles a satisfação, quase imediata, das suas necessidades. E, quando tudo parece 

normalizar-se politicamente, pode surgir algum contratempo e tudo se desfaz. A atual 

economia de mercado, na sua forma mais liberal, aparece, por um lado, como 
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aproximadora das sociedades entre si, das instituições sociais com os seus utentes, dos 

governos com os povos, mas, por outro lado, faz-se mediante o distanciamento cada vez 

maior entre os políticos, governantes e cidadãos. 

 A democracia, que geralmente é bem-vinda, é entendida como corpo de 

princípios, conjunto de instituições, forma de governo e aceitação comum de regras e de 

normas, indispensáveis para a criação e funcionamento do Estado de direito. Nenhum 

desses comportamentos encerra e esgota separadamente a democracia e o Estado de 

direito. Mais do que um corpo de princípios (os parlamentos concebem muitas leis), 

forma de governo (hoje os governos começam a despontar de processos eleitorais em 

sufrágio universal), conjunto de instituições (cada um dos poderes, incluindo o da 

informação, se reproduz, ao menos, materialmente), a África está a precisar de perceber a 

democracia como um estilo ou modo de vida social, uma cultura de relações sociais, 

políticas e económicas abertas, caraterizada pela participação máxima do cidadão. Além 

de outros centros de poder naturais ou que se naturalizaram, como autoridades ditas 

tradicionais e a religião, começou a impor-se, particularmente, a partir dos anos 80, com o 

surgimento de partidos ou formações políticas e, nos anos 90, o fenómeno do 

multipartidarismo africano. Outros centros de poder importantes são a sociedade civil e a 

imprensa. Todos eles pretendem participar no projeto social e económico de 

desenvolvimento (Mazula, 2000: 20). 

 Na visão de Augusto S. Silva (2006: 137), na atual conjuntura mundial (de 

globalização), para se materializar formas de democracia local, regional ou nacional e, 

especialmente, para se produzir alternativas a esta globalização hegemónica, não é 

razoável possuir propostas de cariz progressista em torno do cosmopolitismo legal, da 

defesa dos direitos humanos e das ONG´s. Estas só poderão ser eficientes se articuladas 

com os debates em torno da justeza ou não do paradigma de economia capitalista global e 

se for colocada no centro da discussão teórica e das práticas sociais a questão do poder 

político (bem como dos seus respetivos projetos partidários) e do Estado em especial, 

uma questão que é fulcral não só na sociologia (neo) weberiana – que, embora reificando 

ou não o poder, lhe concede um papel determinante –, como na própria tradição (neo) 

marxista, que a relaciona com as respetivas relações de força das classes sociais 

manifestas em cada sociedade. 

 A conquista da democracia representativa, por um lado, constitui um considerável 

progresso histórico, inclusive numa perspetiva civilizacional, em relação a sistemas 

despóticos e autocratas; por outro, quando unicamente reafirmada a nível jurídico-formal 
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sem serem arrogadas as implicações reais de universalidade de direitos não só cívico-

políticos como económicos e sociais, desvela as lacunas, incoerências e até paradoxos da 

atual democracia representativa, o que torna imprescindíveis e/ou complementares as 

potencialidades de formas de democracia direta, associativa e participativa. É aqui onde a 

sociedade civil e suas organizações são chamadas a intervir/participar. Nesta ordem de 

ideias, há que perguntar em que medidas é possível implementar esta forma de 

democracia e dar um contributo para superar ou, pelo menos, minorar os efeitos perversos 

do atual sistema democrático, no qual subjaz, do ponto de vista económico, a lei da oferta 

e da procura e, em última instância, a lei do mais forte. 

 A democracia representativa, além de nem sempre defender os mais fracos, tem 

sido frequentemente vulnerável a esquemas informais ou laterais de corrupção, o que 

acaba por descredibilizar e beneficiar a abstenção ou a procura de soluções extremistas, 

nomeadamente da direita. É diante destas deficiências da democracia formal que importa 

fazer um esforço teórico e prático no sentido de articular aquela com diferentes formas de 

democracia associativa, local e direta. É aqui onde se torna necessária a ação da 

sociedade civil e suas organizações. Todavia, para tornar real e operante a articulação 

entre as diversas configurações de democracia, torna-se imperioso repolitizar e colocar 

em causa o atual sistema económico, de modo a superar e, para já, minorar, pelo menos, 

as consequências nefastas do atual sistema democrático, devido ao diferenciado grau de 

acesso e controlo de recursos no quadro da atual economia de mercado. 

 Para Augusto S. Silva (2006: 145), as desigualdades sociais, com as respetivas 

vulnerabilidades socioeconómicas, políticas e culturais, comprometem a democracia 

social, económica e política não só em termos nacionais e globais como também em 

termos locais e regionais. Ora, nesta conjuntura, para uma rutura com o atual sistema 

capitalista e imperialista, cabe às forças e aos movimentos sociais, às OSCs contradizer 

os estratagemas e ações em prol da minoração das desigualdades sociais, pela proteção do 

desenvolvimento ambientalmente sustentável, pela defesa de direitos seja jurídico-

políticos seja socioeconómicos, nomeadamente o direito ao trabalho e à segurança 

socioeconómica, como base duma vida decente e como uma das insígnias fulcrais de 

cidadania, em vista da emancipação de explorados e oprimidos a nível mundial – uma 

grandiosa e nobre tarefa das atuais e sucessivas gerações vindouras. 

 Para que tal se torne verosímil, a defesa e a renovação bem como a ampliação e o 

gradual aprofundamento da democracia terão de ser levados a cabo e praticados já no 

contexto atual de organizações e movimentos sociais que se reivindicam representantes 
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de classes, das etnias e grupos explorados e oprimidos, o que significará, em termos 

prospetivos, uma espécie de antecâmara do poder democrático a exercer pelas classes 

trabalhadoras num outro tipo de economia, sociedade e Estado. Em suma, a democracia 

radical em todas as dimensões – económica, social, política e cultural-simbólica – se 

deseja ser sustentável, terá de constituir um objetivo central e fazer parte integrante e 

incontornável de um novo modelo de socialismo a reinventar e reimplantar. 

 O progresso da democracia pressupõe ainda a crescente autonomização da 

sociedade civil em relação ao Estado. Várias orientações têm tomado a defesa da 

sociedade civil, orientações essas que passam, também, pelas conceções específicas de 

democracia. Na análise de António Gramsci, ocupa um lugar importante o conceito de 

sociedade civil – como veremos ao longo deste trabalho – entendido como categoria 

intermediária entre a economia e as instituições políticas. Se, para Hegel, o Estado é a 

racionalidade em si mesma, para Karl Marx, é a violência concentrada e instrumento de 

dominação de classe (Marx, 1976: 26, 65-66; Bobbio, 1987). 

 O paradigma do mercado e o modelo neoliberal proporcionaram, juntamente com 

os movimentos de revolta em alguns países e as mudanças mais pacíficas para o 

multipartidarismo, uma oportunidade de indução em África do terceiro pilar da regulação 

social da modernidade, que havia reemergido nos países centrais anos antes, destronando 

a hegemonia que os outros dois pilares, o mercado e o Estado, haviam partilhado até 

então (Santos, 1999). A redução das funções do Estado permitiu a emergência do terceiro 

setor (OSCs), um conjunto diverso de grupos e organizações sociais que são privadas, 

mas não visam fins lucrativos e perseguem objetivos públicos ou coletivos, numa 

multiplicidade de formas como cooperativas, ONGs, associações e grupos comunitários, 

prestando serviços às populações pobres. O terceiro setor representa um segmento da 

sociedade civil, e, para muitos autores, como veremos, assume mesmo a forma mais 

comum de emergência da sociedade civil em países onde a fragilidade ou inexistência do 

mercado exige provimento de serviços que o Estado não está capaz de providenciar. 

 Segundo Gramisci apud Fernandes (1997), partindo da conceção marxista, não se 

coloca, na sua análise da sociedade civil, na tradição jus-naturalista para quem a 

sociedade civil se identifica com a sociedade política/Estado, significado que se encontra 

em autores como John Locke, J.-J. Rousseau, Hegel e Kant. O Estado como sociedade 

civil não é mais acentuado; em seu lugar, enfatiza-se a supremacia cultural e política dos 

grupos sociais. Nas sociedades com características sacrais, como eram as sociedades 
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tradicionais, a sociedade civil define-se por oposição à sociedade sacral. Nas atuais 

sociedades secularizadas, a sociedade civil constitui-se por contraposição ao Estado. 

 Jean-Marie Benoist apud Fernandes (1997: 398) afirma que “toda a sociedade 

civil aspira a libertar-se da empresa do Estado”. Acima do liberalismo económico, é 

colocada a “dignidade do liberalismo político”, como lei fundamental. A defesa da 

sociedade civil passa pelo restabelecimento do liberalismo na luta contra o socialismo ou 

a social-democracia. A liberdade é concebida como a prioridade absoluta, como a vitória 

da individualidade, tanto sobre a autoridade que quisesse governar pelo despotismo, 

como sobre as massas que reivindicam o direito de subjugar a minoria à maioria. Trata-se 

de uma sociedade que se alarga até aos mais distintos setores da atividade social. Nesta 

perspetiva, a pessoa tem primazia na abordagem de políticas democráticas. Contra todas 

as formas de controlo e de opressão, ela é constituída em absoluto. A sociedade civil 

torna-se o locus privilegiado da liberdade individual, na medida em que o Estado legal 

possibilita todas as iniciativas pessoais.  

 Nos anos de 1970, questiona-se a uso analítico da dicotomia convencional entre o 

Estado e a sociedade civil. Segundo Claus Offe (1992: 163-168) e Alain Touraine (1980: 

195-196), terá sido corrente, entre políticos e especialistas em sociologia política, a 

verificação da fusão entre as esferas política e não política na vida social ao examinarem 

a mudança de estruturas e a dinâmica nas políticas da Europa Ocidental. A fusão ter-se-á 

realizado tanto a nível das manifestações globais sociopolíticas como no plano das 

relações entre cidadãos. Induzidos pela convicção de que não é possível resolver as 

discórdias da sociedade industrial através da regulação política, os novos movimentos 

sociais procuram politizar a própria sociedade civil, de forma a libertá-la de uma 

regulação, controlo e intervenção cada vez maiores. Desde então, o dilema fundamental 

da política democrática é o de manter a diversidade no interior da sociedade civil. 

  A cisão entre o Estado e a sociedade civil é um dos importantes princípios sobre 

os quais se baseiam as democracias. Duas são as lógicas, a do Estado e a da sociedade 

civil. A relação entre os dois domínios faz-se pela mediação de eleições livres e da 

participação democrática. A reivindicação de uma sociedade civil coincide com a 

exigência de uma democracia direta e participativa. A democracia de base, que impeça a 

centralização do poder do Estado, é fator capaz de alargar o espaço da sociedade civil. 
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Parte II: Sociedade (Civil) Moçambicana, Estratégias Metodológicas, 

Narrativas e Representações Sociais, Perceções e Recomendações 
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Capítulo I. Sociedade (Civil) Moçambicana face ao Capitalismo 
 
  

1. Moçambique face ao Sistema-Mundo Capitalista 

 

 

Mapa 3: Divisão Administrativa de Moçambique 
 

 O sistema-mundo capitalista tem uma forte ligação com a globalização. Esta é a 

primeira economia-mundo que abrange todo o planeta. A partir do seu centro (Europa), 

realizou-se a inclusão de imensos territórios, até aí exteriores ou praticamente estranhos. 

Contudo, esta inclusão foi feita de uma maneira não uniforme, na qual vastas áreas e até 

continentes inteiros estiveram subjugados ao poder e aos interesses do Centro. Segundo 

Wallerstein (1990), pode dizer-se que o sistema-mundo moderno é constituído por 
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múltiplos movimentos que implicam as diversas áreas geográficas de forma desigual, 

fazendo com que umas beneficiem mais dos que as outras das relações de troca 

capitalistas que se estabelecem entre elas. A ideia de um sistema-mundo capitalista 

dotado de um centro e de uma periferia tem semelhanças com os antigos impérios. 

Também nestes, a inclusão das regiões que lhes eram exteriores se fez de uma maneira 

subordinada e polarizada. 

 Para o sistema-mundo moderno cujas origens remontam ao século XVI, não existe 

um único sistema político, ao contrário do que prevalece na outra variedade de sistema-

mundo (os impérios-mundo), mas somente uma economia-mundo
28

. Se hoje esta abarca 

todo o mundo, o mesmo não se verificou durante o período inicial do sistema-mundo 

capitalista. De acordo com Wolfe (1992: 298), “se a economia-mundo europeia, na 

alvorada do século XVI, pouco ia para além do continente europeu e do mar 

Mediterrâneo, no final do século XVIII estendia-se praticamente pelo mundo inteiro, 

tendo como centro Londres e já não Veneza, Génova, Antuérpia ou Amesterdão; esta 

economia-mundo, o capitalismo, tornou-se dominante”. 

 Wallerstein (1990) divide a economia-mundo capitalista em três grandes áreas 

nomeadamente: centro, semiperiferia e periferia. Atualmente, no centro temos um 

conjunto muito reduzido de Estados, destacando-se os EUA, a Alemanha, o Reino Unido, 

a França, a Itália, o Japão e o Canadá que, em parceria com as instituições do Consenso 

de Washington, nomeadamente Banco Mundial, FMI, OMC e as empresas transnacionais, 

ditam a política mundial. Das áreas semiperiféricas fazem parte um combinado de 

Estados que já foram centro – é o caso, certamente, de Portugal e Espanha – e outros que 

foram periféricos, servindo como intermediários entre os Estados centrais e as áreas 

periféricas. Muitas vezes, são usados pelos Estados centrais como um instrumento de 

domínio económico e político, afastando as atenções das áreas periféricas sobre aqueles e 

assumindo os custos resultantes das ações empreendidas. Apesar da riqueza teórica que 

suporta este conceito, os recentes desenvolvimentos políticos e económicos que, 

abrigando-se debaixo da palavra globalização, conduziram a uma hegemonia unipolar e à 

progressiva sujeição da soberania dos Estados aos interesses económicos, ditados pelos 

                                                           
28

 Segundo Boaventura de Sousa Santos (2005: 35), os pontos fundamentais desta economia-mundo ou 

economia mundial são os seguintes: “economia dominada pelo sistema financeiro e pelo investimento à 

escala global; processos de produção flexíveis e multilocais; baixos custos de transporte; revolução nas 

tecnologias de informação e de comunicação; desregulação das economias nacionais; preeminência das 

agências financeiras multilaterais; emergência de três grandes capitalismos transnacionais: o americano, 

baseado nos EUA e nas relações privilegiadas deste país com o Canadá, o México e a América Latina; o 

japonês, baseado no Japão e nas suas relações privilegiadas com os quatro pequenos tigres e com o resto 

da Ásia; e o europeu, baseado na União Europeia e nas relações privilegiadas desta com a Europa de 

Leste e com o Norte de África”. 
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países que realmente impõem a política mundial, apontam que estes eximem, de modo 

frequente, a mediação dos países semiperiféricos nas suas relações com as áreas 

periféricas. 

 No respeitante às áreas periféricas, Wallerstein (idem) advoga que os Estados que 

as integram são sobremaneira fracos. Se no passado, no quadro da sua situação colonial, 

não gozavam de existência jurídica, atualmente, na conjuntura de várias formas de 

subordinação, desfrutam de um grau de independência muito diminuta. De uma ou de 

outra forma, formam zonas subjugadas aos Estados centrais, sujeitas à extração de 

recursos naturais e exploração, com base na divisão social e geográfica do trabalho, dos 

recursos humanos em favor do centro e, em particular, das suas classes dominantes. Aliás, 

mais do que periferia, o mundo está irradiado de “periferias”, inclusivamente no interior 

dos próprios países centrais. 

 O capitalismo, na sua expansão do centro para a periferia, estabeleceu relações de 

dominação sobre os povos que transformou em colonizados, das quais os países centrais 

tiraram largos proveitos. Este desequilíbrio entre centro e periferia à escala global 

também se verifica no interior de cada Estado, independentemente da posição que ocupa 

no sistema-mundo capitalista. Estas transformações mundiais têm suas implicações para 

as políticas económicas nacionais que, segundo Boaventura de Sousa Santos (2005: 35), 

podem resumir-se no seguinte:  

 

 “as economias nacionais devem abrir-se ao mercado mundial e os 

preços locais devem tendencialmente adequar-se aos preços 

internacionais; deve ser dada prioridade à economia de exportação; as 

políticas monetárias e fiscais devem ser orientadas para a redução da 

inflação e da dívida pública e para a vigilância sobre a balança de 

pagamentos; os direitos de propriedade privada devem ser claros e 

invioláveis; o setor empresarial do Estado deve ser privatizado; a tomada 

de decisão privada, apoiada por preços estáveis, deve ditar os padrões 

nacionais de especialização, a mobilidade dos recursos, dos investimentos 

e dos lucros; a regulação estatal da economia deve ser mínima; deve 

reduzir-se o peso das políticas sociais no orçamento do Estado, reduzindo 

o montante das transferências sociais, eliminando a sua universalidade, e 

transformando-as em meras medidas compensatórias em relação aos 

estratos sociais inequivocamente vulnerabilizados pela atuação do 

mercado”. 

 

 Estamos perante um novo regime internacional, baseado na ascendência da banca 

e dos serviços internacionais multinacionais que são, agora, um importante elemento da 
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estrutura institucional, juntamente com os mercados financeiros globais e com os blocos 

comerciais transnacionais. Todas estas transformações concorreram para a criação de 

novos locais estratégicos na economia mundial: zonas de processamento para exportação, 

centros financeiros offshore e cidades globais.  

 É necessário assinalar que a economia mundial, segundo Braudel (1979) é um 

somatório de áreas especificadas, económicas e não económicas, por ele agrupados; que 

retrata uma enorme superfície (em princípio, é a mais vasta região de coerência, em 

definida época e em determinada parte do mundo, que, geralmente, ultrapassa os limites 

dos outros grupos maciços da história). A grande novidade da economia-mundo do 

sistema mundial moderno é que ela condiz na sua fase madura com a economia mundial 

no seu todo, abrangendo os espaços e indivíduos que compõem e habitam o planeta. 

Nesta economia-mundo o capitalismo tornou-se preponderante, assentando na 

propriedade privada dos meios de produção e na preeminência do Mercado, em 

detrimento de outras formas de interdependência dos elementos económicos, 

designadamente os baseados na reciprocidade e na redistribuição. 

 Dando seguimento ao que Wallerstein (1990) chama de “encontro dos mais 

poderosos com os mais fracos” num movimento temporalmente muito curto, os territórios 

africanos foram integrados a rítmo forçado na economia-mundo capitalista. Quando 

comparada com outros continentes, designadamente com a América, a inclusão de África 

na economia-mundo é claramente tardia e tem especificidades que fundamentam um 

exame comparativo mais minucioso. Na América os colonizadores eliminaram em massa 

os povos ameríndios. Esta forma extrema de genocídio fez-se a coberto de razões 

ideológicas e, quase sempre, com anuência do poder religioso. Espanhóis, portugueses e, 

mais tarde, os Estados Unidos, arrasaram e roubaram regiões inteiras do continente 

americano, ora à busca de ouro e de outros minerais preciosos, ora porque era necessário 

conquistá-las e dominá-las para as integrar de um modo dependente na economia-mundo, 

e sob o seu domínio, ou ainda porque elas ofereciam um espaço vital para a instalação de 

colonos e o desenvolvimento das relações de produção capitalistas. Aos indivíduos 

sobreviventes, sobrou-lhes, quase sem exceções, a aceitação da nova ordem. 

 Desde o século XVI que a África atuou como reserva de força de trabalho escrava 

para o continente americano; logo, era de utilidade, para os mercados e potências 

coloniais, manter os seus efetivos demográficos e não os massacrar. Por seu turno, os 

sistemas de chefaria aristocrática predominantes em África, eram peculiarmente 

vulneráveis à ocupação colonial, pelo facto de não terem provocado a mobilização 
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popular. A ideologia predominante deixava, para os chefes, as tarefas de proteção dos 

indivíduos, bem como a de definição dos aliados e dos inimigos. Ou seja, a orientação 

face ao colonialismo dependia sempre da vontade das elites locais. Face à falta de 

unidade e vontade políticas, atracadas em projetos estratégicos de longo prazo em que o 

fator nacional desempenhava um papel influente, estes sistemas foram facilmente 

subordinados ao domínio colonial, cuja interferência se baseou frequentemente na 

manipulação das rivalidades entre as diversas chefarias e unidades estatais. 

 De acordo com Adedeji (1997: 100), os países africanos, provavelmente mais do 

que quaisquer outros países periféricos, têm sofrido bastante com esta integração díspar 

na economia mundial, o que deixa um permanente, prejudicial e inibidor efeito no 

processo de desenvolvimento do continente. Recordando as etapas da invasão e 

dominação Ocidental dos países do Terceiro Mundo, se se prestar atenção especial à 

África, fica claro que o objetivo da criação das colónias pelas potências europeias era o 

da obtenção de matérias-primas para serem processadas em indústrias europeias e, em 

escala menor, nas americanas. Desde a colonização, os produtos agrícolas, minerais e 

petrolíferos africanos têm sido levados para o exterior, enquanto os produtos 

manufaturados ocidentais, a tecnologia, os capitais financeiros e os estilos de vida são 

importados para África. Por sua vez, Gordon & Gordon (1996: 95) dizem que o 

colonialismo não criou as condições para ajudar o desenvolvimento dos países africanos, 

mas, sim, condições para favorecer os Europeus. Isto não significa que os países 

africanos não tenham obtido nenhum benefício, mas que o desenvolvimento que se 

verificou nesses países foi essencialmente periférico em relação ao crescimento e 

desenvolvimento da Europa. 

 Segundo Maitra (1996: 129), tal como aconteceu com os PvDs, desde os 

princípios dos anos 80, a maioria dos países africanos foi forçada a implementar 

Programas de Reajustamento Estrutural, que se desenvolvem mediante a supressão do 

controlo de preços, da retirada de subsídios aos produtos de primeira necessidade, da 

privatização das indústrias estatais, da diminuição dos funcionários do Estado, da 

liberalização do comércio, bem como da introdução de salários mínimos para tornar a 

regulação do mercado de trabalho mais efetiva. 

 Os Programas de Reajustamento Estrutural (PRE), como será exposto no caso de 

Moçambique, segundo Kassotche (1999), advieram de grandes violações dos direitos dos 

trabalhadores, subida da inflação, descida do valor real dos salários, aumento do 

desemprego devido às reduções de pessoal, enormes subidas dos preços dos produtos 
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alimentares básicos devido à retirada dos subsídios, etc. Uma conclusão provisória será a 

de que o que é necessário é uma “transformação estrutural”, que altere as relações sociais 

de produção, de modo a iniciar a eliminação das diferenças não só entre o Norte e o Sul, 

mas também entre o Primeiro e o Terceiro Mundos que existem no interior de cada país. 

 Agora, serão apresentadas 4 etapas ou processos da restruturação socioeconómica 

e política de Moçambique para facilitar o conhecimento do estágio em que o país se 

encontra. O primeiro será o período final da era colonial (1960-1974); o segundo cobrirá 

a primeira década da pós-independência, marcada pelo socialismo (1975-1984); e o 

terceiro abrangerá o período de transição do socialismo/mono-partidarismo para o 

capitalismo/multipartidarismo (1985-1994); o quarto focará o período 

democrático/multipartidário/capitalista (1995-2002); por fim, o período do “boom” 

energético-crescimento económico (2003-2015).  

 

1.1. O Contexto Sociopolítico e Económico na Era Colonial (1505-1974) 

 Moçambique passou a ser uma colónia portuguesa em 1505 e foi 

subsequentemente explorado com trabalho forçado, para obtenção do seu ouro e marfim, 

assim como serviu de fonte de escravos para exportação. Entretanto, só foi após a 

Conferência de Berlim, em 1884-1885, que o domínio português foi oficialmente 

reconhecido pelas potências europeias. 

 A década de 1930 foi assinalada por acesas discussões sobre a questão da 

industrialização das colónias, devido à vigorosa oposição dos interesses têxteis 

portugueses. A partir de 1945 esta oposição seria progressivamente combatida pela 

crescente imigração de colonos brancos, os quais impulsionaram o mercado interno e as 

atividades industriais, estimulando os grandes bancos portugueses a investirem em 

Moçambique e a promoverem a expansão da indústria de construção, principalmente em 

Lourenço Marques (atual Maputo) e Beira (CEA, 1982: 4; Henriksen, 1978: 137). 

 Até à II Guerra Mundial a atividade agroindustrial foi especialmente direcionada 

para a exportação de matérias-primas: açúcar, sisal, chá, algodão, copra, óleo vegetal. 

Neste período aparecia já um pequeno, mas considerável, setor industrial virado para o 

mercado interno, abrangendo produtos de consumo e de matérias de construção derivados 

de matérias-primas locais: cimento, água mineral, cerveja, farinha de milho, sabão, 

cigarros, blocos de cimento, etc., (Francisco, 2003 in Santos & Trindade, orgs., 2003).   

 A partir deste período, começou a registar-se um crescimento da indústria de 

exportação. Mas mais significativo ainda foi o célere crescimento da produção para o 
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mercado interno. A expansão da produção, voltada para o mercado interno, foi 

direcionada particularmente a bens de consumo. Desenvolveram-se, nesse período, as 

indústrias de moagem de trigo e produção de pão, de descasque de arroz, de sapatos e 

vestuário, de mobiliário, papel e tipografias, de cimento, pregos e outros produtos 

metálicos, de construção de máquinas e alfaias agrícolas e de reparação de automóveis. 

Em 1973, com apenas 2% da população de África, Moçambique contribuía com quatro 

por cento da produção total do continente. Também em 1973 o setor industrial ocupava 

cerca de 100.000 trabalhadores, contra, por exemplo, 65.000 na Costa do Marfim e 

130.000 no Quénia (Abrahamssom & Nilsson, 1994: 39; CEA, 1982: 4). 

 A mudança da indústria e da economia nacional para o mercado interno não foi 

um procedimento espontâneo; apoiava-se numa participação ativa do Estado colonial nas 

estruturas locais, nos concelhos e nas circunscrições, onde o Estado assumia funções não 

só de arrecadação de impostos e recrutamento de mão-de-obra, mas também de 

planificação económica. Sendo economicamente fraco, o Estado colonial preferiu valer-

se do trabalho forçado, ao cultivo forçado de culturas e do sistema de ´cadernetas´ para o 

controlo de movimentos migratórios (CEA, 1982:10; Mondlane,1977: 11-103; Newitt, 

1997: 407-410). E aqui reside um dos principais fatores da ruína da economia colonial: a 

marginalização da maioria da força de trabalho dos benefícios do crescimento económico. 

 De acordo com Mosca
29

 (2005: 118), até à década dos anos 1950, a política 

económica colonial baseava-se nos contextos de um robusto nacionalismo político e 

económico, no progresso tardio do capitalismo em Portugal e na subalternidade 

portuguesa em relação a outras potências coloniais, especialmente à Inglaterra, com ecos 

em Moçambique através da África do Sul e das colónias inglesas da África Austral. A 

incapacidade de ocupação do território e a recorrência a companhias majestosas de 

capital não português
30

, e mais remotamente à colonização através dos indianos oriundos 

das possessões portuguesas, protelou o desenvolvimento de Moçambique 

comparativamente com as colónias da região. Por outro lado, as dificuldades de 

penetração do capital tiveram, como efeito, a exploração reduzida dos recursos das 

colónias, não contribuindo deste modo para o arranque económico da metrópole. 

 Mosca (2005: 119) diz ainda que o nacionalismo económico surge como um 

mecanismo de defesa, que pretendia não ceder os recursos a outras potências mais 
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 Conceituado economista moçambicano e Prof. Catedrático de Economia. 
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 No quadro do nacionalismo económico, só a obrigatoriedade imposta na Conferência de Berlim fez com 

que Portugal, sem alternativa, aceitasse a influência e os investimentos ingleses e sul-africanos em 

Moçambique. 
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desenvolvidas, esperando pelos processos de acumulação do capital e pela modernização 

da economia portuguesa. Ou seja, o nacionalismo funcionou como mecanismo 

protecionista, que tinha como objetivo retardar o desenvolvimento e a exploração dos 

recursos nas colónias por outras potências, o que retardava concomitantemente o 

desenvolvimento da economia portuguesa e das colónias. O desenvolvimento sustentado 

economicamente por outras potências arriscaria perigar a soberania; recordam-se as 

ambições coloniais inglesas. Argumenta ainda que o desenvolvimento faria aparecer 

elites locais que não só lograriam ser concorrentes na exploração dos recursos, como 

constituiriam agentes reivindicativos face à situação política, na ótica dos governos de 

Lisboa e à opção do nacionalismo económico. 

 Diante da incapacidade do capital português e das complicações de mobilizar a 

emigração e o início da acumulação local, a política económica preferiu impor 

administrativamente a submissão dos povos ao trabalho forçado e à incorporação 

coerciva no mercado; são os casos do RTI
31

, das culturas obrigatórias, do imposto de 

palhota, e depois, do imposto por cabeça, da interdição de moçambicanos a iniciativas em 

determinadas atividades económicas, do trabalho forçado decretado, entre outros aspetos. 

O objetivo primordial não era o desenvolvimento do território, mas a ocupação para 

demarcação política da soberania, extração de recursos para satisfação dos ganhos 

portugueses na metrópole e robustecer os poderes em Lisboa e posicionamentos políticos 

nos fora internacionais. Assim se encontra a fundamentação para o comércio do ouro, do 

marfim e a escravatura, a introdução de culturas obrigatórias para o abastecimento da 

indústria metropolitana em matérias-primas, etc., (Mosca, 2005: 119). 

 O alto crescimento económico, assinalado na última década do regime colonial 

somente beneficiou marginalmente a população moçambicana. Com um dos melhores 

crescimentos económicos em África, a população moçambicana detinha um dos mais 

baixos níveis de desenvolvimento humano do continente e do mundo em geral. Em abono 

de verdade, nunca foi prioridade do Estado colonial melhorar o desenvolvimento humano 

da população de Moçambique (Francisco, 2003:149 in Santos & Trindade, Orgs., 2003).   

 Para além da exploração enérgica da força de trabalho, socorrendo-se do trabalho 

obrigatório e do cultivo forçado, a exclusão e humilhação das elites nacionais pelo regime 

político e administrativo viriam a motivar a criação de um movimento nacionalista, 

batendo-se pela independência. Em vez de um seguimento progressivo de supressão da 

exploração e discriminação racial, a recusa do regime português em conceder a 
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autodeterminação a Moçambique, no começo da década de 1960, criou condições para o 

surgimento de movimentos nacionalistas que mais tarde se unificaram numa força 

política e militar, a FRELIMO em 1962, apostada em destruir o sistema colonial e romper 

com o próprio sistema capitalista. 

 Se se reparar no potencial económico do país, vê-se que Moçambique tem 

significativos depósitos de vários minerais: permutite, asbestos, titânio, pedras 

semipreciosas, os maiores jazigos de tantalite do mundo, ouro, areias pesadas, grafite, 

minério de ferro, mármore, grandes reservas de gás natural, petróleo, reservas de carvão, 

recursos hidroelétricos (a barragem de Cahora-bassa ao longo do rio Zambeze) e muitos 

outros recursos. Minerais estrategicamente relevantes, como o titânio, podem garantir 

ganhos significativos se exportados, enquanto recursos como o minério de ferro e o 

carvão oferecem oportunidades ao país de produzir o seu próprio aço. Mas Portugal não 

tinha capacidade para explorar esses recursos; e muitos dos maiores projetos industriais a 

operar em Moçambique colonial eram propriedade britânica (Andersson, 1996). 

 Hanlon
32

 (1984: 22) anota que Moçambique, no período colonial, era diferente, 

em muitos aspetos, das colónias britânicas e francesas. Moçambique era duplamente 

periférico, uma vez que era dependente de Estados que possuíam, eles próprios, 

economias periféricas, tais como Portugal e a África do Sul. Os colonos portugueses, por 

exemplo, não tinham controlo económico, apenas serviam e geriam empresas 

estrangeiras, e toda a colónia servia, em grande medida, os seus vizinhos. Um outro 

aspeto verificado por Hanlon é que os colonialistas, eles próprios, eram maioritariamente 

camponeses e cantineiros mais do que exploradores ricos. 

 É dentro disto que Eduardo Chivambo Mondlane
33

 (1977: 248) afirmou que,  

 

 “A libertação não significa para nós simplesmente a expulsão dos 

Portugueses; significa reorganizar a vida do país e lançá-lo na vida do 

sólido desenvolvimento nacional. Para isto é necessário tirar o poder 

político das mãos dos Portugueses, visto que estes se opuseram sempre ao 

progresso social e estimularam somente aquele desenvolvimento 

económico que podia beneficiar uma elite pequena e quase exclusivamente 

estrangeira. Mas o movimento de libertação não poderá reivindicar o 

êxito até que, através dele, o povo consiga o que os Portugueses lhe 

recusaram: nível de vida tolerável; instrução; condições de 
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desenvolvimento económico e cultural; oportunidades de participar no seu 

próprio governo”. 

 

 Em suma, a primeira restruturação aqui considerada, na verdade última do regime 

colonial, falhou porque a governação colonial portuguesa rejeitou promover o progresso 

social da população e, principalmente, de uma burguesia nacional, minimamente capaz de 

evitar que a supressão do sistema colonial conduzisse à destruição do sistema de mercado 

capitalista existente. Esta inflexibilidade política do regime colonial provocou a 

emergência duma oposição à sua imagem e semelhança. 

 

1.2. O Contexto Sociopolítico e Económico na Era Socialista (1975-1984) 

 O período imediatamente posterior à proclamação da independência caracterizou-

se por uma radicalização do discurso e da ação política contra as estruturas herdadas do 

tempo colonial. ´Revolucionar o aparelho de Estado` foi uma das tarefas fundamentais 

apontadas pelo Governo no decurso da primeira sessão do Conselho de Ministros, 

reunido de 9 a 25 de Julho de 1975
34

. A FRELIMO encetou uma marcante “reforma de 

superfície” da administração pública, ou seja, a necessidade de “escangalhar” o aparelho 

colonial. A conceção organizacional assentava no princípio do centralismo democrático, 

que se transformou em burocracia centralizada e autoritária, e as estruturas do Estado em 

braço executivo no quadro do princípio segundo o qual “o partido dirige o Estado e a 

Sociedade”. Por outras palavras, o novo aparelho e o poder de Estado tinham um 

conjunto de características: autoritarismo, concentração, controlo ideológico ao nível do 

discurso, disciplina e vigilância em relação aos “desvios da linha política” e às possíveis 

infiltrações do “inimigo interno”. O poder real da FRELIMO esteve centrado num grupo 

muito restrito de responsáveis que foi reproduzido com o secretismo nos debates ao mais 

alto nível sob a desculpa da disciplina partidária e para transmissão da imagem de 

monolitismo e unidade do partido perante os militantes e a população (Mosca, 2005). 

A FRELIMO, que havia conduzido a luta durante 10 anos, formou o primeiro 

governo, com um programa de trabalho orientado para construção de uma sociedade 

socialista. Em 1976, surgiram os primeiros indícios de desestabilização, cujo 

desenvolvimento atingiu a forma de uma guerra civil alargada a todo o país, sobretudo na 

década 80, opondo o governo e a RENAMO. A desestabilização provocada por estes 

conflitos internos, é agravada por agressões militares que a Rodésia faz a Moçambique, 

mais tarde transferidas para o regime de apartheid da África do Sul. Apenas em 1992, 
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com a assinatura do Acordo Geral de Paz (AGP) entre a FRELIMO e a RENAMO, 

cessam as hostilidades e inicia-se o processo de paz e reconciliação.  

Pode-se depreender que, a década de 80 marca a transição de uma economia 

centralmente planificada para uma economia aberta (de mercado). Nos anos 90, 

centraliza-se a transição política anteriormente iniciada, onde se destaca a introdução de 

uma constituição pluralista ou multipartidária e a emergência de um processo de 

descentralização política e administrativa. A partir do ano 2000, regista-se o “boom” dos 

recursos minerais (gás, areias pesadas, carvão mineral…) tendo como consequência o 

crescimento económico e o PIB. 

 O III Congresso da FRELIMO foi a ocasião em que esta deixou de ser 

formalmente um movimento de libertação assumindo-se como partido marxista-

leninista
35

, um “partido da vanguarda” com o objetivo, entre muitos, de convencer os 

países socialistas sobre as suas opções económicas e sociais e o modelo de sociedade. A 

prioridade foi definida para o desenvolvimento das zonas rurais em todos os setores de 

atividade do Estado, o que implicava, necessariamente, a cessação das regedorias, que 

eram julgadas estruturas de natureza feudal, colaboracionistas com o colonialismo, 

inconciliáveis com o poder popular. Como estratagema político para garantir o pretendido 

desenvolvimento rural, a aliança operário-camponesa foi definida como base social do 

poder. A agricultura foi considerada a base do desenvolvimento e a indústria ligeira o 

fator dinamizador. Por sua vez, a indústria pesada viria a ser definida como o setor 

determinador para a independência económica. O setor estatal e as cooperativas foram 

tidos como as bases para a construção do socialismo e considerados como “formas 

superiores de produção”, devendo as empresas estatais ser “dominantes e determinantes”. 

Foi deliberada a criação de aldeias comunais, tidas como a “coluna vertebral” do 

desenvolvimento rural, onde era presumível que as populações, apoiando-se nas próprias 

forças e usando formas coletivas de produção, veriam a curto prazo melhoradas as 

respetivas condições de vida (Mosca, 2005: 189). 

 A transformação da FRELIMO num partido marxista-leninista, bem como a 

radicalização das normas económico-sociais, a partir do III Congresso (1977) e o Plano 

Prospetivo e Indicativo (PPI) de 1979, confirmaram e validaram as políticas e ações que 

vinham sendo realizadas desde a independência. A estratégia de desenvolvimento foi 

                                                           
35

 Ao passar para o partido marxista-leninista, os membros deveriam possuir um conjunto de requisitos 
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delineada em torno de três eixos principais: a socialização e criação de aldeias comunais 

no campo, a industrialização do país e a formação da força de trabalho (Machel, 1983: 

32). Porém, as forças político-burocráticas predominantes acabaram por tomar o controlo 

dos meios e dos mecanismos de produção indispensáveis para assegurar a sua 

continuidade e reprodução. 

 A segunda condição fulcral para a restruturação económica está relacionada com o 

forte planeamento central, administrativo e estatal das importantes atividades económicas 

e sociais do país. Na prática, o Estado troca os principais agentes e mecanismos do 

mercado colonial-capitalista por um controlo administrativo dos preços da maioria dos 

produtos básicos (alimentares e não alimentares), dos salários, das taxas de juro, de todo 

o sistema financeiro e de direção e gestão de empresas. Contudo, a intervenção 

governamental no controle e regulação dos preços agrícolas e de comercialização não é, 

por si só, uma prática exclusiva do sistema de planeamento central socialista. O governo 

colonial, com política e ideologia diferentes, vinha fiscalizando os preços de uma vasta 

gama de produtos e a diferentes níveis: ao nível da produção, da comercialização e da 

venda ao consumidor; possuía também um sistema de preços diferenciados de acordo 

com a região do país, qualidade do produto e margem de lucro (Francisco, 2003 in Santos 

& Trindade, Orgs., 2003). 

 No caso do planeamento central socialista, a diferença foi o grande realce 

administrativo em detrimento dos custos reais e da viabilidade económica das políticas e 

dos programas implementados. O governo instituiu o Plano Estatal Central (PEC), onde a 

repartição dos investimentos e as metas de produção assumiam força de lei, embora 

assentando em normas predominantemente administrativas, impregnadas de 

arbitrariedades políticas e ideológicas. A inoperância e a ineficiência do planeamento 

central começaram a notar-se na contradição entre a retórica e as metas fixadas, por um 

lado, e o comportamento e os resultados efetivamente obtidos, por outro. Entre 1975 e 

1980, o governo fixou as suas metas, tendo em vista atingir os níveis de 1973. Mas, com 

o andar dos tempos, aumentou o abismo entre o planeado e o realizado (idem). 

 Para maior compreensão do processo, trazemos ao conhecimento alguns dados do 

PIB per capita entre o período colonial e pós-independência. No início da década de 

1970, o PIB per capita de Moçambique era cerca de 70% do PIB médio per capita da 

África subsaariana. Contudo, se o ano de 1973 foi o pico do crescimento económico em 

Moçambique, também foi o começo da sua crise mais extensa. Em 1973, a crise 
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internacional do petróleo provocou a primeira grande queda nos investimentos efetuados 

na segunda metade do século XX (idem). 

 Em 1975, o PIB de Moçambique representava 71% do nível atingido em 1973. 

Nos anos seguintes, o governo fixou os níveis económicos de 1973 como meta a alcançar 

e superar. Isto representou uma grosseira desconsideração das implicações da rutura na 

estrutura económica e política que, simultaneamente, se estava a realizar. Mesmo se 

tivesse conseguido conter a crise momentaneamente, em 1980, o PIB representava apenas 

80% do nível de 1975 e menos de 60% do nível de 1973. Uma década depois da 

independência, o PIB real tinha descido para um terço apenas do nível alcançado em 

1973. Por seu turno, o PIB per capita diminuiu de 418 US dólares em 1973, para 284 em 

1975, 201 em 1980, e 145 em 1984. Após o ajuste das mudanças temporais no poder de 

compra, dez anos depois da independência o PIB real tinha baixado para cerca de metade 

do nível atingido em 1973 (Francisco 2003: 155 in Santos & Trindade, orgs., 2003). 

 Como se pode depreender, este período foi uma época de profundos paradoxos e 

ambivalências. A par das escolhas tomadas e dos esforços levados a cabo no sentido de 

uma ampla e efetiva democratização dos órgãos do Estado, incluindo as de administração 

da Justiça, foram anunciadas algumas das resoluções políticas e aprovadas medidas legais 

das mais repressoras do processo revolucionário. Entre as decisões políticas mais radicais 

(por isso mesmo, mais impopulares) que foram adotadas contam-se a chamada 

“Operação Produção”
36

e as várias campanhas da “Ofensiva Política e Organizacional”
37

. 

 A partir da segunda metade da década de 80, deu-se a combinação de fatores 

externos e internos altamente prejudiciais: o agravamento do conflito armado entre as 

forças governamentais e a RENAMO; a longa e persistente seca que devastou a região, 

afetando fatalmente toda a produção agrícola, criando uma crónica sujeição alimentar do 

                                                           
36

 A ´Operação Produção´ foi desencadeada no seguimento das decisões do IV Congresso da Frelimo 

(Maputo, 26 a 30 de Abril de 1983), que teve por lema Defender a Pátria, Vencer o Subdesenvolvimento, 

Construir o Socialismo. Tratou-se de uma ação policial de natureza repressiva, destinada a enviar, 

compulsivamente, para as zonas rurais mais despovoadas (em particular para a Província nortenha do 

Niassa) todos aqueles que, nas grandes cidades, “viviam na delinquência, no ócio, no parasitismo, na 

marginalidade, na vadiagem, na prostituição”, de modo a transformá-los, por meio do trabalho produtivo e 

do enquadramento nas populações locais, em “elementos uteis, trabalhadores dignos, cidadãos 

cumpridores dos seus deveres cívicos, responsáveis merecedores de aceitação social” (Preambulo da Lei nº 

7/83, de 25 de Dezembro). 
37

 A `Ofensiva Política e Organizacional´, pretendendo construir um “contributo histórico da Revolução 

Moçambicana para o enriquecimento do Marxismo-Leninismo”, era um método de trabalho assente no 

“espirito de rigorosa exigência, do máximo esforço, eficiência, produtividade, honestidade e dedicação”, 

através do qual os órgãos centrais do Partido e do Estado avaliavam permanentemente o “processo de 

construção da nova sociedade e do homem novo moçambicano” (Resolução nº 9/80, da Assembleia 

Popular, publicada no Boletim da República nº 33, I Série, de 20 de Agosto de 1980). Apesar das boas 

intenções anunciadas, a verdade é que ambos os processos acabaram por provocar um sem número de 

vítimas inocentes, como viria a ser reconhecido mais tarde. 
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exterior; o fiasco das políticas de desenvolvimento rural adotadas; a agudização da crise 

económica internacional, de tal forma que os anos oitenta são tidos como uma ´década 

perdida para África` (Abrahamsson & Nilsson, 1996: i). Este modelo de desenvolvimento 

era insustentável, principalmente devido à limitada cooperação. Mesmo sem a guerra, os 

custos da dívida externa constituiriam uma limitação principal. 

 A cooperação e as relações externas de Moçambique, como em qualquer 

economia, cumpriram um papel relevante. Também neste aspeto esteve presente a 

radicalização ideológica. Os apoios dos países socialistas, dos africanos e dos nórdicos, 

durante a luta de libertação, influenciaram as relações pós-independência. A situação 

política e militar regional teve consequências que suplantaram o círculo africano e 

integrou-se no contexto da Guerra Fria. Os aliados de Portugal (sobretudo a Alemanha
38

, 

os EUA, a França e a Inglaterra) mantiveram-se hostis a Moçambique até meados dos 

anos 1980. As relações com Portugal foram penosas durante os primeiros anos, tendo-se 

verificado vários incidentes diplomáticos. Todavia, foi com estes países que Moçambique 

manteve a maior importância no volume de relações comerciais: “em 1981, os países da 

OCDE receberam 52 por cento das exportações moçambicanas e forneceram 43 por 

cento das importações de Moçambique. Embora estes valores representem um declínio 

em relação aos níveis anteriores à independência, significam que o mercado capitalista 

se manteve o mais importante para Moçambique” (Brochmann e Ofstad, 1990: 22). 

 O IV Congresso da Frelimo, realizado em 1983, foi uma das ocasiões do despertar 

para a necessidade de um exame substancial da estratégia económica de desenvolvimento 

implementada na década anterior. Direta ou indiretamente, neste Congresso, admitiu-se o 

fracasso da estratégia socialista. Como consequência, criaram-se condições para a 

renovação e a própria manutenção da FRELIMO e do seu governo. Foram diversas as 

causas mencionadas para o fracasso da estratégia. Em termos de conteúdo aludia-se que a 

tentativa de eliminação das forças económico-sociais que beneficiavam as minorias tinha 

provocado resistências violentas, interna e externamente, com consequências trágicas 

para a maioria da população moçambicana. Nas décadas de 1980 e de 1990, uma parte 

relevante dos conflitos e da guerra emergiu de fatores políticos conjunturais, de ordem 

regional e internacional. Mas seria incorreto subestimar a destruição que a guerra causou 

na economia. Também, faria pouco sentido continuar a acreditar numa estratégia de 

orientação socialista (Francisco, 2003 in Santos & Trindade, orgs., 2003). 

                                                           
38

 No caso da República Federal Alemã (RFA), as relações mantiveram-se tensas em consequência de 

Moçambique reconhecer a existência das duas repúblicas alemãs, mantendo relações estreitas com a 

República Democrática Alemã (RDA). 
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 A destruição de infraestruturas atingiu proporções alarmantes. Bruck (2000) apud 

Mosca (2005: 217) faz uma análise sobre os efeitos da guerra em Moçambique, dos quais 

se destacam os seguintes dados estatísticos:  

 

 “Moçambique chegou a ter 40% da população em situação de 

deslocados de guerra; as despesas militares chegaram a representar entre 

12 e 18% do PIB e entre 18% e 26% das despesas públicas; a dívida 

externa aumentou em 500% entre 1984 e 1992; entre 1985 e 1993 

(período mais violento do conflito) 63% do investimento direto foi 

cancelado ou não se iniciou; o número de deslocados e de refugiados nos 

países vizinhos alcançou mais de 40% da população moçambicana; 

estima-se em perto de 180 mil moçambicanos exilados em 1986, 

principalmente na RAS, no Zimbabwe, na Zâmbia e na Suazilândia”. 

 

 Saliente-se que, segundo alguns analistas, o objetivo da guerra, movida pela 

RENAMO, tinha como fim a desestabilização social, a retirada de qualquer possibilidade 

de recuperação económica e, sobretudo, o aniquilamento da experiência “socialista” em 

Moçambique. Em consequência, a pobreza cresce e a urbanização aumenta rapidamente. 

Em termos humanos, de acordo com Green (1991: 15), 

 

 “o custo inicial, a nível nacional, segundo percentagens de pobreza 

absoluta, estava para cima de 60% e, provavelmente, para cima de 67% 

nas zonas rurais. A estimativa da Unicef sobre o número de mortes no 

período entre 1980 e 1989 são na ordem de 1000000 – metade são bebés e 

crianças que teriam vivido caso tivesse continuado a expansão, de 1975 a 

1980 dos cuidados básicos de saúde de assistência primária a crianças e 

mães e o associado declínio da taxa de mortalidade”. 

 

 Quanto às questões de forma, se a estratégia de desenvolvimento, estabelecida no 

III Congresso, assumia-se como correta (A. M. Serra, 1993: 167), a FRELIMO optou por 

escrever direito por linhas tortas. O sistema de planeamento central, “top-down”, revelou-

se economicamente ineficaz e insustentável, pois foram efetuados vários investimentos 

avultados sem resultados positivos. Foi por isso que a FRELIMO admitiu o fracasso das 

políticas adotadas para o desenvolvimento e sentiu a necessidade iminente de pedir 

empréstimos internacionais, face à crise alimentar, e, portanto, para se reintegrar e 

reconciliar-se com o sistema económico internacional dominante: o capitalismo. 

 A chefia política começou a confrontar-se com a necessidade de imprimir uma 

outra orientação à estratégia global de desenvolvimento. A redefinição de alianças e de 
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alinhamentos internacionais já vinha sendo equacionada, pelo menos desde 1982
39

. É no 

quadro desta nova política que se tem de entender o ´Acordo de Não-Agressão e Boa 

vizinhança´, conhecido por Acordo de N´komati, celebrado com a África do Sul do 

apartheid, em Março de 1984. 

 Parte integrante do reposicionamento do país foi também a decisão de aderir aos 

Acordos firmados na Conferência Monetária e Financeira das Nações Unidas, que teve 

lugar em Bretton Woods, Newpshire, em 22 de Julho de 1944, e naturalmente, obedecer 

ao Plano de Ajustamento Estrutural (PAE) definidos pelo Banco Mundial e pelo FMI. 

Segundo Abrahamsson & Nilsson (1994: 110), as reformas representaram também 

importantes ajustamentos nas relações externas. A cooperação, até 1983, resumia-se aos 

países socialistas, aos nórdicos e alguns países africanos.  

 Mosca (2005: 247) diz que as alterações na cooperação podem caraterizar-se pelos 

seguintes aspetos: os países ocidentais ocuparam o lugar das economias socialistas; o 

setor privado trocou as empresas estatais como principal recetor de recursos; as agências 

não-governamentais da sociedade civil (principalmente ONGs de desenvolvimento, 

organizações religiosas, etc.) assumiram parte do protagonismo do Estado, das Empresas 

e das agências públicas. A cooperação certificou-se como instrumento para pressionar as 

mudanças políticas internas e introduziu diversas formas de colaboração e de 

coordenação entre o governo e as agências de cooperação. 

 A partir de 1984, surgiram dezenas de ONGs com projetos diferentes, tanto 

humanitários como de desenvolvimento, nas diversas zonas do país. Muitas buscavam 

aplicar as suas preferências quanto ao local, formas de atuação e conceção de 

desenvolvimento. As complicações de coordenação foram grandes, principalmente 

porque, também internamente, existiam obstáculos técnicos e de políticas específicas. 

Muitas ONGs encetaram o recrutamento de quadros superiores do Estado, a quem 

pagavam várias vezes mais o salário recebido na função pública, regra geral pagos em 

dólares; a partir de meados da década dos anos de 1980, começou a “sangria” de técnicos 

superiores das burocracias moçambicanas. Surgiram também ONGs moçambicanas, seja 

de forma autónoma, seja relacionadas com organizações internacionais. 

 Podemos considerar que as fundamentais reformas, que se verificaram após a 

independência, foram as seguintes: transformação de propriedade de uma grande parte da 

                                                           
39

 Abrahamsson & Nilsson (1995: 104) referem que, em Agosto desse ano, numa sessão do Comité Central 

da FRELIMO, foi tomada a decisão de se adotar uma nova política externa, baseada no princípio de fazer 

mais amigos e menos inimigos´. Esta alteração ocorreu da recusa da União Soviética em providenciar 

maior apoio económico e militar a Moçambique e dos sinais evidentes de uma viragem profunda na própria 

política exterior de Moscovo. 



                   

                              115 

 
 

economia “moderna” em consequência da estatização do tecido empresarial e dos 

serviços; alterações expressivas, até 1983, dos parceiros externos e alguns novos 

elementos nos mecanismos das relações internacionais; melhorias nas áreas sociais, que 

foram notáveis, não obstante os aspetos críticos referidos. 

 

1.3. O Contexto Sociopolítico e Económico na Era Capitalista (1985 - 2015) 

Em Junho de 1985, o Banco Mundial aprovou o primeiro pacote de 45 milhões de 

dólares, um mês após o Governo ter começado, ainda que receosamente e a título 

experimental, as primeiras medidas de liberalização dos preços de certos produtos 

alimentares, principalmente frutas e vegetais. Abruptamente, os mercados públicos 

ficaram cheios de produtos, num sinal claro de que, até então, grande parte da 

comercialização se fazia à margem do controlo oficial dos preços ao consumidor. 

 O ano de 1985 foi, portanto, de despenalização dos preços de mercado, da 

supressão do mercado paralelo de produtos básicos (alimentares e não alimentares) e do 

reconhecimento das relações de mercado em conformidade com as leis da oferta e da 

procura. A partir de 1987, o processo de restruturação, isto é, a transformação da 

economia socialista centralizada numa economia de mercado capitalista, alcançou um 

enquadramento sistemático e amplo, com a introdução do Programa de Reabilitação 

Económica (PRE), apoiado financeiramente pelas IBWs. 

 O lançamento do PRE, em 1987, serviu de contrapartida para a aquisição dos 

créditos indispensáveis à recuperação de uma economia arruinada pela guerra e por 

outros fatores a que já fizemos referência atrás. Inicialmente, o PRE propunha-se a conter 

a crise económica, ampliar a eficácia económica e a produção e diminuir os défices 

internos e externos. O PRE representou a adesão de uma nova ideologia que, em breve, se 

tornaria preponderante em todo o mundo: o neoliberalismo. Com as ulteriores medidas de 

liberalização dos preços, de redução do défice orçamental, de privatização das empresas 

estatais e de corte radical nas despesas sociais, o país entrava irreversivelmente na senda 

de uma economia de mercado capitalista (Mosca, 2005). 

 O novo modelo económico corresponde, em regra, a uma superestrutura política 

assente na democracia representativa multipartidária e na tripartição dos poderes do 

Estado, pelo que havia que preparar o caminho para as reformas constitucionais que as 

circunstâncias ditavam. Paralelamente à intensificação dos esforços diplomáticos visando 

pôr fim ao longo conflito armado em que o país estava submerso, aprovou-se uma série 

de medidas legais e institucionais com a clara finalidade de, por um lado, facilitar a 

prossecução desse objetivo e, por outro, conquistar a confiança dos países centrais e das 
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organizações humanitárias internacionais. Para tal foram feitas desvalorizações contínuas 

do metical, aumentaram-se os impostos sobre o rendimento e reduziram-se gastos do 

Estado; começou-se a controlar o crédito e a criar uma melhor interação entre o salário e 

a produtividade; o setor privado, agrícola e industrial passou a ser apoiado e tomado 

como uma prioridade; o investimento estrangeiro foi convidado e estimulado a investir no 

país (Francisco, 2003 in Santos & Trindade, orgs., 2003). 

 O ritmo imposto pelo processo interno de restruturação económica capitalista e a 

precipitação dos acontecimentos no leste da Europa, conduzindo à queda dos regimes 

socialistas, tive, como se esperava, um efeito determinante nas transformações ocorridas 

ao nível da superestrutura política e ideológica. A revisão constitucional, que iniciou por 

ser uma medida de propósitos limitados, com o simples objetivo de adaptar a Lei 

Fundamental à realidade da economia de mercado – ou, no dizer dos deputados da 

Assembleia Popular, “de adequá-la aos novos desafios do estabelecimento do consenso 

nacional para a normalização da vida do país”
40

 – deu, afinal, lugar à aprovação de uma 

Constituição inteiramente nova. 

 A nova Constituição (1990) reconheceu formalmente o fim da designição 

República Popular de Moçambique para República de Moçambique e a troca do sistema 

de economia centralmente planificada pela economia de mercado. Do regime político ao 

sistema de governo, do catálogo dos direitos fundamentais à organização judiciária, a 

nova Constituição tem pouco em comum com a de 1975. Com o novo quadro 

constitucional aprovado e com o PRE, seguindo o compasso das regras ditadas pelas 

IBWs, era essencial, por um lado, proceder a uma reforma da legislação ordinária, de 

modo a conciliá-la com os novos princípios e normas da Constituição e, por outro lado, 

estimular os negociadores que, sob mediação da Comunidade de Santo Egídio, em Roma, 

procuravam alcançar o almejado AGP, que a 04 de outubro de 1994, foi assinado entre o 

governo e a RENAMO, pondo cobro a um conflito armado que durava havia 16 anos. 

 Por sua vez, o PRE foi transformado em Programa de Reabilitação Económica e 

Social (PRES), reforçando a questão social. Todavia, O PRE é um programa de 

estabilização e ajustamento estrutural igual aos que foram implementados, a partir da 

década de 70, na história dos países da África subsaariana. Foi em consequência de 

incalculáveis manifestações de descontentamento (greves e mobilização de cidadãos e 

trabalhadores), que tiveram lugar nas principais cidades que, em 1990, se deu a 
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 Moção de Saudação ao Comité Central do Partido Frelimo, à Comissão Central e a todo o povo 

moçambicano, de 2 de Novembro de 1990, publicada no Boletim da República, I Série, nº 44, de 5 de 

Novembro de 1990. 
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transformação do PRE em PRES. O fim do regime de partido único e a efetivação das 

eleições inspiravam a necessidade de reconquista de algum tipo de apoio popular da 

FRELIMO e do seu governo. O PRES, que introduziu preocupações sociais no 

ajustamento estrutural, procurava assim proteger o poder, legitimá-lo e preparar as 

condições para a vitória eleitoral da FRELIMO (Mosca, 2005).  

 Além da perspetiva económica e social, o PRES deve ser visto também na 

componente política. O processo de paz, o combate contra os abusos dos direitos 

humanos, o fim do regime único e o início da democratização, são componentes da 

globalidade do processo, onde o PRE (visto estritamente como um modelo económico) é 

apenas uma parte. O processo de paz e a democratização são partes das agendas negociais 

entre as Instituições Financeiras Internacionais (IFI) e os governos ocidentais.   

 O decurso de reformas foi acompanhado com o multipartidarismo, a possibilidade 

do surgimento de ONGs de diferentes formas de organização e articulação da sociedade 

civil. As mudanças políticas e a privatização das empresas estatais não tinham apenas por 

finalidade uma suposta vantagem da eficácia económica; propunham-se retirar das 

burocracias as forças políticas protetoras de um Estado mais interventivo na economia e 

limitar o poder dos monopólios para facilitar a atividade privada. A democratização 

também termina por ser, neste contexto, uma forma de começar com alternativas de 

poder, grupos de interesses e lobbies que pressionem o Estado a aplicar as reformas 

económicas no âmbito do ajustamento estrutural. A aliança IFI - capital externo + capital 

interno, intermediados pelo Estado, materializa-se através das linhas de crédito, dos 

financiamentos e dos programas de ajuda que dirigem os recursos para fins previamente 

determinados; por exemplo, os recursos da USAID eram exclusivamente destinados ao 

setor privado (idem). 

 A sociedade civil começou a estruturar-se em organizações de diferentes padrões 

para defesa de interesses coletivos tanto de natureza económica, como social e política. 

Emergiram associações empresariais, organizações de mulheres empresárias, de 

vendedoras nos mercados informais, ONGs com variados objetivos
41

, novas religiões, 

associações culturais, etc. Estas organizações de auto-organização floresciam em zonas 

mais periféricas, lá onde as ajudas externas são menores e os serviços públicos funcionam 

mal ou mesmo não existem. Por isso, a emergência de OSCs não deixa de estar associada 

à ineficácia e às debilidades do Estado. 

                                                           
41

 Durante o conflito, as ONGs tinham como objetivo central a ajuda e programas de emergência 

humanitária; após os Acordos de Paz, a vocação destas organizações passou a ser a de realização de 

projetos de desenvolvimento. 
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 É também importante averiguar se as novas organizações não formam muitas 

vezes um meio “camuflado” para a aquisição de rendimentos individuais através de 

formas pouco claras ou beneficiando-se de posições de privilégio. Alguns autores, como é 

o caso de Hanlon, censuram as ONGs pelo facto de servirem como um instrumento 

utilizado para que alguns tenham acesso a recursos da cooperação. Ele sustenta críticas 

como as seguintes: “as ONGs atuam apenas onde existem fluxos de dinheiro (funcionam 

com recursos dos doadores); concentram as suas atividades nas capitais; existem muitos 

casos de ineficiência” (Hanlon, 1996: 53). Hanlon (1991) alude ao envolvimento ou 

aceitação pelas ONGs de regras de jogo pouco claras nas relações com a burocracia e 

com funcionários do Estado. Refere-se igualmente às ONGs como os novos missionários 

e como instrumentos de um processo de recolonização (neocolonialismo) e ainda, em 

alguns casos, como instrumentos das políticas de alguns países e das IBWs. 

 Mosca (2004) faz a seguinte pergunta: “quem ajuda quem?” Entre outras 

argumentações apresentadas, destaca-se o seguinte: uma análise direta sobre os projetos 

de cooperação e de ajuda lograria revelar números interessantes. Por exemplo, do 

montante total dos projetos, quanto reverte/beneficia diretamente os países beneficiários, 

depois de retirados os salários pagos aos técnicos, o valor acrescentado que fica no país 

de origem dos equipamentos e dos insumos essenciais para o andamento dos projetos, os 

estudos e consultorias ordinariamente pagos a empresas externas, os gastos em transporte, 

etc. Embora os estudos de caso não possam ser generalizados, existem exemplos onde 

mais de 70% do valor dos projetos regressa ou não chega a sair dos países doadores. 

 Estas críticas devem ser matizadas, referindo-se a que nem todos os casos são 

idênticos, devendo-se salvaguardar que muitas ONGs têm um desempenho, objetivos e 

formas de atuação desejáveis e contribuem positivamente no processo moçambicano. 

 O fim da era do “puritanismo” e da disciplina rígida (de “ferro”) da FRELIMO e 

do Estado, ligado às dificuldades de conseguir recursos parcos no mercado, aos baixos 

salários e às possibilidades de alternância do poder, acelerou a corrupção. O PRE era 

também uma ocasião para o PRI («Programa de Reabilitação Individual») e a corrupção 

surge em valor e bastante “socializado” em alguns níveis da nomenklatura. Casos de 

corrupção de “alto nível”
42

 e envolvendo milhões de dólares começaram a ser comuns na 

década dos anos 1990. 

                                                           
42

 Mosse (2004: 4), referindo Andvig et al. (2000), considera a corrupção de “alto nível” (grande 

corrupção), aquela que é praticada pelos responsáveis políticos das hierarquias superiores das burocracias 

“que exploram as suas posições para extraírem subornos das corporações nacionais e internacionais, 

apropriando-se dos pay-offs de contratos, ou desviam largos montantes de dinheiro público para contas 
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 Hanlon (2002) aponta vários casos de financiamentos não reembolsados, 

privatizações e negócios envolvendo empresas cujos proprietários eram (ou tinham sido) 

altos funcionários da FRELIMO e do Estado. A promiscuidade entre a política e os 

negócios é sabida. Ele refere-se aos processos de privatização e surgimento de novos 

bancos, indica quem são os principais investidores e relaciona os dirigentes desses bancos 

com o poder, com ex-ministros e com organizações (ONGs, fundações, associações, etc.), 

criadas por pessoas da nomenklatura.  

 Pitcher (2000: 163) refere as mesmas relações. Ambos os autores denunciam 

“connections”
43

 em redor do processo de privatização entre altos responsáveis da 

FRELIMO com o investimento externo, o acesso privilegiado a financiamento, casos de 

fraude comprovada e créditos não devolvidos às instituições financiadoras. Existem 

evidências de que algumas das grandes fortunas emergentes em pouco tempo pertencem a 

alguns dos altos dirigentes da FRELIMO. 

 Abrahamsson & Nilson (1994: 291-294) procuram apresentar as causas da 

corrupção: 

  - a primeira assenta na justificação histórica que “implica uma visão da 

corrupção como um fenómeno quase inevitável durante um certo momento do 

desenvolvimento social”; 

  -  a segunda refere-se à falta de escrúpulos dos funcionários devido aos salários 

baixos, ao que Gorran Hydén chama de “economy of affection” onde “a família e o clã 

impõe exigências àqueles que ocupam cargos políticos, posições importantes ou que têm 

somente um emprego numa atividade privada ou pública, de tirar tantos recursos quanto 

possível dessa posição – para repartir numa esfera familiar grande. Isto verifica-se em 

alto grau na sociedade moçambicana” (Gorran Hyden apud Abrahamsson e Nilsson, 

1994: 292); 

 -  a terceira, militantes e funcionários públicos, dececionados com o falhanço dos 

ideais e da revolução, olham para o futuro com preocupação, pois as eleições podem 

                                                                                                                                                                             
bancárias localizadas no exterior”. Em contrapartida, a corrupção de “baixo nível” ou de rua, é aquela que 

os cidadãos experimentam dia a dia, nomeadamente na administração pública, nos serviços como hospitais, 

escolas, locais de licenciamento de atividades comerciais, polícia, alfândegas, autoridades fiscais, etc. O 

mesmo autor acrescenta sobre a funcionalidade entre os diferentes níveis de corrupção: “A corrupção 

política (alto nível) e a corrupção burocrática (baixo nível), tendem a seguir de mãos dadas. A corrupção 

política é usualmente suportada por uma corrupção burocrática amplamente disseminada, numa pirâmide 

invertida de extração. A corrupção nos altos níveis é contagiosa para os níveis inferiores da administração 

pública, dado que estes vão seguir os exemplos predatórios dos seus dirigentes (principais) ou seguirem as 

suas instruções”. 
43

 As relações pouco transparentes são referidas em Moçambique como “connections”. 
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significar a perda do poder, o que reduzia o tempo para que as economias familiares 

fossem “salvas”. 

 Para Mosse (2004), a criação da burguesia tem estado assente no saque de fundos 

públicos, através das privatizações, da compra de empresas privatizadas a custos baixos, 

da obtenção de créditos não reembolsados e suportados pelo orçamento público, da 

retenção de comissões avultadas, no desvio de fundos, das facilidades concedidas às 

empresas e dos processos de licenciamento, do tráfego de informação privilegiada (por 

exemplo sobre a privatização). 

 Vários autores emitem opiniões sobre os programas das IBWs. Em Moçambique 

um dos principais é, como vimos, Hanlon (1996: 103), que diz: 

  

 “(…) a estabilização e o reajustamento tiveram efeitos 

catastróficos e a estratégia das IBWs simplesmente não criaram 

crescimento numa economia de pós-guerra como a de Moçambique. A 

pobreza cresceu juntamente com o enorme alargamento do fosso entre 

ricos e pobres. A economia tornou-se dependente das importações, 

sobretudo de produtos de luxo, mas também dos produtos essenciais. A 

produção industrial está a cair”.  

 

 O governo moçambicano tem mostrado uma habilidade e vontade excecionais de 

substituir a racionalidade marxista-leninista pela racionalidade do mercado-livre 

globalizado. Apesar de serem sistemas económicos bastante diferentes, tanto a estratégia 

marxista como a do mercado-livre global transmitem uma visão de modernidade 

universalista ou unitária bastante simplista e de fácil assimilação, sobretudo porque 

ambas se preocupam pouco com a diversidade histórica e cultural da sociedade. Sobre 

isto, Castel-Branco (1994: 147) defende que, 

 

  “Nem o PPI, nem o PRE encontraram respostas práticas e 

balanceadas para a relação entre o Estado e o sector privado, e para a 

orientação do processo de acumulação económica […]. Com o PPI, o 

único centro oficial de acumulação económica era o Estado, que para tal 

usava o mecanismo de planificação centralizada. Com o PRE, não só se 

deslocou o centro de acumulação para o sector privado, como a 

privatização foi entendida como solução final para a ineficiência 

empresarial”. 
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1.3.1. Democracia, Multipartidarismo e Neoliberalismo 

 Esta fase histórica que passamos a analisar correspondeu à substituição de uma 

lógica de confrontação armada, por uma lógica de confrontação política, embora estejam 

a acontecer alguns focos de instabilidade político-militar, o que, infelizmente, gera 

incertezas, desespero por parte das populações e de toda a sociedade civil. É a época de 

execução das mudanças estruturais e institucionais arquitetadas na parte final da fase 

anterior; época de relativo crescimento económico, dentro dos condicionalismos impostos 

pela globalização hegemónica. É, também, no prosseguimento da abertura política 

proporcionada pela adoção da nova Constituição da República e pelo fim do conflito que 

se assistiu à emergência das ONGs, destacando-se as que inscreveram, como propósito de 

atividade, a defesa e a promoção dos direitos humanos – seja dos chamados direitos da 

primeira geração, seja dos direitos de segunda e terceira geração – e que integram a 

embrionária sociedade civil moçambicana
44

. 

 No plano das reformas estruturais da economia, as políticas direcionadas para a 

redução da inflação e dos desequilíbrios macroeconómicos conseguiram resultados 

positivos, como é geralmente reconhecido. Mas também se assinala, com preocupação, 

que, em termos de desenvolvimento humano, o país continua muito longe de atingir 

números considerados satisfatórios. De acordo com os indicadores do PNUD (1999)
 45

., 

em Moçambique, cerca de 60% da população vivia ainda abaixo do limiar de pobreza, 

menos de 40% tinha acesso aos serviços de saúde, e só 44% era alfabetizada. 

 Depois da assinatura do Acordo Geral de Paz (AGP), em 1992, foram dados 

passos positivos rumo à democracia e ao respeito dos direitos humanos. A sociedade civil 

está organizada de uma dada maneira para a defesa dos seus interesses, embora sejam 

basicamente organizações de natureza económica e humanitária. Estes progressos 

possibilitaram a atribuição do estatuto de “boa governação” ao governo moçambicano. 

Como consequência, Moçambique era o 3º país da África subsaariana (ASS) que mais 

Apoio de Parceiros de Desenvolvimento (APD) tem recebido, depois da Tanzânia e da 

Etiópia (PNUD, 2003); era o 3º país africano com mais IDE, depois de Angola e Nigéria, 

ambos produtores de petróleo, e onde existe mais investimento privado medido em 

percentagem do PIB, depois de Angola e das Seicheles (Banco Mundial, 2003). Para 

Mosca (2004) de modo experimental e como ensaio de laboratório, os doadores 
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 Uma dessas OSCs moçambicana é a Liga Moçambicana dos Direitos Humanos (LDH). 
45

 UN Resident Coordinator Annual Report, 1999. 
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assentaram custear os projetos de desenvolvimento, através do financiamento do 

orçamento público para que os investimentos correspondam às políticas internas. 

 Após mais de uma década de reestruturação socioeconómica e política profunda, 

Moçambique junta atualmente três ativos públicos preciosos: crescimento económico 

positivo, elevado otimismo do mercado, paz e estabilidade política, embora ameçados. 

Mas, também, Moçambique possui três passivos extremamente pesados: a evolução da 

pobreza constitui o fundamental mau comportamento do ajustamento em Moçambique, 

onde mais de metade da população vive em condições de pobreza absoluta; um 

endividamento externo que há quatro anos era quatro vezes maior que o PIB; um dos 

índices de desenvolvimento humano mais baixos do mundo. O crescimento económico 

tem sido assente particularmente nos setores exportadores, concentrado num grupo 

reduzido de atividades, e é territorialmente localizado. Os índices de desigualdade de 

distribuição da riqueza continuam sendo dos mais assimétricos da África Subsaariana 

(PNUD, 2003). Contrariamente, surge uma elite no quadro da aliança com o capital 

externo e que se serve do Estado como meio de acesso às oportunidades de negócio e de 

obtenção de rendimentos, formando-se basicamente uma elite de renda. 

 O Estado foi forte e propositadamente debilitado. Passou de uma economia 

centralizada e burocratizada, que marginalizava grande parte dos agentes económicos 

para um capitalismo selvagem, ineficaz e caótico, onde uma minoria é favorecida através 

de variados engenhos que geram funcionalidades com as fontes de recursos (capital 

externo, cooperação e ajuda) e com a burocracia, que arquiteta a distribuição de recursos 

tendo sempre em vista a reformulação e a hierarquização das bases sociais e a defesa do 

poder, sendo este o primeiro nos benefícios. A prestação de serviços básicos aos cidadãos 

é limitada pelas restrições financeiras impostas, fator que contribui para a pobreza e as 

desigualdades sociais (Mosca, 2005). 

 Moçambique, após o fim da guerra, desaproveitou uma oportunidade histórica de 

encetar um processo de crescimento económico com mais equidade social e espacial, com 

reestruturação efetiva da economia no sentido de priorizar o mercado interno e a 

satisfação das necessidades dos cidadãos, de construir o Estado que contribuísse para a 

construção da nação e instituir relações externas que protegessem os interesses dos 

cidadãos. Mas estes objetivos não são os das IBWs, que, no quadro do Consenso de 

Washington, têm feito de Moçambique, juntamente com as elites do poder a ela 

associadas, um caso de laboratório. Para as IBWs, bom desempenho da economia 

significa menos inflação, menor Estado, mais liberalização e privatização, mais 
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exportação e integração (subordinada) na economia internacional, maior abertura para a 

operação desregulada do capital e do investimento externo. E esses objetivos estão sendo 

alcançados no quadro do papel que Moçambique tem vindo a desempenhar na divisão 

regional do trabalho e na utilização deste exemplo para a legitimação das políticas do 

FMI e do Banco Mundial (idem). 

 A legitimidade do Estado é outro aspeto que as IBWs buscam impingir através da 

democratização das sociedades. A democracia é entendida, no seu sentido restrito, como a 

existência de uma aparente liberdade de imprensa e de expressão, maior respeito pelos 

direitos humanos, pela realização de eleições, pela existência de muitos partidos e pela 

liberdade de associação. Parece pouco realista falar e aplicar sistemas democráticos “à 

ocidental”, em sociedades com alto índice de analfabetismo, com fracas comunicações e 

sistemas de informação limitados, com pouca tradição de organização da sociedade civil 

e onde se conservam as formas de poder “tradicionais”. De uma forma positivista, pode 

argumentar-se que estes processos representam avanços em relação às formas ditatoriais e 

oligárquicas então prevalecentes. 

 A pobreza, as desigualdades, a fome e a doença são tratadas de forma paliativa, 

com medidas pontuais e descoordenadas e com poucos recursos; em contrapartida, existe 

muita literatura cinzenta, permanentes reuniões internacionais, viagens presidenciais e 

declarações de intenções que difundem supostas prioridades no combate à pobreza. A 

corrupção é timidamente criticada porque, na realidade, é considerada um mal menor, ou 

mesmo uma necessidade para a reconfiguração dos grupos sociais que suportam os PAE e 

para a criação acelerada de um empresariado e de uma elite política nacionais dependente 

e submissa (idem). 

 

1.3.2.  Crescimento Económico sem Desenvolvimento Sustentável 

 Os desafios do século XXI são ilimitados e detêm contextos internacionais não 

favoráveis para a ASS e também para Moçambique, pelo menos a médio prazo. Os 

capítulos anteriores mostraram que a estrutura económica, o desenvolvimento atual das 

sociedades, a natureza das relações externas e o processo da globalização constituem 

individualmente e configuram globalmente contextos de médio prazo que indicam a 

continuidade dos principais elementos caracterizadores da situação socioeconómica e 

política moçambicana. 

 A atual estrutura foi formatada principalmente durante os últimos 150 anos, está 

integrada no que Wallerstein (1990) designa “economia-mundo”, com um modelo 
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económico dominante que cria hierarquias nas sociedades, regiões e continentes, e dita 

políticas que reproduzem os mecanismos de acumulação cada vez mais centralizadas no 

quadro de relações de funcionalidade (dependência), que subordinam o desenvolvimento 

dos povos a uma crescente minoria de interesses económicos e políticos. 

 As políticas económicas sempre procuraram integrar Moçambique no quadro de 

lógicas e objetivos cujo centro de interesses se localiza no exterior e onde as variáveis 

endógenas tiveram e têm um grande efeito sobre o comportamento da economia e dos 

agentes económicos. Internamente, os setores tradicionais foram sujeitos à influência de 

variáveis que não dominavam e que, devido às crises e conflitos persistentes, estiveram 

sujeitos a oscilações e instabilidades produtivas e sociais que conduziram à pobreza 

absoluta de uma elevada percentagem da população.  

 Moçambique, por razões políticas e por resultado das opções económicas, 

manteve-se refém das relações externas: primeiro com Portugal e com os países da 

região, sobretudo da África do Sul; depois, relativamente aos financiamentos e aos apoios 

do bloco socialista; finalmente, refém das organizações financeiras internacionais que 

condicionam os financiamentos às políticas sugeridas pelas IBWs. Esta subordinação 

refletiu-se na configuração de uma estrutura económica extravertida, dependente em 

termos tecnológicos e financeiros, na formação de relações intersectoriais de baixa 

intensidade considerando a verticalização setorial
46

 (Mosca, 2005). 

 Segundo Fauvet e Mosse (2004), os países desenvolvidos têm grande 

responsabilidade pelo facto de a cooperação não ter ajudado para a diminuição ou saída 

da crise. A implementação de projetos sem que estes se tenham adaptado às necessidades 

das populações também é da responsabilidade dos doadores. Existiram grupos 

económicos e países que mantinham relações com a FRELIMO e com a RENAMO em 

plena guerra. O volume da ajuda (mesmo a humanitária) está diretamente relacionado 

com as alianças externas e com o bom desempenho do governo na aplicação do PAE. 

 As políticas e imposições assimétricas que as IBWs impõem aos PvDs refletem-se 

negativamente nestas economias. Os subsídios dos PDs para a agricultura e exportações 

deturpam os mercados e fazem com que os produtos dos países pobres deixem de ser 

competitivos. Enquanto se impõe a liberalização do setor externo nestes países, os PDs 

mantêm elevados protecionismos. O compromisso de afetar 0,7% do PNB dos PDs para a 
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 Verticalização no sentido de as fileiras produtivas não possuir muitas relações horizontais 

(intersectoriais). 
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ajuda pública em prol do desenvolvimento (APD) nunca foi alcançado
47

, antes pelo 

contrário decresceu na última década do século XX (PNUD, 2003). 

 Os doadores e a maioria das ONGs têm dificuldades de introduzir as suas 

propostas de cooperação nas políticas dos governos recetores, o que implica que muitos 

dos projetos tenham consequências pontuais, de curto prazo, e produzam mecanismos de 

dependência externa nos sistemas de produção e nos hábitos de consumo das populações 

abrangidas. Outros exemplos poderiam ser colocados. Em resumo, muitas das 

transformações consideradas imprescindíveis para que a cooperação concorra para o 

desenvolvimento dos países pobres, compete aos países desenvolvidos realizá-las. 

Segundo Mosca (2004), nada aponta que os objetivos para o 3º Milénio tenham 

encontrado as estratégias para mudar substancialmente a situação atual da cooperação e 

das relações externas mundiais
48

. 

 As relações externas tanto podem estimular como formar um obstáculo ao 

desenvolvimento. A configuração da estrutura económica moçambicana teve como base 

mecanismos que transportam recursos para o exterior, a criação de mais dependência, o 

surgimento de alianças que desligam as elites das expetativas e problemas reais dos 

cidadãos e a persistência de padrões de acumulação centralizados no setor externo da 

economia. Estes aspetos estiveram presentes antes e depois da independência e sofreram 

em cada fase processos de aprofundamento. A cooperação, o financiamento e o 

investimento externos com políticas internas desajustadas intensificam as 

disfuncionalidades das economias recetoras e aprofundam a estrutura dependente
49

. 
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 Poucos países ultrapassam os 0,35% (metade do compromisso) para a APD, PNUD (2003). 
48

 Os oito Objetivos do Desenvolvimento Milénio resumem-se/resumiam-se nos seguintes pontos: reduzir a 

pobreza e a fome; alcançar o ensino primário universal; promover a igualdade de género; reduzir a 

mortalidade infantil; melhorar a saúde materna; garantir a sustentabilidade ambiental; reforçar a parceria 

entre países ricos e pobres. Na visão de Mosca (2004), estes objetivos “demostram claramente que não 

existe uma perspetiva de desenvolvimento económico e social, mas sim a tentativa de redução dos 

principais sintomas da pobreza, existindo a virtualidade de incentivar os países e a comunidade 

internacional para a conjugação de esforços com o objetivo de reduzir os principais problemas das 

sociedades pobres. Os objetivos do 3º milénio e as propostas sugeridas também podem ser interpretados 

como fazendo parte de um pacote de medidas pontuais e não contextualizadas em políticas de 

desenvolvimento global”. 
49

 As relações externas constituem um tema interminável de debate que teve início em meados do século 

XX com as contribuições dos cientistas da CEPAL e de outros autores como Gunter Frank, Immanuel 

Wallerstein, NormanLong, Paul Baran, Paul Sweezy, Samir Amin, Teotónio dos Santos e outros. Mosca 

(2004) refere que, para mudar as relações externas, é necessário introduzir profundas reformas nas políticas 

internas dos países desenvolvidos e em desenvolvimento. No caso dos países pobres, as transformações 

estruturais da economia são uma das condições necessárias para a mudança da natureza do relacionamento 

que subalterniza e reproduz os mecanismos de dependência configurados durante a colonização e 

aprofundados depois das independências. Se não é possível a desconexão, termo de Samir Amin (1988) 

para designar a manutenção das relações apenas quando estas interessam aos países em desenvolvimento, 

então é importante fazer com que o setor externo interfira positivamente no desenvolvimento dos países. 
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 Um dos dilemas da atualidade é a rutura com as políticas económicas anteriores. 

Mudar de políticas implica necessariamente mudanças na distribuição de recursos, nos 

grupos sociais favorecidos, nas relações e hierarquias dos poderes, e exige ajustes nos 

padrões de acumulação com efeitos a longo prazo. Estas implicações são geralmente 

acompanhadas de fortes tensões e reações dos grupos sociais que veem limitados os 

benefícios e as acessibilidades inerentes aos privilégios. As mudanças de políticas apenas 

têm efeitos a médio e longo prazo, sendo, por isso, necessário que haja estabilidade 

política e constância nas escolhas e estratégias económicas e sociais; isto, em democracia, 

com as possibilidades de alternância, pode ser difícil.  

 As elites nacionais possuem um papel decisivo; a aliança principal destas deveria 

ser com os cidadãos, com o país (e não com o capital externo) e o Estado utilizado como 

um instrumento de defesa dessa aliança. Isto significa que as elites, tanto político-sociais 

como económicas, têm de ser nacionalistas e possuir posicionamentos éticos ajustados; 

para o efeito, é necessário que o sistema democrático possua mecanismos de controlo e 

fiscalização eficientes sobre as burocracias e sobre as atividades económicas. A corrupção 

e as alianças pouco transparentes não contribuem para a construção da Nação e para 

atenuar os elementos de conflito da sociedade (Mosca, 2005). 

 O segundo dilema é que estas mudanças, sobretudo as económicas, encontrariam 

uma forte oposição das organizações financeiras internacionais que mantêm 

ortodoxamente os PAE, independentemente dos resultados. Estas organizações resistem 

de forma radical aos cortes dos financiamentos externos e influências sobre os governos 

dos países desenvolvidos para alterações bilaterais e a APD
50

. 

 É muito difícil que os PvDs, como Moçambique, sem capacidade de gerar 

recursos externos suficientes para garantir o desenvolvimento “independente”, consigam 

resistir a ruturas de relacionamento com as principais instituições do sistema financeiro 

internacional. Este dilema pode inviabilizar as escolhas nacionais de desenvolvimento; as 

medidas, que têm por objetivo iniciar mudanças estruturais, deveriam acontecer 

paulatinamente no quadro de um amplo consenso interno e sem conflituar diretamente 

com as forças dominantes externas (idem). 

 Lula da Silva disse que, 
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 É sobejamente conhecida a “influência” das IBWs sobre outras organizações internacionais (sobretudo a 

OMC), sobre os bancos regionais, sobre os clubes de negócios da dívida e as cooperações bilaterais entre 

governos. Stiglitz (2002) afirma: “(…) a condicionalidade, a imposição de múltiplas condições, algumas 

frequentemente de natureza política, como pré-condição da ajuda, não funciona, não conduz a políticas 

melhores, a mais crescimento, a melhores resultados. (…) Ainda pior, a condicionalidade tem 

comprometido os processos democráticos”. 
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 “Para o caso de Moçambique, que tem cerca de 40% do orçamento 

financiado por doações dos países desenvolvidos, sobretudo da Europa, 

isso faz com que o país tenha menos mobilidade do que um país cujo 

orçamento não depende de doações”, e ainda acrescentou que “ao invés 

de vermos isso como um problema, temos que encarar isso como um 

desafio e começar a discutir a lógica para que o país tenha o seu 

orçamento próprio a partir da sua realidade, da sua capacidade 

produtiva, da sua capacidade de pensar e de estudar” (Jornal «O País», 

23/11/2012). 

 

 Há economistas que defendem que as desigualdades promovem o crescimento 

económico. Kuznets apud Mosca (2005: 508) dizia que o crescimento aumenta as 

desigualdades, numa primeira, fase e reduz as mesmas posteriormente. É a velha questão 

de primeiro crescer e criar riqueza para depois ser possível distribuí-la. Mas, na verdade, 

as relações e combinações entre crescimento e equidade são, teoricamente, todas 

possíveis. Nas condições de Moçambique, parece haver suficientes razões (pobreza, 

desigualdades, instabilidade social que podem criar de novo situações de conflito, etc.) 

que justificam soluções que procurem alcançar simultaneamente o crescimento com 

maiores níveis de equidade. Engelhard (2003: 28) afirma que “estas questões teóricas são 

verdadeiras, mas não contradiz, mesmo sob um ponto de vista estritamente económico, a 

ideia de fazer da luta contra a pobreza uma exigência imediata”. Por outro lado, afirma 

basear-se e aceitar apenas o princípio de primeiro crescer e depois distribuir, que é “estar 

a um passo de legitimar a economia da pobreza”. Por sua vez, Lula da Silva (2012)
51

 diz: 

"Crescer e distribuir ao mesmo tempo? Sim, é possível". 

 Em abono da verdade, Moçambique encontra-se presentemente numa 

encruzilhada delicada: ou investe na melhoria do desenvolvimento humano, assente num 

crescimento económico rápido, que o país regista, ou concentra-se e dá prioridade 

exclusivamente ao crescimento económico rápido, esperando que o desenvolvimento 

humano também acabe, eventualmente, por beneficiar dos dividendos de tal crescimento. 

A primeira alternativa – que achamos importante e justa – pressupõe o desenvolvimento 

de uma economia “virada para dentro”, como bem sugere Osman (1998: 86): “Uma 

economia nacional, em que o aumento da procura doméstica seja tão ou mais importante 

que as exportações. Um processo deste tipo exige um Estado diferente, um Estado que 

queira servir a população em vez de a controlar, um Estado que queira também distribuir 
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 Numa palestra em Maputo diante de membros do governo, de jornalistas, e do público em geral, cujo 

tema foi: “Moçambique: Desenvolvimento Sustentável”. In Jornal “Opais”, 20/11/2012. 
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recursos e não cobrar apenas impostos”. Moçambique poderá, também, enveredar por 

uma economia ´virada para dentro` (“out-in”
52

), esperar que o rápido crescimento 

económico melhore, eventualmente, o desenvolvimento humano da maioria da 

população. Mas tal opção foi já experimentada em Moçambique e o desfecho não podia 

ter sido mais trágico. 

 Assim, resta-nos esperar que as forças económico-sociais minoritárias, que 

atualmente controlam os recursos e as instituições, se tornem mais virtuosas do que as 

elites do passado; o que duvidamos, dada a avidez e a correria desenfreada para o 

enriquecimento ilícito e o nível de corrupção que se regista. A Procuradoria Geral da 

República de Moçambique, no ano de 2012, através do seu representante (Procurador 

Geral da República) observou:  

 

 “O Governo reconhece que o índice de corrupção está a aumentar 

no país, apesar dos esforços para o seu combate. No âmbito da celebração 

do dia Internacional de Combate à Corrupção, o Gabinete Central de 

Combate à Corrupção (GCCC) divulgou dados recentes que confirmam os 

relatórios do Centro de Integridade Pública e da Transparência 

Internacional, segundo os quais a corrupção está a aumentar no país. De 

Janeiro a esta parte, o Gabinete instaurou 619 processos criminais por 

corrupção, 188 dos quais com indícios fortes, implicando perto de 100 

funcionários públicos. Deste número, 75 foram julgados e 61 condenados, 

situação que preocupa a Procuradoria – Geral da República. Só este ano, 

a corrupção lesou o Estado em cerca de 200 milhões de meticais e apenas 

17 milhões foram recuperados” (Jornal “O Pais”, 07/12/2012). 

 

 Contrariamente à fantasia ideológica do mercado-livre global, o País precisa de 

mais governação e administração estatal. O problema não está em defender uma 

intervenção ativa do Governo e do Estado na economia e no desenvolvimento; outrossim, 

deriva da natureza, finalidade e métodos de tal intervenção. Como afirma Francisco 

(2003) in Santos & Trindade (2003: 174),  

 

 “a longo prazo a estabilidade das minorias nacionais irá ser 

condicionada por dois fatores principais. Por um lado, a capacidade real 

de substituírem a dependência e o endividamento externo por um forte 

mercado interno e um investimento amplo no aumento da procura interna, 

da produção e da produtividade nacionais. Por outro lado, o 

fortalecimento de ligações e de fluxos fortes e sustentáveis entre o 

                                                           
52 Expressão da nossa autoria. 
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crescimento económico e o desenvolvimento humano da população 

moçambicana no geral”. 

 

 Os ideais da modernidade, em que as três restruturações económicas – que se 

seguem – se inspiraram, revelaram um profundo desprezo pelas circunstâncias históricas, 

a diversidade sociocultural e os desafios de Moçambique no âmbito do desenvolvimento 

humano. Todas elas foram incapazes de estabelecer ligações e fluxos fortes, saudáveis e 

sustentáveis entre o crescimento económico e o desenvolvimento humano. 

 O primeiro processo (1930-1974) de restruturação económica, na verdade, o 

último da governação colonial portuguesa, fracassou porque a governação colonial 

portuguesa recusou-se a promover o progresso social da população em geral e, em 

particular, de uma burguesia nacional minimamente capaz de evitar que o corte do 

sistema colonial conduzisse à destruição do sistema de mercado capitalista desenvolvido 

em benefício principalmente de uma minoria branca. 

 A segunda restruturação, realizada pelo primeiro governo moçambicano (1975-

1984), distendeu a todo o país a experiência e a estratégia de desenvolvimento que a 

FRELIMO concebera durante a sua luta pela independência política, como Mondlane 

(1977) havia esboçado, que era promover o progresso económico e social assente em 

largas bases, suprimindo as forças socioeconómicas que favoreciam as minorias, através 

de um forte planeamento central. Esta estratégia fracassou, tanto na forma como no 

conteúdo. No conteúdo, porque o esforço de supressão das forças socioeconómicas que 

beneficiavam as minorias instigou violentas oposições, de inspiração interna e externa, 

com consequências trágicas para a população moçambicana. Quanto aos aspetos de 

forma, o sistema de planeamento central, de cima para baixo (“top-down”), revelou-se 

economicamente inoperante e insustentável. 

 A terceira restruturação económica (1985-1994) assentava em objetivos a atingir a 

curto prazo: reverter e ultrapassar as causas imediatas da crise económica e da guerra. 

Porém, para além da reforma económica, aconteceram também profundas reformas 

políticas, administrativas e legislativas, de entre as quais se destaca a troca do sistema 

monopartidário por sistema multipartidário. O governo chegou à conclusão de que o 

processo de monopolização e estatização da economia em nome do povo não levou à 

socialização do país, tendo, sem dúvida, centralizado poder suficiente na classe político-

administrativa. Neste contexto, o planeamento central, de cima para baixo (“top-down”), 

deu lugar ao planeamento de fora para dentro (“out-in”), em que as instituições e 
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representantes dos doadores internacionais passaram a desempenhar um papel ativo na 

direção e gestão económicas. 

 Decorridas estas etapas ou este tempo, de modo especial após a Independência, 

Moçambique foi atravessado por dois processos de mudança político-económica e social 

de sentido oposto: um, caracteristicamente revolucionário, ocorrido no período da guerra 

fria, por isso num contexto internacional de conflito entre dois sistemas antagónicos, 

determinando a rutura com “as estruturas de opressão e a exploração coloniais e 

tradicionais e da mentalidade que lhes está subjacente”
53

 e adotando a planificação 

centralizada (“top-down”) e administrativa da economia como estratégia de 

desenvolvimento; o outro, caracteristicamente reformador, adotado numa altura em que a 

guerra fria dava lugar a um período de détente (apaziguamento) e o neoliberalismo se 

tornava o modelo hegemónico de desenvolvimento, prosseguindo na atualidade o 

cumprimento dos Programas de Ajustamento Estrutural (PAE), da desregulação e 

liberalização da economia, determinados pela conferências das agências multilaterais, a 

que se convencionou chamar Consenso de Washington. 

 Como processos de mudança, mais ou menos profunda, a sua evolução não foi 

linear nem pacífica, antes sujeita à dialética própria da transformação social e à 

conjuntura em que se estendeu. Na descrição que fizemos das opções de natureza 

político-económica e de conformação jurídica sucedidas em cada um dos períodos 

históricos indicados, podem detetar-se distintos tipos de situação: ruturas do período 

revolucionário com o período colonial, que subsistem válidas até hoje; ruturas do período 

revolucionário, que a reforma neoliberal veio desfazer, repondo o status anterior; rutura 

do período neoliberal com ambos os períodos que o antecederam. 

 O exemplo mais diligente de uma decisão política que se inscreve na primeira 

categoria é, talvez, o da propriedade de terra. O regime estabelecido no art.º 8º da 

Constituição de 1975,
54

 que revelou um corte com o que dominava na ordem jurídica 

colonial, teve continuidade no art.º 46 da Constituição de 1990
55

 e condicionou 

fortemente os debates em torno do processo de elaboração da nova Lei de Terras (Lei nº 

19/97, de 1 de Outubro). A segunda categoria de ruturas pode ser ilustrada com dois 

exemplos, entre muitos outros: na área económica, a mudança economia 

                                                           
53

 Artigo 4º, Constituição da República (Popular) de 1975 
54

 Que proclamava que “A terra e os recursos naturais situados no solo e no subsolo, nas águas territoriais 

e na plataforma continental de Moçambique são propriedade do Estado. O Estado determina as condições 

do seu aproveitamento e do seu uso”. 
55

 Cujo teor é como segue: “1. A terra é propriedade do Estado; 2. A terra não pode ser vendida, ou por 

qualquer outra forma alienada, nem hipotecada ou penhorada; 3. Como meio universal de circulação da 

riqueza e do bem-estar social, o uso e o aproveitamento da terra é direito de todo o povo moçambicano”. 
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mercado/economia centralmente planificada/economia de mercado; na área judicial, a 

variante permissão/proibição/permissão da advocação privada. Como exemplos da 

terceira categoria de ruturas, apontamos as bifurcações 

monopartidarismo/multipartidarismo ou subordinação/autonomia (do sistema de 

administração da justiça relativamente ao executivo), sendo o monopartidarismo e a 

subordinação, ambos comuns no período colonial e no período revolucionário, (Trindade, 

2003 in Santos & Trindade, orgs., 2003). 

 Podemos afirmar que os indicadores macroeconómicos melhoraram após o PRE e, 

sobretudo, depois do AGP. Não obstante, não existem transformações estruturais. 

Contrariamente, verifica-se um reforço da estrutura e dos mecanismos de reprodução do 

modelo colonial. Destacam-se os seguintes aspetos: a extração de recursos do meio rural 

e a secundarização da agricultura; as políticas de urban bias
56

, a prioridade das 

exportações e a extroversão da economia. A grande mudança é a perda de importância do 

Estado, tanto nas funções de agente económico como na regulação da economia. 

Finalmente, o ajustamento estrutural tem contribuído com mais corrupção, não priorizou 

erradicação da pobreza, criou maiores desigualdades e tornou o país mais dependente. 

 Para terminar, é de salientar e reter que estas etapas de restruturação económica, 

experimentadas em Moçambique nas últimas décadas, não conseguiram estabelecer 

conexões e fluxos fortes, saudáveis e sustentáveis entre o crescimento económico e o 

desenvolvimento humano. Os fracassos associados a estas etapas mostram estarem 

ligados ao facto de as forças político-económicas que os executaram serem prisioneiras 

de ideias de modernidade e de quadros institucionais que não favorecem o aumento 

efetivo das escolhas e oportunidades da maioria da população moçambicana, num 

contexto de desenvolvimento integrado, endógeno, na diversidade sociocultural do país e, 

enfim, que favorecem um desenvolvimento local e sustentável. É aqui onde a sociedade 

civil organizada é chamada a intervir para a reconversão da estrutura económica, ou seja, 

a humanização da economia.  

 

2.   Cooperação Internacional e Organizações da Sociedade Civil 

Num mundo cada vez mais globalizado e interdependente, a diminuição das 

colossais disparidades entre os PDs e os PvDs, entre as populações com um nível de vida 

aceitável/digno e as que vivem abaixo do limiar da pobreza, arroga-se não só como um 
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 "Urban bias", traduzível por "enviesamento pró-urbano". Enviesamento da política, da política 

económica e não só. Significa que ao longo do processo de desenvolvimento há a tendência de os 

benefícios para as zonas urbanas crescerem muito mais rapidamente do que os das zonas rurais. 
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imperativo ético e moral, mas também como primazia em termos de segurança. O 

abaixamento do fosso de desenvolvimento entre os países centrais e os países periféricos 

tornou-se, assim, o essencial desafio no que diz respeito a cooperação para o 

desenvolvimento. A cooperação só faz sentido na dimensão do desenvolvimento social 

sustentável, contribuindo para a melhoria das condições de vida das populações, 

especialmente as mais afetadas pelos desequilíbrios económicos e concorrendo 

progressivamente para a diminuição da dependência da ajuda externa. 

Com o fim da 2ª Guerra Mundial, iniciou-se um vasto processo de 

descolonização, durante o qual várias colónias de potências europeias ganharam a sua 

independência. Este processo intensificou a recente cooperação para o desenvolvimento, 

privilegiando as antigas potências colonizadoras no relacionamento com as suas ex-

colónias. A selecção dos países a apoiar, para além do relacionamento ex-colonizador-

colónia, fez-se sobretudo por considerações geo-estratégicas na rivalidade entre os blocos 

ocidentais e soviéticos, procurando-se que os países recetores da ajuda não passassem 

para “o outro lado”. De acordo com as teorias keynesianas de crescimento e as teorias de 

modernização, visou-se ajudar as economias injectando capital nos Estados recém-

formados, esperando, desta forma, obter o sucesso como o encontrado na reconstrução da 

Europa. Contudo, o sucesso não era o desejado. A razão pela qual se pensava que isso 

aconteceu foi a fraca modernização dos países subdesenvolvidos. Assim, passou-se a 

apoiar projectos de industrialização, construindo-se infra-estruturas modernas nos países 

subdesenvolvidos, desde estruturas como hospitais, a indústria, agricultura, educação e 

outros. Esta abordagem foi designada “paradigma dos projetos sectoriais”, visto que 

consiste em apoiar directamente projectos de vários sectores económicos e sociais. 

Em Moçambique, a cooperação internacional teve, segundo a Luísa Diogo
57

 

(2014: 162-168), três fases: 

- primeira fase (1986-1993), em que Moçambique opta pela economia do 

Mercado. A cooperação incorporava não só os países Nórdicos, mas também a Europa do 

Leste, atores bilaterais, como os EUA, o Canadá, a Inglaterra e a cooperação Sul-Sul, 

mas, igualmente, a multilateral, como as IBWs, num país com alto nível de dependência 

externa. Foi um período de mistura entre a economia de mercado e a centralmente 

planificada, entre parceiros de economia planificada e os de uma economia do mercado; 

- segunda fase (1994-2004), começa com a realização das eleições gerais e 

multipartidárias. É um período que se carateriza por construção de um processo de 
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 Economista e ex-Primeira-Ministra (primeira mulher a ser Primeira-Ministra na história do país). 
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coerência no sistema de planificação com o fim de reconstruir o país, de modo 

específico, as estruturas destruidas pela guerra, sejam económicas, sociais ou 

infraestruturas de base do país. Para além disso, era necessário criar as bases necessárias 

para a transformação da economia, pela via de privatizações, pela via de concessões, ou 

em termos de Parcerias Público-Privadas (PPP), que levasse o país para infraestruturas de 

grande porte que fossem financiadas por diversos parceiros: o Estado e o setor privado; e 

uma base legal que fosse segura para um ambiente favorável para o desenvolvimento do 

setor privado. O objetivo de reformas económicas era o de criar um ambiente favorável à 

economia de mercado, conseguir a estabilização macroeconómica do país para dar 

confiança aos investidores nacionais e estrangeiros. Em suma, esta foi a fase de 

transiçao, da reconstrução nacional para o crescimento económico, por ser uma altura de 

grandes empreendimentos económicos, como o gás de Pande – província de Inhambane, 

bem como a assinatura do contrato do carvão de Moatize – província de Tete, com a 

Companhia do Vale do Rio Doce do Brasil (CVRD). 

-  terceira fase (2005- 2014), é a fase da consolidação da cooperação, pois nota-se 

a redução da ajuda externa, substituindo as formas de cooperação de ajuda por formas de 

cooperação mais económica e mais empresarial. Começa-se a falar de cooperação no 

sentido de maior envolvimento dos parceiros nos programas de desenvolvimento e na 

consolidação de mais infraestruturas produtivas. O diálogo já é doutro tipo. Enquanto de 

1994 a 2004 o processo de reformas económicas com o setor privado consistia em 

reformas económicas de privatizações e num processo, a médio prazo, de legislação 

harmonizado com o setor, de 2005 a 2009 houve agressividade no tipo de legislação, no 

sentido de aprofundar a legislação, de modo a permitir um melhor ambiente de negócios 

e dar ao setor privado mais amplo espaço de atuação, mais simplificação e um 

pensamento virado para um bom ambiente de negócios. 

O país tem recebido substancial apoio da comunidade internacional, quer por via 

de donativos, quer por via de créditos. Como coloca Sarah Lucas, “Moçambique está se 

afogando em assistência externa. Doadores estão competindo entre si para participar no 

processo”
58

. O grande volume da ajuda externa permitiu que o governo aumentasse 

substancialmente a despesa ao longo da última década, o que contribuiu para a 

recuperação económica e social após o fim da guerra civil. Moçambique é bastante 

dependente da ajuda externa ao desenvolvimento para financiar seu orçamento e seus 

                                                           
58 Sarah Lucas, ‘Mozambique: Field report’, Center for Global Development, December 2005, 

http://www.cgdev.org/section/ initiatives/_active/mcamonitor/fieldreports/mozambiquefield#sing, acedido 

em 26 de novembro de 2011. 
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investimentos públicos, e diversas estratégias inovadoras têm sido implementadas para 

enfrentar os desafios de lidar com volumosas quantias de ajuda externa. No entanto, pode 

dizer-se que a real ‘apropriação’ (ownership) das políticas de desenvolvimento 

financiadas com apoio externo está ainda distante. Falta transparência na aplicação da 

ajuda ou do apoio/financiamento (externo). 

A assinatura do AGP, em 1992, e a realização das primeiras eleições 

multipartidárias, em outubro de 1994, consolidaram as condições necessárias à 

restruturação da nova economia moçambicana. É neste contexto, em que as autoridades 

nacionais têm vindo a desenvolver ações no sentido de tornar o país mais atrativo ao 

capital estrangeiro, que se insere a campanha de dinamização do IDE, que tem o seu 

início em meados da década de 80, com a aprovação, em 1984, da Lei do Investimento 

Estrangeiro (Lei nº 3/93 de 24 de Julho).  

O apoio externo a Moçambique não é um fenómeno recente. Há muitos anos que 

o país recebe quantias substanciais de ajuda externa. Entre 2005 e 2006, a ajuda externa 

pode ter alcançado 25% do Produto Interno Bruto (PIB) do país, o que colocava 

Moçambique entre os 10 países mais dependentes de ajuda no mundo. Nas palavras de 

Castel-Branco “a dependência em relação à ajuda externa já penetrou todos os poros 

das esferas político-económica e social”
59

. Neste contexto, não é de surpreender que 

Moçambique abrigue projectos de dezenas de doadores. De acordo com Hanlon e 

Renzio
60

, é provável que existam projectos de mais de 60 doadores bilaterais e 

multilaterais, incluindo as agências das Nações Unidas, e 150 ONGIs
61

 em 

implementação no país no momento. 

Em 2004, Moçambique assinou, com 15 doadores, um Memorando de 

Entendimento (MoE) destinado a consolidar uma parceria de financiamento externo 

direto ao orçamento do Estado e à balança de pagamentos, o qual foi implementado entre 

                                                           
59 Carlos Nuno Castel-Branco, ‘Aid Dependency and Development: A Question of Ownership? A critical 

view’, working paper no. 1, 2008, IESE, p.13, footnote 9, 

http://www.iese.ac.mz/lib/publication/AidDevelopmentOwnership.pdf, acedido a 22 de fevereiro de 2011. 
60Joseph Hanlon and Paolo de Renzio, ‘Contested Sovereignity in Mozambique: the Dilemmas of Aid 

Dependence’, Global Economic Governance Programme Working Paper, no. 25, Oxford university, 2007, 

footnote 3, p.21 acedido a 25 de março de 2011. 
61 Organizações internacionais que agem no âmbito da ajuda ao desenvolvimento: ONU e suas 

organizações especializadas (ex. FAO, UNESCO, OIT, etc.), a CNUCED (ou UNACTAD), o PNUD, o 

conselho económico e Social da ONU, as Organizações de Bretton woods, o Banco Mundial, o Grupo do 

Banco Mundial - Associação internacional para o Desenvolvimento; Sociedade Financeira internacional; 

Agência Multilateral para a Garantia dos investimentos; o centro internacional para a resolução de 

Diferendos (investimentos), o Fundo Monetário internacional, Organização Mundial do comércio (apesar 

do seu fraco papel relativamente ao desenvolvimento). A Ajuda pública ao desenvolvimento pode ser 

bilateral ou canalizada através de organismos internacionais, ex.: a ONU, o Banco Africano para o 

Desenvolvimento, o Fundo Europeu de Desenvolvimento, a União Europeia. 
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2004 e 2009. Os PAPs (Programme Aid Partners) ou Parceiros de Apoio Programático, 

têm, desde então, representado uma importante iniciativa em termos de coordenação, 

harmonização e monitoria do uso e aproveitamento do auxílio externo pelo governo. 

Actualmente, o grupo de parceiros é composto por 19 membros (G-19) (Alemanha, 

Banco Africano de Desenvolvimento, Banco Mundial, Bélgica, Canadá, Comissão 

Europeia, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Holanda, Irlanda, Itália, Noruega, 

Portugal, Suécia, Suiça, Reino Unido e Áustria), sendo um dos maiores grupos de apoio 

orçamental geral a operar em África
62

. 

Contudo, segundo Ngoenha (2011, 167), “não é segredo para ninguém que esse 

grupo dos dezanove, apesar de se apresentar com a capa dos doadores, está aqui para 

defender os próprios interesses e o dos seus países. Esta luta vai agudizar-se com as 

recentes descobertas de recursos mineirais, que até se prestam a facilitar outras 

ingerências, provocar novos conflitos, alguns deles pilotados do exterior”. 

Em Março de 2009, foi assinado um novo MoE entre o governo de Moçambique 

e os PAPs, o qual seria igualmente válido por 5 anos. Nele, foram reforçados os 

compromissos, princípios básicos e objetivos constantes do documento anterior, tendo 

sido, também, adicionados novos elementos. No MoE estavam definidos os objectivos e 

procedimentos de apoio ao orçamental geral. O objetivo do Memorando era contribuir 

para “a redução da pobreza em todas as suas dimensões”, e os PAPs comprometeram-se 

a apoiar os planos de redução de pobreza constantes no PARPA (GdM, 2009). 

A ajuda de cariz programático e o suporte ao orçamento geral do Estado não são 

de todo sem problemas. Tendências à centralização política podem ser exacerbadas com 

a concentração de recursos no orçamento geral. Tal centralização, num contexto em que 

o Estado é importante actor social e fonte de recursos à ação social de outros grupos, 

pode reduzir o espaço para o pluralismo político, podendo dificultar, dentre outros, o 

surgimento de uma sociedade civil autónoma do Estado e atuante. Num contexto político 

em que as diferenças entre o Estado e o partido no poder tendem a ser ténues, no qual o 

partido vencedor das eleições tende a concentrar muitos benefícios políticos e 

económicos, ao passo que os partidos de oposição carecem de espaço e recursos para 

articularem suas demandas, a alocação de recursos externos ao Estado, 

independentemente de sua capacidade de mobilizá-los internamente (via tributos), pode 

                                                           
62 Em 2015, este grupo ficou reduzido a G14, visto que 5 países se retiraram (do grupo) alegando corrupção 

e falta de transparência no uso dos fundos doados por parte do governo moçambicano. E dos 14 que restam, 

4 pedem justificação ou comprovativos do uso dos fundos alocados como condição “sine qua non” para a 

continuação do apoio. 
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bloquear as mudanças sociais e políticas que frequentemente acompanham o 

fortalecimento e expansão das estruturas estatais, criando-se um Estado forte, mas 

intransigente em face de sua sociedade. 

A dependência do governo moçambicano em relação à ajuda externa traz consigo 

uma série de consequências perversas, dentre as quais uma maior prestação de contas do 

governo aos parceiros externos do que aos seus cidadãos. Seria de extrema relevância a 

finalização e aprovação de uma política de cooperação internacional, a qual permitiria ao 

governo uma melhor coordenação de suas actividades com o imenso número de doadores 

que existem no país. Nesta, deveriam ser traçadas as linhas-mestras da ajuda externa ao 

país, assim como as estratégias que estão sendo adotadas pelo governo para reduzir os 

níveis de dependência externa. 

Segundo a ideologia dominante dos doadores, o papel do Estado é construir e 

garantir o funcionamento das instituiçoes administrativas, principalmente, para manter a 

lei, a ordem e a estabilidade social. O poder económico fica, nesta perspetiva, reservado 

aos atores privados na economia de mercado. O Estado-nação, que, por exemplo, o 

Banco Mundial quer ver crescer, é um Estado despido, sem poder e recursos económicos, 

nem para dirigir o desenvolvimento económico, nem para garantir uma rede de segurança 

social razoável no país. Os empreendimentos sociais passarão, principalmente, a ser uma 

responsabilidade coletiva da sociedade civil. Um Estado do 3º Mundo, economicamente 

forte e com alto grau de legitimidade, é visto como uma ameaça contra a ordem mundial 

livre e aberta, que as IBWs proclamam (Abrahamsson & Nilsson, 1998). 

Embora o essencial do apoio externo seja dirigido aos setores sociais e 

económicos, existe uma multiplicidade de financiamentos e projectos dirigidos a outros 

setores. Segundo os dados do ODAmoz, desde 1999, mais de 228 projectos, envolvendo 

governação e sociedade civil, foram iniciados no país, tendo sido desembolsados US$ 

297.349.743,00 para tais projectos. Destes, a maioria relaciona-se com melhorias e 

reformas no setor público, com vários projectos focando também o processo de 

descentralização e governação local e o fortalecimento da sociedade civil.  

No âmbito de cooperação internacional, a nível de África, existe o Mecanismo 

Africano de Revisão de Pares (MARP), que consiste na avaliação que os países fazem 

dos seus pares, em relatório a apresentar numa cimeira. O país visado tem que reagir, 

assumindo as críticas, comprometendo-se, perante os seus pares, a implementar os 

programas e a buscar estratégias para melhorar a situação prevalecente. Neste contexto, 

há um relatório sobre Moçambique “Moçambique, Democracia e Participação 
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Política/2009”, que mostra que se deve tomar especial atenção: ao trabalho de combate à 

pobreza urbana; ao problema do fosso gritante entre poucas pessoas que têm (muito) e as 

muitas que não têm (nada), ou seja, o crescente fosso entre pessoas sobejamente 

ricas/possidentes e outras extremamente miseráveis/paupérrimas. O MARP tem sido, 

portanto, um dos termómetros dos avanços que se conseguiu na cooperação regional. 

Há que reconhecer o contributo valioso da cooperação internacional para a 

realização da grande parte das políticas sociais. Com o AGP, Moçambique granjeou a 

simpatia da comunidade internacional/organizações internacionais. Após o conflito de 16 

anos entre a RENAMO e o governo, a situação moçambicana era extremamente dificil: 

milhares de pessoas mortas e mais de um milhão e oitocentos mil cidadãos deslocados 

para os países vizinhos; famílias psicologicamente traumatizadas; mais de 80% de infra-

estruturas de saúde e educação destruídas; estradas e pontes desfeitas. Perante essa 

situação, “as ONGs procuraram, cada uma por sua própria iniciativa, responder aos 

desafios nas várias áreas sociais e económicas. Em três anos, de 1992 a 1994, havia 

mais de quatro mil projetos ou ´projetinhos´ dessas ONGs espalhadas no país. Muitas 

vezes, uma organização não sabia o que a outra fazia no mesmo local. Nao havia 

coordenação entre elas” (L. D. Diogo, 2013: 147). 

Hoje, desafio político de Moçambique é, por um lado, manter o projeto nacional 

suficientemente vivo para a sua liderança social emergente não ficar cooptada pela 

comunidade de doadores e, por outro, garantir que o projeto nacional é realmente 

nacional, no sentido em que se baseia nas necessidades da população rural e consegue 

satisfazer as reivindicações das forças sociais locais. Na nossa maneira de ver, é aqui 

onde uma futura cooperação internacional corretamente definida pode desempenhar um 

papel pequeno, mas importante. (Abrahamsson & Nilsson, 1995: xiv). 

No âmbito da cooperação internacional, no que diz respeito à ajuda internacional, 

é bom que se saiba que não basta solucionar as necessidades materiais; é necessário 

também ajudar o beneficiário a desenvolver-se como pessoa, isto é, fazer com que ele se 

sinta útil, apreciado, e possa colaborar com gosto na tarefa comum. A ajuda, portanto, 

não pode reduzir-se a um assistencialismo paternalista que perpetua a situação de 

dependência. Cada cidadão tem de se considerar protagonista do bem comum, em vez de 

se reduzir a uma peça descartável da engrenagem económica. Para Abrahamsson & 

Nilsson (1995: 109), o papel da ajuda internacional tem que estar subordinado à 

estratégia de desenvolvimento nacional. Não são valores quantitativos da ajuda 

internacional que determinam os efeitos da dependência em relação à ajuda. É 
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principalmente a capacidade governamental de saber exatamente o que quer com a ajuda 

e de poder dizer: “não, obrigado”, quando ela não corresponde às prioridades nacionais.  

Embora seja verdade que a cooperação contribui(u) para a estabilidade do país, 

Adam Yussuf (1990) refere que ela é utilizada para a intervenção dos doadores nas 

políticas internas de Moçambique. Ele enquadra-a no quadro das políticas económicas e 

no das estratégias externas, desmistificando a ideia da generosidade dos doadores. 

Também os programas de ajuda contêm condicionalidades variáveis a que os países 

recetores se têm de submeter; por exemplo, grande parte dos financiamentos condiciona 

a origem das aquisições às fontes fornecedoras dos países doadores. 

Se é verdade que a maior coordenação dos parceiros de desenvolvimento traz 

consigo ganhos em termos de custos de transacção e previsibilidade no desembolso do 

apoio, ela traz também, em termos políticos, várias dificuldades. Várias OSCs sentem 

que uma maior coordenação dos doadores à volta da ajuda orçamental ao governo 

moçambicano pode prejudicar o desenvolvimento de estruturas democráticas ao invés de 

reforçá-las, uma vez que o apoio programático pode levar o governo a preocupar-se mais 

com a chamada “external accountability”, relegando para um plano secundário, ou 

mesmo à irrelevância, a prestação de contas aos seus parceiros domésticos e eleitores.  

 

3. Historicidade das Organizações da Sociedade Civil Moçambicana 

 O término da Guerra Fria acarretou consigo uma mudança de orientação 

ideológica que passou a ser no sentido da celebração do mercado. Henry Bernstein (2005) 

diz que, em termos conceituais, o mercado desejou preencher as falhas deixadas pelo 

Estado-providência, nomeadamente ao nível da perda de emprego formal e da 

deterioração do fornecimento de bens públicos estratégicos como os cuidados de saúde e 

a educação. Na esfera política, segundo Howell e Pearce (2002: 4), “a liberdade de 

mercado foi consumada na liberdade dos cidadãos e na democracia liberal”, exigida 

como sendo a única e desejável forma de organização política. Estas teses deram forma à 

ideologia neoliberal que sustenta que a limitação do papel do Estado, com a consequente 

adoção da democracia de estilo Ocidental, e a liberdade de atuação do sistema de 

mercado, originará “o melhor bem para o maior número de indivíduos”, cuja distribuição 

seria garantida por combinações flexíveis entre atores institucionais governamentais, não-

governamentais e privados. 

 Apesar de o mercado ser muito eficiente a estimular a troca, a evidência empírica 

veio a provar que a sua aplicabilidade em áreas fora do campo da economia mostra-se 
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excessivamente problemática. Ao comparar o mercado e a família, ficou claro que o 

altruísmo voluntário, a dedicação de grupo e as relações de confiança e preocupação com 

o próximo são difíceis de harmonizar com a procura individualista do interesse privado. 

Analogamente, o impacto socioeconómico sobre a vida dos grupos mais vulneráveis, 

resultante da implementação do paradigma de expansão do mercado, foi problemático e 

criou problemas muito idênticos aos da expansão do Estado. 

 Tradicionalmente, quer a atuação do mercado, quer a atuação do Estado têm 

criado imensas insatisfações que, de acordo com Albert Hirschman (1970)
63

, levam as 

sociedades a ciclos, nos quais a proteção do mercado é alternada com a proteção do 

Estado, em que as culpas e falhas de um se transformam nas vantagens do outro. Augusto 

Franco (2002: 72) referiu-se a esta situação como “fuga para trás”, uma vez que ao 

longo dos anos, ela se foi repetindo, sem, no entanto, trazer grandes mudanças no sucesso 

em relação ao objetivo de desenvolvimento. 

 Diante desta contrariedade, num esforço de romper com este ciclo e de fazer com 

que o desagrado demonstrado não se traduzisse na troca de um modelo pelo outro, ou na 

defesa do que anteriormente se tinha recusado, os especialistas políticos, de forma 

indeclinável, seguiram para novas direcções que, apesar de não serem totalmente novas, 

mostraram uma mudança significante na abordagem, em alternativa tanto à direita do 

mercado livre, como à esquerda estadista, que não conseguiram dar soluções políticas 

valiosas para os dilemas das democracias liberais (Vieira, 1996). 

 A solução para o problema foi encontrada no reconhecimento do significado e da 

importância de aspetos relacionados com o ser humano e as suas relações sociais, que 

colocaram, entre outros conceitos, a sociedade civil no centro de discussão das políticas 

sociais, e no impulso renovado da vertente multidisciplinar dos estudos de 

desenvolvimento, declarado como período do “Pós Consenso de Washington”. A 

sociedade civil surgiu como uma potente arma conceitual revisitada para este desafio, que 

não só manifestava as aspirações de liberdade dos cidadãos, o seu direito a uma voz e a 

representação, a defesa da democracia, e muitas vezes até mesmo o anti-estatismo, mas 

também como uma força simbolizando a excelência da liberdade de escolha, de 

autogestão económica, com preocupações dos aspetos como a pobreza e a desigualdade 

socioeconómica. 
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 A sociedade civil veio, portanto, desabrochar um novo caminho que não só 

facilitou o estabelecimento do diálogo entre as instituições e agências internacionais 

financeiras e de desenvolvimento, com uma valorização crescente da importância dos 

fatores não económicos no desenvolvimento, como também tornou clara a urgência de 

uma esfera diferente, do domínio da sociedade civil, que se localizasse entre o Estado e o 

mercado (Howell e Pearce, 2002). Este facto deu início a uma mudança de paradigma no 

sentido de uma abordagem conjunta assente no Estado, mercado e sociedade, que formam 

a nova trindade do desenvolvimento. Segundo Wolfe (1992), “A necessidade de uma 

divisão tripartida, ao invés da tradicional dicotomia Estado – mercado, tornou-se 

gritante, sendo a Sociedade Civil o termo que completava a trindade”. 

 Segundo Boaventura de Sousa Santos, o ressurgimento da sociedade civil durante 

as décadas de 1980 e 1990 é um fenómeno complexo, para o qual não há uma explicação 

única. Para tal, ele (2005: 16-17) distingue três processos distintos: 

 - o primeiro é constituído pelas OSCs que despontaram na Europa Central e do 

Leste para reclamar uma esfera pública não-estatal autónoma a partir da qual pudessem 

lutar contra os regimes absolutistas do Estado socialista. Estas organizações foram muito 

importantes no período de transição democrática que se seguiu à queda dos regimes 

socialistas. Enquanto na Europa Central e do Leste as OSCs puseram em causa o regime 

político e económico; na América Latina elas vieram a pôr em causa o regime político 

autoritário, mas genericamente, não contestaram o regime económico estabelecido em 

simultaneidade com a democracia, isto é, o neoliberalismo; 

 - o segundo consiste em OSCs que não contrastaram nem ao regime político (a 

democracia liberal) nem ao modelo económico (o capitalismo neoliberal), apenas se 

consideraram a si mesmas como organizações de solidariedade vocacionadas para 

satisfazer às necessidades humanas vítimas da reestruturação económica, da espoliação, 

da discriminação, da degradação ambiental, da guerra, das violações maciças dos direitos 

humanos, etc. Elas “ocupam-se do privado, não do público; do social, não do político; do 

micro, não do macro (a democracia liberal e o capitalismo neoliberal)”; 

 - por último, o terceiro consiste em OSCs – muitas delas com origem nos novos 

movimentos sociais, tanto do Norte como do Sul – que lutam contra a globalização 

neoliberal. Embora muitas destas organizações prestem serviços idênticos aos das OSCs 

do segundo tipo, elas situam as suas atuações num conceito de ativismo político mais 

alargado. Põem em causa o modelo dominante de democracia (democracia 

representativa), defendendo uma democracia participativa. Declinam a ideia segundo a 
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qual não existe alternativa à globalização neoliberal, consideram-se anticapitalistas, e 

advogam economias alternativas, modelos alternativos de desenvolvimento. 

 Estes diferentes processos, que explicam o surgimento das OSCs, levaram a dois 

tipos principais de sociedade civil: por um lado, a sociedade civil liberal, constituída 

pelas OSCs do primeiro tipo descrito acima; por outro, um segundo tipo de sociedade 

civil, subalterna e contra-hegemónica, composta pelos movimentos sociais e pelas OSCs 

que mantêm em equilíbrio instável o macro e o micro, o público e o privado, o social e o 

político, centrando-se, para tanto, nas causas profundas do sofrimento humano que se 

propõem mitigar. Elas estão dedicadas a criar esferas públicas não-estatais subalternas, 

tanto ao nível local como ao nível global (B. S. Santos, 2005) 

 Com esta mudança, o início da década de 1990 trouxe a Agenda da Boa 

Governação que admitiu o conceito de sociedade civil como sendo crucial para a 

execução com sucesso de um grande número de actividades relacionadas com o apoio à 

emergência de economias de mercado mais competitivas, à construção de Estados mais 

bem governados, com leis mais justas e com maior capacidade para oferecer aos seus 

cidadãos melhores serviços, iniciativas de melhoramento das instituições democráticas 

com o propósito de aprofundar a participação política, bem como no apoio à emergência 

e fortalecimento de ONGs. De acordo com Archer (1994)
64

, a Agenda da Boa 

Governação sugere que pode ser construído um “ciclo virtuoso”, entre o Estado, o 

mercado e a sociedade civil, com capacidade para equilibrar e proporcionar o 

crescimento, a equidade e a estabilidade. 

 A adoção do conceito de sociedade civil pelo paradigma de desenvolvimento vem 

oferecer a existência de uma terceira dimensão da vida pública, distinta do governo e do 

mercado, um “terceiro caminho”
65

 (Wolfe, 1992) que, de acordo com Liszt Vieira (1997), 

é uma nova forma de considerar a sociedade, um campo onde predominam os valores da 

solidariedade, os ideais de igualdade de direitos, autonomia e participação, ou seja, o 

culminar dos direitos civis, políticos, sociais e económicos da cidadania. A sociedade 

civil carateriza-se, portanto, por uma forma autónoma, espontânea, e auto-organizada, de 
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gerar e realizar ações e normas de comportamento social, geralmente informais, fundadas 

na cooperação, diferentes das normas e ações formais (Vieira, 1997). 

 O projeto implícito nesta conceção de sociedade com alicerces firmes na 

sociedade civil tanto ataca o paternalismo estatal, como a forma de sociedade baseada na 

economia de mercado onde não existe regulamentação, ou seja, de acordo com os 

argumentos de Liszt Vieira (1996), tende a realizar o trabalho de uma política social 

mediante programas autónomos tradicionais do “welfare state”, e o trabalho de uma 

política económica de regulamentação mediante formas não-burocráticas e menos 

intrusivas de legislação. 

 Há quem sustente que a força da estabilidade das democracias liberais depende, 

necessariamente, de uma esfera de participação ativa e pujante. Concebe a sociedade civil 

como um local habitado por organizações de associação livre, na qual o cidadão possa 

participar de acordo com os seus interesses privados, vinculando-se com outros por 

intermédio de ajuda mútua. Negrão (2003: 1) sustenta que, “dada a ineficiência do, 

Estado, o fortalecimento da Sociedade Civil e de sua actuação no âmbito de 

desenvolvimento social seria o caminho correcto e necessário para que se possa 

combater de maneira eficiente a justiça e a exclusão”. 

 Contudo, se por um lado, existe uma natureza consensual sobre a unidade e a 

relação basicamente positiva da “trindade”: Estado, mercado e sociedade civil no 

processo de desenvolvimento e de boa bovernação, no qual a sociedade civil se assume 

como sendo decisiva para a discussão, e consequente aplicação, do conjunto de ideias que 

apontem a uma performance de sucesso nas políticas sociais, por outro, existe evidência 

empírica pouco alcançada ou mutilada sobre o ciclo virtuoso das hipóteses aqui realçadas, 

bem como o caráter conflituoso que pode também brotar no relacionamento entre elas. É 

do reconhecimento deste conflito de interesses que surge a preocupação com a instituição 

de uma nova forma de capitalismo, que os seus defensores denominam por “capitalismo 

socialmente responsável” (Howell & Pearce, 2001: 64). 

 Em Moçambique, o processo de legitimação dos mecanismos de participação e 

controlo social deu-se, por um lado, a partir da Constituição de 1990 e pelo fim da guerra 

civil em 1992. Esses dois acontencimentos permitiram a abertura do espaço político: 

criação de partidos políticos, OSCs “independentes”, meios de comunicação social 

“independentes” (Abrahamsson & Nilsson, 1994). Por outro, o mesmo processo foi 

possível através da aprovação da Lei dos Órgãos Locais do Estado (LOLE) – Lei 8/2003 

e seu regulamento (Decreto 11/2005, MPD, 2008). Foram, também, estabelecidas formas 
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de participação da sociedade, por meio de órgãos denominados Conselhos Locais, 

constituídos por representantes do Governo e das OSCs. 

Historicamente falando, torna-se difícil indicar a génese da sociedade civil em 

Moçambique. Mas com base nas definições acima, podemos dizer que a sociedade civil 

existiu sempre antes e depois da independência e qualitativamente terá crescido nos dias 

de hoje, tendo-se transformado em verdadeiro e importante sector de indústria, 

movimentando biliões de meticais, isento de imposto sobre o rendimento. Antes da 

independência, constatamos que, nas zonas rurais, as comunidades sempre se 

organizaram em torno da sociedade tradicional e grupos, e resolviam assuntos de 

interesse colectivo: no norte de Moçambique, por exemplo, há registos de grupos de 

caçadores, pescadores, construtores de casas e de camponeses com escalas determinadas 

para trabalhar, alternadamente, na lavoura ou colheita em machambas
66

 de um e de outro. 

Pode pensar-se que foi com base no reconhecimento da efectiva existência e utilidade da 

sociedade civil tradicional que, como estratégia para legitimar a sua autoridade sobre as 

populações, o Estado colonial criou os regulados e regedorias que mobilizavam as 

populações para os propósitos do governo da época. 

 Após a independência, apesar da tentativa de destruição da sociedade e cultura 

tradicional africanas e das igrejas, elas, de forma discreta, resistiram. Paralelamente, 

induzidas e promovidas pela administração pós-independência, foram criadas ODMs 

(Organizações Democráticas de Massas). Convém realçar que, segundo Negrão (1997: 

47), mesmo as ODMs foram sujeitas a um rigoroso controlo dirigista e exclusivo. O 

controlo social das mulheres estabeleceu-se através da OMM (Organização da Mulher 

Moçambicana), para os jovens havia a OJM (Organização da Mulher Moçambicana), 

para os trabalhadores assalariados a OTM (Organização dos Trabalhadores de 

Moçambique), para os professores a ONP (Organização Nacional dos Professores), para 

os jornalistas a ONJ (Organização Nacional dos Jornalistas), entre outras. Durante a 

guerra civil dos 16 anos, para o alívio das pessoas afectadas e deslocadas de guerra, 

assistimos ao importante papel a ser desempenhado pelas ONGs internacionais. Mas as 

suas actividades eram autorizadas de forma precária, sem nenhuma legislaçao abrangente, 

caso a caso, para projectos específicos. 

Portanto, o marco mais importante do surgimento das OSCs foi a Constituição de 

1990 e a subsequente lei nº 8/91, dois instrumentos legais que permitiram, pela primeira 

vez na história de Moçambique, aos cidadãos, querendo, organizar-se em associações 
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prosseguindo objectivos comuns lícitos. Até 1990, em Moçambique, não havia liberdade 

de pensamento, de associação e de reunião, apesar de independentes havia 15 anos. 

 Segundo António Francisco (2010), a história política moçambicana, no último 

meio século, marca uma enorme improficiência das OSCs e das suas chefias na busca de 

soluções pacíficas e progressivas para as contrariedades criadas pelos regimes políticos 

instituídos. No Moçambique colonial, desde a primeira década da configuração de 

Moçambique, a sociedade civil foi fortemente limitada e impedida de contrariar uma 

autoridade moral e política à altura do regime colonial instituído. Eventualmente, a opção 

dos principais ativistas e algumas OSCs, tendentes a pôr termo ao sistema tirânico 

colonial, acabou por ser o recurso à luta armada que durou 10 anos. Esta opção 

representou o primeiro precedente histórico com dimensão nacional, uma vez que as 

formas de resistência armada, nos séculos anteriores, foram espalhadas e circunscritas. As 

OSCs congregaram os seus esforços e preferiram o recurso à violência armada para 

combater um regime político fortemente violento e repressor. 

 No Moçambique conquistado à administração colonial portuguesa, mormente nas 

últimas décadas do tenebroso despotismo e repressão do Estado Novo português (1930-

1975), a sociedade civil foi berço dos ideais independentistas e de preparação de alguns 

dos líderes moçambicanos que se transformaram em governantes proeminentes no Estado 

Soberano. Uma breve retrospectiva da história de alguns dos líderes não deixa margem de 

dúvidas: a sociedade civil foi uma espécie de incubadora das principais iniciativas cívicas 

e políticas largamente pluralistas, sendo umas meramente reformistas do regime colonial 

(e.g. Domingos Arouca
67

, Máximo Dias
68

), outras revolucionárias e excessivamente 

radicais nas suas pretensões de transformação da sociedade moçambicana (e.g. Eduardo 

Mondlane
69

, Urias Simango
70

, Marcelino dos Santos
71

, Samora Machel
72

, Joaquim 

Chissano
73

, Armando Guebuza
74

). Ao longo do século XX também apareceram e 

floresceram iniciativas jornalísticas e literárias (e.g. João e José Albasini, Rui de 

Noronha, Renaldo Ferreira, José Craveirinha, Rui Knopfli, Noemia de Sousa…), 
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representações musicais populares (e.g. a Marrabenta, as Timbilas Chope, Fany 

Mpfhumo, Xidiminguana), clubes desportivos informais, de onde brotaram futebolistas 

moçambicanos de reconhecido mérito internacional (Eusébio, Coluna, Matateu, Wilson, 

Costa Pereira e Juca), homens e mulheres de outras artes (Rangel na fotográfica, 

Malangatana, Chicorro e Bertina Lopes na pintura) (Cesar, 1972; Craveirinha, 2009; 

Frelimo, 1977, Knopfli, 1999). 

 Várias dessas iniciativas pouco ou nada tinham a ver com políticas no sentido 

rigoroso do termo. Num ambiente em que a política era um direito exclusivo do regime, o 

simples facto de as pessoas declararem a sua moçambicanidade através do desporto, do 

folclore e da música, da poesia e da pintura, era suficiente para incomodar quem persistia 

em sustentar a supremacia da portugalidade.   

 Após a implementação do Estado Novo por Salazar, o protótipo corporativista 

impunha que o Estado usasse as entidades não-governamentais para fazer propaganda e 

ganhar aderência às suas políticas e, em troca, os membros obteriam protecção e demais 

benesses. Era o Estado que decidia quais deveriam ser os moldes de representação do 

empresariado, dos trabalhadores, dos agricultores e de outros grupos de interesse por Ele 

designado. Contudo, em Moçambique,  

 

 “talvez por não ser uma colónia de colonização, mas reserva onde 

a presença portuguesa era diminuta (na altura da Independência a 

presença portuguesa em Moçambique não chegava a 3%, enquanto em 

Angola tinha atingido a ordem dos 20%), o modelo corporativista nunca 

chegou a ser implementado por completo e o espaço não-governamental 

urbano muito pouco se desenvolveu. Não foi por acaso que foi 

precisamente em torno das poucas associações que vingaram à margem 

do Estado – a Associação dos Negros de Moçambique, a Associação dos 

Naturais de Moçambique, o Conselho Cristão de Moçambique, em Lisboa 

– que o nacionalismo urbano moçambicano teve as suas raízes” (Negrão, 

2002: 2-3). 

 

 Por altura da Independência, a FRELIMO autoproclamou-se “força dirigente do 

Estado e da Sociedade” (art. 3º, Constituição de 1975). Tal escolha transformou a 

Frelimo numa instituição política dominante em relação, tanto à sociedade civil como às 

próprias esferas institucionais em que a sociedade se alicerça: o mercado, o Estado e a 

família. A supremacia da FRELIMO tornou-se dominadora graças à conjugação de 

diversos fatores: a força militar agregada ao longo de 10 anos de luta armada; a ajuda 

popular entusiástica que a expectativa da independência despoletou na população 
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moçambicana; a extensa rede de solidariedade internacional que os movimentos de 

libertação africanos mobilizaram da parte do “bloco socialista” e dos movimentos de 

esquerda dos países capitalistas. 

 As transformações feitas pela FRELIMO apanharam de surpresa a maioria das 

OSCs, seus líderes e ativistas
75

. Para a maioria dos moçambicanos, a época 

revolucionária, na 1ª República do Estado Soberano (a República Popular de 

Moçambique) foi uma experiência singular, tanto pelas suas virtudes como pelos seus 

defeitos. Todavia, enquanto uns viveram tal experiência como se estivessem já no paraíso 

(terrestre), para os outros o sonho converteu-se num marasmo doloroso e fatal, um 

verdadeiro inferno. O Homem Novo, tido pelos revolucionários radicais como referência 

da sociedade socialista a construir, rapidamente mostrou caraterísticas de um puritanismo 

ascético
76

 que nem a juventude dos países socialistas o reconhecia como viável e 

mobilizador. O conjunto de medidas revolucionárias (e.g. as nacionalizações da terra, 

igrejas/missões, escolas e sistema educacional, saúde e medicina privada, advocacia 

privada, agências funerárias e prédios de rendimentos) fazia parte de um vasto pacote de 

luta enérgica aos apelidados “valores decadentes da burguesia e da sociedade tradicional 

- feudal”; combatia ao liberalismo e ao individualismo, nas suas versões mais nocivas, até 

às práticas culturais populares, tais como: ritos de iniciação, poligamia, lobolo, medicina 

tradicional, entre outros (Machel, 1977). 

 Com a Independência Nacional, o governo da FRELIMO (embora ostentando uma 

ideologia diferente), como afirmamos, adotou alguns dos padrões de supervisão usados 

pelo Estado colonial. Foi o tempo das ODMs, sujeitas a um estrito controlo dirigista e 

exclusivista no âmbito social ou sócio-profissional em que se moviam. Como acontecera 

no tempo colonial, no período que decorre entre 1977 e 1988, também houve acções que 

se foram desenvolvendo à margem de um controlo estrito do Estado ou partido único. São 

exemplo disso a continuidade do Conselho Cristão de Moçambique, o surgimento da 

Cáritas de Moçambique e as permanentes dificuldades que o Estado teve no seu 

                                                           
75

 Em 2000, Domingos Arouca escreveu: “Já não é novidade para ninguém que em quase todas as colónias 

portuguesas a independência começou com o pé torto, até porque se tinha de seguir as directrizes, os 

métodos e os processos dos regimes que nos haviam pago a guerrilha. De modo geral os que ficaram com 

as rédeas da governação haviam sido treinados para guerrilheiros dentro da ideologia política dos 

patrocinadores das guerras de independência e implantaram no terreno em doses iguais de ingenuidade, 

impreparação e entusiasmo as doutrinas políticas que lhes haviam sido transmitidas. Dificilmente, o 

resultado podia ter sido pior” (Arouca, 2000: 31). 
76

No sentido de austeridade de princípios, aparentemente inspirado na experiência das chamadas zonas 

libertadas e empenho dos valores revolucionários, no combate aos valores da sociedade velha, tanto os 

chamados valores burgueses como os tradicionais - feudais. 
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relacionamento com o movimento camponês que veio a constituir-se em UNAC – União 

Nacional dos Camponeses (Negrão, 2003). 

 Os anos de 1970, portanto, foram marcados por uma série de medidas, com vista a 

afirmação e legitimação do novo Estado que englobam: centralização da acumulação a 

favor do Estado; transformação da Frelimo num partido único e com orientação marxista-

leninista
77

; concentração da população em aldeias comunais; cooperativismo, entre 

outras. Por outras palavras, o país adotou a planificação centralizada. Como resultado 

destas políticas, e não obstante alguns avanços, os anos 80 foram caraterizados por uma 

crise económica jamais vista na história do país, agudizada pela guerra civil e 

calamidades naturais (Castel-Branco, 1994).  

 A configuração destes fatores deteriorou as condições económicas do país. O 

Estado, não tendo outra saída para mitigar os efeitos catastróficos da crise, mesmo a 

partir dos países socialistas
78

, pediu apoio ao Banco Mundial e ao FMI; assim o país 

começou a transição da economia centralizada para uma economia de mercado, requisito 

indispensável para atrair ajuda ocidental (Adam, 1990). 

 É neste contexto socioeconómico que vários governos, através de organizações 

humanitárias, ONGs e doadores internacionais, nos meados dos anos 80 e 90, confluem 

em Moçambique como atores da sociedade civil com interesse de responder a dois 

pedidos: o do Estado de emergência em que o país se encontrava mergulhado e os apelos 

do governo, dadas as condições catastróficas das populações. 

 A abordagem dos fatores que influíram no surgimento e alastramento das ONGs 

sofreu uma alteração de padrão
79

. O peso crescente de associações acabou por se 

justificar pela ocorrência de desastres naturais e “man made disaster”. Joseph Hanlon 

(1991) aponta que, em consequência da ocorrência da seca mais assoladora dos últimos 

cinquenta anos, aliada à guerra entre as forças governamentais e forças da RENAMO, 

muitas ONGs passaram a atuar dentro do território moçambicano. Este posicionamento é 

partilhado por Cristiano Matsinhe (2005: 1), que afirma que a “situação de emergência” 

(fome, cheias, seca e o retorno dos refugiados) influenciou que as ONGs passassem a 

“assaltar” Moçambique. 

                                                           
77

 Assim decidiu o III Congresso da Frelimo realizado de 3 a 7 de Fevereiro de 1977. 
78

 A Comunidade de Ajuda Mútua Económica ou Comunidade Económica do Bloco Socialista (CAME) 

rejeitou o apelo de ajuda de Moçambique. 
79

 O termo Sociedade Civil entrou em uso nos finais da década de 1990 e é “aplicado a um espectro de 

organizações de fins não lucrativos, dentre as quais se destacam tipos de ONGs não especificados” (David 

Sogge, “O sector civil” in David Sogge (ed) Moçambique: perspectivas sobre a ajuda e o sector civil. 

Amsterdão: GOM, 1997: 45. 
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 Para além dos factores de caráter humanitário, fez-se sentir também a influência 

da situação política a nível mundial e nacional. A nível internacional assistiu-se à queda 

do Muro de Berlim e à queda do apartheid na República da África do Sul; no âmbito 

nacional, assistiu-se à introdução do sistema multipartidário, como efeito do 

condicionamento para o empréstimo do FMI para a reforma estrutural. O processo 

democrático conduziu à liberdade de associativismo (assegurado pelo art. 34 da nova 

Constituição); na sequência disso, as ONGs começaram a aumentar em número e poder 

(Bellucci, 2002). Mais ainda, Negrão (2003) vê a emergência da sociedade civil 

moçambicana à luz de três aspetos: o debate em volta dos direitos sobre a terra, a Agenda 

2025, que permitiu “democratizar” a discussão sobre a “res publica”, e o Observatório da 

Pobreza que passou a incluir o setor da sociedade civil. 

 O fim da Guerra Fria, nos meados da década 80, marcou o início de uma nova 

conjuntura política internacional, cujas consequências se fazem sentir em todo o mundo. 

A par da introdução de democracias liberais, a generalidade dos países africanos aderiu 

aos programas de reajustamento estrutural impostos pelo Banco Mundial como condição, 

em alguns casos, para a Paz. Moçambique deu os primeiros passos nesse sentido em 

1984
80

, ainda que num contexto de guerra civil e de confrontação armada com a África 

do Sul
81

, iniciando um processo de reforma rumo à mudança da economia socialista 

centralizada numa economia de mercado capitalista que conseguiu um enquadramento 

sistemático e largo a partir de 1987 com a começo do PRE. 

 É no contexto político-económico da democracia
82

, da paz
83

 e da economia de 

mercado que, numa parte considerável dos países africanos e particularmente em 

Moçambique, se reacende o debate público sobre a natureza e o papel da sociedade civil 

na construção da democracia. Neste contexto, assume particular relevância – porque 

condiciona decisivamente a configuração dos estados africanos – o relatório do Banco 

Mundial dedicado ao “combate à pobreza”. Este documento, aponta a “descentralização” 

como solução para a pobreza e, consequentemente, para o “empowerment” dos cidadãos e 

das suas comunidades (World Bank, 2000). À semelhança do que aconteceu com alguns 

países da América Latina e Ásia, os governos Africanos foram obrigados a subscrever o 

                                                           
80

 Neste ano, Moçambique assinou o primeiro acordo de empréstimo com o Banco Mundial e o Fundo 

Monetário Internacional. 
81

 Apesar de, no mesmo ano, Moçambique ter assinado um acordo de Não - Agressão e Boa Vizinhança 

(Acordo de Inkomati), o regime do Apartheid não cessou os seus ataques militares a Moçambique apoiando 

a Resistência Nacional de Moçambique (RENAMO). 
82

 A Constituição de 1990 introduz a democracia multipartidária no País. 
83

 O Acordo de Paz foi assinado a 4 de Outubro de 1992 em Roma, entre a FRELIMO e a RENAMO. 

Volvidos dois anos, realizavam-se as primeiras Eleições Gerais no País. 
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Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP), como condição para continuarem a beneficiar 

de financiamento por parte do FMI e BM. Neste documento enfatiza-se a necessidade de 

levar a cabo processos de descentralização em três componentes: gestão comunitária dos 

recursos naturais, reforço institucional dos governos locais, reconhecimento das 

autoridades tradicionais e da sociedade civil (José, 2005: 3). 

 A partir de 1998, com a liberalização económica e a perspetiva de adoção de um 

sistema multipartidário, começaram a chegar a Moçambique, em situação de guerra e do 

país mais pobre do mundo, muitas ONGs. Eram, fundamentalmente, ONGs orientadas 

para a implementação de projetos, através dos seus “parceiros” locais, desprovidos de 

membros e do mandato de representatividade. Acontece que em Moçambique não havia 

ONGs de desenvolvimento que pudessem ser uma contraparte das ONGs internacionais. 

É neste contexto que se assiste à formação acelerada de ONGs locais, cujos fundos 

provinham do exterior e que respondiam às agendas concebidas e elaboradas no exterior. 

Eram “ONGs de Negócios, sem personalidade e sem ideologia próprias, que 

desprezavam o movimento associativo local por não se coadunar com o processo 

orientado pela oferta das ONGs do Norte” (Negrão, 2003: 3). 

 Durante três décadas, Moçambique viveu mais de 90% do tempo (exatamente 27 

anos) em guerra. Primeiro, a guerra pela independência (1964-1974); segundo, a guerra 

civil (1977-1992) e terceiro a instabilidade político-militar que durou um ano e meio 

(2013-2014). Salvaguardando as colossais diferenças entre as três guerras, ambas 

contaram com uma alta dose de intolerância política dos regimes constituídos e a 

incompetência dos atores da sociedade, incluindo os da sociedade civil, para encontrarem 

alternativas pacíficas e menos destrutivas que as duas guerras provocaram. 

 O facto de a guerra civil ter durado 16 anos é, per se, um denunciativo que revela 

as enormes dificuldades em que a sociedade civil estava mergulhada, quer para a sua 

própria continuidade, quer no seu esforço de reconciliação das duas principais forças 

beligerantes, apostadas em fazer valer a força das suas contumácias. Por via de bastidores 

e novos atalhos clandestinos, os problemas do sonho revolucionário acabariam por 

encontrar saída, quando o “Estado de Democracia Popular” (CRM de 1975) foi 

substituído pelo “Estado de Direito” (CRM 1990). Tal como expõe o recente livro da 

OSISA (2009a: 78), “A democracia em Moçambique não foi obtida pela via da pressão e 

mobilização popular, mas, sim, com o fim de um conflito armado em que nenhuma das 

partes lutava pela constituição de uma democracia representativa no país”. 
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 A inexistência de um processo verdadeiramente democrático, em termos de 

respeito pelas liberdades individuais e pelo pluralismo associativo e político, revelou-se 

no grande declínio cultural, com particular incidência no extermínio da ligação (salvo 

escassas excepções) entre os representantes da cultura literária, musical e desportiva, do 

Moçambique colonial e a nova geração de artistas e intelectuais, nascida na época da 

independência. Apesar disso, ao longo da década de 80 e 90, novos protagonistas, alguns 

deles de reconhecido mérito pela originalidade e criatividade, surgiram em várias áreas: 

na literatura – Armando Artur, Ungulani Ba Ka Khosa, Heliodoro Baptista, Paulina 

Chiziane, Mia Couto, Luís Carlos Patraquim, Nelson Saúte, Eduardo White; na música – 

Wazimbo, Grupo Nacional de Canto e Dança, Gorwane, Jimmy Dludlu, Chico António, 

Djakas, Saldicos, Kapa Dech, Massuko; na imprensa Carlos Cardoso; no desporto – a 

grande revelação, Lurdes Mutola, que se transformou em líder mundial na modalidade de 

atletismo feminino (Cabrita, 2001; Frelimo, 1977, 1980; Fauvet e Mosse, 2003). 

 O quadro legal de Moçambique permite a existência de associações. A 

Constituição da República de 1990, apesar de elaborada num regime monopartidário, 

institucionalizou a democratização do espaço público, pois a Lei fundamental passou a 

reconhecer aspetos como liberdade de associação. É a Lei 6/91 de 18 de Julho, 

comummente conhecida por Lei das Associações. Assim, o quadro regulador das 

organizações sociais e associações é definido pelos números 1 e 2 do artigo 52º da 

Constituição da República, o qual é depois escalpelizado na Lei das Associações. O 

número 1 do artigo 52º da CRM reza que os cidadãos gozam da liberdade de associação, 

estabelecendo o subsequente número (2) que as organizações sociais e associações têm o 

direito de prosseguir os seus fins, criar instituições destinadas a alcançar os seus objetivos 

específicos e possuir património para a realização das suas atividades. 

 Em conformidade com a Lei das Associações, os cidadãos têm o direito de formar 

OSCs, incluindo as que abordam questões de boa governação e anticorrupção. Esta Lei 

enfatiza, no seu artigo 5º, a importância das associações no processo de democratização 

da sociedade, ao referir que, uma vez reconhecida, a associação é um ator social de 

grande peso, podendo exercer o seu potencial poder em várias esferas governamentais. 

 A sociedade civil assume, normalmente, um papel importante na flexibilidade do 

processo de boa governação vista como transparência na gestão da coisa pública e no 

domínio do accountability ou da prestação de contas. A promoção da transparência é o 

outro elemento que só pode tornar-se efetivo com a existência de uma sociedade civil 

forte, interventiva e proativa. Porém,  o limitado número de organizações que intervêm na 
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área da governação, no âmbito do Programa de Alívio e Redução da Pobreza Absoluta 

(PARPA) ou fora dele, é um indicador de que estas temáticas ainda não são privilegiadas, 

havendo mais organizações viradas para a provisão de serviços e advocacia em setores 

como educação e saúde.   

 Para colmatar a lacuna de parceiras das ONGs estrangeiras a nível local, assistiu-

se, no período compreendido entre 1988 a 1998, à formação acelerada de OSCs locais 

cujo foco de atividade era o alinhamento de parcerias com as ONGs internacionais, donde 

provinham os fundos para a sua sustentação. Estas organizações foram criadas como uma 

forma de fazer cobro às várias carências com que se deparava a sociedade moçambicana 

durante e após guerra. Assim, a sociedade civil moçambicana, resultante de fatores 

adversos, é constituída por organizações que, até princípios dos anos 2000, tiveram um 

papel quase marginal nas esferas governativas e no desenvolvimento democrático, ao 

desempenhar atividades de caráter assistencialista e caritativo. É neste contexto que 

surgem três iniciativas que se configuram com a presente imagem pública de sociedade 

civil moçambicana: a Campanha Terra, a Agenda 2025 e o Observatório da Pobreza. 

 Yussuf Adam (1990) apelidou estas ONGs do Norte de Messias Modernos à 

procura de novos Lázaros. Por sua vez, David Sogge (1997) denunciou a desesperada 

procura de “parceiros” locais como veículos de investimento e a incapacidade daquelas 

ONGs de reconhecer nas formas organizacionais locais, que não pertenciam ao Estado e 

nem eram empresas, manifestações da sociedade civil moçambicana num formato que era 

diferente do de ONGs Ocidentais. Para aqueles dois autores, as ONGs do Norte adotaram 

a estratégia de criar organizações locais à sua imagem e semelhança. Ainda hoje, para 

muitos populares, ONGs ou OSCs são coisas do estrangeiro.   

 Sobre este mesmo período de organização de OSCs em Moçambique, Boaventura 

de Sousa Santos (2003) in Santos e Trindade (2003) chamou a atenção para os dois 

processos paralelos. Primeiro: as segmentações e as partilhas de soberania determinadas 

pelas diferentes concepções de intervenção dos Estados Centrais que estão por detrás das 

ONGs internacionais; segundo: a dependência financeira das OSCs nacionais em relação 

às internacionais pela sujeição às condições que lhes eram impostas. 

 José Negrão (2003) afirma que a indignação é maior e com ela há um certo 

radicalismo que ainda hoje reina em muitos fazedores da opinião pública moçambicana. 

Com o tempo, porém, foi-se aprendendo a estabelecer a diferença entre elas. Diz ele que 

 

  “uma ONG internacional cujos funcionários constam nas folhas 

de salários do respectivo Ministério dos Negócios Estrangeiros é diferente 



                   

                              152 

 
 

de uma ONG que vive à custa dos donativos colectados nas ruas das 

capitais europeias sempre que a TV invade com a desgraça africana o lar 

de pacatos cidadãos do mundo na hora do telejornal. Uma ONG 

internacional que obriga os trabalhadores locais a orar por Jesus Cristo 

todas as manhãs, mesmo quando estes são muçulmanos, é diferente de 

uma ONG que pugna por respeitar as crenças e fazer delas a plataforma 

para as actividades (…)” (Negrão, 2003: 4). 

 

 Com os ventos da mudança na década de 90 (revisão da Constituição), que 

permitem o pluralismo político e cria mais espaços de participação na vida pública, 

aparece uma sociedade civil cada vez mais estruturada e com tendência a “desligar-se” do 

poder político, o que tem vindo a criar uma certa conflitualidade em certos momentos 

com o Partido na vanguarda, ao ponto de ser apelidada, como afirmamos anteriormente, 

de “apóstolos de desgraça”, “executores de agendas ocultas”, “agitadores”, 

“frustrados”, “anti-patriotas”, “anti-desenvolvimentistas”, uma vez que a obediência 

que se verificava no sistema monopartidário deixou de ter a mesma importância ou peso. 

 Tibana e Hodges (2005) afirmam, contudo, que as marcas do anterior regime 

ainda subsistem no seio da relação entre o Estado e a sociedade civil. Há ainda falta de 

clareza sobre o papel reservado à sociedade civil nos assuntos públicos e, 

especificamente, na formulação de políticas sociais, o que, variadas vezes, tem vindo a 

desembocar no desempenho simultâneo de certas lideranças partidárias do seu papel 

também nas OCSs, o que a leva a ser sujeita a manipulações, ou então, a não desejar 

aventurar-se em questões políticas potencialmente “quentes”. O mal disso consiste na 

corrosão do real papel das OSCs no processo de formulação de políticas públicas.    

Em Maio de 2007, a Comissão Nacional de Eleições (CNE) ofereceu, por meio de 

um Anúncio Público,
84

 a sua visão daquilo que considerou representar a sociedade civil 

para efeitos da Lei no. 8/2007 (integrante do pacote eleitoral). Àquela altura, eram 

escolhidos os membros da sociedade civil que integrariam a CNE, e o anúncio 

especificava que grupos seriam tidos por seus representantes. Assim se manifestou a 

Comissão: 

 

“De acordo com o anúncio público da CNE, explicativo da Lei em 

referência, entende-se por ‘Organizações da Sociedade Civil’ as entidades 

ou pessoas coletivas de Direito Privado sem fins lucrativos. São, entre 

outras, Organizações da Sociedade Civil: a) Os sindicatos e as 

                                                           
84 Anúncio do jornal Notícias do dia 31/05/07, p.7, conforme destacado por Eduardo Chiziane, Participação da 

Sociedade Civil no Processo de Governação e Desenvolvimento Local, FOprOSA, Fórum provincial das OnG’s de 

Sofala, pp.29/30. 
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associações profissionais; b) As instituições religiosas; c) As instituições 

de benefício mútuo destinadas a proporcionarem bens ou serviços aos 

associados, sócios ou membros; d) As organizações sociais de promoção e 

defesa dos direitos humanos; e e) As fundações e outras associações de 

Direito Privado, incluindo as organizações não-governamentais”
85

. 

 

A CNE equiparou, portanto, sociedade civil a organizações privadas sem fins 

lucrativos, pelo que excluiu o Estado (entidade de direito público) e o mercado (com fins 

lucrativos). Ao mesmo tempo, famílias não são consideradas como pessoa coletiva, pelo 

que também ficaram excluídas. Tal definição está de acordo com definições académicas 

do termo, na medida em que ela inclui grupos sociais formalmente estabelecidos fora do 

âmbito da família e autónomos em relação ao Estado e ao sector privado, tais quais 

associações e ONGs; no entanto, ela exclui aqueles grupos que se articulam 

informalmente, como movimentos sociais e grupos de auto-ajuda. Estes grupos, contudo, 

são de grande relevância em termos de participação política e mobilização social. 

De uma forma geral, as OSCs em Moçambique estão divididas em três grupos: 

i) uma pequena elite de organizações urbanas, académicas, que funcionam 

bem e recebem apoio de parceiros de desenvolvimento. São os casos de LDH, CIP, IESE, 

GDC. Elas não têm bases de apoio diretas e respondem perante o público em geral; 

ii) organizações de dimensões médias, com pouco potencial de diálogo sobre 

políticas. Respondem, muitas vezes, de acordo com as oportunidades que surgem e 

trabalham com temas setoriais específicos a que os parceiros de desenvolvimento dão 

prioridade: género, saúde, alterações climáticas..., centrando-se na prestação de serviços; 

iii) organizações comunitárias de base (OCBs), geralmente com fraca 

capacidade, detêm poucos recursos e pouca visibilidade, muitas vezes definidos em 

função dos interesses de meios de vida dos seus associados. 

A sociedade civil também inclui grupos e movimentos fora das organizações 

como são os casos de grupos espontâneos que reagem aos aumentos dos preços, os 

antigos trabalhadores na ex-República Democrática Alemã, vulgarmente conhecidos por 

“Madjermanes”, bem como os milhares de grupos de ajuda mútua nas comunidades. 

                                                           
85 Assim segue o anúncio: não são qualificáveis como organizações da sociedade civil, entre outras, as 

seguintes instituições: a) As instituições que fazem parte dos órgãos de soberania; b) As instituições que 

fazem parte do conjunto dos órgãos centrais e locais do estado; c) As instituições que fazem parte dos 

órgãos do poder local; d) As instituições que fazem parte das Forças de Defesa e Segurança do estado; e) 

As instituições do Aparelho de estado; f) Os institutos, empresas, fundos, fundações e associações do 

Direito público; g) As empresas e sociedades comerciais; e h) Outras pessoas colectivas que prosseguem 

fins lucrativos. 



                   

                              154 

 
 

Ao avaliar a sociedade civil em Moçambique, é imprescindível referir os 

acontecimentos que ocorreram nos dias 01 e 02 de Setembro de 2010. As violentas 

manifestações, que resultaram em 14 mortes, não foram apenas um sinal importante 

revelador do fracasso do modelo de crescimento económico sem a distribuição 

abrangente, mas podem também ajudar-nos a refletir sobre a situação em que se encontra 

a sociedade civil no país. Durante os tumúltos, uma parte significativa da população 

moçambicana manifestou a sua indignação contra o aumento do custo de vida, serviu-se 

da violência para obrigar o governo a recuar nos preços agravados de combustíveis e dos 

bens alimentares. Deu-se uma série de acontecimentos semelhantes no início de 2008. 

A ausência de interlocutores deste forte movimento é um sinal importante não só 

em relação ao fosso existente entre as instituições formais (incluindo parceiros de 

desenvolvimento, o governo e a oposição política) e a expressão “desorganizada” da 

sociedade civil, mas também em relação ao longo trajeto que a sociedade civil tem ainda 

a percorrer para criar uma voz pacífica, mas forte para as suas reivindicações. 

Este tipo de ação da sociedade civil caracteriza-se por movimentos espontâneos à 

qual é dada pouca ou nenhuma atenção por parte da sociedade civil estabelecida ou dos 

parceiros de desenvolvimento. É, no geral, considerada uma potencial ameaça não 

construtiva na sua forma de exprimir a insatisfação. Contudo, é esta voz da sociedade 

civil que pode vir a tornar-se mais forte ou mais significativa nos próximos anos. 

 

3.1.  Projetos da Sociedade Civil  

 A prática de várias organizações moçambicanas adquiriu contornos totalmente 

diferenciados em alguns domínios concretos que conduziu à definição do seu papel a 

desempenhar e à reconstrução do conceito de sociedade civil no contexto operacional do 

país. Os primeiros esboços de uma acção autonomizante das relações de dependência 

surgiram no pós-guerra, em 1992, com a iniciativa do Conselho Cristão de Moçambique 

(CCM), designada Campanha Armas por Enxadas, e, mais tarde, com a criação do Grupo 

Moçambicano da Dívida (GDM), os Observatórios de Pobreza, de Desenvolvimento e 

Eleitoral, o G20 e o PARPA. 

 Houve duas circunstâncias que fizeram a diferença em relação ao período anterior; 

uma tem a ver com a ligação que ambas as iniciativas criaram com os agricultores pobres 

e com a “intelligentsia” nacional, e a outra com o facto de nem uma nem outra 

precisarem de quantidades de fundos externos para poderem continuar. Ao falar-se de 

transformação de armas em enxadas, estava-se a abranger uma população alvo que era 
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constituída, fundamentalmente, por jovens de origem camponesa cuja influência fora 

marcada pelo colapso do sector agrário e consequente falta de perspetivas de vida no 

domínio da agricultura (Negrão, 2003: 5). 

 O tratamento da questão da dívida externa moçambicana pela sua especificidade e 

complexidade não podia ser devidamente orientado pelas ONGs do Norte; precisava de 

moçambicanos com formação e informação sobre o assunto que pudessem apoiar o lobby 

internacional para o cancelamento da mesma. Foi o momento de envolvimento de Carlos 

Cardoso
86

, Castelo-Branco
87

, José Negrão
88

, entre outros, que nunca dependeram nem 

trabalharam para ONGs do Norte e que mantiveram uma certa autonomia em relação ao 

controlo intelectual dominado pelo sistema do partido único. O GDM foi o ponto de 

encontro entre activistas sociais e intelectuais moçambicanos, num quadro que não era 

dominado nem pelo Estado nem pelas ONGs do Norte (Negrão, 2003: 6). 

 É dentro deste cenário que, uma década depois da introdução do neoliberalismo, 

surgiram três iniciativas que conduziram à configuração da presente imagem pública da 

sociedade civil moçambicana: a Campanha Terra, a Agenda 2025 e o Observatório da 

Pobreza (que mais tarde passou a designar-se Observatório de Desenvolvimento). É de 

salientar que com o passar do tempo surgiu o Observatório Eleitoral virado para questões 

ligadas ao sufrágio eleitoral em tempo de campanhas e pleitos eleitorais. 

 

3.1.1.  Campanha Terra 

A Campanha Terra tinha como objetivo principal a discussão de uma Lei de 

Terras que refletisse os anseios dos cidadãos e das comunidades, sobretudo na perspetiva 

de a terra continuar a ser, legalmente, um bem comum, e de as comunidades verem 

reconhecidos os seus direitos consuetudinários de uso e aproveitamento. À volta da 

Campanha da Terra, estiveram envolvidas cerca de 200 organizações, incluindo ONGs 

nacionais e estrangeiras, organizações comunitárias de base, instituições religiosas dos 

mais diversos matizes, académicos e pessoas singulares
89

. 

A problemática da terra foi e continuará a ser vital para países como 

Moçambique, onde o sector agrário é uma fonte de rendimentos indispensáveis para a 

reprodução social e local de emprego para a esmagadora maioria da população. O fim da 
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Dependence’, Global Economic Governance Programme Working Paper, no.25, Oxford university, 2007, 

p.12, acedido em 06 de abril de 2011. 



                   

                              156 

 
 

guerra civil entre a FRELIMO e RENAMO abriu a possibilidade da corrida para as 

melhores e bem localizadas terras para a agricultura, exploração florestal e turismo 

cinegético. Na esteira do PRE, o Land Tenure Centure, cavalo de batalha da USAID, e 

algumas ONGs do Norte pressionavam pela titulação individual da terra como única 

forma de serem assegurados os direitos à terra. 

A movimentação em torno da terra faz-se sentir em três frentes ao mesmo tempo: 

no seio da Igreja Católica, através da Cáritas e das Comissões Diocesanas para a Justiça e 

Paz, a nível do CCM, através da Organização Ajuda Mútua, e no interior da União 

Nacional dos Camponeses (UNAC), por força dos conflitos que iam surgindo (e 

continuam surgindo, como é o caso da ProSavana, as desterritorializações e 

Reassentamentos para dar lugar aos megaprojetos) com a privatização acelerada das 

machambas estatais e a tentativa de usurpação de terras das cooperativas. O elemento 

aglutinador das três frentes foi a discussão de uma nova Lei de Terras para Moçambique, 

cujo movimento catalisador foi a Campanha Terra. Em torno da Campanha Terra 

reuniram-se cerca de 200 organizações, como fizemos alusão, desde as ONGs nacionais e 

estrangeiras até às OCBs, passando pelas confissões religiosas (cristãs, muçulmanas e 

maziones
90

), até académicos e pessoas singulares interessados numa causa comum para 

que o acesso e a posse da terra pelos mais pobres não ficassem dependentes de emissão 

de um título de propriedade; para o efeito urgia a necessidade de reconhecimento dos 

mecanismos costumeiros de gestão da terra e a construção de relações entre privados e 

famílias com base no princípio de vantagens mútuas (Palmer, 2005). 

De acordo com José Negrão (2003: 7), a Campanha Terra acabou por estabelecer 

algumas das características básicas da nova imagem da sociedade civil moçambicana: 

- a adesão por causas comuns, independentemente da diversidade de ideologias; 

 - a possibilidade de participação das organizações comunitárias de base (OCBs) 

sem ter de ser obrigatoriamente pela mão de uma ONG urbana; 

 - a plena participação das Confissões Religiosas, quer sejam cristãs, muçulmanas 

ou locais/tradicionais; 

 - a oportunidade de definição de estratégias afins com o setor privado; 

 - a utilização das instâncias do Estado (poder legislativo para fazer a lei e poder 

executivo para aprová-la) sem ter, necessariamente, que recorrer ao poder político, no 

sentido de tomar o poder. 
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 Foi na sequência da Campanha Terra, terminada em 2000 (após os assassinatos do 

jornalista independente e investigador de casos de corrupção Carlos Cardoso, como 

descamos antes, e do jovem economista que investigava o mega desfalque financeiro no 

Banco Austral, Siba-Siba Macúacua, e de mais de 100 cidadãos na cadeia de Montepuez 

no norte de Moçambique que protestavam contra os resultados das eleições presidenciais 

e parlamentares, alegando não terem sido livres, justas e transparentes), que várias forças 

da sociedade civil se uniram para exigir a moralização do Estado e o fim da corrupção. 

Desta feita, jornalistas, associações sócioprofissionais e numerosos membros das elites 

urbanas juntaram-se à dinâmica anteriormente iniciada. Como consequência, foi aprovada 

uma lei onde constava que a sociedade civil seria responsável pela seleção de três 

candidatos à Presidência da Comissão Nacional de Eleições (CNE), que seriam votados 

pela própria Comissão e cujos membros fossem indicados pelos partidos representados no 

Parlamento Nacional. Este é um caso único em todo o continente africano e talvez mesmo 

a nível mundial (Negrão, 2003: 7). 

A Campanha Terra, no fim da década de 1990, teve uma participação maciça e 

genuína de OSCs e culminou com a promulgação de uma nova Lei de Terra. Ela foi 

cuidadosamente orquestrada, em que participaram 15.000 ativistas voluntários formados, 

e as mensagens da campanha levaram à inclusão dessas preocupações na Lei da Terra. 

Dessa experiência podem tirar-se as seguintes lições de como participar com êxito numa 

discussão sobre políticas: importância da coesão em torno de uma causa comum, 

independentemente da diversidade ideológica; possibilidade de participação direta das 

OCBs, em vez de participarem por intermédio de uma associação urbana; participação 

efetiva de vários grupos religiosos – sejam cristãos, muçulmanos ou de religiões locais; 

uma oportunidade para definir estratégias compatíveis com as do setor privado; uso das 

instituições do Estado (desde as legislativas, para a aprovação da lei, às executivas, para 

formular a lei) sem a necessidade de tomada de poder; participação em pé de igualdade 

com as OSCs internacionais. 

 

3.1.2. Agenda 2025 

A elaboração da Agenda 2025 foi uma iniciativa que envolveu técnicos, 

representantes dos partidos políticos e de OSCs num processo de debate que incluiu uma 

ampla campanha de consultas públicas em todo o país. Ela surgiu na sequência das 

disputas pela hegemonia institucional mundial que se travam entre a PNUD e o Banco 

Mundial/FMI. Esta agenda tem como objetivo criar consensos entre todas as forças 
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políticas e demais grupos de interesse nacionais em torno de uma visão comum sobre o 

futuro a médio prazo e de um conjunto de estratégias de desenvolvimento. 

 Após o fracasso do lançamento da iniciativa para a elaboração de uma Agenda 

para o ano 2020, pelo facto de o partido no poder (FRELIMO) ter tentado fazê-lo à porta 

fechada, surgiu então a Agenda 2025 com maior equilíbrio de forças entre representantes, 

praticamente, de todas as forças políticas, de todos os grupos sócio-profissionais e de um 

número significativo de académicos. Trabalharam durante um ano consecutivo sob a 

coordenação executiva de algumas figuras da vida pública nacional reconhecidas pela sua 

isenção, integridade e nacionalismo. O mais criativo na Agenda 2025 foi a identificação 

do conjunto das variáveis determinantes sobre as quais foi construído um modelo 

analítico onde assentaram os pressupostos que conduziram à elaboração de cenários e de 

opções estratégicas para o país. Pela primeira vez foi retirado às cúpulas dos partidos 

políticos o monopólio da discussão da “res publica” e quebrado o mito da infalibilidade 

das vanguardas esclarecidas ou dos dirigentes iluminados (Negrão, 2003: 8) 

A formulação da Agenda 2025 constituiu-se num daqueles raros momentos em 

que diversos grupos sociais, de académicos a partidos políticos, passando por 

organizações comunitárias e empresários, se reuniram para discutir e planear uma visão 

nacional, um documento para orientar o desenvolvimento nacional moçambicano nos 

anos vindouros. Lançada em 2003, após ter sido aprovada por unanimidade pela 

Assembleia da República, a Agenda 2025 traça um amplo perfil da sociedade 

moçambicana, detalhando suas fraquezas e potenciais em quatro pilares: i) capital 

humano, ii) capital social, iii) economia e desenvolvimento e iv) governação. O 

documento é ambicioso, e procura, com base numa discussão dos eventos históricos que 

marcaram o país e na situação presente em que este se encontra, traçar os possíveis 

cenários que poderão emergir nas décadas seguintes, assim como os determinantes e as 

ameaças destes cenários. 

Em 2001, o governo tomou a iniciativa de formular uma visão nacional e uma 

estratégia para 2025 (Agenda 2025). Esta iniciativa do governo fez consultas a 

representantes da sociedade civil, em quase todos os distritos do país, convocou 

representantes provinciais e estabeleceu grupos de trabalho nacionais para esboçar 

declarações para cada temática dentro do que veio finalmente a tornar-se a Visão e 

Estratégias da Nação. Esta foi finalmente aprovada pelo Parlamento em 2004 e tinha um 

enfoque principal para a redução da pobreza, particularmente, através do 

desenvolvimento do capital humano no país. Durante o processo de formulação desta 
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Agenda 2025, a imagem pública da sociedade civil mudou, mas as lições aprendidas 

incluem o reconhecimento de: problemas de não haver líderes claros da sociedade civil; 

capacidade de discutir conscientemente o futuro dos assuntos públicos por vários grupos 

de cidadãos, quando lhes foi reconhecido o direito a dar a sua opinião; aceitação de vários 

pontos de vista, uma vez discutidos e acordados princípios comuns; sentido de 

compromisso com o país, e particularmente para com a justiça social. 

Apesar da sua relevância estratégica e do carácter participativo de que se revestiu 

a sua formulação, a Agenda 2025 tem recebido pouca atenção, e a sua disseminação tem 

sido precária. Passado o ímpeto inicial, o documento não tem sido utilizado com a 

frequência que era esperada, seja por OSCs, meios de comunicação e partidos políticos, 

seja pelo governo. No caso do governo, por exemplo, o Programa de Governo 2005 – 

2009 trata de muitos assuntos abordados na Agenda, mas não faz nenhuma referência 

explícita a ela, assim como não o fazem os Planos Económico e Social de 2007 e 2008, o 

Balanço do Plano Económico e Social de 2007, o Programa de Reforma do Sector 

Público, Fase II, e o Censo das Instituições Sem Fins Lucrativos (2006). 

No plano internacional, instituições importantes na definição dos rumos de 

Moçambique, como o Banco Mundial, também parece estarem pouco informadas sobre a 

Agenda 2025 ou pouco nela interessadas. Num extenso relatório, publicado pelo Banco 

Mundial, que se propunha analisar as dimensões da pobreza, de género e de cunho social 

do desenvolvimento moçambicano, a Agenda 2025 não recebe sequer uma menção. Ao 

PARPA – que abordaremos no ponto a seguinte – em contraste, é dedicado um inteiro 

capítulo e dezenas de citações ao correr das quase trezentas páginas do documento. Sem 

desmerecer a importância do PARPA, parece-nos estranha a ausência da Agenda 2025 no 

documento do Banco Mundial (Negrão, 2003). 

  

3.1.3. Observatório de Pobreza e G20 

 Com a Constituição de 1990, desenvolveu-se um maior espaço para o 

associativismo e a defesa de interesses setoriais. É neste contexto de reformulação do 

papel do Estado e reestruturação política, com o gradual reconhecimento da legitimidade 

da sociedade civil e dos grupos de interesse, que se estão a desenvolver mecanismos de 

consulta entre o governo, a sociedade civil, o setor empresarial e os parceiros 

internacionais sobre as políticas de desenvolvimento económico e social, com destaque 

para a luta contra a pobreza. Gradativamente, a sociedade civil tem aumentado a sua 
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capacidade de influenciar os processos de planificação e as políticas do governo, 

enquanto o governo tem vindo a aumentar os canais de interacção com os cidadãos. 

O Observatório de Pobreza (OP)
91

 foi outra iniciativa do governo em 2003, para 

entrar em diálogo com a sociedade civil relativamente à implementação da estratégia de 

combate à pobreza e para a concretização dos ODM. Dadas as especificidades de 

Moçambique, o fórum OP, que continua a existir, inclui o governo de Moçambique 

(GdM), os parceiros de desenvolvimento e a sociedade civil. Coube ao grupo da 

sociedade civil definir por quem e como devia ser representada neste fórum e o grupo 

escolheu uma representação alargada, incluindo organizações religiosas, sindicatos, setor 

privado, redes, fundações e instituições de pesquisa.  

A experiência do Observatório de Pobreza é a seguinte: como espaço criado, tem 

certas limitações em termos de influência da sociedade civil, dado que o governo define a 

agenda e é principalmente um fórum consultivo, com pouco espaço para influenciar a 

definição da agenda; a nível nacional, a institucionalização da representação das OSCs no 

OP foi gradualmente cooptada e foi questionada a representatividade do grupo G20 de 

atores não estatais; a nível provincial, as OSCs foram gradualmente ganhando uma 

plataforma, especialmente através de grupos temáticos de trabalho; a experiência recente 

(2011) mostra um renovado empenho da sociedade civil a nível nacional, com base nas 

críticas feitas a anteriores órgãos representativos. 

A participação da sociedade civil na definição de políticas sociais dá-se em 

espaços criados (formais, instituídos pelo governo) e em espaços conquistados 

(alternativos aos formais devido a limitação destes). Dentro dos espaços criados, há dois 

de crucial importância, ambos estabelecidos em 2003 pelo governo e apoiados pelos 

parceiros de desenvolvimento: o OP e o G20. 

 O Observatório de Pobreza surge na sequência do movimento pelo cancelamento 

da dívida externa. Em 1996, foi lançado pelo Banco Mundial e pelo FMI, a iniciativa 

HIPC (Highly Indexed Poor Country), cuja finalidade era eliminar o que se chamava 

“Dívida Insustentável dos Países Mais Pobres e Mais Endividados” ou então, reduzir a 

dívida destes países até ao limite do valor actualizado líquido da dívida considerada 
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sustentável, ou seja 150% do volume das exportações e 250% dos rendimentos do 

governo. Nesse mesmo ano, a comunidade doadora internacional aderiu à iniciativa e os 

termos tradicionais de reescalonamento da dívida pelo Clube de Paris e outros credores 

bilaterais foram, tanto quanto possível, alterados em conformidade com esses limites
92

. 

 Moçambique foi um dos países mais beneficiados com a iniciativa HIPC, tendo a 

sua dívida baixado de 5,6 biliões para sensivelmente 1,3 biliões de dólares americanos em 

1998. O ratio dívida – exportações foi estimado de 200% a 220% para que a iniciativa 

fornecesse uma solução de saída para o país. Os resultados imediatos alcançados foram 

satisfatórios e entre 1996 e 2000 a taxa anual de inflação baixou de 47% para 2% e o PIB 

cresceu em média 10% por ano. Em 2000, o país foi alvo das maiores cheias que a 

história registou até a essa altura, tendo sido elevadíssimos os prejuízos nas zonas sul e 

centro, que, literalmente, ficaram submersas por mais de um mês. Como consequência, o 

Banco Mundial e o FMI decidiram acelerar o alívio da dívida ao perdoar a totalidade do 

pagamento do serviço da dívida nesse ano e o Clube de Paris adiou o pagamento para 

quando Moçambique estivesse em condições. Vários credores bilaterais anuíram. Dessa 

forma, Moçambique reunia as condições para entrar na 2ª fase da iniciativa HIPC, 

também conhecida por HIPC 2 (Negrão 2003). 

 Nesta 2ª fase, as Instituições de Bretton Woods disponibilizaram-se a conceder 

perdão parcelado da dívida, desde que o país continuasse a seguir estritamente o 

programa aprovado por elas. Os credores do Clube de Paris predispuseram-se a conceder 

o alívio da dívida em condições claramente preferenciais. Para a aprovação final da 

passagem para o HIPC 2, foram requeridas quatro condições pelo Banco Mundial e FMI: 

elaboração de um Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP), que em Moçambique foi 

designado por PARPA (Plano de Acção para a Redução da Pobreza Absoluta), que conta 

com a participação da sociedade civil, do sector privado e do cidadão em geral; 

implementação de um conjunto de medidas relativas ao desenvolvimento social, reforma 

do sector público e do quadro legal e regulador das actividades económicas; manutenção 

de um clima macroeconómico estável sobre o controlo do FMI; e confirmação de outros 

credores de participação no alívio da dívida (idem). 

 Em 25 de Setembro de 2001, o Banco Mundial e o FMI concluíram que 

Moçambique tinha satisfeito as quatro condições apresentadas em 2000 e deu os passos 

necessários para entrar na 2ª fase, tornando-se assim o 3º país do mundo a alcançar esta 
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fase (depois da Bolívia e do Uganda). A dívida externa passou a ser de 750 milhões de 

dólares americanos, tendo sido perdoados para o efeito cerca de 73% do montante inicial. 

O serviço da dívida passou de 100 milhões por ano em 1988 para uma média de 56 

milhões entre 2002 e 2010, o que significa uma passagem em média de 23% das receitas 

do Estado para 10% entre 2000 e 2010; estima-se em 7% entre 2011 e 2020. A poupança, 

realizada com a diminuição do serviço da dívida a pagar pelo orçamento, permitiu o 

aumento de despesas do Estado no PARPA. Em termos numéricos, o Estado pôde 

disponibilizar mais cerca de 130 milhões de dólares americanos por ano para atividades 

do PARPA (idem). 

 A tão desejada plena participação da sociedade civil, do sector privado e do 

cidadão em geral na conceção do PARPA foi, no entanto, reduzida em consulta 

esporádica e, muitas vezes, somente com caráter informativo sobre o que se estava a fazer 

ou já tinha sido realizado. A conceção do PARPA passou a seguir os padrões do 

neoliberalismo aplicado ao terceiro mundo e as linhas mestras foram desenhadas por um 

especialista da Universidade de Harvard que se deslocou a Maputo para o efeito. Como 

consequência, foi ignorada, toda a problemática dos investimentos a realizar para a 

formação do capital nacional. Com a finalidade de colmatar estas lacunas, a sociedade 

civil aceitou participar no Observatório da Pobreza, criado pelo governo como fórum para 

o acompanhamento da implementação do PARPA. O Observatório da Pobreza 

moçambicano era composto por três grupos de atores: governo, doadores e a sociedade 

civil em sentido lato (idem). 

 A seleção de quem deveria constituir o conjunto da sociedade civil coube à 

própria sociedade em coordenação com o governo. O governo deixou às OSCs a selecção 

dos seus representantes, onde tanto o setor privado como os sindicatos deveriam estar 

presentes. Passada a fase da concentração interna, foram identificados os representantes 

da sociedade civil para o Observatório da Pobreza de Moçambique: 04 representantes das 

confissões religiosas (02 cristãos e 02 islâmicos); 02 representantes das centrais sindicais 

(OTM e Sindicatos livres); 03 representantes das associações do setor privado 

(Associação Comercial, Associação Industrial e CTA); 06 representantes de organizações 

do 3º Nível (Fórum Mulher, UNAC, GDM, LINK e Teia); 06 representantes das 

organizações do 2º Nível (FDC, KULIMA, ORAM, Khindlimuka); e 01 representante de 

um Instituto de Investigação autónomo (Cruzeiro do Sul) (idem). 

 O Observatório de Pobreza tinha em vista dois objetivos: colmatar a lacuna que se 

abriu pela não participação da sociedade civil na conceção do PARPA, e estabelecer à 
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escala nacional um sistema de monitoria e avaliação da Pobreza (e não só do PARPA) que 

tivesse por finalidade a elaboração do RAP (Relatório Anual da Pobreza) com maior 

incidência nos pobres. Contudo, o PARPA formulava um problema de doadores como se 

de um problema moçambicano se tratasse, ao qual dá uma solução também de doadores 

como se de uma solução moçambicana se tratasse. Ele parte da ideia de que Moçambique 

é um país com pobres. Conclui, por conseguinte, que o objetivo do desenvolvimento deve 

ser a eliminação desses pobres. Creio que se trata de intenções nobres, mas extremamente 

problemáticas como definição de um problema moçambicano.  

 Para Elísio Macamo
93

 (2006), na perspetiva moçambicana, o problema da pobreza 

não se pode colocar em termos de existência de pobres que precisam de ser eliminados. O 

problema que se coloca é de um país pobre que deve articular a eliminação da pobreza 

com o desenvolvimento. O alívio à pobreza, portanto, não podia, nas condições atuais do 

país, ser um fim, mas sim um meio para se chegar ao desenvolvimento. Diz ainda que De 

na avaliação que uma comissão conjunta do Banco Mundial e do FMI fez ao PARPA – 

Juergen Reitmaier, Michael Hadjimichael (ambos do FMI) e Callisto E. Madavo e John 

Page (da IDA) – recomendou-se a sua aprovação. A recomendação baseou-se em três 

argumentos: o PARPA, na opinião desta comissão, representa um avanço significativo em 

relação aos primeiros documentos apresentados pelo governo moçambicano; este último 

demonstra um forte comprometimento com os objetivos da iniciativa; finalmente, o 

PARPA é propriedade de Moçambique. Trata-se, como é óbvio, dum eufemismo 

diplomático que tem pouco a ver com os pobres e com o desenvolvimento de 

Moçambique.  

 A melhoria que se verificou nos documentos apresentados pelo governo 

moçambicano não consistiu numa elaboração mais clara da estratégia de combate à 

pobreza. O que se verificou foi o ajustamento da estratégia moçambicana à ideologia 

neoliberal que informa a ação do FMI. Com efeito, a comissão conjunta de avaliação 

elogia, principalmente, a insistência do governo moçambicano na disciplina fiscal e 

financeira como condição sine qua non do combate à pobreza. Mesmo a questão da 

propriedade do programa é bastante problemática. O governo devia ter desenvolvido um 

programa mais de acordo com a leitura nacional do problema. Contudo, uma vez que se 

tratava de satisfazer uma condição essencial para beneficiar do perdão da dívida, não 

havia muito espaço de manobra. De resto, o próprio FMI tratou de garantir a 
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convergência de estratégias preparando, de antemão, guiões que serviram de ponto de 

referência para a elaboração dos PRSP (idem). 

 Infelizmente, contrariando as expetativas, os PARPAs (I, II) não têm cumprido a 

sua função de instrumentos de redução da pobreza no país. Provavelmente, o problema de 

base, está na própria conceção deste tipo de planos e levam-nos a partilhar a opinião de 

autores para quem os conceitos centrais destes planos, nomeadamente “participação” e 

“empoderamento” (aqueles que distinguiram dos seus antecessores, os planos de 

ajustamento estrutural) foram reconfigurados ao serviço de receitas de desenvolvimento, 

que continuam a seguir um modelo único (“one-size-fits-all”), e foram esvaziados do seu 

conteúdo político de modo a tornarem-se aceitáveis para todos, estabelecendo-se, assim, 

uma forma de consenso que deixa pouca esperança em relação à sua real contribuição 

para a eliminação da pobreza. 

 Após a aprovação do PARPA em 2006, previa-se a divulgação do mesmo inserido 

na estratégia de comunicação. Isso não se fez. Num projeto da Christian Aid e Trocaire e 

num trabalho conjunto realizado pelas organizações religiosas de Moçambique, 

nomeadamente o Conselho Islâmico de Moçambique, o CCM e a Igreja Católica, de 

fevereiro de 2006 a Março de 2008, constataram-se que o PARPA I e II não tinham sido 

divulgados. Os próprios administradores distritais tinham vaga ideia sobre a natureza dos 

documentos. O que sabiam era o quadro do discurso de políticas sobre o combate à 

pobreza. Esse tipo de posicionamento discursivo, muitas das vezes, marcha contra o 

planificado que desrespeita o rítmo do processo doméstico de políticas. 

 Em 2007, o governo de Moçambique aprovou uma Lei de Proteção Social. Existe 

algum compromisso no PARPA II, no sentido de se expandir a cobertura da proteção 

social, embora através do seguro social, por um lado, e da assistência social, por outro. 

Este PARPA (II) aloca recursos adicionais à proteção pocial, principalmente para a 

construção da capacidade institucional do Ministério da Mulher e Ação Social (MMAS), 

como o ministério que dirige a assistência social. No entanto, apenas 0,6% do total das 

despesas do âmbito do orçamento estatal se destina diretamente à assistência social. Os 

compromissos existentes estão longe de serem políticas abrangentes de proteção social. 

Ademais, embora Moçambique seja signatário da Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, a qual reconhece a proteção social como um direito, esta não é, porém, tratada 

como tal no PARPA. Ao nível macro das políticas governamentais de proteção social, é 

ainda vista como um privilégio (Brito et al., orgs., 2010). 
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 Apesar de um crescente número de experiências regionais positivas no 

desenvolvimento de programas e políticas de proteção social abrangentes, estes 

empreendimentos ainda enfrentam muitos desafios de Moçambique. Estes incluem a falta 

de vontade política; a sensibilização e a análise acerca das causas limitadas, 

consequências e grau de vulnerabilidade; as potenciais vantagens económicas e sociais da 

proteção social; as barreiras institucionais; as limitações orçamentais e a percepção do 

risco político (Waterhouse & Lauriciano apud Brito et al, 2010: 30). 

 A abordagem mais coerente e global para a proteção social em Moçambique inclui 

a falta de vontade política e uma visão, comummente mantida por políticos e funcionários 

públicos superiores, de que os pobres deveriam ajudar-se a si próprios para sair da 

pobreza. Em parte, isso reflete a falta de tradição ou de experiência do Estado em 

desempenhar um papel na proteção social. Reflete também um temor de que pessoas não 

merecedoras se tornem dependentes de esmolas – sugerindo uma limitada análise das 

causas da vulnerabilidade em Moçambique, bem como uma visão indiferenciada dos 

pobres que são e que não são capazes de trabalhar. 

 Por sua vez, o G20 surge em 2004 como um grupo constituído por 20 OSCs que 

compunham o 1º painel que participou no Observatório da Pobreza, mas actualmente é 

constituído por mais de 20 Organizações. O G20 é uma “plataforma das Organizações da 

Sociedade Civil Moçambicana para a participação nos Observatórios da Pobreza ao 

nível central, provincial e distrital onde tem representações” (G20, 2005: 5). Por 

conseguinte, o G20 passa a ser entendido como um “fórum” que congrega várias OSCs 

actuando em prol do desenvolvimento do país. Tem como estrutura funcional uma 

Assembleia, o Grupo de Coordenação, um Secretariado, um Grupo Técnico e Pontos 

Focais ao nível provincial e distrital (apenas em alguns distritos para os pontos focais). 

 O G20 considera-se uma organização legítima na sociedade moçambicana a 

representar os cidadãos e as respectivas organizações que fazem parte desta plataforma e 

comungam dos seus propósitos. Ele encontra a sua legitimidade, para além de criar 

espaços por meio de encontros abertos à discussão de assuntos inerentes à problemática 

da pobreza, na procura das preocupações de base que afetam os cidadãos que depois as 

canaliza para as respetivas OSCs (que compõem o G20) junto do governo e dos parceiros. 

 O G20 afirma, no entanto, que, pelo facto de serem estes a estabelecer uma 

relação mais estruturada (como interlocutor) com o Governo e Parceiros por meio do 

Relatório Anual de Pobreza (RAP) e de Observatórios de Desenvolvimento (OD) – que 

abordaremos em frente – , reforça a sua legitimidade, e ao mesmo tempo, congrega vários 
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estratos das OSCs moçambicana a lutar por uma causa de extrema importância na 

sociedade em geral e ser também um interlocutor válido junto do governo e parceiros 

internacionais (G20, 2005). 

 Atualmente, o G20 atua através de vários mecanismos, nomeadamente: os 

Observatórios de Desenvolvimento a nível central, provincial e distrital; os Relatórios 

Anuais de Desenvolvimento (RAD), capacitação (geralmente nos pontos focais), lobbies, 

Advocacia e divulgação de matérias ligadas a pobreza. A Organização afirma que o seu 

papel é exercer “pressão” e procurar influenciar o processo de formação de políticas 

públicas por meio de RAP e OPs/ODs e consciencializar a sociedade moçambicana sobre 

as questões inerentes à pobreza. A título de exemplo, ela afirma que não está preocupada 

com escolas construídas pelo governo ou pelos privados (OSCs), mas, sim, com o 

número de pessoas que têm acesso à educação ou a que distância estas escolas foram 

construídas relativamente às povoações. 

O OP, que começou a nível nacional e se alargou às províncias, e passou a 

chamar-se OD, está concebido para ser um espaço de consulta do governo, onde o 

governo e os parceiros de desenvolvimento são os atores principais e onde a sociedade 

civil participa anualmente através de fóruns. A agenda e a calendarização são da 

responsabilidade exclusiva do governo. As queixas comuns de outros participantes nesse 

espaço têm sido: avisos de última hora, falta de informação prévia sobre os principais 

documentos e desigualdade na atribuição do tempo, dando à sociedade civil e ao setor 

privado pouco tempo para prepararem a sua participação e apresentar opiniões. 
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 Capítulo II. Metódos e Técnicas de Pesquisa Aplicadas 

 

1. Problematização do Tema 

 Segundo a Terceira Avaliação da Pobreza (2010) quase 80% da população 

moçambicana trabalha na agricultura, A rápida expansão do setor das indústrias extrativas 

é suscetível de alterar radicalmente o panorama económico moçambicano. Tais recursos 

representam enormes oportunidades para o desenvolvimento, mas também podem 

concorrer para certos riscos, como tem vindo a ser abordado e apresentado pela literatura 

ou pesquisas (e não só, como veremos) que falam das “maldições dos recursos naturais”. 

 De acordo com a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico 

(OCDE, 2009), não obstante a entrada de muito capital no país, a exclusão social 

permanece e a redução da pobreza estagnou. Além disso, Moçambique enfrenta 

problemas nas áreas da educação, saúde, emprego e proteção social para a população. A 

exclusão social não surge apenas como resultado das influências europeias, mas também 

devido a aspetos étnicos, linguísticos, socioeconómicos e partidários, entre outros. Mas, o 

principal problema de exclusão, em países subdesenvolvidos como Moçambique, é a 

dificuldade de associar o grande número de bens materiais aos serviços sociais: educação, 

saneamento básico, proteção social. E a participação ativa nas decisões que influenciam a 

vida das populações é, sem margem de dúvidas, o maior obstáculo da sociedade civil.   

  A título ilustrativo do baixo índice de desenvolvimento social, de um total de 187 

países no mundo, o país ocupava a posição 178 em termos de qualidade de vida, segundo 

o relatório de desenvolvimento humano (IDH) de 2014, embora, felizmente, tenha 

representado uma melhoria de sete lugares em comparação com o mesmo relatório 

publicado em 2012, em que o país estava colocado em 185º lugar. O IDH toma como 

base de análise três parâmetros, nomeadamente: uma vida longa e saudável, acesso à 

educação e um padrão de vida decente.  

 No caso vertente, para a ligeira subida de Moçambique, pesou o aumento da 

média de anos de vida que um moçambicano tem logo à nascença (a chamada esperança 

média de vida), que, segundo as Nações Unidas, subiu de 49.9 em 2012 para 50.3 anos 

em 2013. Aqui, é notória a discrepância entre os dados daquele organismo mundial e a 

estatística nacional, uma vez que o INE de Moçambique atualizou os dados no ano de 

2012 e fixou a esperança de média vida em 53.1 anos. Como bem disse alguma vez 

Lourenço do Rosário
94

, “não sabemos em quem acreditar”.  
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 Por sua vez, o relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(2015) coloca Moçambique no 180º lugar na lista dos países com mais baixo Índice do 

Desenvolvimento Humano (IDH), muito abaixo dos países considerados problemáticos. 

Os dados indicam que, abaixo de Moçambique, há oito dos 188 países analisados, a 

maioria deles em conflito militar nomeadamente: Serra Leoa (181º lugar), Guiné (182º), 

Burkina Faso (183º), Burundi (184º), Chad (185º), Eritreia (186º), República Centro 

Africana (187º) e na cauda está o Níger (188º lugar). 

 Moçambique faz parte, portanto, dos dez países mais atrasados em matéria do 

desenvolvimento humano. É o nono país mais pobre do mundo; o mais atrasado da 

SADC e, pior ainda, está na cauda da CPLP. Por outras palavras, isto significa que em 40 

anos de independência e 25 anos de democracia, o país tem dificuldades de criar 

condições de bem-estar social ou de qualidade de vida. Sendo assim, um futuro melhor é 

uma incógnita enquanto o estado das coisas continuar. Como se pode depreender, o país 

precisa de políticas de inclusão social como meio para oferecer, aos mais necessitados, 

oportunidades de participação na distribuição de rendimento do País, dentro de um 

sistema que vise beneficiar a todos e não somente a uma certa camada da sociedade.   

 O país detém uma economia informal dominante, em que a maior parcela dos 

trabalhadores se encontra fora da proteção social. O sistema de proteção social existente 

no país é ineficiente e ineficaz. Os indivíduos dependem cada vez mais de uma integração 

em redes de solidariedade, tendo a família como grupo que está sempre presente em 

momentos de crise. É digno de registo que seja o informal que garante, a um número 

elevado de famílias, a sobrevivência e as condições de reprodução e, em alguns casos, a 

melhoria das condições de vida. É precisamente a respeito deste tópico que se pode falar 

de sociedade-providência, no dizer de Boaventura de Sousa Santos. 

 De acordo com o primeiro estudo sobre o Índice da Sociedade Civil 

Moçambicana
95

, levado a cabo em 2007 por uma ONG moçambicana – FDC, que contou 

com a parceria do PNUD, a Fundação Aga Khan e a CIVICUS (…), o estágio de mais de 

5 mil OSCs, com um total de 140 mil pessoas, é frágil, no respeitante a mecanismos de 

monitoria das ações de desenvolvimento social. Todavia, há vozes que discordam dos 

resultados do estudo, como são os casos de José Negrão e Lina Soiri
96

, que advogam que 

a influência das OSCs nas políticas sociais é significativa (Negrão, 2003; Soiri, 1999). 
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 Segundo António Francisco
97

 (2007), o diálogo entre a sociedade civil e o governo 

é amorfo, pois o governo não presta contas das suas ações às OSCs, limitando-se apenas a 

consultá-las quando acha necessário. Prossegue dizendo que “cenário idêntico já não se 

verifica na relação do Governo com doadores, a quem o executivo presta contas e toma 

sempre em consideração as críticas que se avançam”. 

 Para Janaina Homerin
98

 (2005), de uma forma genérica, as atividades das OSCs 

de âmbito social são bem aceites e até incentivadas pelo governo; porém, quando são 

atividades que penetram a esfera política, o governo mostra-se reservado. Salienta ainda 

que “as Organizações da Sociedade Civil devem muitas vezes clamar neutralidade face a 

um Governo que tem tendência a querer conceder-lhes uma ideologia de ´oposição´ (…)” 

(Homerin, 2005: 4). Organizações como o Grupo Moçambicano de Dívida, o CIP, IESE, 

LDH, Justiça Ambiental, que entendem ser um interlocutor diretos na harmonização das 

políticas económicas, jurídicas, financeiras, ambientais de Moçambique, foram acusadas 

de serem politizadas. Ela diz, ainda, que a principal característica destas OSCs é a sua 

fragilidade institucional, que se declina em vários aspetos: más condições materiais, 

baixo nível de qualificação do pessoal, fraca participação voluntária, dificuldades em se 

situar, de forma credível, face às autoridades públicas. (Homerin, 2005: 5).  

 Um outro fator que atrasa o desenvolvimento das OSCs, segundo Homerin (2005), 

é a sua pesada dependência financeira para com os doadores internacionais. Uma ampla 

maioria de OSCs não funciona com base numa estrutura financeira estável, mas graças 

aos fundos desbloqueados por financiadores estrangeiros de acordo com projectos 

específicos apresentados. Diz Homerin (2005: 5) que, “A falta de capacidade em obter 

fundos próprios coloca em perigo a continuidade de muitas Organizações da Sociedade 

Civil, que têm dificuldade em sobreviver (…)”.  

 Um outro fenómeno que caracteriza as OSCs, segundo Homerin (2005), é a 

ambivalência que existe entre estas e o Estado. Observa-se uma permeabilidade entre a 

esfera do poder de decisão e as OSCs. Não é raro que algumas pessoas façam um vaivém 

entre uma função pública e o meio associativo, acumulando os dois cargos juntamente 

com os conflitos de interesse que isso possa causar. Essa situação mancha, de facto, a 

representatividade de uma parte das OSCs moçambicanas. Afastadas das comunidades de 
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base e próximas do poder político, elas beneficiam de boa estruturação organizacional, 

mas a sua legitimidade social encontra-se, mesmo assim, diminuída. 

Há uma outra visão, segundo a qual o quadro político institucional existente no 

País dificulta a participação da sociedade civil na definição de políticas sociais. Para 

defensores desta visão, a participação resume-se à simples consulta que o governo faz 

como forma de justificar a governação responsável e inclusiva (boa governação). Como 

afirmamos antes, há autores que se opõem ao pensamento de Homerin (2005). São os 

casos de José Negrão (2003), Lina Soiri (1999) e outros investigadores que advogam que, 

na ausência ou fraqueza da representação do Estado, as ONGs locais e internacionais são 

as que preenchem o vazio de poder de muitas comunidades, como uma forma de 

“descentralização por defeito”. A comunidade doadora, cada vez mais frustrada com a 

ineficiência das estruturas do Estado, começa a envolver-se mais no apoio às OSCs que, 

apesar de ainda frágeis, estão em constante crescimento.  

 Entretanto, convictos de que “a indiferença é a pior das atitudes” (Hessel, 2011: 

26) e de que “não tomar posição é tomar posição pelos poderosos” (Casa-Nova, 2012: 

69), e guiado pelo pensamento de Touraine (1983) – “O sociólogo deve procurar 

compreender as condições de existência, autonomia e desenvolvimento da sociedade 

civil, ou seja, as relações sociais, os conflitos e os processos políticos que tecem o trama 

da vida social e deve ser capaz de reconhecer suas formas ocultas, deterioradas e 

reprimidas” – e partindo das díspares constatações dos diversos autores acima referidas, 

com este trabalho quisemos cruzar campos de saber, questionar o presente das OSCs 

moçambicanas e contribuir para alternativas para um Moçambique melhor. Pois, como 

diz Bobbio (1996: 174), “O dever do homem de cultura que não queira ficar indiferente 

ao drama do seu tempo é o de fazer explodir as contradições, desvelar os paradoxos que 

nos põem diante de problemas sem uma solução aparente, indicar as estradas sem 

saída”. Ou seja, procurámos estudar o real papel/estágio da sociedade civil moçambicana 

nas políticas de inclusão social (fornecer aos necessitados oportunidades de acesso a bens 

e serviços, dentro de um sistema que beneficie a todos e não apenas os mais favorecidos 

no sistema meritocrático “the survival of the fittest” em que vivemo) e de 

desenvolvimento sustentável (que se preocupa não só com o presente mas com a 

qualidade de vida das gerações futuras, garantindo um crescimento económico amigo do 

ambiente e dos humanos). Por fim, procurámos, humildemente, fornecer mecanismos 

para uma participação efetiva da sociedade civil no âmbito da participação democrática 

rumo à boa governação. 
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2. Pergunta (s) de Partida 

 Como podemos perceber, para alguns autores, a sociedade civil moçambicana 

transpôs várias fases até conquistar o espaço que detém no presente momento: 

participação em eventos como a educação cívica, quando se está próximo de pleitos 

eleitorais, a eleição do Presidente da Comissão Nacional de Eleições (CNE), bem como 

nos Observatórios de Pobreza, de Desenvolvimento e o Eleitoral. Porém, para outros, o 

espaço cedido à sociedade civil, muitas vezes, só serve para satisfazer os 

condicionalismos de doadores a quem o governo realmente presta contas, necessitando do 

“aval” das OSCs. Para estes, o papel da sociedade civil moçambicana é, portanto, 

bastante passivo e pouco valorizado. 

 Face a este cenário, quisemos perceber um aglomerado de questões fundamentais: 

Qual é o impacto da ação da sociedade civil moçambicana no âmbito socioeconómico e 

político do país? Estará ela (sociedade civil e suas organizações) a servir, de facto, os 

interesses da sociedade moçambicana? Estará a prosseguir os propósitos pelos quais dela 

se espera(va)? Não será, antes, uma reprodução meteórica do Estado em pessoas?  

Ou, exatamente, qual tem sido a influência da sociedade civil moçambicana e 

suas organizações nas políticas sociais, em geral, e nas de inclusão social e de 

desenvolvimento sustentável, em particular, no âmbito da democracia participativa, tendo 

em vista o bem-estar social ou qualidade de vida? 

 

3. Hipóteses 

 Depois deste breve percurso sobre o estágio da sociedade civil moçambicana e das 

diferentes abordagens quanto à relevância e eficiência do seu papel na definição, 

formulação, implementação e avaliação de políticas sociais, manifestado por posições 

contraditórias, há que reformular as questões de partida sob a forma de hipóteses de 

trabalho para alargar a nossa investigação: 

 H.1. A inexistência de mecanismos, no seio das OSCs moçambicanas, que 

garantam a capacidade financeira e técnica condiciona o seu impacto/papel, quedando-se 

no de paliativo, assistencialista, diminuto, circunstancial e efémero. 

 H.2. O quadro institucional e político existente no país dificulta a participação 

política das OSCs. A participação é mais de auscultadores e aliados de circunstância do 

governo ou de doadores. Resume-se, portanto, na simples consulta, auscultação que o 

governo faz a estas organizações como forma de justificar a democracia participativa. 
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 H.3. O facto de as OSCs serem novas e de Moçambique ser um Estado jovem, faz 

com que a participação política seja fraca. De igual modo, as preocupações das pessoas 

estão essencialmente voltadas para os mecanismos de sobrevivência. 

 H.4. Fatores históricos e políticos explicam por que razão a sociedade civil é 

frágil. Durante décadas, Moçambique foi marcadamente uma sociedade politicamente 

polarizada, gerida por regimes totalitaristas e com longos períodos de guerra. 

 

4. Metodologia 

A realidade sociológica é uma construção que se alicerça num mundo factual. O 

discurso sociológico é tanto mais justificado e mais bem compreendido quanto mais 

“enraizado” for na realidade que pretende explicar. Nesse sentido, o sociólogo que se 

interessa pelo quotidiano procura “integrar no e através do conhecimento o que está 

próximo; inventa (no sentido de in-venire), salientando todos os fragmentos de situações 

minúsculos, banalidades que, por sedimentação, constituem o essencial da existência” 

(Maffesoli, 1988: 48). 

Uma das razões das ciências sociais, onde este estudo se enquadra, consiste em 

tornar visível o que tende a tornar-se invisível, ou tornar de novo visível o que já foi 

descoberto, isto é, impossibilitar que seja oculto o que foi conhecido, ou, então, no dizer 

de Álvaro Pires (2010: 52), “impedir que seja recoberto o que foi descoberto, ou 

descobrir outra vez, ou de outro modo, a mesma coisa”. 

 Sendo a Sociologia uma ciência especializada, assente na reflexão teórica e na 

observação empírica, marcando assim a diferença em relação à tradição filosófica, às 

cosmovisões religiosas e ao conhecimento do senso comum, cabe ao cientista ou ao 

investigador definir precisamente os seus conceitos, submetendo as suas hipóteses à 

verificação empírica, contrariando assim as interpretações ordinárias e, mormente, os 

elementos metafísicos, psicológicos e individualistas nelas contendidos. É fundamental, 

portanto, “fazer uma ruptura com o senso comum por via da construção testável” (A.S. 

Silva, 1987), que não é um procedimento feito de uma vez por todas, mas sim uma 

atitude e um trabalho de vigilância crítica e construção conceptual contínua. A rutura com 

o senso comum envolve um processo contínuo e sempre inacabado, um processo em que 

a ciência se indaga a si própria, porque interroga valores, doutrinas, saberes práticos, etc. 

 A metodologia de investigação consiste, portanto, na análise sistemática, crítica e 

de vigilância epistemológica no que diz respeito a conjeturas teóricas e dos processos 

técnicos, princípios e procedimentos lógicos que plasmam toda a pesquisa em Sociologia. 
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É por isso que Lima (2000) afirma que, a metodologia se baseia, essencialmente, na 

confrontação crítica das investigações efetuadas em relação a certos aspetos de 

conhecimento, concretizados, por exemplo, na análise dos textos em que a pesquisa se 

traduziu. Uma observação sobre as condições e os limites de validade e do campo de 

aplicação de técnicas quantitativas ou de técnicas qualitativas, com referência a definidos 

objetos de conhecimento e como resposta a questões teóricas, problema que tem 

originado controvérsias conhecidas na Sociologia, insere-se neste “nível”. 

 Sendo a investigação científica aquela que se estrutura a partir de um trabalho de 

descodificação da realidade, mas, simultaneamente, a partir de um trabalho de constante 

questionamento sobre a própria realidade, procurou-se conjugar a capacidade de obtenção 

de conhecimento sobre a realidade social com a capacidade de discernir zonas de 

(des)conhecimento sobre esta mesma realidade (social). Como afirma Boaventura de 

Sousa Santos (2013: 26), “é próprio da Sociologia reivindicar um ângulo de observação 

e de análise, um ângulo que, não estando fora do que observa e analisa, não se dissolve 

completamente nele”.  

 A pesquisa social tem sido marcada fortemente por estudos que valorizam o 

emprego de métodos quantitativos para descrever e explicar fenómenos. Hoje, porém, 

podemos identificar outra forma de abordagem que se tem afirmado promissora 

possibilidade de investigação: trata-se da pesquisa qualitativa ou intensiva. 

 O paradigma interpretativo, ao tomar como objeto geral da investigação o mundo 

humano enquanto criador de sentido, faz com que a investigação qualitativa interpretativa 

tenha como objetivo a compreensão do significado ou da interpretação dada pelos 

próprios sujeitos, aos acontecimentos que lhes dizem respeito e aos comportamentos que 

manifestam. Estes particularismos específicos da perspetiva compreensiva, segundo 

Isabel C. Guerra (2006), fazem com que ela seja apropriada na explicação de períodos de 

crise, especialmente aqueles em que se presencia as transformações culturais com 

profundas consequências a nível das práticas sociais.  

 Escolhemos a abordagem compreensiva por possuír vantagens de ordem 

epistemológica, na medida em que os autores são indispensáveis para perceber os 

comportamentos sociais, de ordem ética e política, e por possibilitarem o aprofundamento 

das contradições e dos dilemas que atravessam a sociedade concreta, e de ordem 

metodológica, como instrumento privilegiado de análise das experiências e do sentido da 

ação (Guerra, 2006). Também pesou o facto de que na escolha de um método de 
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investigação devem ser tomados em consideração elementos como: a natureza da 

investigação, a orientação pessoal do investigador e as suas preferências.  

 A escolha da metodologia qualitativa prende-se, ainda, com o facto de abrir 

espaço para a compreensão profunda do fenómeno “sociedade civil”, ancorando-o no 

pressuposto de maior relevância dos aspetos subjetivos da ação dos sujeitos face à 

configuração das estruturas. Outrossim, a opção pela metodologia qualitativa surge na 

sequência de ela ser a que melhor responde aos objetivos propostos, visto que considera 

que os atores interpretam as situações, criam estratégias e mobilizam os recursos e atuam 

em função dessas interpretações (Guerra, 2010).  

 Neste tipo de investigação, o investigador interage com o objeto de estudo, 

minimiza a distância social entre ele e os indivíduos estudados. O contacto direto do 

sociólogo com os atores não anula o distanciamento
99

 que a ciência exige. Antes, 

transforma a recolha de informação numa experiência que “humaniza”
100

 a própria 

pesquisa, ou seja, proporciona ao pesquisador a possibilidade de “ver por dentro”, 

tomando uma dupla posição de observação: a do pesquisador e a do próprio ator. 

 A expressão pesquisa/abordagem qualitativa tem sido usada como designação 

geral para formas de investigação que se baseiam principalmente na utilização de dados 

qualitativos, incluindo a etnografia, a investigação naturalista, os estudos de caso, a 

etnometodologia, a metodologia de histórias de vida, as aproximações biográficas e a 

investigação narrativa (Rodríguez et al., 1999). Nesta investigação, “os dados recolhidos 

são designados por qualitativos, o que significa ricos em fenómenos descritivos 

relativamente a pessoas, locais e conversas, e de complexo tratamento estatístico 

(Bogdan e Bilken, 1994: 16). As questões a investigar não se estabelecem mediante a 

operacionalização de variáveis, mas, antes, sãoformuladas com o objetivo de estudar 

fenómenos com toda a sua complexidade em contexto natural. As abordagens à 

metodologia qualitativa apresentam variações conforme as interpretações dos autores, 

mas aproximam-se nos aspetos fundamentais.  

 Os modelos qualitativos sugerem que o investigador esteja no trabalho de campo, 

faça observação, emita juízos de valor e que analise. Neste tipo de investigação 

(qualitativa), é essencial que a capacidade interpretativa do investigador nunca perca o 

contacto com o desenvolvimento do acontecimento. Enquanto a investigação quantitativa 

                                                           
99 Ao falar de distanciamento, não se refere a insensibilidade, pura neutralidade afetiva, como se o 

sociólogo-ser humano não existisse no investigado, mas sim, objetividade científica. 
100 Entenda-se humanização no sentido em que introduz o contacto direto com o objeto de estudo, introduz 

a subjetividade dos atores e o contacto face a face do investigador com a humanidade desses atores em 

contextos concretos.  



                   

                              175 

 
 

procura a lógica da descoberta, a qualitativa procura de construção do conhecimento 

(Stake, 1999). Na metodologia ou abordagem qualitativa, as qualidades são representadas 

como variáveis nominais; daí, o que está em causa não são os números reais, como 

sucede na variável quantitativa, mas sim a magnitude versus qualidade.  

 Denzin & Lincolin (1994) admitem que a metodologia qualitativa envolve uma 

abordagem natural e interpretativa do objeto de estudo, significando que o investigador 

estuda a realidade na sua forma natural e tenta encontrar o seu sentido ou interpreta 

fenómenos em termos de significados que as pessoas atribuem a estes fenómenos. Para 

estes autores, esta metodologia inclui uma variedade de material empírico, recolhido 

através de estudos de caso, experiências individuais, entrevistas, observação… 

 A abordagem qualitativa resume-se, portanto, num processo de inquirição e de 

entendimento que se baseia em distintas tradições metodológicas que exploram os 

problemas humanos, onde o investigador analisa palavras, reporta visões pormenorizadas 

dos informantes e conduz o estudo de um modo natural. Para Denzing e Lincoln (1994: 

4), “a palavra qualitativa implica uma ênfase em processos e significados que não são 

examinados nem medidos (se chegarem a ser medidos) rigorosamente, em termos de 

quantidade, volume, intensidade ou frequência”.  

É de salientar, contudo, que a investigação qualitativa, independentemente das 

suas múltiplas variações, envolve uma contínua reflexividade e auto-escrutínio. Esta 

posição remete-nos à influência do próprio investigador numa investigação qualitativa, da 

sua capacidade, treino, talento e ideias, o que faz do fator humano a maior força e a 

fraqueza fundamental da investigação qualitativa (Pyett, 2003). 

 Com um objeto tão atual, mas ainda não alicerçado em estudos moçambicanos, o 

posicionamento epistemológico assumido neste trabalho está baseado numa revisão da 

literatura que permitiu a familiarização com o objeto em estudo. Partimos do pressuposto 

de que: um trabalho de investigação científica só é possível se o investigador tiver uma 

ideia muito clara da ordem que espera da realidade observada; que os investigadores 

procuram factos que são decisivos para a confirmação ou negação das suas teorias; que as 

teorias são enunciadas acerca do comportamento dos objetos de interesse do investigador; 

que os factos são para a ciência como testemunhos no tribunal, cuja função é confirmar 

ou negar as alegações da acusação ou da defesa, ou seja, um facto só tem significado, na 

medida em que acrescenta ou diminui a plausibilidade de uma teoria.  

 Segundo Amâncio Pinto (1990), evidenciam-se três “atos epistemológicos” no 

decurso de produção de saberes científicos: a rutura com as “evidências” de senso 
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comum que possam constituir entraves àquele processo; a construção do objeto de 

análise, das teorias explicativas; a verificação da validade dessas teorias pelo seu teste, 

isto é, pela comparação com a informação empírica. Os três são inseparáveis e a 

construção teórica exerce, nesta relação, um papel central. Do mesmo modo que os 

processos de verificação dependem das teorias que analisam, a rutura vale o que valer a 

construção, ou seja, a problematização e a teorização que a suporta. 

 Este trabalho é um estudo de caso. O estudo de caso constitui uma estratégia de 

pesquisa utilizada em ciências sociais com bastante regularidade. Podemos afirmar que é 

a estratégia mais utilizada quando se pretende o “como” e o “porquê”. Ou seja, trata-se da 

via metodológica mais adequada quando o objetivo é analisar o fenómeno, a que se acede 

diretamente, de uma forma profunda e global, e quando o investigador pretende 

apreender a dinâmica do fenómeno, do programa ou do processo (Yin, 1994). Por sua 

vez, Ponte (2006: 2) considera que o estudo de caso é “uma investigação que se assume 

como particularista, isto é, que se debruça deliberadamente sobre uma situação 

específica que se supõe ser única ou especial, pelo menos em certos aspetos, procurando 

descobrir a que há nela de mais essencial e característico e, desse modo, contribuir para 

a compreensão global de um certo fenómeno de interesse”.  

 Os estudos de caso herdam, na essência, as caraterísticas da abordagem 

qualitativa. Dooley (2002, 343-344) diz que “investigadores de várias disciplinas usam o 

método de investigação do estudo de caso para desenvolver teoria, para produzir nova 

teoria, para contestar ou desafiar teoria, para explicar uma situação, para explicar uma 

base de aplicação de soluções para situações, para explorar, ou para descrever um 

objeto ou fenómeno”. Por sua vez, Stake (1999) afirma que os estudos de caso são 

holísticos, porque herdam essa caraterística da pesquisa qualitativa. Nesta ordem de 

ideias, os estudos de caso visam uma maior concentração no todo, para chegar a 

compreender o fenómeno na globalidade. 

 Para Yin, a ideia de efetuar estudos de caso surge da necessidade de estudar 

fenómenos sociais complexos. Desta maneira, para este autor, os estudos de caso devem 

aplicar-se quando se lida com condições contextuais, confiando que estas condições 

podem ser pertinentes na investigação. Aliás, a importância que este autor atribui ao 

contexto está patente na sua definição de estudo de caso: “Um estudo de caso é uma 

investigação empírica que investiga um fenómeno contemporâneo dentro do seu contexto 

de vida real, especialmente quando os limites entre o fenómeno e o contexto não estão 
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claramente definidos” (Yin, 2005: 32). Isso atraiu-nos ou condicionou-nos para 

estudarmos o tema em alusão como tal: estudo de caso. 

 Na visão de Stake (1999), o fim dos estudos de caso é tornar compreensível o caso 

através da particularização. Todavia, existem circunstâncias em que o estudo de um caso 

pode permitir generalizar para outro caso. A problemática da generalização na 

investigação qualitativa consiste no facto de as suas declarações se fazerem sempre para 

determinados contextos (Flick, 2004). Porém, a questão deve colocar-se mais em termos 

de transferibilidade para outros contextos. Sobre este aspeto, é também importante o 

ponto de vista de Stake, pois, de acordo com este último, dos casos particulares podemos 

tirar ilações que se podem universalizar ou generalizar. Prosegue Stake (1999: 78): “(...) 

dos casos particulares, as pessoas podem aprender muitas coisas que são gerais. Fazem-

no, em parte, porque estão familiarizadas com outros casos, aos quais acrescentam o 

novo e, assim, forma-se um conjunto que permite a generalização, uma oportunidade 

nova de poder modificar antigas generalizações”. 

 O estudo de caso representa, portanto, um método de investigação relevante, 

sobretudo porque assenta numa pesquisa intensiva e aprofundada de um determinado 

objeto de estudo, que se encontra extremamente bem definido e que visa compreender a 

singularidade e globalidade do caso em simultâneo. É assim que acreditamos que este 

caso em estudo –  o papel da sociedade civil moçambicana – seja notável noutros 

contextos sociopolíticos, sobretudo, africanos.  Patton (1990) troca o termo generalização 

por extrapolação. Para ele, a extrapolação apresenta-se com um significado mais ágil e 

mais adequado no que diz respeito às possibilidades de transferência de conhecimento de 

um caso a outro caso posterior.  

 

4.1. Técnicas de Pesquisa 

 A investigação qualitativa apresenta-se como um tipo de investigação social 

definida a partir do uso de um conjunto de técnicas específicas. Para Marcon & Lakatos 

(2003), técnicas são um conjunto de preceitos que uma ciência ou um investigador 

utilizam e a habilidade para usar esses preceitos na obtenção de seus propósitos, ou seja, a 

parte prática da colecta de dados. 

 Para Fragoso (2004), o pesquisador deve certificar-se, ao longo do estudo, que os 

métodos e técnicas de recolha de informação são usados de maneira a conseguir 

informação suficiente e pertinente. Para tal, o pesquisador deve recolher e organizar 

dados de variadas fontes e de forma sistemática (Dooley, 2002). A possibilidade de 
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utilizar variadas fontes de prova é um aspeto importante dos estudos de caso (Yin, 2005). 

No entanto, o facto de nos estudos de caso se recorrer a várias fontes para obtenção de 

dados pode levar à obtenção supérflua de informação para analisar. E, nesta ordem de 

ideias, Dooley (2002: 343) diz que “os estudos de caso são complexos porque envolvem 

geralmente múltiplas fontes de dados, podem incluir vários casos dentro de um estudo, e 

produzem grande volume de dados para análise”.  

 Todavia, o uso de variadas fontes de evidência, segundo Yin (2005), tem como 

vantagem o desenvolvimento de linhas convergentes de pesquisa, enquanto processo de 

triangulação de dados. Para este autor, “qualquer descoberta ou conclusão em um estudo 

de caso provavelmente será mais convincente e acurada se baseada em várias fontes 

distintas de informação, obedecendo a um estilo corroborativo de pesquisa” (Yin, 2005: 

126). Foi, justamente, o que fizemos ao ter entrevistado pessoas de diferentes instituições.   

 A triangulação surge como um conceito comum e relevante na metodologia 

qualitativa e de estudos de caso. Autores como Yin (1993), Hamel (1997), Stake (1999) e 

Flick (2004) concebem a triangulação como uma estratégia de evidência ou validação, na 

medida em que torna possível a combinação de metodologias para estudo do mesmo 

fenómeno. Dito doutra forma, a triangulação possibilita conseguir, de duas ou mais fontes 

de informação, dados referentes ao mesmo acontecimento, por forma a ampliar a sua 

fiabilidade. Segundo Yin (1993: 69), “uma pista importante é formular a mesma questão 

na análise de dados de diferentes fontes; se todas as fontes indicarem as mesmas 

respostas, os dados foram triangulados com sucesso”. 

 De acordo com Stake (1999), a triangulação é um processo que usa variadas 

perspetivas para clarificar significados, na medida em que observações adicionais podem 

ser úteis na revisão da interpretação do pesquisador. É, também, segundo o mesmo autor, 

uma das caraterísticas de um bom estudo qualitativo. 

Entre os instrumentos ou técnicas de recolha de informação mais usados no 

Estudo de Caso temos: o diário de bordo, o questionário, a observação, a entrevista 

individual e de grupo, análise documental, análise do conteúdo, análise do discurso.... 

Para esta pesquisa, o diário de bordo, a análise documental, análise de discurso, a 

observação e a entrevista individual e grupal – de modo especial a entrevista em 

profundidade –, foram as técnicas mais utilizadas nesta pesquisa. 
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4.1.1. Diário de bordo 

Dada a vulnerabilidade da nossa memória, o diário é um instrumento para registo 

dos processos e procedimentos de pesquisa. Como afirmam Vázquez & Angulo (2003), o 

diário é o local onde permanecem “com vida” os dados, os sentimentos e as experiências 

da investigação. O diário “é a expressão diacrónica do percurso da investigação que 

mostra não apenas dados formais e precisos da realidade concreta, mas também 

preocupações, decisões, fracassos, sensações, e apreciações da pessoa que investiga e do 

próprio processo de desenvolvimento; recolhe informação do próprio investigador e 

capta a investigação em situação” (Vázquez & Angulo, 2003: 39). 

Segundo Bogdan & Biklen (1994), o diário do bordo este é utilizado relativamente 

às notas de campo. É um instrumento em que o investigador vai registando as notas 

retiradas das suas observações no campo. Eles referem que essas notas são a narração ou 

descrição escrita do que o pesquisador escuta, vê, experiencia e pensa durante a recolha e 

vai refletindo sobre os dados de um estudo qualitativo (Bogdan & Biklen, 1994).  

Por sua vez, Rodríguez et al. (1999) referem que o diário é um instrumento 

reflexivo e de análise, onde o investigador regista não apenas as notas do campo, mas 

também as suas reflexões sobre o que vê e ouve. É, assim, um registo de observação 

direta, mas também pode haver grelhas de observação onde os registos são feitos de 

forma mais sistematizada.  

Este foi um instrumento que nos valeu para a recolha de dados ou informações 

diárias com que nos deparávamos ou observávamos.  Ajudou-nos, ainda, na descrição e 

reflexão sobre os problemas que iam surgindo, os obstáculos com que nos deparávamos 

no decorrer do trabalho e a forma como os superar.  

 

4.1.2.  Análise documental 

Esta é uma daquelas técnicas frequentes e, algumas vezes, incontornáveis nas 

pesquisas ou investigações em ciências sociais. De acordo com Meirinhos & Osório 

(2010: 62), “o recurso a fontes documentais relacionadas com a temática é uma 

estratégia básica num estudo de caso. Estas fontes podem ser diversas: relatórios, 

propostas, planos, registos institucionais internos, comunicados, dossiers, etc. A 

informação recolhida pode servir para contextualizar o caso, acrescentar informação ou 

para validar evidências de outras fontes”.   

Para nós, foi muito útil, pois, como já referimos, estamos perante um campo de 

estudo pouco explorado nas investigações sociológicas e, em particular, em Moçambique, 
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embora tenha uma relevância sobejamente conhecida na análise das estruturas e das 

dinâmicas sociopolíticas e económicas atuais. Ademais, há que salientar que esta análise 

foi “localizada”, visto que é um estudo de caso, como fizemos referência, cujo centro foi 

Maputo, Gaza, Tete e Nampula, sem descurar outros lugares (provínias) como são os 

casos de Inhambane, Manica, Sofala e Zambézia. Foi a partir desta análise (documental) 

que foi possível fazer o esboço (das perguntas) das entrevistas. 

 

4.1.3. Entrevista em profundidade  

A entrevista foi uma das fontes de informação mais importantes e essenciais da 

nossa pesquisa. Ela é, com frequência, usada nos estudos de caso (Yin, 2005), pois é 

através dela que o investigador percebe a forma como os sujeitos interpretam as suas 

vivências já que “é utilizada para recolher dados descritivos na linguagem do próprio 

sujeito, permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a 

maneira como os sujeitos interpretam aspetos do mundo” (Bogdan & Biklen, 1994: 134). 

O pesquisador qualitativo tem, na entrevista, um instrumento adequado para 

captar realidades diversificadas (Stake, 1999). Fontana & Frey (1994, 361) corroboram 

esta visão ao afirmarem que “entrevistar é uma das formas mais comuns e poderosas de 

tentar compreender outros seres humanos”. A entrevista é considerada uma interação 

verbal entre, pelo menos, duas pessoas: o entrevistado, que faculta respostas, e o 

entrevistador, que pede informação para, a partir de uma sistematização e interpretação 

adequada, tirar ilações sobre o estudo em causa. 

Uma entrevista corresponde sempre a uma versão de uma história. Por um lado, 

sempre que alguém “se conta”, conta-se a alguém em concreto e numa determinada 

circunstância (J.L. Le Grand, 1988: 4). O próprio discurso está, pois, condicionado por 

uma certa anamnese. Ou seja, estamos perante uma construção seletiva baseada na 

memória e nas representações. Por outro lado, a entrevista é conduzida segundo os 

objetivos definidos pela própria investigação. Não se trata, porém, de ouvir qualquer 

relato ou uma história sem estrutura de sentido, mas de ouvir narrar a realidade de acordo 

com um esboço que lhe é sugerido e em relação ao qual o entrevistado se cola ou se 

desvia. Cabe, depois, ao sociólogo elucidar esses discursos, descodificar ou decifrar o 

sentido, interpretá-los, abeirando a definição inicial do seu objeto com o real encontrado. 

 Antes de entrarmos na entrevista em profundidade e grupal, esboçámos entrevistas 

informais de caráter exploratório que tinham como finalidade discernir zonas de 

obscuridade e nebulosidade no trabalho de construção teórica e conceitual, pois 
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acreditamos que definir questões e formular hipóteses depende de um conhecimento mais 

profundo possível do campo de estudo e das realidades que o circunscrevem.   

 Entre as vantagens da utilização da entrevista destaca-se o facto de o pesquisador 

poder ter maior flexibilidade. O entrevistador pode formular e reformular as questões 

para melhor entendimento do entrevistado. O entrevistador tem a oportunidade de 

observar atitudes, reações e condutas durante a entrevista. Há oportunidade de obter 

dados relevantes e preciosos sobre o objeto de estudo. 

 Entrevista em profundidade  (compreensiva
101

) é um processo comunicativo de 

extração de informação que permite abordar, de um modo privilegiado, o universo 

subjetivo do ator, ou seja, as representações e os significados que atribui ao mundo que o 

rodeia e aos acontecimentos que relata como fazendo parte da sua história.  

 A importância da entrevista em profundidade numa pesquisa sociológica decorre 

do facto de este tipo de recolha de dados poder ser definido por dois aspetos: a sua 

dimensão narrativa e a enunciação ou emergência de um eu social (Chanfrault-Duchet, 

1988: 27). Esta metodologia exige a recolha de diferentes narrativas, de diferentes atores 

que vive(ra)m experiências similares, mas “pode ultrapassar as singularidades de cada 

narrativa e construir progressivamente uma representação sociológica das componentes 

sociais (coletivas) dessa situação em estudo” (Bertaux, 1997: 33). A Sociologia, portanto, 

ao usar a entrevista compreensiva como fonte de informação, procura, entre outras coisas, 

entender o modo como os indivíduos vivenciam o seu quotidiano, em particular 

determinados acontecimentos ou mudanças, durante a sua vida.  

 De facto, a entrevista em profundidade (compreensiva) é uma metodologia que 

conduz o investigador a procurar o “essencial”. O ponto de partida da investigação deixa 

de ser exterior à realidade, mas nasce desta. Aliás, Kaufmann (1996: 23) e Bertaux (1997: 

21) apontam mesmo para a construção das hipóteses a partir do trabalho de campo, numa 

dialética constante entre a reflexão teórica e a realidade concreta. A esta etapa da 

investigação, fundamental numa postura compreensiva, corresponde a convicção de que 

os “homens não são simples agentes, portadores de estruturas, mas são produtores ativos 

do social, logo depositários de um saber importante que é preciso apreender do interior, 

por via do próprio sistema de valores dos indivíduos; trata-se, por isso, de uma fase de 

intropatia” (Kaufmann, 1996: 23). Contudo, é de salientar que o objetivo da pesquisa 

                                                           
101 J. Claude Kaufmann (1996) introduz o conceito de “entrevista compreensiva” como metodologia 

qualitativa que permite a construção de uma sociologia, também ela, compreensiva. 
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sociológica não reside apenas nesta fase de intropatia, mas pretende interpretar e explicar, 

de modo compreensivo, o social.  

 Os diferentes tipos de entrevistas têm sido classificados de diversas formas. 

Fontana & Frey (1994) consideram a existência de três grandes tipos: estruturada, 

semiestruturada e não estruturada. Devido a necessidade de aprofundamento de alguns 

aspetos trazidos à tona pelo levantamento documental e de discussão de certas hipóteses 

explicativas levantadas pela evolução da pesquisa, optámos, como procedimento técnico-

metodológico, pela realização de entrevistas semiestruturadas.   

 A escolha de entrevistas semiestruturadas como técnica principal de produção de 

dados tem a ver, sobretudo, com o facto de se tratar de um meio que facilita captar o 

saber, as perceções, as representações dos atores sociais – uma componente fundamental 

para o conhecimento do social. Elas possibilitam uma interação verbal animada de 

maneira flexível, que se deixa levar pelo fluxo da entrevista com o propósito de abordar 

os termos gerais sobre os quais deseja ouvir o respondente (Olivier de Sardan, 1995: 71-

109). Elas têm suscitado bastante interesse e têm sido de utilização frequente. Segundo 

Flick (2004: 89), “este interesse está associado com a expetativa de que é mais provável 

que os sujeitos entrevistados expressem os seus pontos de vista numa situação de 

entrevista desenhada de forma relativamente aberta do que numa entrevista 

estandardizada ou num questionário”. 

 Neste tipo de entrevista, o entrevistador estabelece os âmbitos sobre os quais 

incidem as questões. Segundo Vázquez & Angulo (2003), comparadas com as entrevistas 

estruturadas, as semiestruturadas não pressupõem uma especificação verbal ou escrita do 

tipo de perguntas a formular nem, necessariamente, da ordem de formulação. Para além 

de possuírem características diferentes, também Flick (2004) aponta algumas vantagens 

das entrevistas semiestruturadas sobre as estruturadas, visto que estas últimas limitam o 

ponto de vista do sujeito ao impor quando, em que sequência e como tratar os assuntos.  

 Em suma, as entrevistas semiestruturadas não seguem uma ordem pre-

estabelecida na formulação de perguntas, deixando maior flexibilidade para colocar essas 

perguntas no momento mais apropriado, conforme as respostas do entrevistado. Por isso, 

são tidas como entrevistas em profundidade ou compreensivas. Esta e outras razões acima 

descritas contribuíram para a sua escolha para este trabalho.  
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4.1.4. Entrevista em Grupo  

 Um outro elemento importante que nos valeu para obtenção de informação é a 

entrevista em grupo, que também se chama de auscultação do grupo. Na opinião de Flick 

(2004), as vantagens das entrevistas em grupo é serem ricas em dados, pois vão para além 

das respostas das entrevistas individuais, porque estimulam as respostas e a recordação de 

acontecimentos. Desta forma, o grupo converte-se numa ferramenta para construir a 

negociação de ideias entre os participantes.  

 Vázquez & Angulo (2003) abordam a entrevista grupal como um caso de 

entrevista particularmente útil para comparar, debater e replicar diferentes opiniões entre 

os elementos do grupo. Nesta situação, os elementos do grupo sentem-se mais à vontade, 

uma vez que não estão isolados nem se sentem objeto de avaliação. Foi o que fizemos ou 

aplicámos no reassentamento de Mwaladzi, na província de Tete. 

 

5. Apresentação, Análise e Interpretação de Dados 

 Se tivermos presente que, neste tipo de metodologia, os dados consistem na maior 

parte dos casos em pequenas narrativas resultantes das observações e que, por se 

apresentarem dispersos (até no tempo), não são de fácil leitura para terceiros, é preciso 

que o investigador os organize conferindo-lhes sentido e lógica. Segundo Manuel Freixo, 

esta organização permite, assim, ao investigador: “uma representação dos dados num 

espaço visual reduzido; auxilia a planificação de outras análises; facilita a comparação 

entre diferentes conjuntos de dados, e, por último, garante a utilização direta dos dados 

no relatório final” (Freixo, 2010: 152). 

 Para a análise e a interpretação dos dados coletados, foi privilegiada a elaboração 

de grelhas de análise das entrevistas e a sua posterior codificação. Depois, adotou-se a 

técnica da análise de conteúdo, que é uma das técnicas mais comuns na investigação 

empírica realizada pelas diferentes ciências humanas. 

 Bardin (1979) sublinha a importância da análise de conteúdo, no sentido em que 

tem em vista alcançar um conjunto de atitudes regulares e objetivos de narração das 

mensagens que possibilitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/receção destas mensagens. Por sua vez, Guerra (2006) sustenta que a análise de 

conteúdo confronta o quadro de referência do investigador com o material empírico 

recolhido. Para tal, atribui uma dimensão descritiva à análise de conteúdo, na medida em 

que dá conta do que é narrado, e uma dimensão interpretativa, que decorre das 

interrogações que o investigador faz face ao objeto de estudo. Guerra (2006: 69) conclui 
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afirmando que “a análise de conteúdo pretende descrever as situações, mas também 

interpretar o sentido do que foi dito”. 

 Para Marcon & Lakatos (2003), a análise de conteúdo é uma técnica de 

investigação social complementar à técnica da entrevista e trata de fazer aparecer, o 

máximo possível, elementos de informação e de reflexão que servirão de matéria para a 

análise sistemática de conteúdo que corresponde às exigências de estabilidade e de 

intersubjetividade dos processos. Segundo Krippendorf (1980) apud Silva (2009: 103), a 

análise de conteúdo é “uma técnica de investigação que permite fazer inferências, válidas 

e replicáveis, dos dados para o seu contexto”. Portanto, enquanto técnica de pesquisa, ela 

exige a maior explicitação de todos os procedimentos utilizados. Como lembra Bardin 

(1979), a inferência permite a passagem da descrição à interpretação, enquanto atribuição 

de sentido às caraterísticas do material que foram levantadas, enumeradas e organizadas. 

 Por sua vez, Augusto Santos Silva (1987) salienta que a análise de conteúdo tem 

como finalidade efetuar inferências, com base numa lógica explicitada, sobre as 

mensagens cujas características foram inventariadas e sistematizadas. Pode-se, então, 

sumarizar as seguintes condições de produção de uma análise de conteúdo: i) os dados de 

que dispõe o analista encontram-se já dissociados da fonte e das condições gerais em que 

foram produzidos; ii) o analista coloca os dados num novo contexto que constrói com 

base nos objetivos e no objeto da pesquisa; iii) para proceder à inferência a partir de 

dados, o analista recorre a um sistema de conceitos analíticos cuja articulação permite 

formular as regras da inferência.  

 Por outras palavras, o material sujeito à análise de conteúdo é concebido como 

resultado de uma rede complexa de condições de produção, cabendo ao analista construir 

um modelo capaz de permitir inferências sobre uma ou várias dessas condições de curso 

através de um processo de localização - atribuição de traços de significação, resultado de 

uma relação dinâmica entre as condições de produção do discurso a analisar e as 

condições de produção da análise. 

 Esta componente de estudo qualitativo permite a atribuição de significado aos 

dados recolhidos e organizados. Esta significação não é mais do que extrair significados a 

partir de uma apresentação – síntese de dados, evidenciando-se “ocorrências regulares, 

esquemas, explicações, configurações possíveis, tendências causais e proposições” 

(Freixo, 2010: 153). 

 Nesta análise (de conteúdo) tivemos em conta, portanto, a necessidade de 

explicitação, sistematização e expressão do conteúdo das mensagens a realizar, conforme 
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três polos cronológicos propostos por Bardin (1979): i), a pré-análise, na qual se 

organizamos e sistematizamos as ideias, onde verificamos os objetivos em relação ao 

material colhido e elaboraramos os indicadores que orientarm a interpretação final; ii) a 

exploração do material, que significou a codificação dos dados brutos do material para se 

alcançar o núcleo de compreensão do texto; iii) o tratamento dos resultados obtidos e sua 

interpretação, que permitiu fazer inferências e realizar interpretações de acordo com o 

quadro teórico e os objetivos propostos. 

A discussão dos resultados alcançados tomou como referência a perspetiva teórica 

que orienta o trabalho, não porque seja a única ou a melhor, mas como uma estratégia que 

permitiu priorizar o aprofundamento da análise dos resultados em relação à confrontação 

das diversas leituras teóricas possíveis destes resultados. Se, “no contexto da investigação 

compreensiva, o investigador não pretende fazer uma demonstração casual, mas sim 

defender o sentido da plausibilidade dos resultados” (Guerra, 2006: 83), é risco nosso 

que tal intento seja favorecido pelo quadro teórico de referência adotado. 
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Capítulo III. Sociedade Civil Moçambicana Hoje  

 

1. Recomposições da Sociedade Civil  

Como anotamos, a sociedade civil acumulou, ao longo da última década, uma 

valiosa experiência de participação no diálogo sobre políticas, através de uma série de 

processos importantes: a Campanha Terra, em meados dos anos 90; a formulação da 

Agenda 2025 em 2001; e o processo relativo aos Observatórios da Pobreza que foi 

iniciado em 2003. Destes processos foi retirada a experiência do que funcionou bem para 

a sociedade civil, como são os casos de ação conjunta em torno de causas comuns, da 

inclusão de atores variados (comunidade, organizações religiosas, setor privado, 

académicos), da colaboração com instituições estatais, apoio por parte de ONGI, de uma 

liderança forte e de uso de contactos influentes.  

As OSCs moçambicanas constituem um complexo mosaico. De acordo com os 

dados publicados pelo INE no relatório As Instituições Sem Fins Lucrativos em 

Moçambique: Resultados do primeiro Censo (2004/2005) existiam 4.853 Instituições 

Sem Fins Lucrativos (ISFL) não-estatais legalmente reconhecidas em Moçambique no 

ano de 2004.
102

 A maior parte dessas organizações foi constituída entre 1994 e 2003, 

depois da aprovação da Constituição multipartidária (1990) e do Acordo Geral de Paz 

(1992), as quais, juntamente com as eleições de 1994, criaram condições mais favoráveis 

para a livre expressão da sociedade civil do que aquelas existentes durante o período 

monopartidário pós-independência
103

. 

 Em conformidade com o relatório do INE, a distribuição das OSCs e do emprego 

por elas gerado no território continua bastante irregular e desigual, refletindo as 

diferenças regionais historicamente construídas em Moçambique. Do total de 

organizações, 70% situavam-se em apenas 5 províncias, ao passo que as outras 6 

províncias albergavam os demais 30%. Nampula era a província com o maior número de 

organizações (19,5%), seguida das províncias de Gaza (14,6%), Inhambane (14%), 

Maputo cidade (12,9%) e Maputo província (9,5%). 

 De maneira semelhante ao Estado, como se verá ao longo deste trabalho, a 

dependência das organizações em relação ao auxílio externo e à assistência ao 

                                                           
102 Este número engloba todo o tipo de Organizações e Associações, incluindo Igrejas. 
103 Instituto Nacional de Estatística, As Instituições Sem Fins Lucrativos em Moçambique: Resultados do 

primeiro Censo (2004/2005: 46). Um inquérito que abrangeu 57 OnGs (33 baseadas em Maputo e 24 na 

província de Nampula) mostra que 77% tinham sido criadas depois de 1992, 33% depois de 1996 e apenas 

12% existiam antes de 1990. Stefano Bellucci, ‘Governance, civil Society and NGOs in Mozambique’ 

(2002), Discussion Paper no. 56, UNESCO, MOST programme. 
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desenvolvimento internacional é significativa: 71,2% dos fundos recebidos pelas 

organizações advêm de países estrangeiros
104

. Ademais, apesar de as ONGs estrangeiras e 

nacionais representarem, respetivamente, somente 3,9% e 3,1% das organizações, estas 

recebem, respetivamente, 54,6% e 21,9% das receitas totais. 

Em 2003 foi estabelecido o primeiro OP a nível nacional, como espaço formal 

(criado) para o governo e os Parceiros de Desenvolvimento trabalharem em conjunto com 

a sociedade civil e o setor privado na execução do Plano de Ação para a Redução da 

Pobreza Absoluta e dos Objetivos do Desenvolvimento do Milénio. Mais tarde, em 2005, 

foram lançados os OP a nível provincial e o nome foi mudado para OD. A criação de 

Observatórios a nível provincial levou ao surgimento de plataformas da sociedade civil. 

É de salientar que, embora se tenha mudado formalmente de um regime 

monopartidário para o multipartidário, em 1990, o que se tem verificado, ao longo dos 

últimos anos, tem sido o aumento do poder do partido do governo (FRELIMO), que a 

maior parte dos cidadãos/entrevistados carateriza como uma reintrodução do sistema 

monopartidário. O poder económico do Partido do governo tem aumentado 

consideravelmente, e estão montados mecanismos de controlo político-social para 

assegurar a adesão à política partidária a todos os níveis. 

Ao longo das últimas décadas, surgiram várias organizações motivadas, muitas 

vezes, pelas possibilidades de financiamento que apareceram no final da guerra civil e 

pela adesão do país à via da assistência e de desenvolvimento. A maioria dessas 

organizações tinha a prestação de serviços como enfoque principal. As organizações 

dedicadas à discussão de políticas são muito recentes e surgiram essencialmente na última 

década. Estas organizações foram criadas com atribuições claras de diálogo sobre 

políticas, muito embora a maior parte delas não tenham base associativa. Por exemplo, a 

LDH (Liga dos Direitos Humanos), uma das primeiras organizações a lidar com políticas 

sociais, concentrou-se mais na proteção dos direitos humanos. 

O trabalho do Centro de Integridade Pública (CIP), também criado para atuar no 

espaço de debate sobre políticas sociais, tem sempre incidido sobre questões de 

transparência e integridade e com ênfase sobre a corrupção. Apesar da falta de uma base 

associativa, essas OSCs não deixam de ser organizações que defendem interesses 

legítimos, uma vez que, na maior parte dos casos, os problemas que discutem coincidem 

com as preocupações mais importantes da sociedade. Assim, estas organizações não 

prestam contas aos associados, mas sim ao público em geral. 

                                                           
104 Instituto Nacional de Estatística (2004/2005: 61)), As Instituições Sem Fins Lucrativos em Moçambique: 

Resultados do primeiro Censo. 



                   

                              188 

 
 

Não obstante algumas dificuldades, o país tem observado melhorias em diversos 

setores nos últimos anos, e há algumas tendências positivas: a abertura de novos canais de 

interação entre o governo e os cidadãos, como a série de reformas ao nível local 

(desconcentração e descentralização) e a instituição dos Observatórios do 

Desenvolvimento facilita a participação e o envolvimento de cidadãos em assuntos 

públicos e atenua os problemas acima mencionados. 

 

1.1.    Observatório de Desenvolvimento 

Reconhecendo-se que o papel e a responsabilidade no combate à pobreza através 

do desenho do Plano de Acção Redução da Pobreza Absoluta (PARPA), de 

implementação e acompanhamento dos resultados, não só cabiam ao Governo, mas 

também aos demais intervenientes da sociedade, foi lançado, em 2003, o Observatório da 

Pobreza em Moçambique. Este fórum passou a constituir um mecanismo fundamental no 

processo de planificação, monitoria e avaliação, visando fomentar a participação ativa da 

população, das comunidades a todos os níveis, impulsionar os processos de interação, 

consulta e diálogo entre o governo e todos os parceiros nacionais e internacionais com o 

objetivo de unir, coordenar e harmonizar esforços na luta contra a pobreza. 

Volvidos quatro anos da sua vigência, cientes de que o conjunto das ações 

desenvolvidas almejava o desenvolvimento sócio-económico do país, o governo e seus 

Parceiros concordaram em mudar a designação OP para fórum consultivo de 

Observatório de Desenvolvimento (od.gov.mz, 2011). 

O Observatório de Desenvolvimento é um fórum consultivo e participativo entre o 

governo e os parceiros nacionais e internacionais para a promoção do desenvolvimento 

sócio-económico na execução dos instrumentos de planificação do governo. É um fórum 

realizado a níveis central e provincial entre o governo, os Parceiros Nacionais (as OSCs, 

Sindicatos, Confissões Religiosas e a Comunidade Académica) e os Parceiros 

Internacionais (Parceiros de Cooperação, ONGIs). Ele dá continuidade ao papel até então 

exercido pelo Observatório da Pobreza ao procurar fortalecer parcerias e sinergias entre 

os intervenientes relevantes na luta contra a pobreza, auxiliando, deste modo, o governo e 

os seus parceiros (nacionais e internacionais) na supervisão e coordenação através do 

sistema de monitoria e avaliação dos instrumentos de planeamento público a longo e 

médio prazos, como a Agenda 2025, o Programa Quinquenal do Governo e do PARPA, e 

a curto prazo, como o Plano Económico e Social (PES) e o Orçamento do Estado (OE), 

entre outros, e finalmente recomendando medidas que possibilitem o contínuo 
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aperfeiçoamento das políticas públicas em prol do crescimento e desenvolvimento 

sustentável em Moçambique (od.gov.mz, 2011). 

O Observatório de Desenvolvimento reúne, paritariamente, representantes da 

sociedade civil, do governo e da comunidade doadora (vinte membros de cada grupo), 

dando-lhes a oportunidade para se manifestarem sobre os desafios enfrentados na 

governação do país e em outras questões de interesse público, assim como para 

avançarem medidas para mitigar ou superar tais desafios. A introdução deste tipo de 

Observatório, nos diversos níveis governamentais, sinalizou um esforço do governo para 

ampliar a participação na sua governação, e a iniciativa deve ser elogiada.  

Em 2007, o governo moçambicano e o G-20 foram premiados pelo jornal sul-

africano Mail and Guardian (a premiação denominava-se ‘Drivers of Change’) pelos 

seus esforços no combate à pobreza, e, principalmente, pela forma cooperativa com que 

tal processo tem sido desenvolvido, cooperação esta que teve seu ápice na implementação 

dos Observatórios de Pobreza e de Desenvolvimento. 

Apesar do seu potencial para integrar os cidadãos na discussão política, o 

Observatório ainda não concretizou sequer uma parcela deste potencial. Em recente 

estudo, assim se manifestaram Francisco e Matter (2007): “O Observatório da Pobreza 

em Moçambique, embora não legalmente estabelecido, é um legítimo mecanismo para a 

participação cidadã na implementação e monitoramento do PARPA”. No entanto, o 

Observatório da Pobreza ainda não se tornou um mecanismo de participação efectiva, não 

tanto em razão de sua natureza informal e dependência de procedimentos ad hoc, mas 

principalmente (pois foi restrito a um órgão consultivo, sem canais para contribuição, 

responsabilidade social, pesos e contrapesos e outras formas de participação e 

empoderamento dos cidadãos) este foi transformado em instrumento governamental para 

realização de audiências públicas e consultas públicas desprovidas de comprometimento, 

o que na prática o transforma num ritual de aparências, no qual as pessoas conseguem 

nada mais do que “participar na participação”.   

 

1.2.  Plano de Ação da Redução da Pobreza (PARP) 

 A aprovação do PARP (2011-2014) pelo governo em Maio de 2011, com a retirada 

do termo “Absoluta” da denominação PARPA, marca, formalmente, o início de uma nova 

fase de implementação de políticas de combate à pobreza no País (GdM 2011). O PARP é 

o terceiro documento de combate à pobreza introduzido no país, cujo processo teve como 
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marco a inclusão da componente social no programa de ajustamento estrutural no começo 

da década de 1990, corporificado no então chamado PRES. 

 O PARP (2011-2014) vem, portanto, no seguimento de duas fases de planos de 

redução da pobreza: PARPA I em 2002-2005, PARPA II em 2006-2010. O PARP define 

como sua meta principal a redução da percentagem da população sofrendo de falta de 

alimentos de 54,7% para 42%, ou seja, reduzir os níveis de pobreza em 12,7 pontos 

percentuais, por via da diversificação da base produtiva e do desenvolvimento de micro, 

pequenas e médias empresas, aumento da produção agrária e geração de emprego com 

estabilidade macroeconómica (GdM, 2011). Embora muitos elementos do PARP possam 

ser identificados no anterior PARPA II, o novo Plano afasta-se do seu predecessor, ao dar 

principal destaque à promoção do crescimento económico, sobretudo no setor familiar, de 

agricultura e pescas, e resolver a questão de pobreza alimentar. 

 Os PARPAs mostram que o país tem poucas opções, pois não tem outra saída 

senão satisfazer os doadores. Para tal, o governo nem precisa do aval do Parlamento, 

precisa apenas de satisfazer as condições impostas de fora. O verdadeiro parlamento 

moçambicano passa a não estar na Av. 24 de Julho, mas sim nas comissões dos doadores. 

Estes, com o seu veto financeiro, detêm a “maioria absoluta” no sistema político.   

 O PARPA II (2006-2009), em vez de atingir a meta de 45% de incidência da 

pobreza absoluta, ficou-se pelos 55%; um nível considerado estatisticamente igual ao de 

2003, mas que não consegue esconder o agravamento da pobreza em várias províncias, 

principalmente a pobreza absoluta (Francisco, 2009; 2010).   

 A retirada da qualificação da pobreza como “Absoluta” no PARPA pode sugerir, à 

primeira vista, que se entra numa nova etapa deste processo, com uma pobreza menos 

severa e, consequentemente, um novo tipo de abordagem. No entanto, além de os 

resultados do terceiro Relatório da Terceira Avaliação Nacional da Pobreza (2010) 

mostrarem que em certas regiões do país a pobreza aumentou, o PARP é lançado e está a 

ser implementado num contexto de questionamento de parte considerável das políticas de 

combate à pobreza e desenvolvimento em curso no país, que, a título ilustrativo, pode ser 

retratado em três situações que ocorrem nos últimos quatro anos. 

 Como mencionamos anteriormente, nos dias 1 e 2 de Setembro de 2010 as cidades 

de Maputo e Matola foram sacudidas por violentas manifestações, despoletadas pelo 

aumento do preço dos produtos básicos e dos transportes. Cerca de um ano mais tarde, 

parte dos desmobilizados de guerra realizou várias manifestações que culminaram com a 

concentração defronte do Conselho de Ministros, exigindo a revisão das suas pensões e 
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medidas de reinserção social mais efetivas. No dia 10 de Janeiro de 2012, um grupo de 

reassentados na localidade de Cateme na província de Tete, no âmbito da exploração do 

carvão de Moatize pela empresa brasileira Vale Moçambique, bloqueou a linha férrea 

impedido a passagem do comboio que transporta carvão para exportação, em protesto 

contra o incumprimento do acordado no processo de reassentamento. A manifestação foi 

debelada com uma violenta intervenção da FIR (Força de Intervençao Rápida) – como 

veremos, mais adiante, quando tratarmos do reassentamento de Cateme e de Mwaladzi. O 

governo e a Vale anunciaram, posteriormente, que as reivindicações seriam atendidas, 

tendo fixado um prazo para o efeito em algumas das reivindicações, como a reabilitação 

das casas de má qualidade que foram concedidas aos reassentados. 

  Para não variar, os incumprimentos anteriores em nada inibiram os autores do 

atual PARP a declararem objetivos ainda mais ambiciosos: “O PARP 2011-2014 tem 

como meta principal reduzir o índice de incidência da Pobreza Alimentar dos atuais 

54,7% para 42% em 2014” (GdM 2011b: 5). O conceito de Pobreza Alimentar sublinha 

uma incoerência surpreendente. Nos PARPAs o objetivo global, expresso no índice de 

incidência da Pobreza Absoluta, correspondia a um quantum de ´condições mínimas 

necessárias´ (relativo a uma linha de pobreza – um certo rendimento e/ou consumo). No 

PARP, inesperadamente, o objetivo surge focalizado na ´Pobreza Alimentar´, excluindo a 

medida de incidência da Pobreza Absoluta a componente de “pobreza-não-alimentar”.  

 Ademais, dado que o PARP é um programa basicamente voltado para o combate à 

pobreza, a área da governação não é abordada ainda de maneira integrada, havendo 

aspetos negativos e desafios que não são sequer mencionados. Por outro lado, a avaliação 

que se faz, no quadro do PARP (por consequência no quadro do Apoio Direto ao 

Orçamento), enquadra-se num processo de prestação de contas prevalentemente 

“externo”, ou seja, que está ligado à justificação dos fluxos de Ajuda Internacional, ao 

invés de estar virado para atores domésticos/sociais/locais. 

 

1.3.  Mecanismo Africano de Revisão de Pares (MARP) 

 Finalmente, dentre as iniciativas que ofereceram uma oportunidade para a 

participação da sociedade civil na avaliação da governação e na produção de políticas 

sociais, também merece destaque o MARP, uma iniciativa da Nova Parceria para o 

Desenvolvimento Africano (NEPAD
105

) da União Africana. Moçambique acedeu em 
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 New Partnership for African Development (em Inglês) 
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2003, finalizou sua auto-avaliação em meados de 2008, e recebeu a visita da Missão de 

Revisão do MARP em Fevereiro-Março de 2009. 

O MARP, cuja perceção atual se distancia do que foi difundido em 2002, teve a 

adesão do governo de Moçambique só em 2007. Para além de nível de educação e acesso 

a informações-chave, os acordos de financiamentos e outras informações importantes, 

ainda se situam ao nível de matérias restritas, as quais nem o Observatório de 

Desenvolvimento tem acesso. Nesses casos, o que acontece é convidar pessoas a 

participar em fora cujas regras e procedimentos, ideologia e processo não são conhecidos, 

o que torna custoso conceber a finalidade e as oportunidades que tal participação implica. 

O país acedeu ao Mecanismo logo depois de ter finalizado o processo que 

culminou na Agenda 2025. Assim, o Mecanismo poderia ter sido uma continuação natural 

daquela iniciativa, uma vez que, da mesma forma que a Agenda, se concentra no 

planeamento de longo-prazo por meio da participação informada dos cidadãos no 

desenho de políticas públicas, mas tem um conteúdo mais amplo. Naqueles tópicos em 

que houvesse sobreposição entre a Agenda 2025 e o MARP, este poderia ser visto como 

uma oportunidade para o aprofundamento da discussão.  

Contudo, o processo foi mais longo do que o esperado, e a participação da 

sociedade civil esteve longe do ideal. De facto, poucas pessoas entenderam o significado 

do MARP. Ademais, os relatórios produzidos foram superficiais, o que foi atribuído à 

pressa com que a pesquisa foi conduzida: as instituições contratadas tiveram menos de 

seis meses para finalizar seu trabalho, que era vasto, ao passo, para que as estruturas 

oficiais fossem estabelecidas, foram necessários mais de dois anos
106

. 

Enquanto a Missão de MARP esteve no país, foram criadas algumas 

oportunidades para que as OSCs discutíssem com os membros da Missão, mas poucos 

compareceram aos encontros. Ainda assim, um grupo de organizações publicou um 

comunicado conjunto sobre o processo, no qual elas destacou várias omissões e carências 

na implementação do MARP. Na verdade, o Mecanismo é visto por muitas organizações 

da sociedade civil como uma oportunidade perdida
107

. 

O relatório de autoavaliação publicado pelo Fórum Nacional do MARP (2009: 50, 

64) afirma que o número de pessoas abaixo da linha de pobreza está a crescer, e que o 

                                                           
106 http:// www.iese.ac.mz/lib/Notícias/MArp_rev_3.pdf, acedido em Maio de 2009. 
107 ‘Posição da Sociedade civil Moçambicana sobre o MARP em Moçambique - Apresentado na reunião 

com a Missão externa de Avaliação no dia 11 de fevereiro de 2009’.  



                   

                              193 

 
 

fosso entre ricos e pobres se alarga, criando um potencial de exclusão e de conflitos
108

. O 

Fórum alertou muitas vezes para o facto de o aumento do fosso entre ricos e pobres criar 

um potencial de exclusão e de conflito, pelo que existem boas razões políticas para se 

querer reduzir a pobreza. Além disso, há evidências crescentes de que as sociedades com 

uma maior igualdade se desenvolvem mais rapidamente, portanto, fazer crescer a 

desigualdade é contra o desenvolvimento, ou, então é um desenvolvimento insustentável. 

O que vamos apresentar nos próximos capítulos reflete uma observação 

contingente, portanto, que não é nem necessária nem impossível e, principalmente, que 

não se desliga do observador e das ferramentas que este selecionou para efetuar a 

operação. Deste modo, as interpretações que se seguem são observações nossas (do ponto 

de vista académico/sociológico como salientamos antes) e não as próprias interpretações 

da sociedade civil moçambicana. 
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 O relatório exprime que “(…) Os indicadores mais credíveis apontam para um aumento em termos 

absolutos do número de pessoas abaixo do mínimo para subsistência”, o que é uma rejeição explícita da 

dramática redução de pobreza alegada pelo governo. 
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2. O “Modus” e “Locus” da Pesquisa Empírica 

 

Província OSCs Estado Outras 

Maputo 

Cidade 

MASC, CIP, IESE, Centro Terra 

Viva, UNAC, Caritas de 

Moçambique, CEDE, GDM, Justiça 

Ambiental, OMR, GDI , AMODESE 

Universidade 

Pedagógica, UEM, 

Administração 

Urbana nº 1   

Religiosos, 

Academicos 

e Políticos  

Maputo 

Província 

FDC, AMODESE Administração de 

Matola, Boane e 

Moamba 

 

Gaza FONGA, AMODE, CCM, CESC  Admnistração de 

Chibuto e Xai-Xai 

Políticos  

Inhambane KULIMA, Associação Cultural para 

o Desenvolvimento Sustentável, 

FOPROI 

Administração de 

Jangamo, Maxixe e 

Homoine 

Religiosos, 

economistas 

e políticos 

Sofala FOPROSA, OMR, FDC, Cáritas de 

Moçanbique 

Administração de 

Gorongosa, Dondo e 

Nhamatanda 

Religiosos e 

Acadêmicos  

Manica ANADA  Administração de 

Chimoio e Manica 

Religiosos e 

Academicos  

Tete Caritas Diocesanas, FONGT, Justiça 

Ambiental,  

Assembleia 

Provincial de Tete, 

Administração de 

Tete e Moatize 

Academicos; 

Religosos e 

CMNs  

Nampula OMR, Caritas Diocesana, Justiça 

Ambiental, PPOSC-N 

 Religiosos e 

CMNs  
 

Tabela 2. Organizações/Instituições Pesquisadas/Entrevistadas e sua Localização Geográfica  

  

 A investigação incidiu sobre a cidade e província de Maputo, bem como sobre as 

províncias de Gaza, Inhambane, Sofala, Manica, Tete, Zambézia e Nampula, como 

fizemos alusão. Contudo, maior destaque foi dado à cidade e província de Maputo e às 

províncias de Gaza, Tete e Nampula, pelas razões que passamos a explicar: Maputo, por 

ter a maior concentração de OSCs ou as suas “headquarters” (sedes); Gaza, pelo facto de 

ter um fórum FONGA relativamente ativo, embora seja uma província que é tida como 

bastião do Partido no poder – FRELIMO; Tete e Nampula, por representarem as zonas 

centro e norte do País, respetivamente, e, sobremaneira, por ser nestas províncias que se 

registam as maiores metamorfoses sociais como resultado da presença de megaprojetos 

de mineração, os quais, infelizmente, em vez de catapultarem o desenvolvimento social, 

têm trazido graves problemas sociais como a exclusão e a desterritorialização das 

populações, problemas ambientais, etc. 
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 O ano de 1990 foi definido como ponto de partida para análise por ter sido o ano 

em que se instituiu aa II República, ou seja, a nova Constituição, com mudanças 

substanciais no ordenamento jurídico-político, como são os casos da introdução do 

multipartidarismo, da liberdade de associação e de expressão, entre outras. É daqui que 

surge a liberdade jurídica de atuação da sociedade civil e suas organizações. 

A institucionalização da II República desencadeou reformas institucionais que 

trouxeram mais clareza à governação, entendida como partilha de autoridade na gestão 

pública entre o Estado e as outras organizações não estatais: mercado e a sociedade civil. 

Esta visão enfatiza a ideia de que a governação é uma ação multi-organizacional entre o 

Estado e outras organizações e não um apanágio exclusivo do Estado. 

Todavia, notamos que em Moçambique a governação democrática e/ou a boa 

governação enferma de vários constrangimentos, entre eles, os seguintes: a aparente 

subalternização do parlamento perante o executivo/governo – daí o facto de o parlamento, 

muitas vezes, ficar à margem de parte substancial da despesa pública em conexão com o 

“off-budget” –; secretismo – algumas leis nunca são publicadas; faculdade de o governo 

ajustar o orçamento sem o envolvimento ou aval parlamentar; limitada cobertura e 

capacidade da auditoria do Tribunal Administrativo;  

Para além disso, embora os meios de comunicação social (o chamado quarto 

poder) tenham um papel preponderante, ao procurar exigir maior prestação de contas do 

governo perante os cidadãos, em Moçambique tem enfrentado vários constrangimentos: 

dificuldades de acesso à informação na posse de órgãos públicos; dificuldade de acesso à 

informação pública num formato digestível (por exemplo, o orçamento); limitada 

capacidade técnica para analisar e reportar questões complexas, tais como o orçamento; 

concentração dos media, em Maputo (capital do país); limitada capacidade técnica e de 

investigação que afeta a possibilidade real de seguimento de dossiers. 

Diante destes problemas, e de outros, procuramos entender como é que a 

sociedade civil e suas organizações – considerada como grupo de pressão e de 

complementaridade societária no que diz respeito a políticas sociais –, à luz do quadro 

constituicional, se engaja na governação democrática, de modo especial formulação de 

políticas sociais. Quisemos, sim, perceber como é que as OSCs exercitam o controlo 

social, que é uma demanda popular ao governo ou a todo aquele que gere a “res publica”. 

Acreditamos que, apesar de inúmeras fragilidades, as OSCs apresentam um 

grande potencial para desencadearem o controlo ou pressão social por estarem mais 

próximas da comunidade, o que faz deles uma espécie de boca, ouvido e olhos do povo 
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perante os gestores da coisa pública. Um fenómeno que marca o país, nos últimos 

tempos, é o da exploração dos recursos naturais, com maior enfoque para os 

hidrocarbonetos, fazendo com que Moçambique se vá tornando um “novo-rico”. Todavia, 

a abundância destes recursos não é um dado adquirido para a prosperidade social. Muitos 

países ricos em recursos naturais continuam extremamente pobres, apesar de terem já 

percorrido longos anos de exploração. Esta situação – abundância de recursos naturais em 

estreita relação com um lento desenvolvimento social/sustentável, provado por bolsas de 

extrema pobreza e exclusão social – é conhecida como o “paradoxo da abundância”, ou, 

“a maldição dos recursos” (Castel-Branco, 1994; Mosca e Selemane, 2012). 

Na verdade, uma série de estudos recentes tem mostrado que os países em 

desenvolvimento, ricos em recursos naturais, tiveram pior desempenho quando 

comparados com os países pobres em recursos. Não é automático que o petróleo, o gás, o 

carvão ou a madeira resolvam os problemas que hoje o país enfrenta. De acordo com um 

relatório do Revenue Watch Institute (2007), as consequências do crescimento económico 

baseado na exportação de recursos minerais/naturais tenderam a ser negativas durante os 

últimos 40 anos. “Os efeitos prejudiciais incluem um crescimento económico menor do 

que o esperado, uma fraca diversificação económica, indicadores sociais desanimadores, 

altos níveis de pobreza e desigualdade, impactos ambientais devastadores ao nível local, 

corrupção desenfreada, governança excecionalmente insatisfatória, e grandes 

incidências de conflito e guerra”, refere o relatório. 

Partimos do princípio que, como diz David Silverman (2005), “sem a teoria, a 

pesquisa é infinitamente restrita. Porém, sem a pesquisa, a teoria é mera contemplação 

superficial”. Ou, então, como afirma Boaventura de S. Santos (2013), “é próprio da 

sociologia reivindicar um ângulo de observação e de análise, um ângulo que, não 

estando fora do que observa ou analisa, não se dissolve completamente”. Ou, ainda, no 

dizer de Eduardo V. Rodrigues (2006: 32),  

 

“A Sociologia afirma-se no princípio da separação entre o 

pensamento especulativo (mais ou menos elaborado) sobre a realidade e 

apreensão propriamente científica da mesma. Partindo dessa distinção, a 

Sociologia constrói, num esforço de conceptualização e de orientação 

teórica, o seu próprio campo de estudo, sobre o qual desenvolverá todo o 

percurso científico, tendo em linha de conta o imprescindível grau de 

verificação que serve à cientificidade dos próprios conhecimentos 

produzidos”. 
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Embora tenhamos observado os factos, procuramos, portanto, manter não uma 

distância crítica, mas sim uma proximidade crítica, um envolvimento livre, ou então, a 

capacidade de espanto e revolta. Fizemos a leitura da realidade que vai além do 

imediatamente visível, com o propósito de contribuir para o desenvolvimento de relações 

menos inequalitárias e de sociedade (mais) justa (Casa-Nova et al, 2012: 7). Como refere 

Berger (1989: 47), “o problema sociológico é sempre a compreensão do que acontece em 

termos de interação social”. 

Não é nossa intenção resolver os problemas, aliás, não é função do sociólogo 

resolver problemas sociais, mas sim, compreender o que acontece na sociedade ou em 

termos de interação social o que possa levar a existência deste problema. A partir deste 

diagnóstico ou deste conhecimento científico/sociológico, há possibilidades da resolução 

do(s) problema(s) em causa ou prevenir o seu (res)surgimento por efeito de apropriação 

desse conhecimento pelos atores no terreno (poder executivo, legislativo, parlamentar...). 

Bell (2009: 92) afirma que “os sociólogos podem adaptar qualquer método de 

investigação social ao estudo de futuros possíveis e desejáveis. Juntando os resultados 

desses estudos aos diálogos públicos, os sociólogos podem aumentar o conhecimento 

base da tomada de decisão e da ação social”. Portanto, a habilidade de os cientistas 

sociais pressuporem problemas, através de construção de determinados objetos de 

investigação, prevendo o futuro, longe de poder ser considerado “futurologia”, 

“cienticismo”, é construção de ciência quando ancorada no conhecimento científico 

produzido no passado e no estudo dos factos sociais para, a partir desse estudo, inferir 

futuros prováveis e desejáveis (Casa-Nova et al, 2012: 12). 

A nossa atenção ficou focalizada sobre um conjunto de dados recolhidos, 

fundamentalmente, através de entrevistas a atores-chave, provenientes, sobretudo, das 

pessoas excluídas, das OSCs, do governo e populações exluídas/desterritorializadas e, 

também, de outras pessoas, cujo trabalho tem contribuído para a implementação de 

políticas de inclusão social e de desenvolvimento sustentável. A partir destes dados, 

procuramos aferir o conhecimento que se tem sobre a sociedade civil e seu papel; o 

estágio atual da sociedade civil moçambicana; os obstáculos que suas organizações 

enfrentam na implementação de seus objetivos pelos quais se guiam ou que perseguem. 

Sendo que uma boa percentagem da população moçambicana não domina o 

português, para as entrevistas com as pessoas deslocadas e reassentadas foi necessário 

recorrer, nalgumas entrevistas, a intérpretes, pois não temos domínio suficiente de 

algumas línguas moçambicanas (que são 23 ao todo). Os intérpretes nem sempre estavam 
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à altura de fazer uma tradução linguística literal pois muitos não tinham o domínio do 

português. Como alternativa, eles resumiam as respostas dos/as entrevistados/as ou 

completavam com o seus próprios conceitos e interpretações, já que eram membros 

daquelas comunidades. Nestes casos, foi necessário um esforço permanente para tentar 

compreender e descodificar o significado do discurso da pessoa entrevistada. Contudo, 

este défice foi compensado com o cruzamento de informação de variada proveniência: 

entrevistas em português, documentação existente, observação do espaço físico e social. 

 A eleição do objeto de estudo revelou-se tão difícil quão atrativo, pelo facto de 

versar sobre áreas de vida social propensas a inumeráveis metamorfoses e a jogos ténues 

de inter-relacionamentos que envolvem os atores sociais, económicos e políticos. 

Todavia, esta pesquisa tenciona atingir um grande alcance sociológico, pelas imposições 

de tratamento, de novidade teórica multifacetada e particular, face ao objeto em estudo. 

Procuramos, por isso, que este estudo seja caraterizado por uma “imaginação 

sociológica”
109

 (Mills, 1969). Para tal, como vimos, foi necessário partir por uma 

conceitualização, seguido de operacionalização teórico-conceitual e a relação entre a 

teoria com a realidade para, no dizer de Eduardo V. Rodrigues (2006: 27) “objetivar 

relações com um profundo cunho de ´aparências sociais´, de subjectividades e de 

subtilezas na ação social”. 

 É de salientar que, para efetivação deste trabalho, adotamos duas dimensões 

diferenciadas: por um lado, a dimensão micro-sociológica, que compreende a análise do 

sentido que as populações excluídas/ deslocadas/reassentadas dão às suas experiências de 

vida, dos comportamentos que adotam em relação a quem os chama como tal e dos 

modos de ajuste às diversas situações com as quais são confrontadas; por outro, a 

dimensão macrossociológica, que compreendeu a análise das formas institucionais 

(OSCs) das intervenções sociais junto das populações e dos poderes instituídos. 

Enfrentamos algumas dificuldades na realização deste trabalho. A mais saliente 

residiu no acesso à informação e nas entrevistas, sobretudo, a participantes com ligações 

ao governo, mesmo em casos em que antes tinha havido promessas públicas de dar 

informação. Três possíveis razões podem estar por detrás desta situação: i) o não possuir 

informações sistematizadas (base de dados), revelando eventuais debilidades das 

respetivas burocracias; ii) cultura secretista, securitária e de aversão ao debate e 

escrutínios públicos, fundamentando sistematicamente a conclusão do estudo do MISA 

                                                           
109 Imaginação sociológica é uma ato que permite ir além das experiências e observações pessoais para 

compreender temas públicos de maior amplitude.
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(2009), que considerou Moçambique como o país onde as instituições públicas e 

governamentais são as mais secretas da África Austral
110

. Tudo indica que a conclusão da 

avaliação permaneceu ou foi reforçada; iii) a terceira dever-se-á, porventura – ao que já 

fizemos alusão –, a receios de represálias por parte dos representantes do governo, e não 

só, que não têm verdadeira autonomia para a prestação de informações, o que constitui 

uma clara evidência da organização, fortemente hierarquizada e verticalizada, das 

instituições públicas e privadas, onde o medo social faz parte das culturas organizacionais 

para imposição da autoridade. 

Como se pode depreender, enfrentámos grandes limitações na efetivação deste 

trabalho em virtude das dificuldades encontradas no acesso à informação, quer dos 

gestores de OSCs, quer dos representantes do governo e até das pessoas excluídas 

(desterritorializadas), motivadas pelo medo. Boa parte dos dados que conseguimos coligir 

foi fornecida por via informal, e sob estrito anonimato, por fontes conhecedoras de alguns 

dossiers. Aliás, as barreiras formais e informais na disponibilização de informação são, 

pois, um dos principais desafios que a sociedade civil moçambicana enfrenta. 

Assumindo como pressuposto as metodologias compreensivas, priorizamos a 

representatividade social em prol da diversidade estatística (Guerra, 2006), pois 

acreditamos que, muitas vezes, estatísticas representam números e estes podem estar 

errados ou ser manipulados. Esta representatividade social traduziu-se na caracterização 

dos indivíduos socialmente significativos, reportando-os à diversidade de opiniões e de 

expetativas em função das suas ligações com o tema em estudo. Estabelecemos como 

indivíduos socialmente representativos aqueles que, pela sua história pessoal, 

representam a unidade social em análise, nomeadamente: representantes das OSCs, 

representantes do governo, populações desfavorecidas e figuras influentes na sociedade. 

Para tal, foram elaborados (quatro) guiões de entrevistas, distribuídos da seguinte 

forma: 15 (quinze) representantes da sociedade civil/OSCs, 10 (dez) representantes do 

governo, 10 (dez) representantes das pessoas excluídas/desterritorializadas e 1 (uma) 

entrevista a um grupo focal. Foram, ainda, entrevistados 5 (cinco) informantes-chave, 

pelo seu conhecimento específico dos casos e/ou do ambiente da sociedade civil/OSCs e 

representantes de algumas CMNs. Em muitos casos foi mantida a confidencialidade da 

identidade das fontes, devido às preocupações sobre possíveis repercussões políticas, 

num País em que, embora seja de direito democrático e com o direito de expressão 
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 Jornal “O País”, 28 de setembro de 2009; Jornal “Savana”, 2 de uutubro de 2009. 
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plasmado na Constituição da República, a prática diária mostra que ainda se aplica o 

adágio popular “pela boca morre o peixe”. E acontece. 

A coleta de dados foi realizada em dois grandes níveis: o primeiro nível, de caráter 

mais abrangente, envolveu o acesso às fontes de dados secundários, que permitiu o 

levantamento documental, histórico e estatístico sobre a sociedade civil no geral e a 

sociedade civil moçambicana em particular, visando identificar e analisar, a partir de sua 

leitura crítica, os registos que demarcaram a evolução da sociedade civil no geral e a 

moçambicana em particular; o segundo nível, de caráter mais específico, consistiu no 

levantamento de dados primários, através de entrevistas as OSCs, as populações 

excluídas, os representantes do governo e corporações multinacionais. 

A coleta de informações primárias, relativa ao segundo nível de levantamento, foi 

realizada em dois momentos. O primeiro, entre 2011 e 2013, que consistiu numa visita às 

províncias de Maputo, Gaza, Inhambane, Sofala, Manica, Tete e Nampula, com o 

objetivo de fazer um reconhecimento de campo, realizar contactos com gestores de OSCs 

locais, técnicos e lideranças locais e fazer entrevistas exploratórias. O segundo momento 

ocorreu entre 2014 e 2015 na província de Tete, distrito de Moatize, onde realizamos 

novos contactos e levantamentos de dados, incluindo registos históricos, através da 

administração de entrevistas a gestores de OSCs, agentes das instituições estatais, 

académicos e visita às populações nos bairros de reassentamento de Cateme e, 

principalmente, de Mwaladzi, onde administramos entrevistas a um grupo focal.  

 

Setores Nº de entrevistados Local 

Representantes do governo 10 (dez) Maputo, Inhambane e Tete 

Representantes da Sociedade 

Civil 

15 (quinze) Maputo, Gaza, Sofala, Manica, 

Tete e Nampula 

Pessoas Excluídas/Reassentadas 10 (dez) Gaza, Tete e Nampula 

Grupo Focal 1 (uma) Tete/Mwaladzi 

Outros 5 (cinco) Maputo, Gaza, Tete e Nampula 

 

Tabela 3. Local e número de Pessoas Entrevistadas  
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2.1.  Narrativas e Representações da Sociedade Civil 

Embora o País esteja a viver um ciclo económico marcado por taxas de crescimento 

anuais de cerca de 7%, um economista por nós contactado sublinhou que a expansão do 

produto interno bruto (PIB) moçambicano, "está sujeito a grandes investimentos 

estrangeiros no setor dos recursos naturais e está a ter um efeito exclusivista e excludente, 

mesmo em relação ao tecido empresarial das pequenas e médias empresas" (Entrevista 

1/RSC, Maputo, 25/03/ 2014). 

Graça Machel, presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade 

(FDC), considerou que as estatísticas, que vezes sem conta são apresentadas, sobre avanços 

no combate à pobreza em Moçambique escondem injustiças, defendendo uma ação 

governativa centrada no ser humano e não apenas nos números. “As médias nacionais 

escondem assimetrias e até injustiças, temos de olhar para as assimetrias geográficas, mas 

também temos de olhar por grupos, como o acesso aos serviços para crianças, 

adolescentes, jovens, adultos e idosos e, dentro disso, olhar por género”, disse Graça 

Machel, intervindo na conferência “Moçambique: que visão para o futuro”, promovida 

pelo Fórum Económico e Social de Moçambique (Mozefo), (Maputo, 11/12/2014). 

Para Graça Machel, o verdadeiro retrato sobre a elevação da qualidade de vida em 

Moçambique só pode ser obtido com a desagregação das estatísticas seguindo critérios 

fiáveis. “Crescimento económico, sim, e precisamos, talvez, de aumentar esse crescimento 

económico, mas o desenvolvimento é medido e deve ser medido pela qualidade de vida dos 

seus cidadãos”, enfatizou Graça Machel. 

Luís Bernardo Honwana (académico), intervindo na mesma conferência 

“Moçambique: que visão para o futuro” (Mozefo), em Maputo, 11/12/2014), apontou a 

necessidade de inclusão no usufruto dos benefícios materiais gerados pelo crescimento 

económico do país, como um dos principais desafios. Ele disse que “uma das questões que 

se colocam é a qualidade de inclusão necessária para que o país possa responder com 

sucesso aos desafios que nos apresentam e esses desafios são dilacerantes. 

Por seu turno, Anabela Rodrigues, diretora do Fundo Mundial para a Natureza, 

defendeu na mesma conferência, que Moçambique tem a oportunidade de explorar os 

recursos energéticos que estão a ser descobertos com sustentabilidade, seguindo os 

melhores modelos neste domínio. Disse que “Não há incompatibilidade entre 

desenvolvimento e sustentabilidade, não são valores opostos, tenho receio que talvez não 

se sigam as melhores práticas já estabelecidas no mundo”. 
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Por sua vez, Helder Muteia (antigo Ministro da Agricultura e atual Representante da 

FAO em Portugal) disse, ainda, no quadro da dessa conferência que, “Moçambique tem que 

crescer, naturalmente, mas crescer criando oportunidades para as comunidades mais 

vulneráveis”, para além de apontar outros desafios como: igualdade de género, direitos das 

crianças, saúde e educação. A “discrepância entre o país urbano e o país rural, e 

particularmente entre Maputo e o resto do país”, não é apenas “um risco, é uma 

realidade”, reconheceu Muteia. Continuou afirmando que, para “combater as raízes” da 

exclusão de uma parte significativa da população, que vive sobretudo no mundo rural, é 

preciso garantir o acesso à educação, às infraestruturas e aos recursos naturais, como terra e 

água, e também às oportunidades de investimento e à tecnologia. Para Muteia, se é verdade 

que “o espectro da guerra ainda não desapareceu completamente e deixou marcas na 

sociedade moçambicana, também é importante sarar essas feridas e olhar para o futuro 

com mais segurança”.  Muteia foi mais longe, sublinhando que “é importante que nós 

tenhamos sempre os elementos de prevenção bem colocados, porque ficou provado, hoje, 

quase 20 anos depois da assinatura do primeiro acordo de paz, que as frestas que podem 

permitir que se volte ao conflito também estão ainda latentes”. 

Segundo o relatório "Análise da Pobreza em Moçambique 2014”, realizado por um 

grupo de 19 principais doadores do Orçamento Geral do Estado moçambicano pela VU 

University, de Amsterdão, quando Armando Guebuza ascendeu à Presidência da República, 

em 2005, pouco mais de 54,7% dos mais de 20 milhões de moçambicanos eram pobres e 

já, no fim do seu mandato, a percentagem mantinha-se quase inalterada.  

Um outro estudo divulgado pelo FMI /2014 admite que o país falhou no objetivo de 

reduzir a pobreza até 42%, em 2014, preconizado no Plano de Ação para Redução da 

Pobreza (PARP) 2011-2014, colocando esse indicador em 54%. 

O Secretário-Geral das Nações, Ban Ki-Moon, quando esteve em Moçambique, de 

20 a 22 de Maio de 2013, no âmbito de consultas sobre os ODM (Objetivos de 

Desenvolvimento do Milénio) – Pós-2015, disse que, apesar de os ODM refletirem os 

maiores problemas com que o mundo se debatia à época, eles não refletem em muitos casos 

os problemas de cada país. A sua conceção não beneficiou de um debate público abrangente 

em cada Estado membro, mas foram apresentados aos governos dos 191 países como a 

solução para tirar o mundo de todos os males de que enferma. 

Ban Ki-moon mostrou-se preocupado com os níveis de pobreza que ainda assolam a 

maioria da população moçambicana. Ele notou que os níveis de pobreza que o país 

apresenta são gritantes e, portanto, inconcebíveis. Durante a visita, Ban Ki-moon participou 
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de uma mesa redonda organizada pela FDC, denominada “Os objetivos de 

Desenvolvimento do Milénio – a Visão Pós-2015”. Disse que Moçambique tem sido 

apontado como um dos países que na, última década, tem vindo a registar um crescimento 

económico assinável ao nível da região da África Austral, mercê de vários fatores, com 

destaque para a descoberta de recursos naturais/minerais que, por sua vez, atraem enormes 

investimentos diretos estrangeiros; mas este desenvolvimento ainda não se reflete na vida 

dos moçambicanos, cuja maioria continua a viver abaixo da linha da pobreza. 

Ainda segundo o Secretário-Geral das Nações Unidas, Moçambique é um exemplo 

raro de Estados que conseguiram reerguer-se depois de um longo período de guerra civil, 

sublinhando o facto de o país continuar a preservar a Paz e a estabilidade assim como 

consolidar a democracia. Prosseguindo, salientou que “o governo precisa de intensificar os 

investimentos em curso nas áreas sociais como a saúde, educação e melhoria das 

condições de vida das famílias”. Recordou ainda que “Moçambique figura entre as 10 

economias de crescimento rápido no mundo”. Porém, frisou que, não obstante estes 

progressos, o país ainda tem pela frente muitos obstáculos e desafios, a começar pela 

necessidade de reduzir para taxas mínimas os níveis de pobreza e exclusão social extremas. 

Observou que uma das soluções para este constrangimento passa por “aproveitar da melhor 

forma as oportunidades que os recursos naturais abrem para o desenvolvimento, 

distribuindo da melhor forma os benefícios resultantes”. 

A dois anos do fim do prazo dos ODM, as Nações Unidas já estavam a trabalhar na 

conceção de mais uma agenda global que deverá ser, mais uma vez, assumida pelos 

Estados membros. Desta vez há uma preocupação em envolver os “futuros beneficiários” 

no processo de consultas públicas para enformar a agenda Pós-2015. Moçambique faz parte 

dos 50 países selecionados para as consultas sobre os ODS (Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável), sendo a FDC o parceiro nacional das Nações Unidas em Moçambique que 

está a conduzir o processo de auscultação desde dezembro de 2012. 

Até abril último, a FDC tinha auscultado “500 pessoas de diferentes extratos 

sociais e grupos sociais, ao nível central e local, representativas de aproximadamente 50 

OSCs”, disse Graça Machel, Presidente da FDC na mesma conferência a que fizemos 

alusão anteriormente. Segundo as pessoas consultadas, a futura agenda pós-2015 deve 

incluir objetivos e metas claras sobre a proteção social digna, emprego decente, aumento da 

renda familiar e formação profissional adequada ao mercado atual. 

Graça Machel considera que “o país não está saudável”. Para sustentar esse estado 

doentio de que fala, elencou vários sintomas:  

  



                   

                              204 

 
 

“as desigualdades sociais e assimetrias regionais têm estado a 

aumentar; a moral do cidadão baixou; a maioria das pessoas continua 

pobre; não se produz comida suficiente, os jovens (maioria da população 

moçambicana) estão desorientados; as pessoas idosas continuam a ser 

grupos altamente excluídos; as mulheres são frequentes vítimas de violência 

doméstica e persistem elementos que facilmente podem conduzir a uma 

instabilidade social”. 

 

No fundo, trata-se dos mesmos problemas apresentados em vários relatórios das 

agências nacionais e internacionais usados por OSCs para fazer frente ou o contraditório à 

narrativa de progresso assumida pelo executivo/governo. Não foi por acaso que a 

Presidente da FDC, em declarações à imprensa, repetia que ela não estava a inventar os 

dados: “Vão ver os dados do INE para perceberem o que estou a dizer. São dados oficiais e 

não da FDC. De 2009 a 2012, a pobreza aumentou no país, tínhamos antes 54% da 

população pobre, atualmente 60% vive abaixo da linha da pobreza”. 

Os resultados de vários inquéritos (destaque vai para o IOF – Inquérito aos 

Orçamentos Familiares) feitos pelo INE revelam que a pobreza tem estado a aumentar nos 

últimos anos, o que contraria o discurso triunfante do governo na luta contra a pobreza. 

Para Graça Machel, todos estes dados fazem de Moçambique um “exemplo eloquente” de 

um país com índices de crescimento económico de 7% (média) ao ano durante uma década, 

muito acima da média global, mas com muito paradoxo de continuar a registar índices de 

pobreza e exclusão social elevados. “Uma condição básica para a sobrevivência humana 

com dignidade como acesso à alimentação está fora do alcance de uma larga percentagem 

das famílias moçambicanas”, lamentou. 

Para ilustrar, disse que estimativas indicam que,  

 

“as famílias moçambicanas não têm acesso aos alimentos básicos e 

estima-se que 44% das crianças sofrem de malnutrição/desnutrição crónica, 

que significa uma severa condição para o seu desenvolvimento físico, 

cognitivo e intelectual”. “De forma resumida, segundo as pessoas 

consultadas, Moçambique não está saudável. As desigualdades sociais têm 

estado a aumentar e a maioria da população continua pobre”, realçou 

Graça Machel. 

 

Ainda de acordo com Graça Machel, Moçambique é também um exemplo de uma 

economia que, crescendo a níveis impressionantes, paradoxalmente não gera emprego a 

níveis aceitáveis. “O país gera menos de 10 mil novos empregos por ano”, disse. Por outro 
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lado, o país é ainda fortemente dependente, continuando a receber cerca de 40% do 

Orçamento do Estado de ajuda externa. 

Mesmo reconhecendo as perspetivas de crescimento económico com a entrada de 

Moçambique na era da indústria extrativa, Graça Machel diz que “a transformação dos 

recursos naturais em receitas públicas pouco se reflete na vida dos agregados familiares 

da maioria da população do país. O governo possui políticas que, na essência, são boas. 

Há, sim, um grande deficit de implementação, muitas vezes devido à fragilidade 

institucional, associada à falta de recursos humanos à altura dos desafios”. 

Algumas OSCs, como são os casos do CIP, IESE, MASC, Justiça Ambiental têm 

levado a cabo diversas ações de advocacia, com vista a ajudar o governo a identificar áreas 

prioritárias de desenvolvimento com impacto positivo direto na vida das pessoas. Elas têm, 

igualmente, influenciado o governo no sentido de desenhar e implementar políticas e 

estratégias que priorizem as necessidades primordiais da população. 

Contudo, apesar destas ações de advocacia, o país continua mergulhado numa 

situação de pobreza e desigualdades sociais gritantes, agravado pela distribuição 

desequilibrada da riqueza, fator que propicia o aumento do fosso entre poucos cada vez 

mais ricos e muitos cada vez mais pobres. Várias OSCs (inter)nacionais bem como os 

próprios parceiros de cooperação, já alertaram o Governo para a necessidade de envidar 

esforços com vista a inverter este dramático quadro. Foi neste prisma que o próprio 

Secretário-Geral da ONU, Ban Ki-moon alertou que, apesar de reconhecer o progresso que 

Moçambique registou nos últimos 20 anos, os níveis de pobreza e de 

desigualdades/exclusões são assustadores e precisam de uma intervenção célere e séria. 

A governação moçambicana ou o governo moçambicano é a/o principal responsável 

pela atual realidade constatada. A falta de transparência dos contratos e da gestão dos 

dossiers, a incapacidade de exercer as funções do Estado, a permissividade perante a crueza 

da realidade (sobretudo dos reassentamentos e da capacidade, operacionalidade das 

infraestruturas e dos recursos humanos), a existência de eventuais relações perigosas com 

as CMNs, a confusão do exercício simultâneo das funções enquanto parte interessada e 

“árbitro” em situações de conflitos de interesses, são exemplos reveladores da incapacidade 

do Estado de introduzir correções para que os benefícios se revertam para o país e para as 

populações de onde são extraídos os recursos naturais, e não só, na proporção equivalente 

às melhores práticas do mundo. 

Nos dias que correm, nada indica que a implantação de grandes empreendimentos 

de mineração nos atuais moldes venha a contribuir para a redução da pobreza, a melhoria 
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do bem-estar da população, para um desenvolvimento endógeno, socialmente inclusivo, 

sustentável na exploração dos recursos naturais e ambientalmente não agressiva. Com a 

persistência das atuais realidades pode-se estar a caminho da “maldição dos recursos” em 

Moçambique, como acontece em vários países africanos e não só. Tem havido 

desenvolvimento económico para um pequeno grupo que está economicamente melhor. 

Mas não há desenvolvimento suficiente, e a maioria está a ficar mais pobre. Em vez duma 

maré enchente que levanta toda a gente para cima da pobreza, só um grupo específico dos 

que já viviam melhor conseguiu vantagem. 

As entrevistas e a análise da literatura revelaram uma série de estratégias aplicadas 

pela sociedade civil no diálogo sobre políticas sociais tais como: a coesão em torno de 

causas comuns, independentemente das divergências ideológicas; a participação direta das 

OCBs e grupos religiosos; a colaboração com as OSCs Internacionais (OISCs); a 

capacitação e uso de ativistas influentes e líderes carismáticos; a produção e divulgação de 

factos e documentação em colaboração com a comunicação social. As OSCs académicas e 

de pesquisa, como é o caso do IESE, CIP, LDH, GDM fornecem dados factuais e 

documentação para uma participação de qualidade no diálogo sobre políticas sociais. As 

estações de rádio comunitária são atores importantes que, muitas vezes, criam espaços de 

diálogo através de jornalismo investigativo e programas abertos. 

Os espaços criados que o governo estabeleceu para fornecimento de informações e 

diálogo foram absorvidos pelo partido no poder, para legitimar as decisões tomadas pelo 

governo (e, por conseguinte, para consolidar o seu poder) e não para colaborar 

verdadeiramente com as OSCs. Os Observatórios de Desenvolvimentos, uma iniciativa do 

governo apoiada pelos parceiros de desenvolvimento para incentivar e apoiar o diálogo 

nacional sobre políticas relativas a pobreza e desenvolvimento, são controlados pelo 

governo e não são, de facto, um espaço de debate aberto e inclusivo
111

. 

Todavia, alguns espaços conquistados têm tido êxito na identificação e tratamento 

de problemas de má gestão por parte do governo, através de contactos informais com o 

Partido no poder, as autoridades tradicionais e os líderes religiosos, e através da prática de 

apontar e envergonhar pessoas por parte dos meios de comunicação social independentes. 

Mas o principal sucesso na participação e influência da sociedade civil na formulação de 

políticas sociais foi a advocacia de políticas mais formalmente organizadas, feita por OSCs 

                                                           
111

 Embora se tenha registado um aumento da participação da SC e da sua influência no Observatório do 

Desenvolvimento, a nível nacional, no início de 2012, e nos Observatórios do Desenvolvimento 

provinciais, em 2011, em Gaza, Manica, Inhambane e Tete, a agenda e a calendarização continuam a ser 

controladas pelo governo. 
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nacionais ou provinciais, que trazem factos documentados para o diálogo através da 

investigação. Este espaço conquistado foi construído através da consolidação dos esforços 

das OSCs, do desenvolvimento de plataformas partilhadas e através de parcerias 

estratégicas com OISCs. 

As plataformas da sociedade civil existentes, a nível provincial, desempenham um 

papel importante de facilitação de acesso à informação e espaço para participação de 

pequenas OCBs, embora exista o risco de que estas (a médio prazo) comecem a atuar como 

organizações independentes, em vez de representar os interesses dos seus membros. O 

estudo constatou que muitas organizações e associações de nível local não dão prioridade a 

questões de debate político, pois existem num estado de pobreza, com problemas mais 

graves e de mais urgente resolução, como é o caso da falta de alimentos e de água potável. 

O contacto com as organizações e instituições, a nível distrital, passa por canais 

formais que, muitas vezes, servem de filtro de informação. Por esse motivo, o contacto com 

as bases das OCBs limitou-se a entrevistas com representantes de membros da rede. As 

OSCs locais e OCBs entrevistadas tinham pouca ou nenhuma informação sobre as 

estratégias dos PDs, já que recebem, muitas vezes, apoio através de intermediários. 

A macrocefalia e a centralização do país são visíveis na distribuição dos recursos 

materiais e humanos entre organizações da sociedade civil; nestas condições, pode-se 

admitir que o seu papel, em muitas áreas fora da capital, especialmente nas zonas rurais 

onde se concentra grande parcela da população, é necessariamente limitado, pela falta de 

recursos humanos e materiais. Nestas circunstâncias, esforços devem ser orientados para a 

obtenção de uma distribuição de recursos mais equitativa às diversas províncias do país, 

buscando desconcentrar-se e descentralizar-se a alocação e gestão de recursos e reforçar a 

capacidade operacional das organizações da sociedade civil, com especial ênfase em 

organizações a funcionar em áreas rurais e em províncias remotas. 

As OSCs também enfrentam problemas na sua organização e governação interna. 

Em geral, sua base social é restrita, congregando, por vezes, não mais que seus membros 

fundadores, isto é, 10 a 15 pessoas. Ademais, suas lideranças tendem a não aplicar 

internamente aquilo que exigem externamente, apegando-se ao poder, não prestando contas 

internas e não envolvendo seus membros na elaboração de projetos. No caso, as 

organizações da sociedade civil deveriam desenvolver códigos de conduta para a sua 

governação interna, autorregulando suas atividades e demonstrando ao governo que elas 

são capazes de operar de maneira responsável sem o controlo governamental. 
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Em termos de intervenção social e participação política das OSCs, muitos 

entrevistados são da opinião que, embora tenham sido dados passos significativos, ainda 

existem lacunas na sua intervenção e participação. De facto, a sociedade civil precisa de 

atingir um maior protagonismo nas discussões com o governo e com seus financiadores, o 

que tem sido dificultado pelos limitados recursos financeiros e a ausência de coordenação. 

Um dos nossos entrevistados afirmou que “uma boa governação, efetiva e reagindo 

positivamente às necessidades dos cidadãos, pode ser melhor alcançada com uma 

sociedade civil ativa e capaz de participar e influenciar processos de elaboração de 

políticas” Entrevista 1/RSC; Maputo, 15/05/2012). 

O conceito de “boa governação” é relativamente novo no país e, embora estando a 

aumentar a contribuição da sociedade civil para que exista uma boa governação, esta 

contribuição é ainda limitada. Há falta de competências concetuais e conhecimento. A 

maior parte das OSCs não concebe que a monitoria e advocacia se podem centrar em todo 

o ciclo das políticas, desde a análise de necessidades até à planificação, implementação e 

revisão de políticas. Muitas OSCs não compreendem o papel que podem desempenhar na 

formulação e implementação de políticas sociais, e não veem a importância e o potencial 

impacto desse trabalho para a sua organização e para os indivíduos que dizem representar. 

Por outras palavras, especialização, profissionalismo, acesso à informação e sua utilização 

são insuficiências que caraterizam as organizações. A maior parte das organizações não têm 

pessoas com competências técnicas para monitorar áreas específicas de governação. Daí 

que careçam, muitas vezes, de credibilidade para poderem defender a sua causa e manter 

um diálogo equilibrado com o governo, que possui pessoal mais qualificado e profissional.  

É preciso notar que as OSCs moçambicanas ainda demonstram os efeitos de um 

legado de 15 anos de regime de partido único; daí que muitas delas estejam ainda a tentar 

adaptar-se ao novo cenário económico e político e, não poucas vezes, funcionem como 

meros apêndices de organizações civis internacionais que as financiam. As OSCs parecem 

ter adoptado uma “cultura de subordinação” ao governo, num contexto em que predomina a 

perceção, quanto a nós errada, de que ser crítico do sistema no poder é sinónimo de ser 

confuso e subversivo. Há um grande vazio na sociedade civil moçambicana na produção de 

políticas alternativas; são muito poucas as OSCs nacionais que pressionam e propõem 

soluções, que sejam fruto de estudos pertinentes ou análises credíveis de cada situação. 

No que se refere à boa governação, o contributo das OSCs moçambicanas é ainda 

muito fraco, porque muitas delas não estão ainda à altura de discutir seriamente com os 

técnicos e assessores que trabalham para o governo sobre a premência ou não de uma ou 
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outra ação com impacto direto ou indireto sobre os cidadãos. Por via disso, são muito 

poucas as vezes em que o governo se viu confrontado com situações bem fundamentadas 

de manifestação por parte das OSCs, em termos de inviabilidade de algumas das suas 

políticas públicas. Muitas das OSCs nacionais não possuem, a título de exemplo, pessoal 

que saiba profundamente como é que as políticas públicas são elaboradas, daí que sejam 

promovidos diálogos sem diálogos; em muitos casos, as OSCs são consultadas somente 

para efeitos de legitimação das ações governamentais. 

Hoje, as pessoas não são tratadas como sujeitos dos direitos humanos, mas como 

objetos (dos direitos humanos), uma vez que os governos usam os direitos humanos para 

alcançar objetivos políticos, justificando a sua violação em nome do desenvolvimento. 

Lamentavelmente, o desenvolvimento de uns é que cria o subdesenvolvimento de outros. 

Quando se fala de desenvolvimento, fala-se de crescimento económico, liberalização da 

economia, ajuda humanitária, mas este modelo está em causa, porque gera a violação dos 

direitos humanos e coloca em causa a democracia. Esse modelo de desenvolvimento 

descura os direitos humanos, e o exemplo disso é a exploração intensiva dos recursos 

naturais pelas CMNs que violam os direitos humanos dos camponeses. O modelo 

neoliberal de desenvolvimento assenta na exploração de recursos naturais e tem como 

primeira variante o facto de as concessões serem muito variantes aos países dominantes e 

feita em condições que são danosas aos países concessionários, isso porque os países 

concessionados dominam e corrompem os políticos, e os países ricos em recursos deixam 

de o ser para serem apenas países de ricos. 

Um outro entrevistado desabafou dizendo que,  

 

“o governo tem medo ou não quer dialogar com o povo, e como 

alternativa privilegia o recurso à Polícia para estabelecer o ´contacto´ com 

o povo. Há manifestações em muitos lugares por várias razões: falta de 

transporte – pessoas se transportam em carrinhas de caixa aberta, vulgo 

‘my love/Ver Moçambique’, como se de animais se tratasse –, falta de 

habitação, falta de água, retirada das pessoas das suas terras para dar 

lugar a grandes projetos sem indemnização …. E, enquanto isso, a que se 

assiste? Os iluminados e seus apaniguados a recorrer ao estrangeiro para 

tudo e menos qualquer coisa, desde os respetivos filhos que estudam; onde 

vão se tratar quando estão doentes; onde fazem as compras... Para 

terminar, quantos tratores ou autocarros foram comprados pelo Estado no 

atual exercício económico? Mas, certamente, os Mercedes e outras viaturas 

luxuosas o foram aos montes, pena, que não tenham construído estradas 

para as mesmas poderem andar” (Entrevista 1/RSC; Maputo, 15/05/2012). 
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O governo defende que o país tem vindo a registar um desenvolvimento assinalável 

com impacto positivo direto na melhoria da qualidade de vida das famílias. Entretanto, se 

os números apresentados pelo governo apontam para um desenvolvimento que caminha em 

consonância com a melhoria das condições de vida dos cidadãos, a realidade mostra um 

cenário contrário. Moçambique “real” é diferente do mediatizado. 

As mulheres, crianças e idosos são os grupos sociais mais sacrificados, devido à sua 

natureza, o que faz com que caiam na mendicidade e outras práticas para conseguirem 

sobreviver. Face aos altos índices de pobreza, adolescentes e jovens partem numa aventura 

arriscada e incerta de vários pontos do país com destino às principais cidades, com 

destaque para a capital, Maputo, em busca de meios de sobrevivência. Alguns, ainda a 

frequentarem o ensino primário, veem-se forçados a abandonar os estudos em busca de 

emprego. Alguns meninos, faça frio, faça sol ou mesmo chuva, deambulam diariamente 

pelas avenidas e praças da cidade de Maputo, envolvidos em negócios de todo o tipo, para 

conseguirem o pão de cada dia. 

Notamos que a intransigência e a arrogância por parte do governo nas concertações 

sociais com o povo criam convulsões e manifestações. O diálogo deve ser a tónica 

dominante. A começar pelos “camponeses analfabetos” das áreas do ProSavana, conforme 

proferiu, uma vez, o ex-ministro dos Transportes, Paulo Zucule, e dos reassentados em 

Cateme, Mwaladzi e outros lugares. O diálogo pressupõe um exercício de inclusão que não 

pode ser determinado por vontades habituadas à ressonância do seu próprio querer. 

Negociação é uma arte complementar feita de avanços e recuos, de exercícios de olhos nos 

olhos sem jogos de cabra-cega.   

“A sociedade civil em Moçambique tende a crescer quantitativamente, porém a 

qualidade ainda é um desafio, pois ela aparenta sofrer influências políticas que afetam 

negativamente o sucesso do trabalho das organizações. Há muitos infiltrados da 

FRELIMO na sociedade civil. Isto demonstra que a nossa sociedade civil é promíscua e 

não está em altura de representar os anseios do povo…” (Entrevista 2/RSC; Maputo, 

02/01/2013) sentenciou um entrevistado. 

Quando procuramos saber do papel sociopolítico da sociedade civil em 

Moçambique, um representante do MASC disse que, 

  

“por razões históricas, o tipo de relações que o Estado tem com as 

OSCs que direta ou indiretamente não têm as mesmas tendências 

partidárias, os mesmos discursos, cria-se dentro das OSCs um certo medo. 

É o medo de questionar, de criticar e perguntar, de participar nas reuniões 

para discutir questões socioeconómicas e políticas…”. Segundo este 
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entrevistado, isso resulta também do tipo de educação que as pessoas 

têm/tiveram, “uma educação de obediência, de servilismo que as pessoas 

tiveram desde a família, reproduzida na escola onde se reforça este tipo de 

socialização, depois nos lugares onde se convive com pessoas amigas, nas 

igrejas…” (Entrevista 3/RSC; Maputo, 04/02/2013). 

 

Disse ainda (o representante do MASC) que, 

  

“mesmo as próprias igrejas têm hoje um papel muito apático em 

relação aos assuntos socioeconómicos e políticos deste país. Falam mais de 

paz do que, por exemplo, interrogar o tipo de atitude e comportamento das 

lideranças políticas. Falam mais da área de HIV/SIDA – não quer dizer que 

isso não seja importante – mas tocam muito poucas questões ligadas à 

forma como os fundos públicos são geridos neste país, que tipo de 

alternativas em termos de políticas de desenvolvimento, como mobilizar 

cidadãos à manifestação, a exigência da observância dos direitos humanos 

e cívicos enfim, demonstrarem a sua insatisfação. Como despolitizar o 

espaço da participação, como criar ruturas com o tipo de paradigma de 

gestão deste país? A Igreja tem um papel determinante neste país, mas não o 

faz. Se o faz, é muito pouco” (Entrevista 3/RSC; Maputo, 04/02/2013).  

 

Um professor universitário (10/06/2013), quando o abordamos sobre o papel 

sociopolítico das OSCs, afirmou que os dirigentes devem acolher as críticas das OSCs 

como uma forma de contribuir para o desenvolvimento do país. Disse ele que “a ciência 

avançou até ao nível que está hoje porque havia crítica, questionamentos e discordâncias. 

O desenvolvimento da sociedade sempre se moveu pelos contrários” (Entrevista 4/RSC; 

Maputo, 10/06/2013). No seu entender, os dirigentes investem mais tempo em argumentos 

buscando conspiradores, do que perceber a essência da origem dos problemas, por forma a 

adotar mecanismos de resolução, o que representa um total contrassenso num Estado de 

direito democrático. Disse ainda que isto revela que os atores políticos deste país ainda não 

têm cultura democrática, o que denota um desajuste entre o discurso e a prática. 

No que diz respeito ao papel que as OSCs deviam ter na definição de políticas 

sociais, o atual cenário é de uma sociedade civil amorfa, pois o governo não presta contas a 

OSCs, limitando-se apenas a consultá-las quando necessário. No atinente a relação governo 

e doadores, onde o governo presta contas e toma em consideração as suas críticas (dos 

doadores), os nossos entrevistados disseram que “deve haver coesão das organizações e a 

sociedade civil deve sair da questão da cooptação com o Estado. Há algumas organizações 
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que têm medo de fazer intervenções porque estão ligadas ao Partido A ou B, e eu acho que 

é uma grande lacuna para as suas intervenções” (Entrevista 5/RSC, Maputo, 12/09/2013).  

Segundo o representante do Centro de Estudos de Democracia e Desenvolvimento 

(CEDE), quando o entrevistámos no que tange ao papel das OSCs, ele afirmou que “jogam 

um papel determinante no processo da consolidação da democracia. No entanto ele 

defende que isso só é possível enquanto as OSCs forem capazes de construir um capital 

social”. Ele explicou-nos que o capital “se constrói através da criação de redes de 

conetividade e de valores compartilhados”. Disse ainda que o capital social “é o criador da 

força dinâmica que move as sociedades” (Entrevista 5/ RSC; Maputo, 14/09/2013).  

Questionado se as OSCs estão a cumprir o papel que se propuseram, o mesmo 

(representante do CEDE) respondeu: “Estão a cumprir, na medida em que estão, cada vez 

mais, a trabalhar em conjunto com diferentes plataformas, conseguindo estruturar-se em 

formas de agendas comuns e fazer com que essas agendas sejam levadas ao debate público 

e a agenda política”. Porém, ele sentenciou que o mais importante é “o trabalho atingir os 

objetivos que são julgados necessários para o desenvolvimento do País” (Entrevista 5/ 

RSC; Maputo, 14/09/2013). 

Alguns entrevistados, no atinente ao papel das OSCs, disseram que devia ser o de 

pressão ao poder político ou ao governo. Outros, porém, defendem o de pressão e 

complementaridade. Contudo, o denominador comum é que as OSCs têm um compromisso 

com o povo e é o povo que devem defender; daí a necessidade de engajamento, quer sob a 

forma de pressão, quer sob a forma de complementaridade. 

Um representante do CIP disse que, 

 

“as instituições, formais e informais, do controlo social e público 

estão em crescendo, mas estão ainda numa fase muito inicial do seu 

desenvolvimento. A sociedade civil tem ainda muitas fraquezas. Há um 

espaço de atuação que lhe é restringido pelo poder público. E há 

instituições de controlo, como o Parlamento, que também estão numa fase 

inicial de desenvolvimento. Tomando em consideração que temos uma 

sociedade que está, de certa forma, sob o domínio muito forte da Frelimo, 

num quadro onde a elite política, libertadora, da FRELIMO – e que vai 

nascendo – controla o Estado, os negócios, os mecanismos de controlo que 

são próprios das democracias têm muitos desafios em Moçambique” 

(Entrevista 5/ RSC; 16/09/2013). 

 

Um outro entrevistado salientou a necessidade do “trabalho em rede entre as OSCs 

para que haja uma ajuda para o seu fortalecimento”. O mesmo observou que será 
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imprescindível uma sociedade civil “organizada, informada e capacitada. Seria 

importante que nós moçambicanos alargássemos um pouco o conceito de sociedade civil. 

Penso que temos uma visão fragmentada” (Entrevista 6/RSC; 17/09/13).  

Ainda, um outro entrevistado disse-nos que,  

 

“as organizações devem pautar pela coesão e coordenação das suas 

ações. Também devem-se preocupar com a transparência e boa governação 

interna e olharem para a competição no sentido construtivo e não como 

uma luta pelo protagonismo”. Disse, ainda mais, que “é preciso melhorar as 

capacitações das OSCs. Temos que incluir preocupações que digam respeito 

às pessoas do nível local” (Entrevista 7/RSC; 20/09/13). 

 

Nota-se também a permeabilidade entre a esfera do poder político e as decisões das 

OSCs, por haver pessoas na Função Pública que simultaneamente estão no meio 

associativo, acumulando cargos juntamente com conflitos de interesses públicos, o que é 

contra a Lei de Probidade Pública. 

No âmbito do desenvolvimento sustentável, os megaprojetos preocupam os 

moçambicanos, pois alguns entrevistados afirmaram que, “se não forem usados de modo 

sustentável (beneficie as gerações atuais e vindouras), podem transformar-se em mega-

conflitos ou megaproblemas” (Entrevista 8/RSC; Tete, 01/10/2013). Aliás, já tem havido 

focos de contestação e violência, uma vez que estes fazem com que as populações sejam 

obrigadas a retirar-se para zonas de reassentamento, onde não existem condições dignas de 

habitabilidade, ou seja, são lugares sem infraestruturas, sem solos férteis para a prática da 

agricultura, as casas são de construção precária, sem fundação, colocando em risco a vida 

das pessoas e hipotecando o futuro dos seus descendentes. 

O que está em causa não é a (não) implementação dos megaprojetos, mas sim, a 

falta de equilíbrio e uma ponderação cuidadosa sobre onde, porquê, para quê, para quem e 

como implementar grandes projetos. E, depois, ter em conta os pequenos e médios 

empreendimentos que, como se sabe, embora custe admitir por parte do governo, são esses 

que geram rendimentos e elevam o nível de vida das populações. Não se pode combater a 

pobreza absoluta marginalizando ou excluindo o pobre. Os megaprojetos, pela sua natureza 

e caraterísticas, marginalizam os pobres; os pobres não estão qualificados para participar 

neles. Por outro lado, como lidar com o impacto social e ambiental, portanto, o impacto nos 

direitos e prioridades das pessoas que existem nas zonas onde esses projetos são erguidos? 

Por exemplo, o direito à terra, de acesso à água, aos recursos florestais, entre outros.  
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Há uma “luta” entre o governo e as OSCs. As OSCs querem que o governo torne 

públicos os acordos que assinou com as CMNs, na área da indústria extrativa. Numa 

conferência organizada conjuntamente por três OSCs, nomeadamente o IESE, o CIP, Íbis 

Moçambique, nos dias 24 e 25 de Fevereiro de 2010, as OSCs referiram, ainda, que a 

gestão transparente desses recursos vai reduzir o risco para as companhias e investidores de 

operar num ambiente conotado com a corrupção.  

Um entrevistado disse que “a forma como estão a ser desenvolvidos os 

megaprojetos vai conduzir ao empobrecimento e não à produção de riqueza em benefício 

das populações e do desenvolvimento local” (Entrevista 9/RSC; Maputo, 17/10/2013). 

Referiu ainda que há exclusão e marginalização das comunidades no processo de 

desenvolvimento das grandes empresas, sobremaneira as ligadas à exploração do carvão, 

não se prevendo mecanismos para dotá-las de capacidade, de modo a tirar proveito dos 

rendimentos e dos serviços que devem ser prestados aos empreendimentos. Notam-se, 

segundo ele, problemas ligados aos benefícios sociais que devem ser concedidos até aos 

constrangimentos existentes no processo de reassentamento das populações – onde se 

regista insatisfação dos nativos nos moldes em que é feito e pela ausência de infraestruturas 

e serviços básicos nos locais em que são reassentados. O conflito de terras, a pouca geração 

de emprego, o deficiente cumprimento dos compromissos indemnizatórios relacionados 

com as populações, os efeitos ambientais negativos e a pressão sobre os recursos naturais 

podem levar, a curto ou longo prazo, ao empobrecimento rural. 

Complementando esta argumentação, um outro entrevistado condenou o modelo das 

casas construídas pela Vale Moçambique, em Moatize: “casas pequeninas, sem fundação, 

baixinhas, sem teto falso e com zinco em cima, naquele calor de Tete, imaginem!” 

(Entrevista 9/RSC; Maputo, 10/11/2013). Ele ainda acusou o Estado moçambicano de não 

possuir uma estratégia de formação de quadros para trabalhar nestes diferentes projetos de 

extração de carvão, tendo chegado a questionar se há moçambicanos envolvidos nos 

projetos de prospeção de hidrocarbonetos que decorrem no norte do país, mais 

concretamente na Bacia do Rovuma. 

Tem havido violação do Convénio da OIT (Organização Internacional do Trabalho), 

segundo alguns gestores (de OSCs) entrevistados, pois,  

 

“segundo este Convénio a implementação de qualquer tipo de 

projeto, em qualquer parte do mundo deve assegurar a participação ativa 

dos cidadãos ou das comunidades visadas no tocante a conceção, avaliação 

e execução. Todavia, nota-se que em Moçambique existe falta de 
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observância de práticas universais recomendadas pela comunidade 

internacional sobre qualquer tipo de atividade no processo de 

reassentamento das populações de zonas propensas à ocorrência de 

minerais, como é o caso de inexistente articulação e consultas constantes 

envolvendo as populações abrangidas e o governo” (Entrevista 10/RSC; 

Maputo, 14/01/2014). 

 

Este recorre, vezes sem conta, à imposição de vária ordem para fazer deslocar as 

populações aos locais de reassentamento sem respeitar as suas opiniões e preocupações; as 

campas contendo os restos mortais dos seus familiares, são desumanamente removidas, as 

condições do meio ambiente não são tidas em conta, as tradições e a ética cultural das 

populações são desrespeitadas, como é o caso de Cateme – Tete. 

Outro problema relacionado com a exclusão social que os megaprojetos criam, 

segundo os nossos entrevistados, é o secretismo/sigilo dos contratos por não serem 

públicos, ou seja, “o governo não aceita partilhar os detalhes dos contratos com o público, 

criando assim desconfiança e levando a crer que existem ligações umbilicais entre 

investidores estrangeiros e políticos – empresários moçambicanos)” (Entrevista 10/RSC; 

Xai-Xai, 27/04/2014). Por exemplo, segundo o nosso entrevistado – representante do 

FONGA,  

 

“o Projeto Chinês ´WAMBAO Agriculture´, na província de Gaza 

desalojou 80 mil famílias no Vale do Limpopo para explorar durante 50 

anos 20 mil hectares. As populações ficaram sem terra para agricultura e 

pastorícia. O governo não consultou as comunidades, e as pessoas, sem 

meios para exigir/reivindicar, assistem triste e imponentemente à ocupação 

das suas terras. O FONGA reportou este caso às entidades de direito: o 

governo provincial de Gaza, a Procuradoria da República, a LDH. Todavia, 

não ficou resolvido”. 

 

Ainda, no que diz respeito à exclusão social, a Lei da Terra atinente ao DUAT 

(Direito de Uso e Aproveitamento de Terra), no seu artigo 10, dá a posse de terra às 

comunidades locais. Em contrapartida, segundo os nossos entrevistados, as comunidades 

não têm fundos suficientes para investir na exploração das terras. Assim, em muitos 

lugares, as populações acabam vendendo as suas terras aráveis aos privados e às CMNs; 

consequentemente, ficam sem elas, embora seja a base de subsistência da maior parte da 

população. Isto, portanto, faz com que as populações não possuam a terra e, 

consequentemente, não sejam capazes de explorá-la para o seu benefício, ou seja, bem-

estar socioeconómico. Aqui, algumas OSCs, como são os casos de UNAC, Justiça 
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Ambiental, Centro Terra Viva, FONGA, FONGT, Caritas Moçambicana têm prestado 

advocacia às populações, criando espaço para dar a conhecer a Lei de Terra. No fim deste 

trabalho, anexamos algumas (re)ações de algumas OSCs. 

Há entrevistados que dizem que, embora reconheçam que a globalização traga por 

um lado vantagens, tais como a facilidade/flexibilidade de serviços públicos-internet, 

similitude de formas de vida, preocupação pelos problemas globais como HIV-Sida, 

poluição, mudanças climáticas, aquecimento global, por outro, ela traz desvantagens como: 

a dilatação exuberante do fosso entre ricos e pobres (desigualdades sociais acentuadas ou 

extremas), embora se registe um crescimento económico e desenvolvimento tecnológico 

exponencial/sem precedentes; facilidade para crimes transnacionais, circulação de quartéis 

de drogas e tráfico de armas; exploração dos países menos desenvolvidos em nome de 

abertura económica/mercado livre, fazendo com que os produtores locais, as PME e os 

trabalhadores dos países periféricos estejam em prejuízo em termos de competição. 

 

2.2. Narrativas e Representações das Populações Excluídas/ Reassentadas  

Mapa 4. Zonas de Reassentamento  

 

Moçambique tem conhecido, nos últimos tempos, casos crescentes de conflitos de 

terra entre os camponeses e as CMNs. Os camponeses são os que saem a perder nessa 

batalha, ante o olhar inerte e inerte do governo que não se preocupa com as populações. A 

máquina governativa está capturada e dominada pelo negócio, daí que não cumpre nem 

faz cumprir a lei. Vive-se um autêntico “laissez-faire, laissez-passer” governamental. 
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Sem uma estratégia transversal, o modelo de exploração dos recursos naturais 

assumiu uma dinâmica dos próprios concessionários, uma dinâmica dissociada da 

economia solidária, inclusiva e sustentável. Os erros de planificação e coordenação, mas 

sobretudo, a falta de uma visão num setor em que tudo é novo também alimentam as 

dificuldades de Moçambique apontar a bússola para si mesmo. 

O reassentamento involuntário é um processo profundamente complexo e 

perturbador, com o potencial de colocar as populações deslocadas em grande risco. Este 

estudo apresenta experiências de reassentamento na perspetiva de pessoas que estão à 

procura de recuperar da desterritorialização causada pela mineração e outros 

megaprojetos. Este descreve o contexto, no qual os megaprojetos e o reassentamento 

estão a ter lugar, uma situação caraterizada pela pobreza, um crescimento económico 

rápido, uma capacidade reguladora limitada e uma pressão intensa sobre a 

disponibilidade da terra. Deste modo, o estudo situa um conjunto de experiências, dentro 

de um contexto económico, sociopolítico e histórico mais amplo. As pessoas 

entrevistadas realçam a situação precária que enfrentam e que continuarão a enfrentar 

caso não haja uma mudança estrutural. O povo é atirado para reassentamentos sem 

condições de vida e produção. Recorda-se uma frase de um homem, quando disse que 

aquela canção do “tiyende pamodzi ndi mtima umodzi” (marchemos juntos, de corações 

unidos, com a mesma intenção ou o mesmo coração) agora não se canta porque não há 

mais “intima umodzi” (o mesmo coração ou a mesma intenção). 

Moçambique é um dos países mais pobres do mundo, como referenciámos, com 

uma história político-económica complexa e volátil. Enquanto o setor extrativo tem vindo 

a expandir-se rapidamente, o seu quadro regulamentar fica para trás. A capacidade do 

Estado para monitorar e regular a mineração e os reassentamentos é limitada, como é 

frequente em outras economias emergentes no setor de mineração. Uma série de OSCs 

tem chamado a atenção para questões de mineração e reassentamento
112

. 

A exploração dos recursos naturais, em Moçambique, segue uma velocidade 

acima da capacidade técnica, operacional e financeira dos órgãos do Estado, o que 

impede que seja o País a conduzir a complexa indústria extrativa. De 2008 a esta parte, o 

governo viu-se confrontado com uma indústria com o poder de um Estado desenvolvido, 

detentora de Know-how e meios materiais e humanos altamente avançados e qualificados. 

Vários instrumentos jurídicos definem os requisitos para o reassentamento no 

contexto de mineração em Moçambique. Esses instrumentos incluem a Lei de Terras 
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(1997), a Lei de Ordenamento do Território (2007), a Lei de Minas (2014) e um Decreto 

de Reassentamento (2012)
113

. Os requisitos mais recentes estabelecidos na nova Lei de 

Mineração e o Decreto de Reassentamento podem ser interpretados como uma tentativa, 

por parte do Estado, de responder à natureza rápida do crescimento económico e a uma 

série de desafios de reassentamentos bem documentados na província de Tete
114

. 

As Leis de Terra e de Ordenamento do Território estabelecem a base de direitos de 

uso da terra e definem regras de compensação pela perda de terra, inclusive no contexto 

da mineração e reassentamento. Em Moçambique, a terra é propriedade do Estado e não 

pode ser vendida a qualquer um. Os cidadãos, as comunidades e outras entidades podem 

manter o direito de uso e aproveitamento da terra, através do que é conhecido como um 

Direito de Uso e Aproveitamento da Terra (DUAT). Estas leis declaram que as 

comunidades locais, que ocupam a terra, de boa-fé e de acordo com as práticas 

costumeiras, realizam automaticamente o direito de uso e aproveitamento da terra em 

perpetuidade – mesmo quando eles não possuem um título formal. Os indivíduos 

possuem direitos semelhantes onde a terra é usada para a sua casa ou exploração familiar 

(por exemplo, a agricultura familiar)
115

. Esses direitos só podem ser rescindidos se os 

promotores pagarem uma compensação justa, antes de os direitos serem extintos pelo 

Estado. Outrossim, essas leis e regulamentos correspondentes exigem que a compensação 

seja estendida além da perda de bens intangíveis (por exemplo, o rompimento da coesão 

social), danos e perda de lucros. 

A Lei de Mineração abrange uma vasta gama de assuntos relacionados com as 

atividades de mineração. A versão recém-aprovada reitera alguns dos princípios 

fundamentais consagrados nos outros instrumentos e introduz requisitos adicionais. Estes 

requisitos adicionais representam um esforço para esclarecer as garantias mínimas e 

promover a proteção dos direitos humanos das pessoas excluídas ou afetadas pelos 

projetos, enquanto ainda incentivam o investimento em projetos de mineração de grande 

escala. A nova lei exige, por exemplo, que as cláusulas de indemnização sejam 

formalizadas num memorando de entendimento entre o Estado, o promotor e a 
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comunidade
116

. No mesmo diapasão, a lei reafirma os requisitos estabelecidos nas Leis de 

Terra e de Ordenamento do Território para que as comunidades sejam informadas sobre 

as atividades de mineração, anteriormente à concessão de autorizações
117

. 

O Decreto de Reassentamento abrange os requisitos para a preparação, a 

implementação e a monitoria do reassentamento. Para além das leis de Mineração, Terra e 

Ordenamento Territorial, o decreto define um novo conjunto de requisitos, em termos de 

respetivas funções e responsabilidades dos governos e dos promotores. O decreto 

esclarece, por exemplo, que os promotores devem produzir um PAR (Plano de Acção de 

Reassentamentos), enquanto anteriormente havia menos especificidade sobre o processo 

de planificação e suas ligações com o Estudo do Impacto Ambiental (EIA). Quando o 

reassentamento não pode ser evitado, os PARs são agora uma parte integrante do EIA. Os 

PARs sãos sujeitos a inspeções efetuadas no âmbito do papel de supervisão e monitoria 

do governo. O decreto também estabelece parâmetros de desempenho que exigem dos 

promotores que restabeleçam ou criem um padrão de vida igual ou superior ao padrão de 

vida do pré-reassentamento. Tal como acontece com a Lei de Mineração, o decreto 

enfatiza o direito de a comunidade ser informada, consultada e expressar a sua opinião 

durante todo o processo de reassentamentos. 

Estas diversas leis e decretos e seus respetivos regulamentos reiteram os 

princípios semelhantes quando relacionam, com a posse consuetudinária da terra, o 

direito a uma indemnização justa e o direito à informação sobre a mineração e o 

reassentamento. O grau em que as alterações mais recentes complementam as leis 

estabelecidas ou as contradizem não foi testado na prática. Em qualquer caso, os 

processos de monitoria e fiscalização continuam a representar um desafio, como a 

capacidade reguladora não é compatível com a velocidade e a escala do crescimento das 

indústrias extrativas. Como resultado, a aplicação do quadro legal é considerado fraco
118

. 

Os fabulosos números de crescimento económico, assentes na indústria extrativa, 

são dados estatísticos ainda sem correspondência social, dado o dramático nível de vida 

de grande parte da população, incluindo aqueles moçambicanos que foram reassentados, 

para que os recursos sobre os quais se tinham acomodado possam ser extraídos. Tal como 

o petróleo é o maior motor da economia angolana, o carvão e o gás natural começam a ter 

um peso determinante nas contas moçambicanas. 
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A pesquisa foi desenhada para capturar as histórias, perspetiva e experiências 

vividas por algumas das pessoas mais marginalizadas, excluídas e vulneráveis no 

reassentamento e, por via disso, apoiar as pessoas afetadas com o reassentamento e as 

OSCs, sobretudo como lidar com as empresas mineradoras bem como com o governo 

para, pelo menos, garantir o cumprimento do que lhes foi prometido aquando da 

desterritorialização e, assim, usufruírem os seus direitos. 

Existem poucos estudos empíricos disponíveis para orientar os governos, 

políticos, empresas e Instituições Financeiras Internacionais (IFI) no desenvolvimento de 

soluções para os desafios descritos neste estudo. Por isso, com este estudo espera-se 

ajudar a gerar um diálogo mais ativo entre os atores-chave no que diz respeito aos riscos 

e impactos dos megaprojetos e do reassentamento. Os resultados deste estudo também 

são relevantes para outros desenvolvimentos industriais em Moçambique em torno de 

como melhorar a prática de reassentamentos, já que a desterritorialização é irreversível e 

os megaprojetos são prioridade para o governo. 

 

2.3. Narrativas e Representações das OSCs, CMNs e do Governo de Tete 

 

Mapa 5. Divisão Administrativa da Província de Tete 
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Com a entrada das empresas multinacionais em qualquer país, com o seu poderio 

imperialista, a exploração de minérios sobrepõe-se a qualquer outro tipo de uso. Como foi 

observado por Sevá (2012), a exploração mineira torna os anteriores usos e todos os 

outros projetos indesejáveis, inviáveis e até mesmo impossíveis. Na realidade 

moçambicana, a supremacia da exploração mineira é garantida pela Lei de Minas de 

2002, que confirma que o uso da terra para a atividade mineira se apresenta como 

prioritária em relação a outros usos (Lei de Minas nº 14/2002 de 26 de junho, no seu 

artigo 43, no ponto 2). E isso inclui as atividades de subsistência das comunidades locais. 

As duas legislações, descritas anteriormente, não protegem os direitos das 

comunidades locais. A Lei de Terras, que finge defender a posse de terra para as 

comunidades locais, parece não conseguir conter o avanço do capital, apregoado como a 

“vinda do progresso”. Se considerarmos a Lei de Terras como legislação pró-

comunidades locais, ela esbarra na lei de minas, que define a atividade mineira como 

prioritária sobre qualquer outro tipo de uso. Isso significa desterritorializar as 

comunidades locais e colocá-las como reserva de mão-de-obra. 

A desterritorialização das comunidades significa o seu reassentamento 

involuntário. Esse processo é, muitas vezes, carregado de incertezas e precariedade das 

condições de vida das comunidades locais. As comunidades, normalmente, resistem ao 

avanço do capital, mesmo sabendo que não têm outra opção senão a sua retirada, até 

porque o capital fará tudo para as despojar. A resistência das comunidades locais 

fundamenta-se na briga pela sua sobrevivência, pelo respeito à sua cultura, pela 

consideração e valorização dos avanços sociais e económicos alcançados. 

O processo de reassentamento das comunidades prejudicadas pela implantação 

dos projetos de exploração mineira, não tem sido participativo, isto é, as comunidades 

não participam na negociação da ocupação das suas terras nem na escolha do novo local 

de residência. Às comunidades, como consequência da perda das suas terras, foram 

prometidas terra para a agricultura, habitação, oportunidades de emprego, cesta básica 

alimentar para os primeiros anos e várias outras oportunidades. A lei determina que a 

terra é do Estado. É a ele que cabe determinar o que fazer com a terra, mesmo que seja 

para desalojar um camponês, quando o assunto é de interesse nacional, desde que, depois, 

haja compensação e se garanta o realojamento a esse camponês. O problema não é 

necessariamente legal. A lei moçambicana pode até ser boa, mas o problema reside em 

cumpri-la e fazê-la cumprir. 
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“A lei deixa de ser boa quando não se cumpre. Sabemos de muitos casos em que o 

próprio Estado não cumpre, ou não atua, quando os agentes económicos não cumprem a 

lei”, disse um dos entrevistados. A lei proíbe a venda da terra, mas a realidade prova o 

contrário. “Ter uma lei que não se respeita, nem se faz cumprir, significa que aquela 

proteção que a lei poderia dar aos produtores começa a ser muito fraca”. Uma fraqueza 

que resulta do facto de “a máquina estar capturada por interesses. O Estado está a 

defender o capital e não os camponeses”, declarou (Entrevista 1/RSC; Tete, 07/08/2013). 

A saída para esta situação desvantajosa, segundo o nosso entrevistado, é “o camponês 

organizar-se, reivindicar os seus direitos e lutar dentro da lei”. Nessa luta, “o camponês 

deve usar todos os instrumentos que a lei permite, mesmo que o último recurso seja a 

greve, desde que esteja bem organizada e seja feita dentro dos parâmetros legais” 

(Entrevista 1/RSC; Tete, 07/08/2013). 

Dada a hegemonia do neoliberalismo, coadjuvado pelo poder do Estado, os 

territórios onde as comunidades locais moram, onde tiram o seu sustento e onde 

costumam forjar a sua identidade, passam a ser alvos de grandes grupos capitalistas, que 

ali pretendem consolidar o seu avanço, através de projetos de investimentos em 

infraestruturas e na ampliação de atividades de grande escala. 

No mesmo diapasão, da hegemonia do neoliberalismo, coadjuvado pelo poder do 

Estado, as CMNs fundamentam-se, na sua atuação, com o lobby corporativo nacional que 

busca influenciar o processo de regulamentação de leis que afetam os seus interesses. 

Portanto, no campo nacional, os líderes empresariais mapeiam as instituições que de 

alguma forma, afetam os seus interesses como ministérios, agências reguladoras, e dentro 

de cada uma dessas instituições, as pessoas-chave se envolvem na gestão de interesses 

empresariais. Nesse contexto, o lobby é fundamentado na construção de relacionamentos 

pessoais que são administrados na base da indução e da coerção. 

Um entrevistado, gestor de uma das OSCs em Tete, relatou-nos que “as OSCs 

trabalham num ambiente de desconfiança por parte das autoridades governamentais, 

sobretudo quando atuam no campo da governação”. Não obstante a ação do governo, ele 

aponta fatores como: baixo acesso à informação, o modelo de educação (“reprodução de 

ideologias ao invés da reflexividade” – nota nossa) que não estimula a cultura cívica, os 

altos níveis de analfabetismo como desfavoráveis para a emergência de movimentos 

sociais e de uma sociedade civil crítica, capaz de confrontar o poder político e exigir 

mudanças nas políticas. Concluiu que a “fraqueza das instituições políticas, a arrogância 

dos atores governamentais, a limitada cultura democrática baseada no secretismo, 
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exclusão, ausência de prestação de contas, intimidação e corrupção, reduzem o potencial 

para estabelecimento de uma sociedade democrática sã onde há respeito pelas leis e 

pelas instituições” (Entrevista 2/RSC; Tete 10/03/2013). 

Mesmo enfrentando dificuldades, há alguns movimentos sociais assinaláveis 

como: as revoltas populares contra a subida do preço de transportes e dos preços de 

primeira necessidade, em fevereiro de 2008 e Setembro de 2010, respetivamente, a que 

Carlos Serra
119

 chamou “Sismo Social”. No que tange à intervenção das OSCs que 

produziram resultados, destacam-se as manifestações contra o uso da imagem indecente 

do corpo da mulher na publicidade da cerveja Laurentina; a manifestação contra a Lei 

aprovada pelo Parlamento que ilibava o sequestrador, caso este se comprometesse 

casar/juntar-se com a vítima; a manifestação contra Lei aprovada pelo Parlamento 

atinente a mordomias dos parlamentares/deputados e do Presidente da República em 2014 

(embora a referida Lei tenha sido promulgada mais tarde pelo Presidente da República 

após as Eleições Legislativas e Presidenciais, no fim do ano de 2014). 

A instalação de CMNs em Moçambique vem criando uma série de controvérsias 

em torno das diferentes complicações que estas acarretam. Incentivos fiscais, 

desconhecimento dos contratos, revisão de leis
120

, benefícios (ou não) do chamado 

Investimento Direto Estrangeiro (IDE), consequências ambientais, a falta de planeamento 

territorial, conflitos em torno da atribuição de DUAT (Direito de Uso e de 

Aproveitamento da Terra), desterritorializações, deslocamentos e reassentamentos, são 

alguns dos pontos que são discutidos quotidianamente na sociedade moçambicana. 

Diversos analistas vêm mostrando que a fartura de recursos minerais e naturais não 

implica uma automática redução da pobreza (Mosca & Selemane 2011 e 2012). 

Olhando para a realidade de Tete, entre outras dinâmicas e não só, podemos 

concluir que os objetivos e prioridades que o PARP (2014-2014) definiu não foram 

cumpridos, pois a prática da política económica e da governação é contrária ao que se 

encontra escrito no documento. Daqui, pode-se depreender que os autores do PARP ou 

não conhecem o País, ou são demasiado otimistas, ou escreveram o que gostariam que 

acontecesse, ou ainda, simplesmente, contribuíram para mais um dos muitos textos 

elaborados pela ou para a governação e que ficam depositados nas gavetas. 

A realidade de Tete demonstra a existência de muita pressa na obtenção dos 

resultados na exploração mineira. Por um lado, os ritmos externos das CMNs e, por 
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outro, das capacidades das instituições, das infraestruturas, do tecido empresarial, do 

capital humano e das populações, justificam, em parte, o caos do crescimento económico, 

com eventuais consequências imprevisíveis, a médio prazo, tanto económicas como 

sociais e políticas. Tete é um exemplo do aprofundamento de um modelo de crescimento 

concentrado, pouco gerador de emprego por unidade de valor investido, socialmente 

exclusivo, ambientalmente agressivo e com padrões de acumulação centrados no exterior. 

As empresas mineiras manifestam uma clara prepotência na recusa de prestação 

de informação a equipas de estudo e da sociedade civil. Alguns pedidos de entrevistas 

foram protelados e acabaram não acontecendo. Nas visitas aos locais de exploração, 

quando irrecusáveis pela origem de solicitação, muitas respostas às perguntas formuladas 

não aconteceram, sob a alegação de serem matéria da competência de outros 

departamentos no quadro da forte hierarquização e departamentalização de funções das 

empresas de grande dimensão. Chegava-se à arrogância e ao desprezo perante a nossa 

presença e, muito mais grave, em relação aos cidadãos reassentados, ao afirmar-se serem 

os melhores reassentamentos do mundo.  

As OSCs locais dedicam-se, sobretudo, a acompanhar os processos de 

reassentamento com alguma informação junto das comunidades. São débeis, com 

conhecimento limitado da legislação, poucos recursos humanos e materiais. As atuações 

destas organizações são dificultadas, no exercício das suas funções, através, por exemplo, 

da recusa de prestação de informações ou do acesso a sessões de coordenação 

promovidas pelas instituições públicas, entre outros aspetos. Detetou-se alguma 

animosidade relativamente aos membros das OSCs, mesmo se o discurso oficial refere 

abertura para discutir as dificuldades. 

A intolerância do governo, bem como o uso da Polícia, a Força de Intervenção 

Rápida (FIR), para reprimir manifestantes são algumas das condicionantes para a fraca 

emergência de movimentos sociais em Moçambique, segundo os nossos entrevistados, 

  

“A fraca ocorrência de movimentos sociais em geral está ofuscada 

pela intolerância e controlo por parte do governo e das forças policiais”, 

referiu um dos nossos entrevistados. Ainda disse que “devido à forma 

violenta com que a Polícia reprime as manifestações e o medo de sofrer 

represálias, as pessoas têm medo de aderir aos movimentos sociais, 

apesar de muita coisa que se queira revindicar, de modo particular as 

péssimas condições de vida, apesar do propalado crescimento económico 

que o povo só vê em números nas televisões e jornais” (Entrevista 3/RSC; 

Tete, 09/03/2013). 



                   

                              225 

 
 

 

A pouca capacidade destas organizações pode induzir a um contradiscurso, 

tecnicamente pouco fundamentado, retirando consistência ao poder de intervenção e 

influência. A atuação pode contar com sentimentos ambivalentes por parte das 

populações e responsáveis das comunidades, que se sentem ensanduichados entre a 

governação e as ações reivindicativas e de alerta que podem parecer uma oposição ao 

governo. Neste suposto confronto, as OSCs são, claramente, o elo mais fraco, o que 

conduz a posicionamentos cautelosos e de reserva por parte da população e seus 

responsáveis comunitários. 

No povoado de Cassoca, no distrito de Changara, província de Tete, vivem mais 

de 2500 famílias, segundo dados que nos foram facultados pelo chefe da povoação. Parte 

destas famílias queixa-se de doenças respiratórias causadas pela poluição do ar e pelas 

águas. Em causa está a extração e separação de carvão pela empresa indiana Jindal-

Minopex, que contamina a água dos rios que a população usa para beber. Esta 

mineradora/empresa explora uma das maiores minas de carvão a céu aberto numa área 

que abrange terras onde reside população e funciona desde 2013. 

Um técnico da organização Justiça Ambiental para a área de megaprojetos, 

poluição industrial e abuso corporativo, que tem feito trabalhos de verificação em 

Cassoca, confirmou-nos que, “de facto, o impacto da extração de carvão por meio de 

dinamite e explosivos cria uma poluição que pode ser considerada atentado à saúde 

pública” Entrevista 4/RSC; Tete, 13/03/2014). Sem indicar números, o mesmo técnico 

disse que o índice de doenças respiratórias se agravou desde o início das operações da 

extração de carvão a céu aberto. “Tivemos encontros nos hospitais locais, para 

percebermos a situação de doenças respiratórias antes e depois das operações mineiras. 

Ainda este ano, teremos os resultados destas pesquisas, porque, para além das amostras, 

temos de fazer testes do laboratório” Entrevista 4/RSC; Tete,13/03/2014, rematou. 

Devido ao alto nível de poluição a que a população está exposta, houve revolta 

popular, em Julho de 2013, que foi reprimida pela Polícia. Ele disse, ainda, que a área de 

exploração da mina foi cedida pelo governo de Moçambique, e a mina entrou em 

funcionamento sem que o estudo do impacto ambiental tivesse sido concluído e 

aprovado, nos termos da lei. Também disse que “não houve ´reassentamento’ nem 

compensações. As comunidades não sabem o que vai acontecer no futuro. Não foi a 

primeira vez que a ´Justiça Ambiental´ foi impedida de trabalhar. Lá, as pessoas não 

estão à vontade para circular” (Entrevista 4/RSC; Tete, 13/03/2014).  
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Quando procuramos contactar as autoridades governamentais para falar do 

assunto, foi-nos dito que é assunto da empresa e que devíamos contactar o pessoal da 

empresa. Fomos à empresa o responsável das relações laborais declinou a tecer qualquer 

comentário sobre este assunto. Mas deixou algumas palavras, “Não tenho nada a 

confirmar se o que está a dizer existe ou não. Contacte os nossos escritórios em Maputo. 

Há pessoas indicadas para comunicar com a empresa” (Entrevista 1/RGT; Tete, 

15/03/2014). Procedemos conforme nos recomendara, mas, infelizmente, sem sucesso.  

Todavia, foi possível falar com o porta-voz dos trabalhadores sob condição de 

anonimato. Primeiro falou das condições precárias de trabalho, aludindo que “trabalham 

sem máscaras, luvas e botas, o que faz com que sofram frequentemente de doenças como, 

por exemplo, diarreias, tuberculose óssea, irritação da pele e dores nos olhos”. Asseguir, 

falou da exclusão das pessoas locais na empresa, pois “contam-se as pessoas que lá têm a 

oportunidade de trabalhar. Existem, sim, alguns líderes locais de Cassoca que têm 

emprego na mineradora, mas a maior parte da população não tem oportunidade de 

trabalho na mina, e isto causa frustração”. Disse ainda que, por causa disso, em Junho 

houve protestos da população. Foi despachada para lá uma equipa da FIR que está a 

guarnecer as instalações. “As áreas onde praticavam a agricultura de subsistência e 

pastagem foram ocupadas todas pela mineração. Sentem-se ameaçadas na situação de 

soberania alimentar” (Entrevista 1/RCMNs; Tete, 17/03/2014), disse. 

Ligado ao mesmo problema ambiental (poluição), as comunidades de Kankope, 

ainda na província de Tete, vivem o drama da intoxicação e da asfixia, o que coloca a sua 

saúde em risco, devido à poluição do seu meio ambiente e à contaminação das suas 

machambas. Isto fez com que, a 30 de setembro de 2015, elas se manifestassem contra 

este problema criado pela Vale Moçambique que, nos últimos anos, tem optado por uma 

política de franco desprezo dos direitos das populações. 

A postura desta empresa é hostil e aguça conflitos sociais e ambientais, de acordo 

com a Justiça Ambiental, que recorda que, quando o sistema de drenagem de águas 

negras da mineradora, montado em Kankope, rompeu em finais de 2014, “dejectos eram 

visíveis nas imediações das residências e nas machambas das comunidades, 

contaminando os solos e destruindo todas as culturas, larga fonte de subsistência das 

comunidades” (Entrevista 5/RSC; Tete, 15/10/2015).  

A comunidade fez chegar esta informação à empresa Vale Moçambique e alguns 

funcionários da empresa foram até ao local, localizaram as machambas atingidas e, na 

altura, garantiram que a empresa tudo faria para resolver a situação e assistir as famílias. 
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“Bastaria somente que fossem discutidas e aprovadas pelo governo as modalidades e 

procedimentos a seguir para a implementação deste plano de compensações e 

indemnizações” disse o nosso entrevistado (Entrevista 5/RSC; Tete, 15/10/2015).  

O Boletim Informativo da Justiça Ambiental de Outubro de 2015 diz que, até 

fevereiro de 2015, porque nada tinha sido feito e não se vislumbrava nenhuma luz no 

fundo do túnel, a população voltou a contactar a mineradora. Desta feita, esta limitou-se, 

apenas, a dar a conhecer que todo o processo tinha sido encaminhado ao governo e que 

também se encontrava à espera de resposta. O mesmo Boletim acrescenta que, 

relativamente a estes problemas, “a regra do costume sempre que há situações de 

conflito, aproveitando-se dos débeis canais de comunicação estabelecidos entre os 

intervenientes (governo local, empresa e comunidade), o governo e a empresa fogem das 

responsabilidades acusando-se mutuamente”. 

Cansados e impacientes de serem desprezados tanto pela empresa como pelo 

governo, que nunca solucionaram a situação apesar das incontáveis denúncias e pedidos 

de mediação, no dia 30 agosto de 2015, os afectados saíram à rua em protesto, tendo 

posto barricadas na estrada de ingresso aos escritórios centrais da Vale Moçambique, 

enquanto outros ficavam de plantão na residência do líder local, como forma de pressão 

para que a situação fosse solucionada. 

 

“Tanto a Vale como o governo foram informados da manifestação. 

Informação que foi recebida com desagrado e resultou em ameaças aos 

organizadores, vindas do Comando Distrital de Moatize da Polícia da 

República de Moçambique. O nosso governo insiste em usar a força para 

resolver as preocupações dos mais pobres... Aos ameaçados foi incumbida 

a tarefa de avisar os restantes que durante a manifestação seriam 

disparados vários tiros e que os manifestantes deveriam estar cientes das 

possíveis consequências da realização desta manifestação”, disse um 

entrevistado, membro da sociedade civil (Entrevista 6/RSC; Tete, 

15/10/2015).  

 

Contudo, indica a Justiça Ambiental, nem com as ameaças a população se deixou 

intimidar e, nas primeiras horas do dia 30 de agosto, as pessoas fizeram-se aos locais 

combinados. As barricadas, colocadas na entrada principal dos escritórios centrais da 

Vale Moçambique, impediam o funcionamento normal da empresa, tendo tentado 

negociar com base nas habituais promessas de que tudo seria resolvido, mas sem avançar 

com qualquer data para a materialização da promessa. A população mostrou que estava 

cansada com promessas imcupridas quer do governo quer da Vale Moçambique.  
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Porém, e infelizmente, a população “perde” a batalha, pois a Polícia vem com 

todo o seu arsenal bélico – como se de uma guerra se tratasse ou, então, como se fosse 

para enfretar um exército militar – para desfazer repreender a população, ato este que tem 

tido como saldo pessoas maltratadas, detidas e algumas mortas por balas supostamente 

“perdidas”. Nota-se, portanto, o abuso do poder e o uso desmedido da força. 

Neste momento, os sinais e as práticas que existem, os contratos que estão em 

vigor, o nível de transparência que há sobre atividades económicas referentes aos 

megaprojetos indica que se está no caminho da maldição. Para que se inverta este cenário 

– maldição para bênção – a sociedade civil deve sempre intervir apontando os problemas 

que existem e tentar informar (já que é difícil influenciar) que há perigos sérios. 

O relatório de pesquisa da Human Rights Watch (25/05/2013) deixa claro que os 

agregados familiares das três comunidades reassentadas pela Vale, Riversdale e Rio 

Tinto, nos bairros 25 de Setembro, Cateme e Mwaladzi, sofreram perturbações 

significativas no usufruto de vários direitos sociais, incluindo a sua capacidade de obter 

água e comida adequada e acesso ao trabalho e aos cuidados de saúde. 

Segundo este relatório e outros documentos, a província de Tete tem uma das 

maiores reservas de carvão inexploradas do mundo, estimada em mais de 23 biliões de 

toneladas de carvão. Desde 2006, as multinacionais como a Vale, Riversdale, que acabou 

por vender a sua parte à Rio Tinto, e a Jindal escalaram aquele ponto do país para a 

exploração mineira. Em consequência, entre 2009 e 2010, a Vale reassentou 1365 

agregados familiares numa aldeia construída recentemente, Cateme, e num bairro urbano 

denominado 25 de Setembro. 

As populações têm enfrentado distúrbios significativos e persistentes ligados ao 

acesso e alimentos, água e trabalho. Isto porque a maioria das famílias sobrevive da 

agricultura e tinha terras aráveis, residia ao longo do rio, o mercado também se localizava 

nas proximidades e desempenhavam outras atividades rentáveis como olaria, extração e 

venda de carvão vegetal, frutas; por isso mesmo consideravam-se autossuficientes. 

As pessoas que foram deslocadas para as aldeias de reassentamento de Cateme e 

de Mwaladzi pela Vale Moçambique e Rio Tinto respetivamente, sofre(ra)m uma grande 

perturbação em relação aos seus meios de subsistência e continuam a lutar para 

restabelecer a sua autossuficiência. As populações que foram para 25 de Setembro, um 

bairro tido como urbano e dedicado às famílias que não dependem da atividade agrícola, 

não receberam novas terras para o cultivo como parte do seu pacote de compensação, 

mesmo que tivessem cultivado anteriormente. 
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As casas sem fundações, cheias de rachas e com péssima qualidade, que colocam 

em perigo a vida dos reassentados, constituem outro problema. Alguns agricultores 

mostraram que as suas terras eram áridas e os seus armazéns de comida vazios. 

Afirmaram também que as áreas de cultivo que lhes foram fornecidas como compensação 

são pouco produtivas, inadequadas para o desenvolvimento das suas culturas básicas 

como o milho e mapira, e incapazes de suportar a segunda colheita típica de vegetais. 

Devido a esta situação, no bairro 25 de Setembro, algumas famílias tiveram de 

arrendar parte das suas casas provenientes do pacote das compensações, de modo a obter 

finanças para a sua sustentabilidade (pagar água canalizada, por exemplo), passando, por 

via disso, a residir nas cozinhas. 

Um porta-voz da Vale Moçambique no atinente a consertação das casas, 

esclareceu que,  

 

“até à presente data, 516 casas, de um total de 716 em Cateme, já 

foram reformadas e entregues aos seus proprietários. A conclusão dos 

reparos das casas remanescentes está prevista para Agosto de 2013. Em 

25 de setembro foi iniciada a reabilitação de 11 casas, de um total de 289, 

com a previsão de término de Março de 2014. Foram reabilitadas também 

oito casas adquiridas pela opção de indemnização assistida” (Entrevista 

2RCMN; Tete, 19/03/2014), esclareceu um Porta-voz da Vale. 

 

Um dos entrevistados disse que  

 

“Há que considerar o meio ambiente para que não fiquemos com 

os buracos, as águas poluídas e eles com os lucros. Estamos brutalmente 

carentes de recursos humanos qualificados. A Suíça, o Japão, a Holanda 

dispõe de muitos poucos recursos naturais, mas fazem parte do lote 

avançado de países desenvolvidos e prósperos graças ao saber fazer. A 

China e a Índia progridem graças ao saber fazer. Depois e apenas depois 

de entregarmos concessões mineiras lembramo-nos de formar nossos 

quadros” (Entrevista 3/RSC; Tete, 25/03/2014). 

 

 Um outro interlocuctor afirmou que 

 

“O que aconteceu em Benga, Mwaladzi e Cateme em Tete, o que 

está a eclodir em Palma e noutras partes onde se removem as populações 

e põe-se termo aos seus habitats normais, aos hábitos, às suas atividades 

produtivas e de comércio, às relações com parentes e amigos, acesso aos 

locais onde faziam as suas compras, é grave. Movimentam-se as pessoas 

como mercadorias e no meio interesse do chamado investidor”, 
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sentenciou. “Pescava, secava o peixe, vendia, fazia tijolo burro e havia 

compradores, a mulher na estrada vendia o peixe, tijolos, carvão. Junto ao 

rio cultivava a sua horta. Escolas, hospitais estavam tudo a dois passos. 

Agora não se pode pescar, impossível fazer uma horta, em Cateme não há 

água” (Entrevista 4/RSC; Tete, 28/03/2014). 

 

Um representante da Associação de Apoio e Assistência Jurídica às Comunidades 

(AAAJC) de Tete, declarou que o acesso à justiça ainda continua um desafio para a 

província de Tete, porque é acompanhado de muitas dificuldades que emperram para que 

chegue às comunidades. “Em relação aos afetados, nós sabemos que os megaprojetos 

envolvem muito dinheiro e interesse à volta, sendo protegidos de forma invisível por 

algumas figuras importantes que não sabemos de onde aparecem” (Entrevista 2/RSC; 

Tete, 28/03/2014), denunciou. Por isso, insistiu o representante, o desafio da AAAJC é 

fazer chegar a justiça e fazer entender que as comunidades têm direitos. “Quando as 

pessoas sabem que têm direitos e conhecimentos podem resistir aos abusos, uma vez que 

aparecem situações de violência nas comunidades e começam a exigir os seus direitos. 

Isto não agrada a algumas pessoas que querem continuar a violar e usurpar as terras 

das comunidades sem cumprir com as obrigações e promessas que fez à população” 

(Entrevista 2/RSC; Tete, 28/03/2014), declarou.  

Ele afirmou, ainda, que o que está a acontecer  

 

“é que as comunidades estão a perder as suas terras sem que 

tenham alguma explicação ou capacidade de defender este recurso 

importante que é a terra, isto é, acompanhado por alguma violação dos 

próprios direitos, nomeadamente circulação, saúde e uma justa concessão. 

São direitos que, ao não serem cumpridos, podiam obrigar o Estado e a 

empresa para que facilitassem este bolo a chegar nas mãos das 

populações” (Entrevista 2RSC; Tete, 28/03/2014).  

 

O nosso entrevistado foi mais longe ao afirmar que,  

 

“no caso de Cateme, a Liga dos Direitos Humanos intentou uma 

ação contra o Estado moçambicano. Em Marara temos uma situação 

complicada, a mina foi inaugurada pelo Presidente da República, estando 

a funcionar com a população ainda naquele local; as comunidades estão a 

abandonar a área onde vivem porque estão a sofrer com problemas de 

doenças e poluição, e estão à procura de outro local para viver. Isto é uma 

ação premeditada para cansar as pessoas e abandonarem a área e assim, 

não as indemnizar” (Entrevista 2/RSC; Tete, 28/03/2014). 
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Quanto aos oleiros que perderam a sua base de subsistência, o representante disse 

que deviam recorrer à Justiça, apesar das intimidações. Para ele, a questão da justiça 

precisa ser levada muito a sério, pelo que a Associação pretende, agora, sensibilizar as 

comunidades para saberem que existem órgãos de justiça para que se faça justiça. 

 Contactámos um representante do governo para perceber o estágio social de Tete, 

para além dos problemas já referenciados, pelo que nos pediu para falar em anonimato. 

Àquilo que ele chamou “inchaço populacional”, o nosso entrevistado disse que a presença 

de megaprojetos naquela região chamou jovens à procura de emprego. Porém, sucede 

que, chegados ao local, viram a expectativa de trabalhar em mineradoras como a Vale 

Moçambique ou de prestar atividade/serviços paralelos totalmente frustrada e, como 

corolário, engrossam a taxa de desemprego. 

Estes jovens, que não encontram emprego, vivem à volta das mineradoras, disse o 

nosso entrevistado. Os rapazes abraçam o mundo do crime enquanto as raparigas 

enveredam pela prostituição para a sua sobrevivência.  

 

“As pessoas pensam que quem trabalha na Vale tem posses e esta 

expetativa de emprego não só traz jovens homens, como também mulheres 

que ficam à volta das minas e dos acampamentos à espera de serem 

aliciadas por algum trabalhador e ganhar algum dinheiro”. E mais, 

acrescentou ele, “há dois, três anos, era difícil ouvir que em Tete houve um 

assalto a mão armada, mas hoje existe este tipo de crime. Antes apenas 

havia ladrões de galinha, mas veja que recentemente roubaram grandes 

somas de dinheiro da Mozambique Life Tobaco, numa ação em que até 

morreu-se” descreveu o cenário (Entrevista 2/RGT; Tete, 30/03/2014). 

 

De resto, avançou ele, a indústria mineira em Tete só trouxe problemas, pois as 

mineradoras são as que saem a ganhar, deixando um rasto de prejuízos para a 

comunidade que não consome carvão nem outros minérios aí produzidos. Mas também o 

custo de vida aumentou. Comentou ele que 

 

“Há dois, três anos comprávamos um cabrito a 300 meticais, mas 

hoje compramos ao preço de Maputo, de 1200 a 1500 meticais, mas nem 

todos trabalhamos na Vale. Então, tudo isso trouxe grandes dificuldades 

para a forma de sobrevivência das comunidades. Se o carvão todo é 

escoado para fora do País, se o melhor salário não mora em Tete, mas sim 

fora, não se constrói infraestruturas…significa que a população de Tete 

está a perder. Os investidores, quiçá o Governo, por causa dos impostos 
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que, no entanto, não têm retorno para as comunidades, também está” 

(Entrevista 2/RGT; Tete, 30/03/2014). 

 

Para além da exploração de terras, perda de benfeitorias, até aos problemáticos 

reassentamentos, a atividade mineira em Moatize está a arrastar consigo um perigo junto 

às comunidades locais no que diz respeito à ordem, tranquilidade e saúde públicas. Tido, 

nos últimos anos como um “el dorado” ao nível de Tete, em particular, e de Moçambique, 

em geral, Moatize registou convergência de pessoas vindas de vários pontos do País e não 

só, atraídas pela atividade económica mineira. Mas, infelizmente, a ideia de que em 

Moatize há “muito emprego” não passa de uma ilusão. 

 

2.3.1. Reassentamento de Cateme 

A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), ou simplesmente Vale S.A., foi fundada 

no Brasil em 1942. Tornou-se na maior empresa de mineração diversificada das Américas 

e a segunda maior do mundo, operando em 13 estados brasileiros e nos cinco continentes. 

Possui mais de cem mil trabalhadores, entre próprios e terceirizados. Hoje a Vale é uma 

multinacional globalizada com presença nas bolsas de São Paulo (Bovespa), Nova Iorque 

(NYSE), Madrid (Labitel) e Hong Kong (China). Nesta última, é a única representante 

brasileira (Mosca & Selemane, 2011). 

A Vale veio para Moçambique em 2004, ano em que ganhou o concurso 

internacional lançado pelo governo para concessionar as minas de Moatize. Em Junho de 

2007, o governo assinou com a Vale um contrato para a exploração do carvão de Moatize. 

O projeto prevê igualmente a instalação da central elétrica. 

O megaprojeto da Vale em Moatize, tratado nos corredores empresariais como 

“Projecto Moatize”, tem a seguinte estrutura acionista: 85% pertece à Vale, 5% ao Estado 

moçambicano e 10% a investidores nacionais
121

. O valor total do empreendimento de 

Moatize é de 1 535 mil milhões de doláres americanos (Castel-Branco e Cavadias, 2009). 

A transferência da população afetada pela Vale decorreu entre 9 de Novembro de 

2009 e 28 de Abril de 2010. As 1313 famílias, perfazendo um total de mais de 5 mil 

pessoas, foram reassentadas em dois locais diferentes (Cateme, a 40 km de Tete e Bairro 

24 de Setembro, na Vila de Moatize). A divisão da população para os dois destinos foi 

com base na classificação em rural (717) e urbana (596), segundo um censo realizado 

pela própria Vale (Ramos, 2009). Tal separação tem sido vista como uma estratégia da 

empresa de “dividir para reinar” (Mosca & Selemane, 2011).  

                                                           
121

Seria interessante uma pesquisa que mostrasse quem são, de facto, os “investidores nacionais”, embora 

se saiba que é a elite político-económica moçambicana! 
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A exploração mineira implica a movimentação de populações 

(desterritorialização). O processo tem sido aparentemente dirigido pelos organismos do 

governo local, que possui uma comissão chefiada pela Secretária Permanente do governo 

provincial, que reúne várias direções provinciais, administradores distritais e as empresas 

mineiras. Na realidade, quem executa o reassentamento são as CMNs, mesmo que a 

decisão dos locais do reassentamento seja do governo provincial, mediante a 

apresentação de várias propostas alternativas indicadas pelas empresas. Por exemplo, 

uma fonte da Vale refere que a empresa tinha apresentado, ao governo provincial, 10 

opções de locais para os quais as pessoas afetadas pelo megaprojeto de Moatize deveriam 

ser transferidas. Foi dessas 10 alternativas que foi escolhida a localidade de Cateme, que 

dista 40 km da cidade de Tete. Nem as populações nem os seus representantes participam 

na comissão do governo, que se assume como representante dos interesses do povo. 

As pessoas a reassentar são contactadas por equipas, constituídas por membros 

dos governos provincial e distrital e das localidades/aldeias e por pessoas da empresa. O 

reassentamento é colocado às pessoas como uma inevitabilidade e são anunciadas 

promessas diversas, não escritas e muitas delas não cumpridas até ao momento (como por 

exemplo a questão do sistema de abastecimento de água em Cateme, ofertas de emprego 

e transporte gratuito de Cateme para a vila de Moatize e cidade de Tete). 

A população reassentada em Cateme permanece com grandes dificuldades, tais 

como: casas construídas sem fundações nem armação em ferro, o que pode constituir um 

perigo aquando da existência de fortes chuvas e ventos; fraca qualidade de terra em 

relação aos seus locais de origem; má qualidade das zonas de pasto e distantes da 

residência; os mercados e serviços públicos ficam distantes (30 km); os transportes são 

feitos através de “chapas”
122

 a preços não suportáveis pelas famílias reassentadas: uma 

viagem de Cateme à cidade de Tete custa cerca de 90 Mt
123

. Portanto, os reassentamentos 

refletem o que já destacamos – a exclusão social e económica. Ora vejamos: as 

populações são deslocadas para zonas com solos menos férteis, com piores pastagens, 

mais distantes dos serviços e mercados, sem meios de transportes públicos, menos 

oportunidades de desenvolver atividades económicas e informais, entre outros aspetos. 

Isto tem criado conflitos entre as populações, o Estado e as CMNs. 

Nos atuais reassentamentos de Cateme, a população luta para receber os 2 

hectares prometidos pela Vale para a produção agrícola, mas o que averiguamos nas 

                                                           
122

 Transporte (im)público que funciona sem mínimas condições humanas: comodidade, segurança…com 

pessoas apinhadas (superlotação), com deficiências mecânicas. 
123

 Aproximadamente 2€ ou 2,5$, valor este que é acima das possibilidades de muitos cidadãos.  
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nossas entrevistas (que também foi noticiado pelos meios de comunicação social), é que 

só receberam um hectare, que muitos disseram ser de má qualidade. As casas (de 

reassentamento) mostram problemas e, sobretudo, não são chamadas de lar, porque os 

seus habitantes não fizeram parte do processo. As tecnologias “de fora” e os modos de 

construção alheios à população, acostumada a construir o seu próprio teto, causam 

desconfiança. O governo é sempre visto como porta-voz e defensor das empresas 

mineiras, como aconteceu aquando da revolta popular de 10 de Janeiro de 2012. Foram, 

também, detetadas ligações perigosas entre as empresas mineiras e o governo provincial, 

como, por exemplo: pagamento de viagens para visitas, deslocações de troca de 

experiências, financiamentos de cursos de curta duração, etc. A ausência de transparência 

e arrogância manifestam-se no secretismo e na prestação de informação, recusas em 

responder a cartas e acusações de antipatriotismo a quem procura pesquisar.  

Um dos reassentados disse-nos que todos os que residem em Cateme estão a 

passar por muitas dificuldades, devido a falta de meio para o autossustento das famílias, 

visto que o governo lhes retirou a machamba, prometendo outras, mas nem as autoridades 

governamentais, nem a mineradora Vale, que explora os anteriores campos agrícolas, 

cumpriram as promessas. De acordo com o mesmo entrevistado, Cateme virou um bairro 

de “negócio dos chefes”, onde as câmaras televisivas vezes sem conta são proibidas de 

penetrar porque não querem ser vistos nem dar informação. 

 

“Tenho dor porque não tenho ninguém para acudir, quando vou ao 

governo o mesmo se distancia. É lamentável a zona em que fomos 

reassentados, pois não é adequada para a construção de casas. As 

condições das casas de Cateme, com a chuva que caiu, estão num estado 

degradado, acredito que nas próximas chuvas Cateme vira uma estória. 

Quando vamos reclamar, o governo cria barreiras e quando a comunidade 

faz manifestações mandam a Polícia nos bater, assim estamos a perder 

tudo. Quando recorremos, a administradora nada resolve, quando 

decidimos falar com a Vale, diz que não podemos porque o Governo irá 

resolver. Até hoje nada. No caso de olaria já fomos ter com o advogado, 

mas até agora nada foi feito”, relatou-nos o nosso entrevistado atribuindo 

a culpa ao Governo, que dá ouvidos de mercador (Entrevista 1/RPR; 

Cateme, 20/03/2014). 

 

Por seu turno, um outro entrevistado, lamentando a situação, confirmou que as 

pessoas da comunidade não trabalham e quando reclamam é-lhes dito que têm de esperar 

cinco anos para poderem trabalhar, sem, no entanto, se apresentar motivos. “Aqui estamos 
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inseguros, foram retiradas as nossas machambas que tiravam bons produtos agrícolas 

para as nossas famílias, e como os espaços que deram para machambas estão cheios de 

pedra, como vão sair hortícolas em cima de pedras? O que nos preocupa é que a 

empresa não quer contactar com pessoas de Marara, com isso, a desgraça se está a 

alastrar cada vez mais”, disse ele. Acrescentou que este problema acontece porque a 

empresa está a explorar carvão, sem, todavia, indemnizar as comunidades afetadas, mas 

“se o governo mandasse parar a empresa e as pessoas que estão a explorar a mineração, 

acredito que podiam pagar todo o valor que corresponde aos bens da população” 

(Entrevista 2/RPR; Cateme, 20/03/2014). 

Para o líder comunitário de Marara, em Moatize, a comunidade de Marara ainda 

não recebeu as machambas prometidas há mais de três anos, afirmando que o governo 

prometeu 40 mil meticais e uma machamba a cada família, na zona de reassentamento em 

Nhamatura, num processo em que mais de 40 famílias que perderam as machambas 

vivem em condições deploráveis.  

 

“A última manifestação que tivemos foi sobre o pagamento das 

machambas, em que o governo mandou a FIR para disparar contra a 

população. Casos deste género ainda não submetemos ao tribunal. 

Quando a comunidade pede, o governo não cumpre. Aqui só temos uma 

torneira para mais de 500 famílias da comunidade, e isso leva a que haja 

barulho. Já pedimos montagem de três torneiras e um tanque grande para 

gado beber, pois dada a falta do líquido o gado está a morrer, e isso não 

contribui para o desenvolvimento. Três anos passam e nada feito até hoje” 

disse o líder (Entrevista 3/RPR; Cateme, 20/03/2014). 

 

Tanto as OSCs como a própria população reassentada, descrevem com facilidade 

as sucessivas falhas perpetradas nos atuais reassentamentos da mineradora brasileira 

VALE
124

 (e não só dela), como por exemplo: a contestável escolha da área de 

reassentamento como o Cateme
125

, longe da vila e da necessária distribuição comercial; a 

                                                           
124

 A Vale ganhou o concurso para explorar o carvão mineral em Moçambique na região de Moatize em 

2004. Os reassentamentos tiveram início em 2009 e a exploração em Maio de 2011, sendo o primeiro 

carregamento de carvão enviado para o porto da Beira em agosto de 2011. 
125

 Um dos reassentamentos empreendido pela mineradora Vale em 2009, para onde 700 famílias 

provenientes das antigas comunidades/povoações de Malabwé, Mithethe, bairros de Bagamoyo e Chipanga 

foram deslocadas. 
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distância das machambas (campos agrícolas) familiares e a própria qualidade da terra 

para plantio – item principal para a reprodução social e económica das unidades 

familiares; a má qualidade das construções que provocou a rachadura de diversas casas, 

ou, mesmo, do modelo arquitetónico empregado – pequenos talhões divididos por 

arruamentos aritméticos; o desdém de lugares simbólicos importantes para as famílias 

envolvidas.  
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Quadro 1. Imagens resultantes dos Reassentamentos em Cateme  
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2.3.2. Reassentamento de Mwaladzi 

Os resultados associados com este reassentamento são agravados pela maneira 

como as empresas falharam sucessivas vezes em responder adequadamente aos riscos 

sociais de direitos humanos. O processo de reassentamento envolveu, até então, três 

empresas, através de dois processos de trespasse, num período de cinco anos. 

 O corte aberto da mina de carvão de Benga está localizado no distrito de Moatize, 

Província de Tete. Tete partilha fronteiras internacionais com Zimbabwe, Zâmbia e 

Malawi, e faz fronteiras internas com as províncias de Manica, Sofala e Zambézia. A 

mina de Benga está localizada a sul do rio Revuboé e a leste do rio Zambeze. Tete 

também abriga as operações de propriedade da empresa indiana Jindal e da gigante 

mineradora Vale, entre outras operadoras mais pequenas. A comunidade de 

reassentamento de Mwaladzi faz fronteira com a comunidade de Cateme, que 

compreende 716 famílias que foram relocalizadas ou desterritorializadas para deixar o 

lugar para a mina de Moatize da Vale
126

. Mwaladzi fica a 50 km a leste norte de Capanga. 

 A mina foi, inicialmente, desenvolvida pela mineradora australiana, a Riversdale, 

cujo reassentamento foi iniciado em 2010. Depois adquirida pela Rio Tinto em 2011. Três 

anos depois da sua aquisição à Riversdale, a Rio Tinto anunciou que iria vendê-la a um 

conglomerado mineiro indiano, a Internacional Coal Ventures Limited (ICVL). 

 O reassentamento de Mwaladzi, fica a 4 km de Cateme e 50km do local de 

origem, Benga. Os problemas são idênticos com exceção das casas, que são melhoradas 

(fundações e estrutura com vigas e ferro). Como elementos agravantes, destacam-se os 

seguintes: a não existência de transportes, e nem a respetiva Direção Provincial dos 

Transportes e Comunicação perspetiva a solução do problema, justificando-se com a 

incapacidade da empresa pública e com a não viabilidade para motivar as empresas 

privadas, devido ao baixo fluxo de pessoas e às más condições da estrada; as famílias 

reassentadas receberam, no momento da sua desterritorialização, uma “cesta” com 

géneros alimentícios considerados pelos “doadores” (empresa mineira) como suficientes 

para 3 meses, tempo já expirado. O referido período não é suficiente para a abertura de 

novas parcelas agrícolas, nem para o crescimento biológico das plantas/culturas até à 

maturação do produto; desconhecem-se os critérios do tempo do tipo de “cesta” e ignora-

se o tipo de família – família alargada. 

A fase de pesquisa documental incidiu sobre a recolha de informação antes do 

trabalho de campo. As fontes documentais incluíram o PAR, artigos de notícias, relatórios 
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 A Vale reassentou outras famílias em áreas urbanas. O número total de famílias reassentadas foi de 

1.365. 
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anuais, relatórios de organizações internacionais como o Banco Mundial, relatórios das 

OSCs e o quadro legislativo e regulamentar moçambicano. Além de informações de 

domínio público, tivemos dificuldades em aceder a respostas precisas a pedidos 

específicos de informações sobre a abordagem da Rio Tinto e da ICVL, no concernente 

ao reassentamento em Mwaladzi. Detalhes sobre o programa de restauração de meios de 

vida e programas agrícolas alternativos eram particularmente difíceis de obter. De acordo 

com a Rio Tinto, a venda da Mina de Benga, como uma preocupação constante para a 

ICVL, significava que a prestação de informações era mais limitada do que em 

circunstâncias normais da operação.  

Existem apelos crescentes por parte de OISCs para uma maior transparência e 

escrutínio independente das avaliações de direitos humanos. Em 2014, a Mining Watch 

Canada e a Rights and Accountability in Development argumentaram, num relatório, que 

há um valor limitado nas avaliações de direitos humanos, se apenas são produzidas para o 

consumo interno, como parte de um exercício de conformidade legal
127

. 

 A identificação de um local para reassentamento é um fator crítico na obtenção de 

resultados “bem-sucedidos”, incluindo a restauração dos meios de vida. No caso da mina 

de Benga, o PAR indica que oito locais de reinstalação foram considerados. Dois deles 

estavam livres de quaisquer licenças de exploração, um dos quais era Mwaladzi. Os 

fatores que determinam se um determinado local é ou não adequado para o 

reassentamento incluem o tamanho da terra disponível, o potencial de produtividade da 

terra, o abastecimento de água adequado e o acesso de vida não-agrícola. 

Existe um crescente conjunto de evidências de que, apesar dos esforços para 

estabelecer e aplicar padrões de desempenho, as pessoas que são desterritorializadas pela 

mineração e outros megaprojetos (“de desenvolvimento”), comumente têm os seus 

direitos surripiados e são expostas a desvantagens de longo termo. Em suma, a maioria 

das pessoas reassentadas em Mwaladzi está numa situação pior. As vozes da comunidade 

de Mwaladzi que vamos “ouvir” fornecem informações sobre os fatores que contribuem 

para que a prática de reassentamentos (involuntários) só beneficie, stricto sensu, os 

decisores políticos, deixando as populações entregues a verdadeira exclusão social.  

O padrão sobre as comunidades da Rio Tinto (Rio Tinto´s Community Standard) 

afirma que:  
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 Comans, C. and Feeney, T. (2014). Private Remedy and Human Rights: Re-thinking Project level 

Grievance Mechanisms. Mining Watch Canada and Rights and Accountability in Development. Toronto, 

Canada: Disponível em: 

http://www.miningwatch.ca/sites/www.miningwatch.ca/files/privatize_remedy_and_human_rights_un_f

orum-2014.pdf 

http://www/
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“O objetivo do reassentamento é que os meios de vida dos 

reassentados serão melhorados a longo prazo. Nossa intenção é que as 

pessoas reassentadas tenham uma situação melhor ao longo do tempo 

como resultado do reassentamento – segundo a sua própria avaliação e 

análise de peritos externos. As orientações mais detalhadas, da Rio Tinto, 

sobre o reassentamento e a compensação, delineiam uma série de 

princípios fundamentais para o reassentamento de sucesso, incluindo que 

os “programas de melhoramento dos meios de vida estão acordados com 

as comunidades hospedeiras e reassentadas, antes do reassentamento”. E 

ainda mais, que haverá “monitoria em tempo real das atividades de meios 

de vida e de produção, durante o período de reassentamento para garantir 

que não aparecem lacunas na produção, na segurança alimentar e nos 

rendimentos”
128

. 

 

A prática de reassentamento em Tete recebeu fortes críticas de OSCs, em 2012, 

logo depois da aquisição da Riversdale pela Rio Tinto. Dois relatórios com foco em 

mineração e reassentamento, em Moçambique, foram publicados: Carvão Versus 

Comunidades: exposição das más práticas da Vale e Rio Tinto em Moçambique, relatório 

da Southern Africa Resource Watch: O que é uma casa sem comida? O boom de 

Mineração de carvão e reassentamento em Moçambique – pela Human Rights Watch
129

. 

Estes relatórios chamaram a atenção para questões de insegurança alimentar e de água, a 

habitação de má qualidade e falta de infraestruturas, falta de emprego e de oportunidades 

de desenvolvimento socioeconómico, inclusive na mina de Benga. Os relatórios 

seguiram-se a uma série de protestos de pessoas reassentadas pela Vale em Cateme. Os 

manifestantes bloquearam a linha férrea de Sena que é usada para o transporte de carvão 

até ao porto da Beira, chamando a atenção para as suas precárias condições de vida. 

O PAR indica que oito locais de reassentamento foram considerados. Dois deles 

estavam livres de quaisquer licenças de exploração, um dos quais era Mwaladzi. A 

emissão rápida da extensão de licenças e concessões sugere que a disponibilidade de 

terras, ao invés de adequação, é o principal fator a influenciar as decisões do governo 

sobre a escolha do reassentamento. 
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 Rio Tinto (2011) Ressettlment Guidance. Disponível em: 

http://www.riotinto.com/documents/Ressenttlment_ guidance_2011_2014.pdf 
129

 Kabemba, C. (2012). Coal vs Communities: Exposing Poor Practices by Vale and Rio Tinto in 

Mozambique. Southern Africa Resources Watch. 
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2.3.3. As “Vozes” Doridas dos Reassentados em Mwaladzi 

As “vozes” de Mwaladzi realçam a situação precária que enfrentam as populações 

afetadas pelo projeto e que continuarão a enfrentar, a não ser que uma mudança estrutural 

maior ocorra. O contexto deste estudo é a mina de carvão de Benga e, sobretudo, o 

reassentamento planificado para 736 famílias (aproximadamente 3.680 pessoas)
130

. A 

PAR recebeu a aprovação ministerial em 2010
131

. A Rio Tinto (através de sua subsidiária 

Rio Tinto Benga Limitada) tornou-se vinculada ao PAR da Riversdale. 

A terra disponível e adequada para o reassentamento é escassa em Tete, com uma 

estimativa de 60% da província estando sob título mineral
132

. No que diz respeito à mina 

de Benga, antes da mudança, as pessoas viviam ao longo das margens férteis dos rios 

Zambeze e Revuboé, perto da vila de Moatize. Este local fornecia a base para um sistema 

modesto, mas ainda assim, estável de subsistência para os seus residentes. De acordo com 

o PAR, solos de qualidade moderada são típicos da planície de inundação. A planície de 

inundação é amplamente utilizada para a agricultura de subsistência de sequeiro, 

principalmente de milho nas baixas, e as zonas altas são utilizadas para o sorgo e a 

mexoeira e pastagem para bovinos e caprinos. Para ceder lugar à mina de Benga, as 

pessoas foram transferidas para Mwaladzi, uma área remota e árida, localizada a 

aproximadamente 50km de distância do rio, de Moatize e das casas de Capanga. 

Em Mwaladzi, as famílias reassentadas fazem agricultura em solo de baixa 

qualidade com um abastecimento de água. De acordo com o PAR, a área tem solos com 

baixa fertilidade natural que são rasos e pedregosos, de drenagem rápida e são propensos 

à erosão. O PAR afirma que os fertilizantes serão necessários para melhorar os solos. 

Também sugere serviços de extensão agrícola para a introdução de novas culturas e novos 

métodos de produção que serão necessários para garantir a produtividade. As famílias 

reassentadas também têm o acesso reduzido ao mercado e oportunidades de emprego. A 

pobreza e a incerteza faziam parte da vida nas margens do rio Zambeze e Revuboé, mas a 

maioria das pessoas entrevistadas reportou que está numa situação mais precária do que 

                                                           
130

 O número total dos agregados familiares referido é baseado em dados fornecidos pela Rio Tinto e as 

informações contidas no PAR. O número total de pessoas reassentadas é calculado com base numa 

média de cinco pessoas por família, conforme o PAR p. 57. 
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 O contrato entre a Riversdale e o governo de Moçambique foi aprovado pelo Conselho de Ministros, nos 

termos dum decreto publicado em 13 de maio de 2009. 
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 O registo da mineração de Moçambique em outubro 2012 estabelece que as concessões minerais e 

licenças de exploração na província de Tete cobrem cerca de 34% do território da província. Cfr. 

Http:/portals.flexicadastre.com/en/. Um relatório da Human Rights Watch de 2013 “What is a House 

Without food? Mozambique´s Coal Ressetlement”, indica que, quando os pedidos de aprovação 

pendentes são considerados, aproximadamente 60% (do território) de Tete está sob concessão.  
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era antes. A maioria das famílias reassentadas está em situaçao pior do que antes do 

reassentamento, e enfrenta um futuro incerto. 

Os nossos entrevistados, que faziam parte de um grupo focal, indicaram que a sua 

vida é mais precária do que era antes de chegar a Mwaladzi. Os participantes afirmaram 

que não há água suficiente para as necessidades diárias. Antes do reassentamento podiam 

contar com o rio Revuboé, mesmo na estação seca. O PAR descreve uma série de 

questões relacionadas com a água na província de Tete, mas observa que a 

disponibilidade de água no rio Capanga é confiável. Os entrevistados explicaram que em 

Capanga, a água para agricultura e pecuária era bombeada do rio Revuboé até às farmas 

adjacentes por bombas com gerador a diesel. Também explicaram que as famílias tinham 

acesso confiável à água para o uso doméstico e as necessidades agrícolas. Porém, também 

afirmaram que o cenário era diferente em Mwaladzi. 

Uma mulher nos disse: “O sistema de água não se confia. Quando vou à cidade, 

eu paro no caminho para fazer lavar a roupa (no rio)” (P.1/MGF; Mwaladzi, 

23/06/2013). Um outro entrevistado (um homem) disse: “Não há água suficiente para os 

animais, ou às vezes até mesmo para nós.” Uma outra senhora disse: “aqui nós 

dependemos de bombas para ter água, mas aí tínhamos o rio para todas as nossas 

necessidades. Tínhamos água suficiente para tudo”. (P.1/MGF; Mwaladzi, 23/06/2013). 

Para lidar com o nível de insegurança da água, um homem, chefe de família, 

explicou que as famílias mantêm uma reserva de água em casa para quando as bombas 

quebrarem: “Caso contrário, poderíamos estar vários dias sem água para beber ou 

lavar” (P.2/MGF; Mwaladzi, 23/06/2013). Também notamos que havia um nível de 

disfunção nos padrões de uso de infraestruturas de água. Um homem queixou-se: “obter 

água para o meu gado é muito difícil e eles (os animais) não têm o suficiente para beber. 

O local que foi construído para o gado beber está sendo usado para lavar roupas e 

pratos”
133

 (P.2/MGF; Mwaladzi, 23/06/2013). 

Um representante do Departamento de Agricultura, que também fazia parte do 

Comité Provincial de Reassentamento, reconheceu que a situação da água em Mwaladzi 

era insustentável. Mencionou a existência de um plano para bombear a água no rio para 

Mwaladzi e que tinha sido submetido a um concurso para apresentação de propostas. 
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 Os nossos entrevistados explicaram que quando o sabão é usado nos bebedouros e o gado bebe esta 

água, os animais ficam doentes. Ter animais a beber onde a lavagem ocorre em Capanga não causava 

problemas porque o sabão era diluído e levado por correntes do rio. As pessoas são conscientes que 

lavar pratos e roupa onde o gado bebe água é uma preocupação para a saúde humana. 
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No que diz respeito a insegurança alimentar, a maioria dos nossos entrevistados 

afirmou que as suas famílias carecem de comida. Em Capanga, as pessoas eram 

autossuficientes, com duas colheitas por ano e havia lojas de géneros alimentícios. Uma 

entrevistada disse: “onde morávamos antes podíamos produzir em todas as estações. Na 

estação das chuvas, produzíamos nas zonas altas e na estação seca à beira do rio. Lá, 

tínhamos comida para todo o ano” (P.3/MGF; Mwaladzi, 23/06/2013). Uma outra 

entrevistada disse: “costumávamos produzir vegetais na estação seca, bem como na 

estação das chuvas” (P.3/MGF; Mwaladzi, 23/06/2013). Uma outra entrevistada, idosa, 

explicou: “Costumavamos produzir suficiente comida para um ano e meio, mesmo 

quando a estação chuvosa não foi boa. Num ano bom, podíamos até produzir o suficiente 

para dois anos” (P.3/MGF; Mwaladzi, 23/06/2013).  

Houve uma grande preocupação por parte dos entrevistados atinente a falta de 

bancas
134

 para géneros alimentícios. Onde moravam antes, em Capanga, as pessoas 

poderiam cultivar uma variedade de vegetais, fazendo uso de terras mais altas, nas duas 

temporadas. Uma dieta diversificada e segura não foi restaurada em Mwaladzi. Uma 

senhora disse: “Aqui só posso produzir nyemba
135

, não é suficiente. Não podemos comer 

feijão todos os dias” (P.3/MGF; Mwaladzi, 23/06/2013). Outros explicaram que só 

tinham sido capazes de produzir feijão e abóbora. Muitos entrevistados disseram que a 

sua família não tinha comida suficiente e relataram estar com fome. Um deles disse: “As 

crianças estão apenas sentadas, porque estão com muita fome. Elas não estão correndo e 

brincando como antigamente”. Uma outra pessoa foi a tempo de dizer: “há fome aqui. 

Foram trazidos até aqui para morrer” (P.3/MGF; Mwaladzi, 23/06/2013). 

Embora a agricultura de subsistência fosse uma parte significativa da vida em 

Capanga, os entrevistados afirmaram que também estavam envolvidos em outras 

atividades, tais como: fabrico de tijolos, fabrico de carvão, corte de lenha, pesca, recolha 

e venda de pedras, venda de vegetais à beira da estrada... Um jovem disse que, “com a 

saída de Capanga perderam os negócios que faziam. Em Capanga mesmo as pessoas 

mais velhas podiam fazer alguma coisa, como quebrar pedras ou recolher lenha. Eu 

costumava fazer cerca de 5000Mts por mês
136

” (P.4/MGF; Mwaladzi, 23/06/2013). 

 Em Mwaladzi, as oportunidades económicas de pequena escala foram todas 

perdidas. Praticamente, não há nenhuma economia local. Foi construído um mercado 

comunitário em Mwaladzi com apoio da Rio Tinto, mas não prosperou, devido à falta de 
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 Lojas com dimensões diminutas que, muitas vezes, estão no mercado informal. 
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136

 Aproximadamente 100€. 
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negócio e do poder de compra mínimo na comunidade. Para realizar atividades de 

negócio, as pessoas percorrem mais de 40 km até Moatize a custo próprio. O emprego era 

a principal preocupação para a maioria dos entrevistados. Jovens e adultos disseram que 

queriam oportunidades de emprego para si e os seus filhos, e o acesso à formação e à 

educação. Alguns disseram que viram pessoas de fora a serem empregadas na empresa 

tanto na mina como para realizar trabalhos de construção e manutenção de obras. 

Durante as entrevistas, houve a perceção de que as redes sociais e os padrões de 

vida e de subsistência das pessoas foram significativamente perturbados pelo 

reassentamento. Havia um sentimento geral de que as pessoas perderam o senso de 

pertença ao lugar e a espiritualidade. Um ponto de vista frequentemente expresso foi o de 

que “as coisas não estão bem em Mwaladzi”.  

A espiritualidade foi um ponto focado durante as entrevistas, particularmente a 

questão de inexistência de uma Igreja. A construção de uma Igreja não era parte do PAR, 

mas houve entrevistados que afirmaram que o compromisso de construir uma Igreja havia 

sido feito. Alguém chegou a dizer que: “sem Igreja
137

, parece que até Deus se esqueceu 

de nós” (P.5/MGF; Mwaladzi, 23/06/2013). Outros relacionaram a espiritualidade com a 

desterritorialização do cemitério. Houve alguma discordância dentro da comunidade, 

sobre o processo que conduziu a escolha de um local para o cemitério pelos líderes 

comunitários. Um entrevistado disse o seguinte: “Nós fomos dados um lugar para ter um 

cemitério, mas está cheio de pedras, por isso estamos à procura de outro lugar. 

Precisamos também de uma cerimónia para trazer os espíritos dos antepassados para 

este novo lugar e dizer-lhes que mudamos” (P.5/MGF; Mwaladzi, 23/06/2013). 

Em Mwaladzi, observamos que algumas casas de Reassentamento tinham sido 

abandonadas. Os entrevistados explicaram que algumas famílias se mudaram para fora 

por razões económicas. Um jovem disse: “as pessoas deixaram aqui, indo para outro 

lugar para encontrar emprego e ganhar dinheiro para comida”. (P. 6/MGF; Mwaladzi, 

23/06/2013). Nesta mesma ordem, um ancião disse: “Muitos voltaram para Moatize, Tete 

e Chingosa porque não há nada o que fazer aqui” (P. 6/MGF; Mwaladzi, 23/06/2013).  

Ele disse ainda que não tinha ideia de quantas pessoas eram, porque algumas famílias 

“vêm e vão, à procura de trabalho”. Ainda descreveram o problema de insegurança. Um 

chefe de família disse: “Aqui nos sentimos inseguros porque temos que ir muito longe 

para cuidar dos campos, e a casa é fácil de ser vandalizada”. Vários casos de roubo 

doméstico foram reportados (P.6/MGF; Mwaladzi, 23/06/2013).  

                                                           
137 Refere-se a Igreja Católica. 
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A perda do acesso ao rio teve grande influência sobre os padrões de intercâmbio 

social. Os entrevistados explicaram que o rio era um elemento-chave na vida social e 

económica da comunidade. No passado, as mulheres se reuniam no rio para lavar, 

cartar
138

 água e conversar. Os homens também tinham pontos de encontro regulares. 

Muitos destes padrões de interação social não foram restabelecidos no novo local. 

Um padrão social emergente é o da separação. Os participantes indicaram que as 

condições económicas se tornaram difíceis para as famílias ficarem juntas. As pessoas 

falavam da necessidade de os pais trabalharem fora, por longos períodos de tempo e as 

crianças ficarem com os avós ou outros membros da família, na sua ausência. Uma 

mulher disse: “Eu vou para o rio Revuboé para recolher areia e ficar na casa do meu 

marido com a outra mulher. Eu fico por uma ou duas semanas e depois volto com a 

comida que eu comprei. As crianças ficam com a avó aqui porque eles estão indo para a 

escola” (P.7/MGF; Mwaladzi, 23/06/2013). Maridos e jovens também estavam ausentes, 

trabalhando na segunda parcela na terra, ou na cidade, ou ainda recolhendo areia e pedras 

para venda. Um homem disse: “o problema é que os campos estão longe, em Capanga 

estavam perto” (P.7/MGF; Mwaladzi, 23/06/2013). As pessoas afirmaram que a 

separação estava colocando uma pressão sobre famílias já stressadas.  

Há um sentimento generalizado de incerteza quanto ao futuro. Poucos 

entrevistados sabiam do nome dos novos proprietários. Outros estiveram presentes 

quando o gerente geral da ICVL visitou a zona, mas não estão claros sobre como as 

questões pendentes estão sendo tratadas, e isso foi discutido na reunião com a ICVL
139

. 

Um senhor disse: “Em setembro, o ´big boss´ da ICVL veio e disse que a ICVL iria 

assumir compromissos assumidos pela Rio Tinto. Então na semana passada houve uma 

reunião conjunta com a ICVL e a Rio Tinto. Eles encontraram cada unidade e nos 

pediram para preparar uma lista dos problemas existentes que não tinha sido resolvido e 

quais os novos problemas que lá existiam” (P.8/MGF; Mwaladzi, 23/06/2013). Um outro 

entrevistado disse-nos: “Estamos cansados de dizer-lhes estas coisas e eles não as fazer. 

Eles sabem o que tem que ser feito. Eu não vou dizer nada de novo” (P.8/MGF; 

Mwaladzi, 23/06/2013). Uma anciã disse: “Rio Tinto vai deixar aqui hoje, mas os 

problemas vão continuar amanhã” (P.8/MGF; Mwaladzi, 23/06/2013). Uma outra pessoa 

disse: “Dissemos a Rio Tinto: Vocês sabem todos os problemas. Quem vai resolver esses 

problemas? A Rio Tinto disse-nos: nós resolvemos alguns dos problemas deixados pela 
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 Refere-se a captar ou buscar água. 
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 Um funcionário da Rio Tinto e agora empregado pela ICVL disse-nos que houve duas reuniões em 

Mwaladzi para informar a comunidade sobre a venda da mina. 
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Riversdale, e a nova empresa vai resolver os problemas deixados por nós” (P.8/MGF; 

Mwaladzi, 23/06/2013). Algumas pessoas estavam preocupadas, porque os problemas da 

comunidade não constituiriam prioridade da ICVL. Um homem questionou: “o processo 

de mudança de empresas leva tempo, pelo menos um ano, para os novos funcionários 

entender o negócio. Quem vai cuidar da comunidade, enquanto eles estão focados no seu 

negócio?” (P.8/MGF; Mwaladzi, 23/06/2013). 

 Tivemos a perceção de que, durante o período de venda, a equipa da Rio Tinto 

tinha dúvidas quanto à forma como os novos proprietários da ICVL abordariam questões 

transitórias de reassentamento e outras, como por exemplo, quem pagaria pelas bombas 

de água danificadas. A ICVL fez declarações públicas sobre um ambicioso programa de 

expansão, mas não disse nada sobre o apoio contínuo para a população de Mwaladzi, a 

conclusão da fase de reassentamento urbano, ou o possível reassentamento de mais 

famílias, caso o projeto de expansão do Zambeze fosse posto em prática. 

A falta de esclarecimento no PAR, sobre as responsabilidades institucionais, está 

espelhada na prática. Um homem, chefe de família, explicitou que quando eles se dirigem 

ao governo, as autoridades afirmam que têm de ir à empresa. Ilustrou dizendo: “se pedir 

uma ambulância ou água para os campos, o governo diz que não é sua responsabilidade, 

devem ir pedir a empresa” (P.9/MGF; Mwaladzi, 23/06/2013). A situação, tal como está, 

não espelha uma via de solução satisfatória para a comunidade.  

Muitos entrevistados afirmaram que a única maneira de verem as suas questões a 

serem resolvidas seria através de protestos públicos. Havia uma sensação de terem sido 

abandonados. Muitos concluíam que não valia a pena levantar mais questões à empresa 

ou ao governo. Um ancião disse: “Agora as pessoas estão pensando que precisam fazer 

greve ou bloquear a estrada. O Governo diz-nos ´não façam isso´, mas dizemos, olha 

vocês não cumpriram com as promessas. A nossa situação é grave, por isso queremos 

alertar através do bloqueio da estrada” (P.9/MGF; Mwaladzi, 23/06/2013). 

Muitos entrevistados estavam a par de que o protesto coletivo funcionou para a 

comunidade reassentada em Cateme e disseram que iriam recorrer a este meio se tiverem 

que o fazer. Um entrevistado disse: “as pessoas de Cateme lutaram para conseguir 

transporte e uma estrada, precisamos fazer isso. Precisamos lutar para conseguir o que 

queremos” (P.9/MGF; Mwaladzi, 23/06/2013). Disseram que o protesto seria o próximo 

passo, se a nova empresa (ICVL) não for capaz de resolver alguns dos problemas que 

levantaram várias vezes com a Rio Tinto.  
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 Durante o processo de entrevistas, alguns participantes reconheceram que, apesar 

de um grande número de compromissos pendentes, algumas promessas foram cumpridas 

pela Rio Tinto. Os entrevistados reconheceram, por exemplo, que a Rio Tinto realizou 

algumas reparações da estrada (talvez seja para facilitar o seu uso/funcionamento), 

construiu um posto de saúde (embora com deficiências) e uma escola primária. 

Alguns entrevistados falaram positivamente das suas novas casas. Não obstante, 

além de habitação – que alguns entrevistados acharam melhor do que em Capanga – a 

maior parte das pessoas indicou que a sua qualidade de vida tinha regredido. Uma mulher 

disse: “Minha vida piorou. Ter uma boa casa não é tudo. Ficar em pé numa fila para 

obter sementes, não é uma vida melhorada”. Houve também uma sensação de que a 

relação entre a Rio Tinto e a comunidade se havia deteriorado, na fase pós-

desterritorialização. Uma mulher disse: “A empresa costumava falar-nos muito bem e 

com respeito e prometer tudo. Tudo isso mudou quando nos mudamos”. Um outro 

sentenciou: “Estamos acostumados ao comportamento da Rio Tinto. Eles nunca vêm com 

respostas às nossas perguntas. Eles só vêm quando há rumor de uma manifestação. 

Então eles vêm para nos manter a calma e dizer que está tudo bem. Sabemos não 

devemos esperar nada dessa empresa” (P.10/MGF; Mwaladzi, 23/06/2013). 

Os líderes comunitários também não inspiram confiança. Um fator que tem 

contribuído para a desconfiança prende-se com o processo de seleção do local de 

Reassentamento. Vários líderes visitaram o local de reassentamento, antes da mudança, e 

disseram que estava tudo bem. Um chefe de família disse: “Antes de nós mudarmos, 

alguns líderes vieram ver Mwaladzi. Voltaram e disseram que `Mwaladzi é normal, 

haverá boas casas lá´” (P.11/MGF; Mwaladzi, 23/06/2013). Dadas as condições de vida 

em Mwaladzi, as pessoas têm agora um sentimento de traição. Antes de se mudarem, 

várias pessoas disseram que queriam ser reassentadas noutros lugares, mas os líderes as 

convenceram que Mwaladzi era melhor. Uma idosa disse: “Queríamos ser transferidos 

para outro lugar chamado Mwadupaja, mas os líderes foram lá e disseram que não era 

bom. Eles disseram que Mwaladzi era melhor” (P.11/MGF; Mwaladzi, 23/06/2013). A 

consulta sobre a identificação do local do Reassentamento com outros membros da 

comunidade foi limitada. 

Vários entrevistados expressaram uma crença de que seus líderes haviam sido 

cooptados pela empresa. Uma mulher disse: “Nós costumávamos falar com os líderes 

sobre os planos para Reassentamento e outras coisas, mas agora nós não confiamos 

neles. Esqueceram-se das suas obrigações para nós. Eles ganham dinheiro e têm bebidas 
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com a empresa” (P.12/MGF; Mwaladzi, 23/06/2013). Na mesma uma outra comentou: 

“Nossos líderes estão comendo com o governo e com a empresa e não se preocupam com 

os problemas da população”. Na mesma tónica, ainda que dissonante com as anteriores, 

um jovem disse: “os líderes recebiam dinheiro da empresa. Mas agora, eles estão 

connosco, sofrendo as mesmas consequências” (P.12/MGF; Mwaladzi, 23/06/2013). 

 Para além de limitações de meio físico: solo de má qualidade, falta de água e o 

isolamento geográfico, há também limitações de âmbito institucional. Percebemos que 

não há nenhum programa governamental para monitorar os compromissos corporativos. 

Na entrevista com um representante sénior do Departamento da Agricultura (que pediu 

anonimato) que também é membro do Comité Provincial de Reassentamento, tornou-se 

evidente que a Comissão não monitora a implementação do PAR. 

 Os entrevistados disseram que o governo é apenas ocasionalmente presente, como 

durante o anúncio da venda dos ativos da Rio Tinto. No anúncio, a comunidade sentiu 

que o governo estava presente para endossar a agenda da empresa, e não para representar 

a comunidade. Apesar dos compromissos descritos no PAR, as comunidades recebem 

pouco ou nenhum apoio do governo, em termos de fornecimento de serviços básicos, ou a 

manutenção de infraestrutura, como estradas. O governo também não se envolve nas 

preocupações e reclamações da comunidade. 

 As OSCs locais têm uma capacidade limitada no que diz respeito ao apoio às 

famílias reassentadas para lidar com uma forma tão disruptiva de mudança social, 

provocada pela desterritorialização. Algumas OSCs locais, como são os casos da União 

Provincial dos Camponeses de Tete (UPCT) e a Associação para Apoio e Assistência 

Jurídica às Comunidades (AAAJC), estão fornecendo apoio técnico, jurídico e de 

agricultura para as comunidades em Moatize e Mwaladzi. Dada a dimensão do 

Reassentamento, necessário para ceder lugar à mina de Benga, e a natureza intensiva do 

apoio necessário no processo de recuperação, as organizações locais estão trabalhando 

aquém da capacidade pretendida e com recursos limitados. 

A exploração mineira implica, necessariamente, reassentamentos em solos mais 

pobres com consequências em relação à produção agrícola e às pastagens
140

. O 

alargamento das áreas em exploração tem efeitos ambientais de difícil reparação. Os 

atuais reassentamentos são uma síntese dos erros cometidos com a mobilização das 

pessoas para viverem em aldeias comunais logo após a independência. Com o agravante 

                                                           
140

 Esta observação foi feita por várias pessoas reassentadas com as quais tivemos oportunidade de interagir 

e corroborada pelas OSCs de Tete, para além de termos notado/observado no terreno. 
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de serem agora forçados (o que nem sempre aconteceu anteriormente, salvaguardando os 

contextos de guerra) e com menor mobilização e informação das razões dos cidadãos. 

Alguns dos erros cometidos são: negligência e/ou desconhecimento dos aspetos sociais e 

as suas implicações na reorganização e ocupação do espaço, segundo a organização social 

da família e os limites espaciais entre famílias (vizinhanças), entre outros; redução da 

movimentação da população à questão da habitação, sem consideração pelos restantes 

aspetos da vida (produção, consumo, serviços aos cidadãos, acesso a recursos naturais e 

mercados, fertilidade da terra, zonas de pastagem, espaços físicos e de preservação de 

intimidades, etc.); envolvimento aberto e transparente dos cidadãos na discussão das 

implicações, positivas e negativas, derivadas das movimentações, e responsabilidades das 

partes envolvidas; inexistência de documentação, escrita e assinada pelas partes 

envolvidas, acerca das discussões que tiveram lugar, deveres e obrigações, prazos, 

penalizações por incumprimento, etc.; promessas não cumpridas quanto a indemnizações 

e condições criadas nos locais de destino. 

As pessoas que foram desterritorializadas, para ceder lugar à mina de Benga, 

passaram e continuam a passar por muitas exclusões. A população foi obrigada a deixar 

as margens férteis do rio Revuboé, a passar de Capanga para Mwaladzi, um local remoto 

com solo de má qualidade e fornecimento incerto de água para consumo pessoal e uso 

agrícola. Este ambiente físico austero colocou em risco os meios de sobrevivência, sendo 

a segurança alimentar um desafio de imediato. Além das severas condições físicas, a 

localização remota de Mwaladzi e as pobres infraestruturas de transporte reduziram o 

acesso ao emprego e às outras oportunidades económicas. Isto dificultou ainda mais a 

capacidade das pessoas, no que diz respeito ao sustento de si mesmas e das suas famílias. 

O stress e o trauma, associados com uma desterritorialização forçada, incluindo os 

padrões de fragmentação, também constituem enormes preocupações. 
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Quadro 2. Imagens resultantes das consequências do Reassentamento em Mwaladzi 
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3. Perceções das Narrativas e Representações Sociais 

Depois deste percurso empírico, podemos afirmar que existem evidências de que a 

exploração mineira em Tete não está promovendo um desenvolvimento economicamente 

endógeno e internamente sustentado. O crescimento das atividades económicas é 

socialmente discriminatório, não inclusivo e com sinais de aprofundamento da pobreza 

(pelo menos nas populações mais diretamente envolvidas nos reassentamentos) e das 

desigualdades sociais. Há sinais, até ao momento, de efeitos ambientais negativos para o 

solo, as pastagens e as florestas nos locais de reassentamento e sobre o ambiente urbano. 

O princípio da priorização da terra para fins mineiros (conforme estabelece o nº 2 

do art.º 43 da Lei nº 14/2002, de 26 de Junho – Lei de Minas
141

) tem relegado para plano 

secundário a habitação, a agricultura e as pastagens, infraestruturas, etc. Em províncias 

onde se prevê a existência de recursos em quase todo o território, este aspeto surge com 

acuidade especial
142

.  

Os megaprojetos criam efeitos sociais muito sérios não só sobre a população 

diretamente afetada, como também sobre o fenómeno migratório para a cidade de Tete, 

no caso dos deslocados e reassentados da província de Tete. Esta não possui, neste 

momento, infraestruturas e atividade económica para absorção dessa população. Existem 

problemas sérios nas cidades de Tete e Moatize. Existem problemas de pessoas que estão 

reassentadas sem que existam, nesses locais, condições de produção agrícola; ficam longe 

dos mercados e dos serviços; ficam longe do centro de comunicação. Estas pessoas estão 

em zonas onde não existe transporte, nem público nem privado, não existe abastecimento 

de água. Se multiplicarmos esta realidade para dezenas de reassentamentos, obteremos 

um cenário bastante mais complicado. Tanto mais que já existem reações da população 

que se pretendia reassentar, mas que está a recusar.  

 O Estado e os atores empresariais não prestam contas adequadamente sobre os 

riscos de reassentamento, e sem um programa abrangente e transparente de monitoria e 

avaliação, assegurar que estes atores prestem contas é problemático. A falta de monitoria 

participativa também sugere que os direitos e interesses das pessoas reassentadas não 

estão sendo priorizados. 

                                                           
141

Tal disposição legal diz que “O uso da terra para operações mineiras tem prioridade sobre os outros 

usos da terra quando o benefício económico e social relativo das operações mineiras seja superior”. A 

questão que se coloca, na prática, é o da inexistência de estudos comparativos que afiram a referida 

superioridade dos benefícios económicos e sociais da mineração sobre outras atividades como a agricultura, 

o turismo, a caça, etc. nos vários projetos de mineração em curso no país. 
142

A província de Tete está quase completamente esquartejada com licenças minerais. Niassa segue o 

mesmo percurso. 
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 As várias formas de exclusão que as populações de Cateme, Mwaladzi e, quiçá, 

outros reassentamentos sofrem são, entre outras: insegurança alimentar e de água, perda 

de oportunidades económicas, fratura comunitária e deficiências no processo de 

remedeio. Eis os detalhes: 

          i) insegurança alimentar e de água: as populações explicaram que antes do 

Reassentamento podiam contar com o rio Revuboé, mesmo na estação seca. Em 

Mwaladzi, a situação é muito diferente: o abastecimento de água é inadequado, as 

famílias não têm comida suficiente e relataram estar com fome. Algumas famílias 

tentaram trabalhar a terra, mas não foram bem-sucedidas. A má qualidade do solo ou a 

falta de solo arável foram as causas frequentemente citadas para a deficiência da colheita; 

         ii) perda de oportunidades económicas: apesar de a agricultura de subsistência ter 

sido uma parte significativa da vida em Capanga, os entrevistados disseram-nos que 

também se haviam envolvido numa série de outras atividades para complementar os seus 

rendimentos. Essas atividades incluíram a fabricação de tijolos, o corte de lenha, a 

produção de bens caseiros (por exemplo: vassouras e escovas), a pesca, a fabricação de 

carvão, coletando e vendendo pedras e escavando areia do leito do rio para venda. Alguns 

jovens tinham sido empregados na construção e outros trabalhos em Moatize. Da mesma 

forma, as mulheres eram capazes de vender vegetais e outros produtos nos mercados à 

beira da estrada. Em Mwaladzi, as oportunidades económicas de pequena escala têm sido 

quase totalmente perdidas – não há praticamente nenhuma economia local; 

        iii) fratura da comunidade: os padrões de subsistência e as redes sociais da 

população foram significativamente perturbadas pela desterritorialização involuntária. 

Havia um sentimento geral de que as pessoas estão sendo perturbadas e isoladas, tendo 

perdido um sentimento de pertença a um lugar e de espiritualidade. Esta perda foi 

relacionada a falta de uma igreja (católica) em Mwaladzi e as preocupações sobre a 

transferência do cemitério. A perda do acesso ao rio teve uma grande influência sobre os 

padrões de intercâmbio social. Os entrevistados explicaram que o rio era um símbolo 

importante na vida social e económica da comunidade. No passado, as mulheres se 

reuniam no rio para lavar, coletar a água e conversar, enquanto os homens usavam o rio 

para a pesca, lavar a roupa, conversar, coletar a água para os seus pequenos campos 

agrícolas que se localizam, normalmente, nas margens do rio, entre outras atividades. 

Muitos destes padrões de interação não foram restabelecidos no novo local; 

 iv) deficiências nos processos de remedeio: ficou saliente, durante as entrevistas, 

que certas pessoas tiveram dificuldades para terem uma voz na esfera pública. As normas 
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sociais, relativas a hierarquia e a representação, eram vistas como tendo um efeito 

restritivo sobre as pessoas que participam em reuniões ou levantam preocupações. Vários 

entrevistados disseram que a única maneira de serem capazes, no futuro, de colocar as 

suas questões e estas serem tratadas, seria através de protestos públicos, bloqueio e uma 

ação civil como aconteceu em Cateme. Confirmamos que não há nenhum programa 

governamental ativo, para monitorar os compromissos corporativos feitos no PAR. A 

capacidade das organizações locais, em ajudar as famílias reassentadas a lidar com a 

mudança social e económica, provocada pela desterritorialização, é limitada. Dada a 

dimensão do reassentamento e a natureza intensiva do apoio necessário, no processo de 

recuperação, as organizações locais estão trabalhando aquém da sua capacidade 

pretendida e com recursos limitados. 

Diante disto tudo, começamos por concluir que os reassentamentos deviam ser 

mais que um conjunto de casas. Reassentamento é a criação de condições para as pessoas 

poderem produzir; é proximidade ou criação de mercado para as pessoas poderem 

comprar e vender esses produtos; é a facilidade de acesso aos mercados e aos serviços 

públicos de educação, saúde; é também da facilidade de acesso à água, de acesso a 

burocracia do Estado e do setor privado. É também facilidade de empregabilidade; 

porém, nas zonas atuais, não há possibilidade de emprego. Pode ser que tenha havido tal 

acordo, entre o governo e os megaprojetos, mas muito do que é necessário não está lá. 

O problema de reassentamento não é de exclusiva responsabilidade das empresas. 

É, sobretudo, um problema da governação local, porque quem mexe com a população, 

quem se relaciona com a população, são os órgãos locais de governação. As empresas 

apenas dão o suporte logístico, material e financeiro para que as coisas possam acontecer. 

Quem explica à população, quem defende os interesses da população é/devia ser a 

governação local que, neste momento, está a ser mal-executada. Localmente, o governo 

diz que é representante da população. Lembrar que existem três partes interessadas, 

nomeadamente: governo, população e empresas. Quando existe um conflito entre 

população e CMNs, qual é o papel do governo? Como se deve posicionar?  

É necessário potenciar a capacidade organizativa de governação e monitoria junto 

das comunidades locais para que eles próprios possam ter capacidade negocial, de exigir 

e de saberem valorizar aquilo que é deles e assim saber exigir a indemnização apropriada 

no valor dos artigos que eles têm. Neste momento, existe uma grande assimetria da 

capacidade negocial em completo desfavor da população. Por isso prometem coisas que 

não são cumpridas, dão papelinhos a dizer que vão receber tanto e depois não recebem. 
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Os questionamentos e dúvidas colocados por cidadãos, elementos de OSCs, 

representantes das comunidades, são classificados, por membros do governo, e até pelo 

partido no poder (FRELIMO), como antipatrióticos, numa clara manifestação de pressão 

psicológica ou mesmo de ameaça e chantagem política. Existe ainda o pagamento 

(suborno) a elementos da comunidade que, pelas suas funções, contribuem para criar 

mudanças, o que pode ser entendido como uma forma de corrupção para obtenção de 

licenças locais. Estas práticas das empresas são secundadas com afirmações do poder 

que procuram resignar as populações, como por exemplo afirmar que a terra é do 

Estado. Questionamos: se é do Estado, qual é a função do Estado senão de criar 

condições de bem-estar social e não o contrário: retirar pessoas e “abandoná-las”? 

A governação local, muitas vezes, está alheia ao que acontece, pois não possui ou 

possui pouca capacidade executiva e de perceção das dinâmicas contratuais. As 

“estruturas” das aldeias e localidades, sobretudo onde residem as pessoas reassentadas, 

não tem conhecimento e informação dos factos, nem capacidade negocial ou 

reivindicativa. As autoridades locais (ao nível das aldeias e bairros) desconhecem a 

legislação diretamente relacionada (por exemplo a Lei de Terras, das Minas, etc.). 

Não existem sinais evidentes, nas cidades e no meio rural circunvizinho às zonas 

mineiras, da redução da pobreza. Pelo contrário, a imigração para Tete e Moatize em 

busca de emprego e oportunidades de pequenos negócios tem avolumado a população 

desempregada e excluída. No meio rural, os reassentamentos têm provocado redução de 

oportunidades de obtenção de rendimentos das famílias, dificultam a mobilidade das 

pessoas e bens e reduzem o acesso aos mercados. Pelas observações que fizemos aos 

locais de reassentamentos notamos sinais de preocupação quanto à pobreza e à redução 

da qualidade de vida e de oportunidades das populações, sobretudo das pessoas mais 

diretamente afetadas pela exploração mineira. 

A não transparência dos contratos entre o governo moçambicano e as 

multinacionais, as ligações com eventuais relações perigosas legitimam métodos 

dedutivos de análise que indicam a possibilidade de existência de corrupção a diferentes 

níveis e captura do Estado. Por exemplo, há acontecimentos que podem indicar relações 

perigosas como são os casos de pagamento de viagens para visitas, deslocações de troca 

de experiências, cursos de curta duração aos membros do governo pelas CMNs. 

As pessoas vivem agora nas casas modelo “soweto” do Apartheid, com janelas 

minúsculas, o chão ao nível da rua, quando chove entra água, sem casa de banho ou 

cozinha (os pretos fazem isso lá fora), sem teto falso, mas coberto de Zinco, assando as 
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pessoas no verão, as paredes rachadas. Onde está a compensação, o benefício por 

entregar um terreno que produzirá muitas dezenas de milhões de dólares? Menciona-se 

que as explosões para extrair os minérios aumentam as poeiras nos arredores e até na 

cidade de Tete e afetam as vias respiratórias das pessoas. A exploração faz-se em minas 

de céu aberto, cortam-se as árvores e elimina-se a flora. Ficar-se-á com os buracos e as 

doenças e eles (CMNs e seus aliados: graúdos do governo) com os lucros e o bem-estar. 

O que diz a nossa legislação? Não deveria o Estado assumir-se como 

representante e porta-voz dos míseros, dos que se deseja representar? Não deverá a sua 

vida melhorar significativamente, receberem uma boa compensação para refazerem os 

seus destinos e construírem o futuro? O Estado tem estado ausente, é mesmo Estado-

ausente! Felizmente, como se diz em gíria popular/religiosa “quando os homens fecham a 

porta, Deus abre a janela”, têm aparecido algumas OSCs ambientalistas bem como de 

defesa de bem-estar social ou de advocacia a dialogar quer com o Estado quer com as 

mmpresas mineiras para melhoria das condições de vida dos deslocados e reassentados. 

Porém, muitas vezes, estas organizações são vistas como antipatrióticas, anti-

desenvolvimentistas, como fizemos referência. Ademais, não têm poder para impor por 

foma a que sejam satisfeitas cabalmente as promessas feitas ou as exigências ou deveres 

que a lei preconiza neste tipo de situações. Mas, há que louvar a iniciativa. 

 Tomando em consideração a pobreza endémica e a fraca capacidade do Estado em 

Moçambique, a reconstrução dos meios de vida como parte de um processo de 

reassentamento é uma tarefa difícil. O contexto moçambicano exige medidas especiais de 

proteção contra o maior empobrecimento e a maior exclusão social das populações. As 

medidas de mitigação de risco e de restauração dos meios de vida, em Mwaladzi, não 

parecem ser compatíveis com os impactos do reassentamento ou com as necessidades 

expressas pela comunidade. O Estado e os atores internacionais não prestam contas 

adequadamente sobre os riscos de reassentamento, e sem um programa abrangente e 

transparente de monitoria e avaliação, assegurar que esses atores prestem contas é 

problemático. A falta de monitoria participativa também sugere que os direitos e 

interesses das pessoas reassentadas não são tomados como prioridades. 

 Por quase meio século, questões como a insegurança alimentar, a falta de 

oportunidade de emprego, a perda de recursos comuns e a marginalização foram 

apontados como os riscos que afetam a desterritorialização e o reassentamento, ligados a 

projetos de desenvolvimento de grande escala. Certamente, cada um dos oito riscos de 

reassentamento, descritos no quadro de Reassentamento Fundacional do Cernea (1997), 
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Os Riscos e o Modelo de Reconstrução para a Reinstalação de Populações Deslocadas, é 

semelhante ao no caso de Mwaladzi
143

. Contudo, nem todos eles são identificados no 

PAR da mina de Benga. A partir desta perspetiva, o quadro de planificação que foi 

estabelecido pela primeira vez pela Riversdale e herdado pela Rio Tinto e depois ICVL, 

parece estar incompleto, se é que não é, mesmo, uma falha. 

 O maior problema é a segurança alimentar. Para muitos entrevistados, o apoio 

transitório, através do fornecimento de assistência alimentar, foi interrompido, embora a 

fome seja, ainda, tida como um desafio diário. A ideia de interromper a distribuição de 

cestas de alimentos para evitar a “dependência” está em desacordo com o nível de 

insegurança alimentar relatado pelas famílias reassentadas. Até os meios de vida estarem 

restabelecidos, as famílias reassentadas necessitarão de apoio. A falta de certeza e de 

recursos limitados são fatores-chave da dependência. Por isso, a abordagem da Rio Tinto, 

para evitar a dependência, parece ter agravado o risco de empobrecimento. 

 A decisão de mudar para Mwaladzi não envolveu a população local – este foi um 

reassentamento involuntário. Foram envolvidos alguns líderes locais nos processos de 

planificação inicial, mas grosso número dos entrevistados disse que não teve acesso às 

informações para permitir a sua participação. Muitos entrevistados sentiram que, desde o 

começo da desterritorialização, os esforços para envolvê-los estavam escasseando. Os 

atores estatais e corporativos disseram que se haviam comprometido na sua conveniência 

e em questões que podiam abordar, ao invés de tratar das preocupações prioritárias da 

comunidade: segurança alimentar, abastecimento de água, o acesso aos postos de trabalho 

e transporte. A frequência e intensidade reduzida do compromisso veio num momento em 

que os impactos de reassentamento estão sendo experimentados diretamente e muitas 

famílias estão lutando para se recuperar.   

 A adaptação humana a novos ambientes de reinserção física e social é um 

processo dinâmico. Os riscos primários de reassentamento são previsíveis, mas as 

respostas das pessoas a esses riscos podem mudar ao longo do tempo, e são menos 

previsíveis do que o impacto primário. Um programa de monitoria abrangente é mesmo 

essencial para determinar se as pessoas estão em “modo de recuperação” ou num estado 

de maior empobrecimento. Monitorar se a mudança está ocorrendo rapidamente ou 

gradualmente, e como e se os impactos são dispersos e afetando as pessoas de forma 

diferente, só pode ser determinado por meio dum programa de monitoria extenso que 

abrange os indivíduos, as famílias, os grupos sociais e a comunidade em geral. 
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 A ICVL anunciou planos para uma grande expansão. Essa expansão vai exigir 

ainda mais reassentamentos, incluindo as comunidades urbanas. Isto irá colocar mais 

pressão sobre as comunidades hospedeiras e reassentadas, as OSCs locais e o governo. 

Também irá colocar maior pressão sobre a ICVL para garantir que não volte a se 

reproduzir o conjunto de problemas atuais numa escala ainda maior. 

 Mesmo em momento duma recessão mundial, a indústria do carvão em Tete 

continua a expandir-se, ao lado de outras indústrias extrativas, como as do petróleo e gás. 

A pressão sobre a disponibilidade de terras continuará tendo em conta a emissão de mais 

concessões e a prossecução de megaprojetos industriais. Como o governo concede 

concessões e toma decisões sobre os locais de reassentamento, é de vital importância para 

garantir que os imperativos de desenvolvimento nacional não sejam à custa dos direitos e 

interesses das populações locais. 

Com os deslocamentos, o território ocupado por um reassentamento, como as 

terras de cultivo, pastos, ficou entregue a normas e controle de ocupação e distribuição de 

grupos domésticos. Então, comunidades inteiras impugnaram e podem contestar o facto 

de outras pessoas estarem naquela terra. Com isso, grupos de parentesco constituídos 

como grupos territoriais são obrigados a largar a sua terra e morar noutras que não lhes 

pertencem. Ou seja, os deslocamentos desestruturam as lógicas locais, uma vez que a 

organização espacial é também organização social. 

Nos processos de reassentamento, embora as casas fiquem perto de escolas e 

postos de saúde (quando há), contudo, ficam longínquas das machambas, o que causa um 

desgaste do tempo dedicado a produção de alimentos. A distância torna impraticável a 

guarda das culturas e a defesa dos predadores e impõe dificuldade de transporte da 

produção. Em suma, a pequena extensão de terra dada está em discórdia com as 

necessidades familiares e, portanto, não garante a sobrevivência económica e social das 

famílias envolvidas. 

Ao ler e analisar alguns dos objetivos do PARP (2011-2014), como a necessidade 

de “Aumento da produção e produtividade agrária e pesqueira”, cujas cláusulas 

prioritárias são “Melhorar e aumentar o acesso aos factores de produção, melhorar a 

gestão sustentável de recursos minerais (terras, águas, pescas e florestas)”, poderíamos 

concluir que produzir, produtividade… continuam sendo palavras difundidas por todos os 

lados, e sem dúvida requerem ser debatidas. Mas igualmente nos parece que é essencial o 

trabalhar em conjunto (incluindo, sobretudo, os camponeses desterritorializados e 

reassentados) e não recomendar soluções verticais no que toca a emaranhada rixa da 
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terra. Reassentar pessoas para liberar a exploração dos recursos minerais é configuração 

que nos parece desconsiderar os próprios deslocados e reassentados. 

Os projetos de desenvolvimento rural, qualquer que seja o contexto em que eles se 

aplicam, exigem ser concebidos e implantados em constante diálogo com as relações 

sócio-espaciais das comunidades rurais abrangidas. Os desejos das famílias devem estar 

presentes junto às análises numéricas de cifras que induzem a ideia de desenvolvimento. 

Mais do que importar modelos de fora, talvez as soluções estejam na vontade política de 

escutar e dialogar, a sério, com os diversos personagens de dentro, cujas memórias são 

silenciadas. As narrativas de deslocamento podem apontar tanto os erros cometidos como 

outros caminhos traçados nas experiências vivenciadas por famílias deslocadas. Tais 

narrativas, se um dia escutadas, poderão contribuir para que os novos ventos do chamado 

desenvolvimento sustentável soprem a favor dos próprios moçambicanos. 

Os conflitos ou frequentes revoltas, muitas vezes, são movidos pelo 

incumprimento das promessas por parte das mineradoras no respeitante ao pagamento das 

indeminizações devidas à reparação das fissuras das casas, solução para as precárias 

condições de vida, acesso à água potável, terra arável e energia, transporte de e para 

Moatize e Tete, no caso dos reassentados de Cateme e Mwaladzi. 

A revolta de Cateme era de todo previsível, porque houve, desde cedo, sinais 

claros de forte insatisfação popular, inclusive das autoridades do distrito de Moatize, 

facto este escrito e publicado inúmeras vezes por vários autores dentro e fora de 

Moçambique, como são os casos de Mosca & Seleman (2011).  

Os reassentamentos foram construídos considerando apenas o fator “urbanístico” 

(construção de casas de tamanho e espaços diminutos e arruamentos), para além da falta 

de qualidade. Não existem, nestes locais, ações de extensão rural, prestação de serviços à 

produção, comercialização, etc. Existem locais de reassentamentos construídos e 

habitados há mais de dois anos estando a população a ser abastecida água por camiões-

cisternas que a transportam a mais de 40 kms.  

A incapacidade de governação e o secretismo sobre os contratos não contribuem 

para resolução dos problemas e, sobretudo, para que a exploração mineira beneficie a 

população e as economias locais. São necessárias negociações para um reassentamento 

que interesse a todos ou que indemnize os patrimónios tangíveis e não tangíveis com 

valores ajustados, criando ambientes de confiança e condições para que a produção 

alimentar e os rendimentos das famílias aumentem. 
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A Lei de Minas
144

, como afirmamos, dá preferência à exploração mineira sobre 

qualquer outra atividade económica. Não está definido que estudos, critérios e formas de 

valorização são necessários para realizar e optar sobre as opções alternativas de uso do 

solo. Este articulado pode tornar-se de difícil aplicação, sem consequência sobre a 

produção alimentar e a pobreza dos camponeses. Por exemplo, é sabido que uma das 

principais zonas produtoras agrárias do país, como é o caso do distrito de Angónia, está 

quase completamente licenciada para a prospeção mineira e eventual exploração. 

Há que salientar que se assiste, também, a discursos otimistas e simultaneamente 

nervosos ou céticos. As elevadas expetativas dos benefícios dos recursos 

naturais/minerais contradizem-se com as realidades e indecisões acerca das vias e 

capacidades de escoamento dos minerais, da gestão de todo o sistema produtivo adjacente 

à atividade principal e às capacidades do Estado em desenvolver e salvaguardar os 

interesses nacionais face a pressões externas. O tão elogiado crescimento económico gera 

mais pobreza e agrava as desigualdades sociais, provado pelos relatórios dos IDH que 

indicam baixo nível ou colocam Moçambique em piores lugares.   

 É preciso que as OSCs pressionem o governo a fortalecer o quadro legal de 

acordo com a resolução da Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos para 

“assegurar a participação, incluindo o consentimento livre, prévio e informado das 

comunidades na tomada de decisão sobre a governação dos recursos naturais”
145

.  

Torna-se imperioso garantir que as orientações e os critérios para a compensação de 

reassentamento tomem em conta os direitos à posse da terra, o investimento realizado 

pelo agregado familiar na agricultura e infraestruturas associadas, a perda de acesso a 

oportunidades económicas. 

 Seria bom que se exigisse às empresas de petróleo, gás e mineração a divulgação 

dos PARs, a sua atualização em caso de ocorrência de transferência de propriedade. 

Também devia exigir-se destas empresas a divulgação pública das avaliações do impacto 

social e ambiental e os planos de mitigação do impacto e dos riscos associados, antes da 

concessão de licenças. Ainda devia exigir-se que estas empresas, antes da mudança física, 

assegurassem as infraestruturas essenciais de reassentamento: habitação, água, estradas, 

transporte, escolas e instalações de centros de saúde. 

 Não menos importante seria a realização de uma auditoria sobre a disponibilidade 

e a adequação das terras para o reassentamento antes que a emissão de licenças e as 

                                                           
144

 Lei de Minas nº 14/2002, nº 2, art. 43. 
145

 Disponível em: http//www.achpr.org/sessions/51
st
/resolutions/224/ 

  



                   

                              260 

 
 

aprovações fossem concedidas às empresas. Aqui, as OSCs deviam apoiar as 

comunidades a ter acesso e compreender as informações sobre o projeto, incluindo 

detalhes sobre os donos, promotores, operadores e subcontratados no empreendimento 

bem como as instituições financeiras. 

 Por outras palavras, as OSCs devem fazer tudo quanto estiver ao seu alcance para 

que possam influenciar as decisões que afetam a vida das populações, para que gozem os 

seus direitos e assumam as suas responsabilidades de cidadãos. Estas organizações devem 

lutar para que haja mudança social, de modo a fazer com que as pessoas saiam da 

precariedade em que se encontram, tendo os seus direitos básicos respeitados e o acesso a 

serviços que lhes permitam levar uma vida decente.  

É preciso impulsionar os processos de interação, consulta e diálogo entre o 

governo e todos os parceiros nacionais e o objetivo de unir, coordenar e harmonizar 

esforços na luta contra a exclusão social, pois, como bem diz Brazão Mazula (2000: 34) 

“tirar a terra ao camponês indefeso, é tirar-lhe a cidadania; legislar sobre a questão da 

terra sem garantir ao camponês o direito à terra, é desqualificá-lo, é descidadanizá-lo. 

Tanto a terra como a cidadania, antes de serem matéria da Constituição, elas são um 

direito natural”.  

 Atendendo que os reassentamentos são inevitáveis, é necessário que sejam 

baseados em processos de diálogo permanente e de tomada de posição participativa entre 

todos os intervenientes. A participação requer que as partes interessadas tenham acesso a 

informações completas em tempo útil e numa linguagem e formato que possam ser 

percebidos ou compreendidos. Isto inclui as pessoas afetadas pelo projeto e aquelas que 

trabalham diretamente com elas. Assegurar a participação, o acesso à informação e a 

inclusão social vai ajudar a: identificar os riscos conhecidos de reassentamento; entender 

melhor os riscos menos conhecidos; e apoiar a distribuição equitativa dos benefícios do 

setor extrativo. A participação significativa exige, também, o respeito pelos pontos de 

vista, opiniões e meios de vida das pessoas afetadas pelo projeto. 
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Quadro 2. Imagens resultantes dos Reassentamento em Mwaladzi  
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4. Outros Megapro(jetos/blemas)   

 Moçambique foi recentemente catalogado pela mais recente avaliação do IDH 

(2015) como um dos piores países no Mundo. E isso não é ficção, é realidade. Há 

compatriotas que dormem sem qualquer tipo de refeição, mas há uns senhores que têm 

quase tudo e à custa do suor de muitos moçambicanos. A título de exemplo, em Xigubo, 

na província de Gaza, há famílias que sobrevivem de raízes e disputam charcos de água 

com animais, num país em que os filhos e os familiares de dirigentes desfilam como 

“milionários” nas paradas mundiais de fortunas individuais. É dinheiro do povo! Xigubo 

não é um exemplo isolado. Na quase maioria dos distritos é assim que vive a população. 

Não podemos ficar felizes com este tipo de situação. Nas escolas, muitos alunos sentam-

se no chão por falta de carteiras, e os dirigentes traficam madeira em esquemas corruptos 

para a Ásia. Há mulheres a terem partos em assentos de bicicletas, à procura de um 

hospital. Algumas morrem de dores após percorrerem quilómetros a pé, à procura da 

maternidade mais próxima que, infelizmente, nunca fica/está próxima!  

Uma das grandes reclamações da sociedade civil e suas organizações tem sido a 

delapidação da floresta com o abate indiscriminado de árvores para processamento em 

madeira fora de Moçambique – normalmente para a China – e o abate indiscriminado de 

animais de grande porte, de modo particular elefantes para extração de marfim. É 

consensual entre as OSCs dos países africanos onde decorre a exploração dos recursos 

naturais, com especial destaque para os minerais, que, longe de serem uma bênção, se 

transformam em maldição devido a esquemas de corrupção e falta de transparência. Por 

via disso, em vez de se reduzir a pobreza que grassa na maioria da população nestes 

países, enriquecem as elites políticas e marginaliza-se cada vez mais esta maioria, aquela 

que devia ser, ou é, a legítima proprietária destes recursos. O CIP, bem como o IESE, tem 

mostrado através de relatórios e workshops que o PIB/crescimento económico que 

Moçambique tem registado não tem impacto real na vida dos moçambicanos. 

Quando autoridades governamentais eram por nós contactadas para debruçar-se 

sobre as (in)verdades dos relatórios e de tudo quanto se diz em torno da devastação 

florestal e do negócio de madeira, visível por qualquer cidadão, recusavam falar do 

assunto, afirmando que era assunto melindroso e que não era da sua competência. Mas 

alguns, de modo especial e sigiloso, ligados ao Ministério Para Coordenação da Acção 

Ambiental, afiançaram-nos que os níveis de pilhagem, tanto florestais como de animais 

de grande porte e dos ecossistemas em geral, são bastante preocupantes, carecendo de 



                   

                              263 

 
 

medidas urgentes e eficientes para travar este lastimável e abominável cenário que 

ameaça extinguir algumas espécies e empobrecer o país, em si, já (em)pobre(cido)! 

Sérgio Vieira
146

 (27/5/2013) dissertando sobre o tema “Recursos Naturais, 

Bênção ou Maldição: Libertar a Terra e os Homens”, mostrou-se triste com o que está a 

acontecer com as populações das áreas onde decorrem as atividades de prospeção e 

exploração mineira, observando que as mesmas não estão a trazer benefícios para as 

comunidades ou populações, mas, sim, para as multinacionais e algumas pessoas do 

governo. “Os investimentos em curso no setor mineiro não beneficiam o Estado nem o 

povo, mas sim um grupo de indivíduos. O governo uniu-se ao imperialismo para 

continuar a explorar o povo”, disse ele.   

Sérgio Vieira contestou as isenções fiscais concedidas aos megaprojetos, 

salientando que não justificam. “O que ganha o Estado com as concessões mineiras?” 

Questionou ele, acrescentando que “no nosso país não existe informação oficial sobre as 

isenções fiscais, transferências de dinheiros para fora com base nos acordos com as 

empresas mineradoras. Nem sequer a Assembleia da República conhece estes dados”. 

Vieira foi mais longe ao afirmar que não satisfaz a justificação de que os investimentos se 

mostram muito onerosos e só se recuperam a longo prazo, frisando que “isso não 

acontece apenas em Moçambique, em toda parte o investimento nas minas implica 

despesas avultadas e que só a longo tempo se ressarciam”. 

Indo mais a fundo, falou das deslocações ou desterritorializações das populações 

que habitam nas zonas abrangidas pelos projetos mineiros, questionando: “o que se 

assegura como compensação para as pessoas que se força a deslocarem-se e a 

reassentarem para que as transnacionais possam explorar os recursos e prosperem?”. 

Apontou que – a exemplo de Benga e Cateme na província de Tete e Palma na província 

de Cabo Delgado, e noutras partes onde se põe termo aos seus habitantes normais, às suas 

atividades produtivas e de comércio, às relações com parentes e amigos, ao acesso a 

locais onde faziam as suas compras – as comunidades saem em desvantagem 

“movimentam-se pessoas como mercadorias e no mero interesse do chamado investidor; 

e o que recebem as comunidades em troca? Umas casas a dezenas de quilómetros 

quando nunca pediram uma nova casa? Umas machambas quando já cultivavam uma? 

Uns locais de pasto quando já pastoreavam?” questionou Vieira. 
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Sérgio Vieira questiona ainda sobre os ganhos dos oleiros de Cateme, salientando 

que estes recebem apenas uma mísera compensação de 60 mil meticais, menos que um 

mês do que custa um dos quadros estrangeiros. “Pagam-lhe até descaradamente as 

prestações, enquanto o investidor ganha dezenas ou centenas de milhões de dólares” 

disse ele. Assim, os recursos, ao invés de serem uma bênção ao país, são uma maldição. 

 Em jeito de chamada de atenção, Vieira sublinha que, 

 

“Estamos no limiar de um momento que pode tanto tornar-se um 

impulso para o progresso, como um passo ao abismo”. Concluindo, 

defende que “não nos devemos preocupar com as preocupações de 

qualquer investidor, nacional ou estrangeiro. Ele sabe o que quer e como 

quer. O nosso pensamento, a nossa discussão e negociação deve se pautar 

exclusivamente naquilo que queremos obter para o nosso povo e o nosso 

Estado”. 

 

 Com a conivência de moçambicanos altamente colocados e de “vendedores do 

interesse nacional”, estão a ser derrubadas árvores de grande porte e cada vez mais raras 

– como por exemplo o pau-rosa, pau-ferro, pau-preto, mondzo, umbila, jambirre – para 

vender à China. A reposição destas árvores poderá ser impossível. Aliás, duvidamos que 

haja vontade (política) para tal (reposição). 

 Em 2013, um outro relatório dos EIA, intitulado “Conexões da Primeira Classe”, 

como mencionamos antes, revelou que no contrabando de madeira para a China estavam 

envolvidos o atual ministro da Agricultura, José Pacheco, e um ex-ministro do mesmo 

setor, Tomás Frederico Mandlate, que eram acusados de estarem metidos em esquemas de 

corrupção na concessão de licenças. Foi um assunto muito mediatizado, mas, até hoje 

nada se sabe mais nada sobre o assunto.  
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4.1.  Delapidação de Recursos Florestais 

Os recursos florestais moçambicanos continuam a saque por parte de madeireiros 

ilegais, de modo particular chineses, em conluio com altos funcionários do governo. 

Devido a este saque e ao tráfico (ilegal) da madeira, que vem sendo feito pela ávida 

procura chinesa, um relatório divulgado pela Agência de Investigação Ambiental (EIA, 

sigla inglesa) – como fizemos referência –, em 22 de Julho de 2014 revela que 93% da 

madeira extraída em 2013 em Moçambique foi ilegal e de forma “espantosa”. O relatório 

mostra ainda que 76% das exportações globais no mesmo ano foram tiradas em excesso 

do registo de extração de madeira, sendo ilegais. A maioria, uma média de 96% de 2007 a 

2013, foi para a China. As províncias da zona centro, como são os casos de Sofala, 

Manica e Zambezia são os mais afetados, por terem muita e boa qualidade de madeira. 

Um ativista florestal, Jago Wadley, foi citado no relatório afirmando que “este 

nível espantoso de extração e contrabando de madeira ilegal para o mercado chinês 

resultou em volumes de extração muito além dos níveis sustentáveis, apesar das 

afirmações em contrário que têm sido feitas por funcionários moçambicanos”, muitos 

dos quais envolvidos no esquema de tráfico. Esta é também a perceção de muitos dos 

nossos entrevistados bem como a nossa própria. Jago Wadley acrescentou que “as 

comunidades rurais pobres estão a sentir o peso da crise de extração ilegal de madeira 

de Moçambique, uma crise que não vai acabar sem uma ação imediata e coordenada por 

todas as partes envolvidas”. “Se a concentração excessiva em apenas um punhado de 

espécies de madeira comercial continua, as reservas comerciais serão quase esgotadas 

durante os próximos 15 anos” disse o ativista, acrescentando que “esta verdadeira 

epidemia de crimes e má gestão ambiental, privou o segundo país menos desenvolvido do 

mundo de 146 milhões de dólares norte-americanos em impostos perdidos desde 2007. 

Sem grandes reformas, as florestas de Moçambique e a economia florestal estão a 

enfrentar um futuro muito sombrio”. 

Ainda segundo atesta o estudo/relatório, Moçambique tornou-se o maior 

abastecedor africano de madeira à China. Em termos de valor económico, em 2013, 46% 

dos 516.296 metros cúbicos das importações chinesas de madeira de Moçambique 

(235.500 metros cúbicos) também foram contrabandeadas para fora de Moçambique. 

“Este volume é equivalente a 11.750 contentores, os quais se estenderiam por uma 

distância de 72km”, refere o relatório, explicando, por outro lado, que “o padrão e a 

escala do crime por empresas chinesas é, infelizmente, consistente com as descobertas do 

primeiro relatório do EIA, intitulado ´Conexões da Primeira Classe´ publicado em 
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Fevereiro de 2013, com as mesmas empresas e outras continuando a contrabandear 

madeira de Moçambique para a China”. 

 

4.2.  ProSavana 

O ProSavana é um megaprojeto de agronegócio em Moçambique, com a 

colaboração do Brasil e do Japão. É um programa de cooperação triangular para o 

desenvolvimento agrícola das savanas tropicais de Moçambique e a redefinição das 

políticas agrárias de desenvolvimento que possam beneficiar o agricultor familiar. A ser 

desenvolvido, o programa visa transformar 14,5 milhões de hectares de terra agrícola no 

Corredor de Nacala no Norte de Moçambique e atualmente utilizados por agricultores de 

pequena escala. 

O objetivo do ProSavana, segundo o governo de Moçambique
147

, é contribuir para 

o aumento da produção e produtividade, segurança e diversificação em Moçambique e 

para a promoção do desenvolvimento humano do país. Os projetos em execução no 

ProSavana enquadram-se num contexto da cooperação técnica, realizada de forma 

tripartida entre as instituições técnicas de Moçambique, Japão e Brasil. O Programa 

ProSavana constitui uma mega parceria entre os governos de Moçambique, Brasil e Japão 

que irá ocupar uma área estimada em 14.5 milhões de hectares de terra, em 19 distritos 

das Províncias de Niassa, Nampula e Zambézia, alegadamente destinada para o 

desenvolvimento da agricultura em grande escala nas savanas tropicais, localizadas ao 

longo do Corredor de Desenvolvimento de Nacala. 

O governo de Moçambique reitera que o ProSavana promove o desenvolvimento 

sustentável, integrado e inclusivo, e reconhece a importância do setor familiar e o papel 

que os pequenos e médios agricultores desempenham na região do Corredor de Nacala no 

contexto de segurança alimentar do país. 

Algumas OSCs, o caso da UNAC – membro de La Via Campesina, defendem que, 

apesar de o governo moçambicano declarar que ProSavana visa o desenvolvimento das 

populações, estas defendem que ela visa destruir sistemas locais de produção familiar e 

dos meios de subsistência dos agricultores de pequena escala. O representante da UNAC 

advoga que, apesar de o governo moçambicano declarar o contrário, o ProSavana “não 

visa o desenvolvimento e sim a destruição dos sistemas locais de produção alimentar e 

dos meios de subsistência dos agricultores de pequena escala. Não queremos um 

desenvolvimento que beneficie só alguns; queremos um processo inclusivo” (Entrevista 
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1/RSC; Nampula, 07/05/2015). Na senda deste entrevistado “temos de nos unir nesta 

luta; se estivermos divididos, as empresas poderão aproveitar-se da nossa situação. 

Temos o direito de resistir a qualquer tipo de opressão e colonialismo” (Entrevista 

1/RSC; Nampula, 07/05/2015). As OSCs exigem “apoio a soberania alimentar, políticas 

que promovam e apoiem a agroecologia, a produção alimentar local e a valorização do 

conhecimento local e indígena; desenvolvimento de capacidade jurídica para apoiar os 

movimentos locais; rejeição dos OGM (Organismos Geneticamente Manipulados); bem 

como maior transparência e responsabilidade da parte dos governos” (Entrevista 1/RSC; 

Maputo, 07/05/2015).  

OSCs, sobretudo camponeses, exigem a interrupção do ProSavana e a redefinição 

das políticas agrárias de desenvolvimento que possam beneficiar o agricultor familiar: 

“Nós queremos sentar e desenhar desde a base os programas de apoio aos camponeses. 

Nós não queremos o programa (ProSavana), nem o seu modelo atual”, deixaram ficar 

registado, em Maputo, as OSCs, durante a Conferência Triangular dos Povos – 

Moçambique, Brasil e Japão. Na presença dos representantes do Governo, os camponeses 

denunciaram a ocorrência de usurpação de terra nas províncias abrangidas por aquele 

programa, nomeadamente Nampula, Zambézia e Niassa (Maputo, 20/08/2014). 

Numa Conferência (II Conferência Triangular dos Povos – Moçambique, Brasil e 

Japão) havida no Maputo em Agosto de 2014, as OSCs, sobretudo camponeses, exigiram 

a interrupção do ProSavana. “Nós não queremos o programa (ProSavana), nem o seu 

modo atual. Isto é ProSavana ou ProSacana?”. Na presença dos representantes do 

Governo, os camponeses denunciaram a ocorrência de usurpação de terra nas províncias 

abrangidas por aquele programa, nomeadamente Nampula, Zambézia e Niassa. 

O coordenador do ProSavana, para além de admitir o facto, ensaiou uma 

justificação que não convenceu os camponeses. Disse que a demora deve-se ao facto de 

estar-se à espera das contribuições das OSCs, pois o plano deve refletir também as 

sensibilidades destas. Na Carta aos Presidentes de Moçambique, Japão e Brasil “Carta 

Aberta para Deter e Refletir de Forma Urgente o Programa ProSavana” as OSCs 

repudiam com veemência o ProSavana. 

A exclusão das comunidades camponesas, a falta ou manipulação de informação e 

a ausência de transparência acerca do ProSavana voltaram a dominar as reivindicações 

durante os debates. Apesar de os planos apresentados pelo Governo fazerem referência à 

necessidade do diálogo inclusivo com as OSCs, este continua a acontecer de forma 

deficitária. “Das vezes que nos convidaram para sentarmos à mesma mesa, fizeram-nos 
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falando pouco tempo como se estivessem mais preocupados em cumprir formalismos que 

com a nossa real presença. E, mais do que isso, nunca disponibilizaram os documentos 

para debate”, disse um representante da Justiça Ambiental (Entrevista 2/RSC; Nampula, 

07/05/2015). 

Sobre este aspeto, o coordenador do ProSavana, Carlitos Dias, disse que o 

diálogo, uma vez que já ocorria, seria alargado às comunidades locais. O diretor nacional 

dos Serviços Agrários, Mohamed Valá, insistiu que o ProSavana contribuiria para a 

melhoria da vida das populações, estando previsto a redução da desnutrição crónica de 

44% para 30% em 2015 e 20% em 2020. 

 Um facto estranho, pelo menos para as OSCs, é que o ProSavana ainda não possui 

oficialmente nenhum plano diretor, apesar de já terem iniciado às experimentações. Em 

2013, o Governo prometeu que o plano estaria pronto até Outubro daquele ano, depois 

prolongou o prazo para Novembro. Mais tarde estabeleceu Fevereiro do 2014 como o 

novo prazo. Sucede que até hoje (2015) este plano não existe. O certo é que o Projecto 

"ProSavana" está a desterrar legítimos donos daquelas terras para zonas áridas, sem selar 

nenhuma parceria empresarial com as famílias donas daquelas terras férteis!  
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Capítulo IV. Interpretações das Representações Sociais e Recomendações 

 

1. Interpretações das Narrativas e Representações Sociais  

 O debate contemporâneo sobre a sociedade civil aviva contribuições expansivas 

de todos os quadrantes sociopolíticos e económicos, uma vez que ela tem sido 

interpretada como manifestação teórica da luta dos movimentos sociais, transformando-se 

numa miscelânea de pensamentos e matizes liberais, comunitaristas, populistas, 

tradicionais, agnósticos e crentes, ocidentais e não ocidentais, de tipo mais rigoroso ou 

mais exortativo (Castro, 1999). 

 Segundo Michael Edwards (2004), a discussão sobre o conceito de “sociedade 

civil” continuará a dividir todos os que dela se ocupam a partir de linhas de pensamento 

diferenciadas e contraditórias, que sinteticamente podemos reconhecer como sendo 

aquelas que formam as três posições teóricas advindas da reflexão sobre a história das 

ideias da mesma com as devidas atualizações na vida contemporânea. São elas: o modelo 

analítico, que olha para a sociedade civil como vida associativa; o modelo normativo, que 

identifica a sociedade civil como a “boa sociedade”; e o modelo comunicativo, que 

define a sociedade civil como “esfera pública” (Edwards, 2004: 10). 

 i) Modelo analítico – sociedade civil como vida associativa: este modelo, pensado 

como descendente direto da ideia de sociedade civil desenvolvida por Tocqueville, 

baseia-se principalmente nas virtudes da vida associativa e identifica a sociedade civil 

como as variadas formas de vida associativa que compõem uma parte da sociedade 

distinta do Estado e do mercado, formada com o pressuposto de desenvolver os interesses 

comuns e facilitar a ação coletiva
148

. Neste sentido, a sociedade civil é muito vulgarmente 

referida como o “terceiro setor” ou o “setor não lucrativo”, que contém todas as 

associações e redes entre a família e o Estado, nas quais a participação e as atividades são 

voluntárias
149

, como, por exemplo: ONGs formalmente registadas de diferentes 
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A necessidade de os seres humanos vivenciarem todas as experiências que a vida coletiva propicia, quer 

seja ao juntarem-se em grupos para resolver problemas coletivos, por exemplo através das associações de 

bairro, quer seja para promover causas em que acreditam, por exemplo com o apoio da Amnistia 

Internacional ou, simplesmente, para encontrar mais significado e alegria de vida e realização pessoal 

através dos grupos religiosos, dos coros ou dos “famosos” clubes de bowling de Robert Putnam, fazem de 

nós criaturas sociais para quem a vida associativa ou em sociedade é parte integrante e muito importante da 

nossa experiência humana universal. 
149

As dinâmicas sociais que vivemos impõem-nos a obrigatoriedade de esclarecer alguns pontos sobre o 

voluntariado, uma vez que algumas associações pagam tanto aos seus profissionais como aos voluntários 

pelos serviços prestados. Hoje o critério-chave é o caráter consensual da participação dos membros e os 

mecanismos voluntarísticos normalmente atraídos pelas associações sob a forma bastante útil de 

contribuições voluntárias de tempo e/ou dinheiro, que são utilizados tanto para alcançar os objetivos por 

elas traçados e/ou os diálogos com significativa importância, utilizando o método de negociação e 

persuasão para forçar a concordância dos governos e dos mercados, usualmente representados pelas firmas. 
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tipologias: sindicatos, igrejas e outros grupos religiosos, associações profissionais e de 

negócios, grupos comunitários e de interajuda, movimentos sociais e órgãos de 

comunicação independentes. Como Michael Walzer (1998) apud Edwards (2004: 20) 

refere numa famosa definição, ela é o “espaço da associação humana não coerciva e o 

conjunto de redes relacionais formadas da associação por causa da família, da fé, do 

interesse e da ideologia – que ocupam este espaço”. 

 ii) Modelo normativo – sociedade civil como a “boa sociedade”: trata-se, 

segundo Liszt Vieira, de uma nova maneira de pensar a sociedade, ligada à noção de 

igualdade de direitos, autonomia, participação, que se traduz no culminar dos direitos 

civis, políticos e sociais da cidadania e representa um meio e fim da democracia política, 

no limite, uma “sociedade que é civil”
150

. Em vez de sugerir a ideia de uma arena para a 

competição económica e luta pelo poder político, ela significa exatamente o oposto: um 

campo onde prevalecem os valores, caraterizado por gerar e realizar ações e normas de 

comportamento social positivo, geralmente informais e baseadas na cooperação, de forma 

autónoma, espontânea e auto-organizada; que difere das normas e ações formais, 

heterónomas e hierárquicas de comportamento social geradas pelo mercado, baseadas na 

competição, mesmo quando são, como também podem ser, realizadas e geradas 

autonomamente, de forma espontânea ou auto-organizada (Vieira, 1997). 

 iii) Modelo comunicativo –  sociedade civil como esfera pública: a sociedade civil 

torna-se o padrão de uma arena pública de diálogo racional, debate, argumentação e 

deliberação de ideias e de exercício de “cidadania ativa” na procura dos interesses e bens 

comuns. Deste ponto de vista, a sociedade civil recebe a designação de “esfera pública”. 

 A sociedade civil, como esfera pública, é, segundo Michael Bratton (1994), uma 

rede de comunicação pública, formada por um vasto conjunto de cidadãos politicamente 

ativos e atravessada por múltiplos canais de comunicação. Estes canais de comunicação, 

reclamados pelos elementos que integram a rede, são vistos como sendo os meios 

necessários para comunicar e debater sobre todos os problemas da sociedade que a um 

dado momento estiveram interessados em resolver, assim como uma forma de 
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Foi, para os grupos de dissidentes na Europa de Leste e na antiga União Soviética, durante os anos de 

1980, esta “nova maneira de pensar a sociedade” que serviu de inspiração para a luta para a democracia, 

para a liberdade e para os esforços pela institucionalização dos “princípios de cidadania em que se baseiam 

a liberal e moderna política democrática”. Depois do fim do bloco comunista, o termo foi abraçado pelas 

mais variadas posições culturais e ideológicas que, a partir do conceito, formaram a base em que 

estruturaram a sua forma de ação, através de mecanismos e normas explicadas, desenvolvidas e 

implementadas em torno de noções como a de direitos humanos universais, cooperação internacional e a 

resolução pacífica de conflitos e diferenças, com que procuram promover e alcançar os mais diversos 

objetivos sociais, quer sejam locais quer nacionais, regionais ou globais. Esta ideia reflete-se nos inúmeros 

exemplos de movimentos de cidadãos (Vieira, 1997). 
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empowerment dos cidadãos que se tornam capazes de comunicar independentemente da 

supervisão do Estado. 

 Hoje, o funcionamento do mercado bem como a intervenção do Estado são, por si 

sós, incapazes de resolver os problemas da pobreza, do desenvolvimento sustentável e da 

exclusão social. A maior ou menor eficiência prática do princípio da igualdade de 

oportunidades remete igualmente para as características e para os processos que se 

desenvolvem na sociedade civil. A igualdade de oportunidades constitui simultaneamente 

uma questão de eficiência no pleno aproveitamento de recursos sociais e uma questão de 

justiça distributiva com evidentes implicações éticas.  

 A história da modernidade ocidental provou que as forças espontâneas da 

economia de mercado, bem como o poder administrativo do Estado moderno, ameaçaram 

a solidariedade, a justiça social e a autonomia dos cidadãos. Isto, de acordo com Robert 

Bellah
151

, é explicado pela “cultura de separação” que caracteriza e define a 

modernidade, onde o capitalismo apenas consegue juntar as pessoas como simples 

consumidores sem oferecer nenhuma identidade coletiva. Com base nisso, as instituições 

sociais tradicionais (família, Estado-providência, sindicatos) têm sido progressivamente 

derrubadas, deixando um rasto de dúvida e vulnerabilidade nos cidadãos, que se espera 

que as associações voluntárias possam colmatar, uma vez que são consideradas oásis de 

solidariedade e de apoio mútuo, tanto emocional como material (Edwards, 2004). 

 O conceito de “sociedade civil” é uma denominação residual e vaga, porém 

procura dar conta de um amplo conjunto de organizações sociais que não são estatais nem 

mercantis, ou seja, organizações sociais que, por um lado, sendo privadas, não visam fins 

lucrativos e, por outro lado, sendo animadas por objetivos sociais, públicos ou coletivos, 

não são estatais. Em Portugal, usa-se o termo “terceiro setor” que, segundo Boaventura 

de S. Santos (1999), abrange organizações como as cooperativas, as associações 

mutualistas, as associações não lucrativas, as ONGs, as organizações de voluntariado, as 

organizações comunitárias de base, etc. As designações vernáculas da sociedade civil 

variam de país para país e as variações, longe de serem tão-somente terminológicas, 

refletem histórias, culturas e contextos políticos diversos. Em França, é tradicional a 

designação de economia social; é tradicional a designação de economia social; nos países 

anglo-saxónicos, fala-se de setor voluntário e de organizações ou instituições sem fins 
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Bellah, Robert /1995), Habits of the Heart: Individualism and Commitment in American Life. Berkeley: 

University of California Press. apud Edward (2004). 
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lucrativos, enquanto nos países do chamado Terceiro Mundo domina a designação de 

ONGs e, em Moçambique, organizações da sociedade civil (OSCs). 

 Nos países centrais, a discussão, a partir de finais da década de 70, foca-se 

basicamente na crise do Estado-providência. A leitura neoliberal desta crise apontou para 

a privatização maciça dos serviços do Estado. A eficiência do mercado na gestão dos 

recursos foi considerada incontestável em contraste com o funcionamento burocrático do 

Estado. A eficiência do mercado na gestão dos recursos colidia com a ineficiência do 

mercado no que respeita à equidade na distribuição dos recursos antes confiada ao 

Estado. Havia uma tensão entre eficiência e equidade. A sociedade civil surge como o 

campo privilegiado para gerir esta tensão e gerar compromissos (B. S. Santos, 1999: 8). 

 Na Europa, a sociedade civil nasceu no século XIX como alternativa ao 

capitalismo. As cooperativas e as mutualidades firmaram operações essenciais no 

domínio da proteção social, da saúde e dos acidentes de trabalho. Nestes países a 

sociedade civil parece ser o resultado de forças endógenas identificáveis no espaço 

nacional, ao passo que nos países periféricos, sobretudo nos menos desenvolvidos, a 

sociedade civil é o efeito local de induções, quando não de pressões – no mínimo, de 

interferências (B. S. Santos, 1999). 

 O uso do conceito de sociedade civil deve-se, em grande parte, à certeza de que 

este oferece uma demarcada utilidade analítica (apesar de estar presente a exigência e a 

urgência de reconfigurações para a realidade africana), incluindo os recentes processos 

políticos de “democratização”, e tem manifesta relevância para a compreensão das novas 

configurações de participação e ação política que têm principalmente ocorrido fora do 

quadro das estruturas estatais formais e dos partidos únicos a ele associados, sem estar, no 

entanto, delas completamente desligada (Guedes, 2005). 

 Outro fator ligado à escolha do conceito prende-se com o facto de – ao contrário 

das perspetivações excessivamente dicotómicas do modelo centro e periferia ou do 

modelo de formação de “classes sociais” – este ter uma maior correspondência com o 

estudo da problemática realidade empírica moçambicana, que é, na sua essência, uma 

miscelânea social, caracterizada pela existência de abundantes e diferenciados espaços 

públicos, ocupados por uma grande multiplicidade de entidades (diferenciadas nas suas 

formas organizacionais e níveis de participação nos processos de ação coletiva, nos 

distintos agrupamentos etnolinguísticos que constituem a sua base de recrutamento, nas 

assimetrias entre as zonas rurais e urbanas e, dentro da zona urbana, entre a cidade e os 

subúrbios). Tais entidades interagem e esforçam- se por desenvolver, de forma mais ou 



                   

                              273 

 
 

menos autónoma, estratégias de sobrevivência que lhes possibilitem ultrapassar as crises 

de desenvolvimento económico e de legitimidade política que existe no país. 

 Independentemente da questão conceptual da sociedade civil, a verdade manda 

dizer que nos países centrais o ressurgimento da sociedade civil está ligado à crise do 

Estado-providência, ou seja, reemerge no início de uma fase de retração de políticas 

progressistas em que os direitos humanos da terceira geração, os direitos económicos e 

sociais conquistados pelas classes trabalhadoras depois de 1945, começam a ser postos 

em causa ou a sua sustentabilidade questionada e a sua limitação considerada inevitável, 

explica ainda Boaventura de Sousa Santos (1999). Portanto, pode-se concluir que, nos 

países centrais a sociedade civil surge num contexto de crise, de expectativas 

descendentes a respeito do desempenho por parte do Estado nos setores públicos como a 

segurança social, a saúde, a educação e a habitação. 

 Nos países periféricos, a conjuntura de discussão sobre a sociedade civil é muito 

diferente. Antes de tudo, ressalta, a partir da década de setenta, o crescimento sem 

precedente da sociedade civil que é aqui conhecida pelo nome bem mais corrente de 

ONGs. Refera-se ainda que este aumento se deve menos à iniciativa dos países 

periféricos, mas mais à iniciativa dos países centrais, que passaram a canalizar os seus 

fundos de ajuda ao desenvolvimento para atores sociais não estatais. A conjuntura 

política, nestes países, não é a crise do Estado-providência, que não existe, mas antes do 

objetivo de conceber o mercado e a sociedade civil através do provimento de serviços 

básicos que o Estado não esteve muitas vezes ou quase nunca em condições de prestar.  

 Boaventura de Sousa Santos (1999) refere que, em Moçambique, os programas de 

emergência, ajuda humanitária e outras atividades de desenvolvimento estão em 

larguíssima medida a cargo de ONGIs que atuam em articulação com as ONGs nacionais, 

as quais, em 1996, eram em número de 164. A visibilidade nacional e internacional das 

ONGs cresceu dramaticamente nos anos noventa com as Conferências da ONU, a 

Cimeira da Terra no Rio, em 1992, e a Conferência de Mulheres de Pequim, em 1995. 

 Sendo muito díspares os contextos políticos e operacionais da sociedade civil no 

centro e na periferia do sistema mundial, não constitui, portanto, surpresa que sejam 

também diferentes os temas de discussão que a sociedade civil tem levantado num e 

noutro caso. Nos países centrais e semiperiféricos, as OSCs tendem a prestar serviços 

que, anteriormente, ou não eram prestados, ou eram prestados pelas comunidades. Neste 

âmbito, segundo Boaventura de Sousa Santos (1999: 9), é estimulante “o papel das 

associações de crédito, crédito informal ou crédito rotativo que, muitas vezes, não são 
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mais que uma expressão organizativa, mais formal, de mecanismos de crédito mútuo 

entre classes populares, tanto rurais, como urbanas”. 

 Nos países periféricos, as fraquezas do Estado-providência, as contingências da 

democracia – quase sempre de baixa intensidade e suspensa por períodos mais ou menos 

longos de ditadura – e os próprios processos que deram origem à sociedade civil, fizeram 

com que as relações entre esta e o Estado fossem muito mais instáveis e problemáticas: 

da interdição ou forte limitação da atuação das organizações até à transformação destas 

em simples apêndices ou instrumentos da ação estatal (B. S. Santos, 1999: 12). Para nós, 

a preocupação é entender e propor alternativas do papel da sociedade civil nas políticas 

sociais. Como vimos e continuaremos a ver, tal depende tanto da própria sociedade civil 

como do Estado, bem como da conjuntura internacional da cultura política influente, e 

das formas e níveis de mobilização e de organização social. 

 Para Boaventura de Sousa Santos, tal papel pode restringir-se à execução de 

políticas públicas, mas também pode envolver a escolha das políticas e, em última 

instância, a formação da própria agenda política; igualmente, pode ser exercido, quer por 

via da complementaridade, quer por via da confrontação com o Estado. Neste último 

caso, segundo o mesmo autor há que distinguir três tipos de possíveis relações: a 

sociedade civil enquanto parceiro de estrutura do Estado; a sociedade civil enquanto 

amplificador de programas estatais; a sociedade civil enquanto parceiro de estruturas de 

poder e de coordenação. Se é verdade que tradicionalmente o problema principal, 

associado à sociedade civil, foi o de preservar a autonomia e a integridade das 

organizações e de lutar para que o seu papel se limitasse à execução das políticas e 

pudesse ter uma voz na formulação destas, hoje, diz Boaventura de Sousa Santos (1999: 

13), “o virtual colapso de alguns países faz com que o problema se tenha invertido e seja 

agora o de preservar a autonomia e mesmo a soberania do Estado face às ONGs 

transnacionais, e o de garantir a participação do Estado, não só na execução, como 

também na própria formulação das políticas sociais adotadas pelas organizações e 

agências no seu território”. 

 A pesquisa que efetuamos nas regiões mineiras de Tete, bem como na região 

Norte onde se projeta implantar o ProSavana, revelou que são necessárias ações em prol 

de desenvolvimento sustentável e de inclusão social das pessoas residentes nestas zonas. 

Os procedimentos dos reassentamentos precisam de ser profundamente melhorados, 

tornados mais humanos e com possibilidades de melhoria das oportunidades de 
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sobrevivência. Notamos, portanto, situações de exclusão social (expropriação de terras, 

desterritorialização, reassentamentos mal feitos, pobreza extrema, fome, desemprego). 

 

1.1.  Sociedade Civil Moçambicana e a Participação Política 

Comummente, a democracia é vista como o governo de todos, ou, pelo menos, 

como um sistema onde a maioria tem o direito, através do seu voto, de decidir quem deve 

estar à sua frente para dirigir a “res publica”, uma vez que, em virtude do seu número, o 

povo não pode governar no seu todo, como acontecia na Grécia (democracia direta). 

Durante muito tempo, acreditou-se que o direito de voto era a única via de expressão do 

Povo, através do qual este podia decidir sobre a vida do país. Porém, governos houve que, 

mesmo com esse privilégio assegurado, continuavam a governar os seus povos com mão 

de ferro. São casos destes os governos da Europa do Leste (Geórgia, Letónia e Lituânia, 

só para citar alguns), bem como alguns governos africanos (Guiné-Bissau, como um caso 

bem recente e elucidativo e, porque não? Moçambique). 

Gradualmente, a sociedade apercebeu-se da prepotência dos Estados e governos e 

do seu crescente incumprimento com as suas obrigações. Cresceu no seio da sociedade 

organizada a ideia de participar na gestão dos assuntos do Estado sem substituí-lo, 

tornando-se, ao invés de opositora, sua parceira forte para a solução de vários problemas 

sociais, económicos e políticos. Daí que surjam conceitos como “sociedade civil 

organizada”, que pretende limitar os poderes abusivos do Estado e do governo, ajudando, 

por um lado, a construir uma sociedade mais justa e menos assimétrica e, por outro, 

chamando a atenção para os excessos praticados pelo governo e Estado, com vista a 

garantir os demais direitos e deveres dos cidadãos. 

 Em termos de interação da sociedade civil com o Estado e partidos políticos, há 

evidência de que a interação entre a sociedade política e a sociedade civil pode resultar 

numa maior participação desta nos assuntos públicos
152

. Ou seja, uma demasiada 

preocupação com os vínculos entre partidos políticos e OSCs pode bloquear a 

participação política mais ativa das últimas. Obviamente, a autonomia das organizações 

pode ser afetada por tais vínculos, e o quadro institucional e as políticas públicas devem 

evitar que os partidos venham a valer-se das OSCs para avançarem nos seus interesses 

                                                           
152Num estudo sobre participação política na cidade de São Paulo, Brasil, Houtzager et al. verificaram que 

a participação de OSCs na gestão dos assuntos públicos tende a aumentar na medida em que tais 

organizações possuem vínculos com actores políticos institucionalizados, como os partidos políticos, e 

com o Estado, pela via de prestação de serviços. Peter P. Houtzager, Adrián Gurza Lavalle, Arnab Acharya, 

2003, ‘Who Participates? Civil Society and the new Democratic politics in São Paulo, Brazil’, IDS 

Working Paper no. 210, Institute of Development Studies, Sussex, England. 
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políticos. A partidarização dos órgãos destinados à participação da sociedade civil deve 

ser evitada, mas a obsessão em garantir-se a autonomia da sociedade civil, além de pouco 

realista, pode minar a inclusividade da iniciativa. 

Em Moçambique, desde o período colonial até ao sistema monopartidário, o 

conceito de sociedade civil foi estabelecido no sentido “top down”, isto é, através de uma 

criação de cima para baixo. A priori, isso dificultou a participação política, efetiva e 

progressiva da sociedade civil no uso do seu poder para exercer pressão e influenciar as 

políticas sociais (Sogge, 1997). Segundo este autor, a relação entre Estado e sociedade 

civil foi sempre marcada pela natureza do exercício do poder político vigente, isto é, a 

influência da sociedade civil nas políticas sociais foi sempre a reboque dos incentivos e 

constrangimentos impostos pelo sistema político instituído.  

Por sua vez, Mulando (2007) afirma que o surgimento de movimentos sociais ou 

organizações sociais foi sempre dificultado desde o regime colonial e, posteriormente, 

pelo regime político e pelo modelo de governação adotados no pós-independência, sob a 

égide de um regime de partido único e de uma economia de planificação centralizada. O 

Estado e o Partido eram os únicos intervenientes de vulto na vida política, económica e 

social do País. Enquanto o Estado assumia o papel de interveniente direto na economia, o 

Partido controlava e dirigia a participação associativa, que não estimulou muito o 

surgimento livre e espontâneo de iniciativas de auto-organização da sociedade civil. 

Com as mudanças político-constitucionais da década 80, que culminaram com a 

pormulgação da nova Constituição da República em 1990 e 1994, introduziu-se a 

democracia multipartidária e, consequentemente, a abertura de maior espaço para a 

participação política do cidadão na vida pública. A democratização (democracia 

multipartidária) e a liberalização económica que se seguiram à introdução da constituição 

de 1990 foram acompanhadas por uma proliferação de várias OSCs, em forma de 

associações, sociedades profissionais, grupos de desenvolvimento comunitário e demais 

organizações, em relação aos períodos anteriores (colonial e pós-independência). 

Em termos formais, Moçambique avançou consideravelmente na proteção de 

direitos da cidadania. As principais barreiras ao exercício da cidadania em Moçambique 

estão relacionadas com as desigualdades de género e riqueza, com a pobreza, 

analfabetismo e falta de acesso às estruturas formais do Estado. Em termos económicos, 

Moçambique tem sido visto com bons olhos pela comunidade internacional, 

principalmente pelo seu bom desempenho macroeconómico, para além de dez anos de 

constante crescimento económico. Porém, socialmente, o País continua com grandes 
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desafios. Como atestam Tony Vaux et al. (2006), embora Moçambique mostre uma taxa 

fascinante de crescimento económico, os benefícios são desiguais, pois o país precisa de 

ter, ainda, muito impacto nas zonas rurais do interior. Há um problema emergente de 

desemprego e de juventude alienada. 

Em países com muitos partidos no parlamento ou com frequentes mudanças de 

poder, os partidos da oposição permanecem como um controlo particularmente 

importante. Mas, nos Estados de partido dominante, como é o caso de Moçambique, este 

papel recai muito sobre as forças não partidárias, particularmente as OSCs. Infelizmente, 

estas, vezes sem conta, são cooptadas. Por exemplo, em Moçambique, no contexto da 

iniciativa para o perdão da dívida dos países mais pobres altamente endividados, impôs-

se como condição que os países beneficiários demonstrassem a sua prontidão em fazer 

bom uso da ajuda ao desenvolvimento como um compromisso de boa governação e 

participação política. Este compromisso, consubstanciado no PARPA, previa que os 

fundos libertados pelo perdão beneficiassem, em primeira linha, os pobres, os quais 

deviam, por via da sociedade civil, ser envolvidos no processo. Dito de uma outra 

maneira, a condição sine qua non para que Moçambique visse o peso da dívida tirado dos 

seus ombros era que os seus governantes elaborassem um plano de alívio à pobreza com 

envolvimento dos (representantes dos) pobres. Aqui reside uma das razões, se não a 

principal razão, da aceitação das OSCs, embora sejam vistas como apóstolos da 

desgraça, descontentes, anti-desenvolvimento... 

Como vimos, a ideia de participação dos cidadãos na definição de políticas sociais 

ganhou experiência, sobretudo, com três processos que influenciaram a atual perceção do 

que é a discussão sobre políticas, de como a sociedade civil pode estrategicamente usar 

da melhor maneira a experiência acumulada, e de como o ambiente atual reage: a 

Campanha Terra, a Agenda 2025 e o Observatório da Pobreza. A experiência dos três 

processos mostra que os espaços de diálogo não foram simplesmente dados à sociedade 

civil, mas resultam, muitas vezes, de um longo processo de negociações. 

 Podemos dizer, assim, que só uma reestruturação simultânea do Estado e da 

sociedade civil, por via de articulação entre democracia representativa e democracia 

participativa, “pode garantir a eficácia do potencial democratizante de cada um deles 

face aos fascismos pluralistas que se pretendem apropriar do espaço público não estatal” 

(B.S. Santos 1999: 14). Só assim os isomorfismos normativos entre o Estado e a 

sociedade civil, tais como a cooperação, a solidariedade, a democracia e a prioriedade das 

pessoas sobre o capital poderão ser credibilizados politicamente. 
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Até hoje, a sociedade civil moçambicana tem participado de forma muito limitada 

nos debates públicos à volta dos assuntos ligados à governação, mas também se deve 

dizer que só nos últimos anos é que esta temática começou a chamar os variados 

intervenientes nesta área. Moçambique esteve entre os primeiros países do continente a 

lançar uma política própria de combate à pobreza. Em 1999, o governo começou a 

discutir a primeira versão do PARPA, que, com mudanças, foi lançado para o período 

2001-2005. Já então, assuntos de governação figuravam no centro do projeto, com foco 

na descentralização, na eficiência institucional e na redução dos níveis de corrupção. Em 

relação ao PARPA I (2001-2005), como reporta um relatório do Banco Mundial, o 

governo reconheceu que houve pouca abertura à participação popular na sua 

formulação
153

. Para colmatar as lacunas do processo de formulação do PARPA I, 

promoveram-se discussões ou debates que conduziram ao PARPA II (2006 – 2009), 

integrando participantes da comunidade de doadores, de consultores nacionais e 

internacionais, e dos recém criados Observatórios da Pobreza
154

, tendo sido estabelecidos 

três pilares: governação, capital humano e desenvolvimento económico. 

De acordo com os dados do Banco Mundial, até  2010, 80% da população vivia na 

pobreza, e a taxa de inflação anual foi de 50%
155

. O Índice Multidimensional de Pobreza 

(MPI), que mede o empobrecimento a nível das famílias, centrando-se em indicadores-

chave nas áreas da educação, da saúde dos padrões de vida, em 2011 mostrou que 70,2% 

da população e moçambicana é multidimensionalmente pobre, com mais 14,8% atingindo 

a pobreza multidimensional, com uma pontuação de 0,39. Tanto o IDH e do MPI 

fornecem fortes indicadores de vulnerabilidade sistémica neste contexto operacional em 

particular. 

                                                           
153 World Bank, Beating the Odds: Sustaining Inclusion in a Growing Economy, A Mozambique Poverty, 

Gender, and Social Assessment, 2007. Como observou Negrão (2003), o modelo económico adotado pelo 

PARPA I seguiu acriticamente o paradigma já aplicado noutros países em desenvolvimento, sendo de 

recordar que, aquando da sua elaboração e aprovação, as organizações da sociedade civil foram apenas 

consultadas num processo conduzido pelos técnicos do Banco Mundial, e que se tratou de consultas 

esporádicas, sobretudo com um caráter informativo. Consequentemente, a conceção do PARPA I não 

incorporou as perceções, o conhecimento e a experiência dos vários atores que já haviam, noutros 

contextos, jogado um papel importante na redução da pobreza. José Negrão, ‘On the relations between the 

NGOs of the north and the Mozambican civil Society’, texto apresetado no curso de Mestrado ‘Alternative 

Globalization and non-Governmental Organisations in the realm of Portuguese as Official Language’, na 

Faculdade de Economia, Universidade de Coimbra, Portugal, 2003; Joseph Hanlon and Paolo de Renzio 

(2007: 9), ‘Contested Sovereignity in Mozambique: the Dilemmas of Aid Dependence’, Global Economic 

Governance Programme Working Paper, no.25, Oxford University.  
154 World Bank (2007: 233), Beating the Odds: Sustaining Inclusion in a Growing Economy, A Mozambique 

Poverty, Gender, and Social Assessment. 
155

 República de Moçambique (2010). Relatório sobre os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. 

Maputo. 
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 Com uma população predominantemente rural, distribuída por uma superfície de 

399.400km
2
 onde o Estado enfrenta enormes dificuldades em satisfazer as necessidades 

sociais e económicas de base, os cidadãos ainda dependem de diversos métodos de ajuda 

mútua como única forma de proteção social (PNUD, 2011). Moçambique detém uma 

economia informal influente, em que a maior parcela dos trabalhadores se encontra fora 

da proteção social; apenas uma minoria está no sistema de inserção social. O sistema de 

proteção social existente no país é ineficiente e ineficaz. Os indivíduos dependem, cada 

vez mais, de uma integração em redes de solidariedade, tendo a família como o grupo que 

está sempre presente em momentos de crise. É digno de registo que seja o informal que 

garante, relativamente a um número elevado de famílias, a sobrevivência e as condições 

de reprodução e, em alguns casos, a melhoria das condições de vida. É aqui onde se pode 

falar de sociedade-providência, no dizer de Boaventura de Sousa Santos. Estes grupos de 

ajuda mútua, que são criados espontaneamente, como é o caso do Xitique
156

, quando há 

necessidade, permanecem praticamente ignorados e sobrevivem sem recursos externos, 

embora constituam a maior parte da sociedade civil moçambicana. 

 Esses dados mostram que o crescimento económico, per se, não é suficiente, nem 

tão pouco está automaticamente ligado ao desenvolvimento humano. A longo prazo, a 

estabilidade, segurança e bem-estar da população dependem, fundamentalmente, da 

coesão e solidez entre o crescimento económico e o desenvolvimento humano. Se o 

crescimento económico favorecer especialmente a procura externa, ou uma procura 

interna por uma minoria moçambicana alienada da maioria da população, dificilmente 

haverá melhorias significativas no desenvolvimento sustentável em Moçambique. 

Concebemos o desenvolvimento como um processo que tem em conta a centralidade da 

cidadania e sustentável “for all and for ever”, ou seja, para as atuais e futuras gerações, e 

que abranja todas as áreas: social, económica, política, ambiental.   

A democratização em Moçambique não foi obtida pela via da pressão e 

mobilização populares, mas, sim, com o fim de um conflito armado no qual nenhuma das 

partes lutava pela constituição de uma democracia representativa no país, e no qual 

também as populações lutaram por razões variadas, que oscilaram entre o 

descontentamento com as políticas adotadas pelo governo e o recrutamento forçado. 

Aqui, não se consolidou uma tradição democrática e pluralista no País, ausência que se 

                                                           
156 Uma maneira informal de poupança de dinheiro, feito por grupo/s de pessoa/s, que estipula/m um valor 

a ser tirado por cada membro por mês, e que se junta para dar a um membro em cada mês até que todos 

usufruam. O ato de se dar ou passar o valor monetário a/o visado é marcado por um festim na casa do 

mesmo. 
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faz sentir nos diversos espaços sociais, sejam eles públicos, privados ou associativos. 

Aqui, a democratização interna das OSCs ganha redobrada relevância, uma vez que é 

para elas que muitos olham como exemplo dos novos ideais democráticos. 

Contudo, por importantes que tais elementos sejam considerados, deve notar-se 

que, provavelmente, o principal fator a limitar a emergência de protestos e movimentos 

sociais seja a lembrança dos anos de guerra civil, os quais teriam inculcado na população 

um exagerado, mas compreensível, receio de que discordâncias políticas possam escalar 

para conflitos violentos. Para que tais iniciativas produzam resultados e se transformem 

em verdadeiros mecanismos de participação popular na formulação de políticas sociais, 

deveriam existir arranjos institucionais mais claros a fazer a ligação entre as 

recomendações das reuniões dos Observatórios (de Pobreza, de Desenvolvimento e 

Eleitoral) e o processo de tomada de decisão do governo. Também as OSCs devem ser 

mais bem capacitadas para responder a estas oportunidades de maneira mais ativa. 

Até recentemente, o debate entre o governo e doadores em questões acerca de 

desenvolvimento tinha pouca participação interna. A situação atual é um tanto melhor, 

mas há ainda muitos desafios. As OSCs têm conseguido participar mais ativamente, por 

exemplo, nas reuniões anuais de consulta entre o governo e seus parceiros de cooperação 

(Joint Review Meetings). Nestas reuniões, nas quais se discutem os principais aspetos 

ligados ao processo de desenvolvimento, têm vindo a aumentar o seu nível de 

conhecimento sobre as questões-chave da governação e, nessa perspectiva, podemos 

considerar que já existe alguma capacidade para discutir com o governo ao mais alto 

nível. No entanto, a participação social tem ainda sérios limites. Aos membros de OSCs é 

permitida a participação nos grupos de trabalho e nas discussões acerca dos principais 

problemas a serem enfrentados na Revisão Conjunta/Revisão Anual, mas, aquando da 

discussão final, de cunho eminentemente político, na qual é definido o formato definitivo 

do Aide Mémoire, a participação é limitada ao governo e aos doadores
157

. 

Em Moçambique, onde a força dos doadores é considerável, os agentes 

governamentais podem considerar mais sensato e simples concordar com os doadores. 

Na eventualidade de surgirem problemas, a responsabilidade pode ser direcionada ao 

exterior. Como os doadores não respondem perante a população moçambicana, estes 

tendem a sair ilesos das críticas, ao passo que os agentes governamentais conseguem 

eximir-se de qualquer responsabilidade. Os riscos e danos, ao final, são transferidos para 

a maioria dos moçambicanos. Tal ponto de vista não implica a não existência de alguma 

                                                           
157 Revisão Conjunta 2007 da parceria de Apoio programático, Termos de Referência, p.2. 
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teoria conspiratória, a unir governo e doadores, mas somente o reconhecimento de que, 

infelizmente, as lideranças responsáveis pela definição dos rumos do país nem sempre o 

fazem para o benefício da maioria, movendo-se antes por interesses pessoais e imediatos. 

A reversão de tal situação depende, essencialmente, do surgimento de grupos de pressão, 

partidos políticos e OSCs moçambicanas suficientemente fortes para discutir e criticar as 

políticas defendidas pelo Governo e por doadores. 

Ultimamente, muitas organizações fazem, simultaneamente, parte de redes de 

diversas áreas de políticas. Isso, certamente, pode contribuir para o seu crescimento e 

capacitação, mas nem sempre é garantia de que todas as organizações estão em condições 

de se envolver em trocas com um nível aceitável de reciprocidade, o que pode tornar 

estas organizações meros instrumentos de poucas organizações e com agendas de 

políticas sociais limitadas e com pouca contribuição para as políticas de inclusão social e 

de desenvolvimento sustentável. 

É preciso precaver com perspicácia a interação entre representantes do Estado, da 

sociedade civil e outros intervenientes para que qualquer ato decorrente dessa interação 

não seja mais um encontro de cavalheiros, mas um ato que vincule mutuamente os que 

lutam pela inclusão social e pelo desenvolvimento sustentável. Importa referir que as 

Instituições de Participação de Consulta Comunitária, regidos pela Lei 8/2003 e pelo 

Decreto 11/2005 geralmente, oferecem espaços limitados para o engajamento das OSCs 

convidadas. Os pontos de vista destas últimas, para além de não serem consensuais, raras 

vezes são encaminhados para os documentos finais, devido à pressão de falta de tempo 

por parte dos participantes que são informados sobre os eventos à última hora e sem 

agenda de trabalho nas mãos. Craig e Porter (2006) rotulam esse fenómeno de 

“participação política de substituição”. 

 

1.2. Sociedade Civil Moçambicana: “Fragil(izada)” 

Depois do percurso conceptual, histórico, social e empírico que empreendemos, 

gostaríamos de dizer que, apesar de o movimento da sociedade civil em Moçambique ser, 

estruturadamente, ainda novo, ele já marca alguns passos. Mobiliza um conjunto de 

cidadãos que, doutro modo, se encontrariam hoje em estado de desemprego; tem 

contribuído grandemente para a provisão dos serviços básicos de água, saúde, educação, 

produção de alimentos, combate ao HIV/SIDA; tem promovido o respeito pelos direitos 

humanos, por uma justiça célere, pela cada vez maior inclusão da mulher e de outros 
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grupos outrora negligenciados, nos esforços de combate à pobreza... Mas ele continua 

fraco ou fragilizado, como veremos adiante. 

  O presente Estado moçambicano não é nem um Estado liberal, nem um Estado de 

bem-estar social: não é um Estado liberal, porque é excessivamente centralista e 

controlador de áreas capitais para a construção de uma sociedade livre no verdadeiro 

sentido do termo liberal. Desde a introdução da Constituição de 1990, foram dados alguns 

passos rumo à formação de um Estado de direito. Porém, como diz António Francisco 

(2010: 75), “o processo de descentralização do poder para a sociedade, tanto o poder de 

decisão política como o de gestão financeira descentralizada, é praticamente irrisório”. 

 Contudo, seria inconveniente considerar que o Estado moçambicano seja um 

Estado de bem-estar social pelo simples facto de os governantes afirmarem 

continuamente que o seu objetivo é garantir a segurança e o bem-estar social ou reduzir a 

pobreza absoluta. O atual Estado revela-se ainda, em muitos aspetos, incapaz de garantir 

a segurança pública mínima e a proteção social básica; necessita de serviços públicos 

apropriados e com cobertura regional e social razoável. Grande parte dos serviços 

disponíveis deve-se ao financiamento dos doadores, incluindo o próprio orçamento do 

Estado, orientado para setores sociais específicos (saúde, educação e infraestruturas). 

Segundo os últimos documentos da “Human Development Report”, Moçambique 

registou progressos no campo da Educação, Saúde e em outras áreas sociais (por 

exemplo: aumento do numero de infraestruturas – construção de escolas e centros de 

saúde –, embora a qualidade de serviços prestados nessas áreas continue a deixar muito a 

desejar). Todavia, estes documentos relatam com preocupação o “crescimento de 

desigualdades” no País, onde os elevados níveis de crescimento económico não 

beneficiam as classes mais desfavorecidas. Da greve dos médicos às manifestações dos 

trabalhadores da mineradora Vale, do descontentamento e revindicações em vários setores 

da função pública às cartas escritas às autoridades brasileiras e japonesas à volta da 

questão ProSavana e às manifestações dos Madjermanes
158

 – e, se quisermos ir mais 

atrás, lembrando as famosas manifestações populares que tiveram lugar nos dias 1 e 2 de 

setembro de ano 2010, nas cidades de Maputo e Matola –, onde foi evidente a 

insatisfação dos moçambicanos em relação ao elevado preço dos bens de consumo que 

eram insuportáveis para muitos cidadãos.  

                                                           
158 Antigos trabalhadores da ex-RDA que, infelizmente, ainda não receberam as suas pensões ou 

indemnizações. 
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Sente-se, ainda, a exclusão social, a ponto de se levantarem algumas vozes, como 

é o caso dos académicos Brazão Mazula e Severino Ngoenha, da antiga Ministra da 

Mulher e da Ação Social, Yolanda Cintura, do Padre Filipe Couto, Antigo Reitor das 

Universidades Católica de Moçambique (UCM) e Eduardo Mondlane (UEM) e outros 

proeminentes ativistas sociopolíticos, como são os casos de João Pereira, João Mosca, 

Alice Mabote, Castel-Branco, Graça Machel..., que falaram da necessidade de inclusão 

social como meio para evitar situações idênticas no futuro. É de salientar que estas 

manifestações obrigaram o Governo a tomar medidas de austeridade e de contenção em 

relação ao despesismo dos seus membros (Jornal “Notícias”, 3/Setembro/2010). Todavia, 

foi mais uma daquelas medidas inexequíveis!  

É também de destacar a intervenção/manifestação da sociedade civil 

moçambicana ao repudiar a instabilidade político-militar, que durou aproximadamente 

dois anos, e ceifou centenas de vidas humanas. Em 2013, as forças militares da 

RENAMO bloquearam a única estrada que liga o centro e o norte do país, levando a 

confrontos as Forças do Estado e as da RENAMO durante 17 meses. Os confrontos 

cessaram, formalmente, em 5 de setembro do ano 2014 com a assinatura do Acordo de 

Cessação das Hostilidades Militares entre Afonso Dhlakama e o então Presidente 

moçambicano, Armando Guebuza. Todavia, continuam a existir focos de alguns ataques 

entre militares da RENAMO e do governo, bem como discursos belicistas que colocam o 

País em situação de insegurança, desespero, risco; a condenação dos frequentes e 

persistentes sequestros que têm vindo a assolar as principais cidades do país com 

destaque para Maputo, Matola, Beira e Nampula; o repúdio à institucionalização das 

“mordomias”, ou seja, a Lei do Estatuto, Segurança e Previdência do Deputado; e a Lei 

que estabelece os Direitos e Deveres do Presidente da República em Exercício e Após a 

Cessação de Funções, leis estas aprovadas pela Assembleia da República em 2014. 

 Como vimos, quando tratámos da origem e da história do conceito de sociedade 

civil, para os “jus naturalistas”, a sociedade civil significava uma oposição à “sociedade 

natural”
159

 sendo, no entanto, sinónimo de sociedade política, entendida como Estado. Já 

para Hegel, a sociedade civil constitui o intermédiário entre a família e o Estado. Para 

Marx, a sociedade civil corresponde à esfera de relações económicas. Para Gramsci, a 

sociedade civil é “uma categoria intermédia entre a base económica e as instituições 
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 Sociedade natural é vista como o Estado pré-estatal com a predominância de relações sociais reguladas 

por leis naturais. 
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políticas (…)” (Bobbio, 1982: 17). Deste entendimento, pode depreender-se que a 

sociedade civil seja vista como um espaço diferente do Estado, da família e do mercado. 

 A visão neoliberal do termo é a de que “o Estado e a sociedade civil constituem 

polos contrários no sentido de que uma sociedade civil forte só pode existir em conjunto 

com um Estado fraco
160

, nunca com um Estado forte
161

” (Abrahamsson & Nilton, 1998: 

94). Nesta perspetiva, e no contexto ocidental, o conceito sociedade civil é “histórica e 

funcionalmente ligado ao crescimento de forças de mercado e do sistema político (…)” 

(Abrahamsson & Nilton, 1995). Também nesta ótica neoliberal, Polany (1957) entende 

que, “por um lado, o surgimento dos movimentos sociais na Europa resultaram na 

criação da economia de mercado (…), vista numa relação dinâmica entre a luta para a 

criação de um sistema de economia de mercado, por outro lado, os movimentos sociais 

que surgiram para defender as populações e a própria sociedade de mercado livre”. 

 A sociedade civil é, por isso, tida como um “instrumento” amortecedor contra os 

efeitos negativos da economia do mercado. No entanto, ela é composta por organizações 

cujo objetivo é fazer exigências e influenciar políticas governamentais. Nesta tentativa de 

construir e solidificar a relação Estado e sociedade civil, a visão neoliberal entende que o 

Estado minimalista “é o parceiro ideal da sociedade civil, e tem uma política com o 

objectivo de enfraquecer o Estado e, por conseguinte, concentrar-se em fortalecer a 

sociedade civil” (Abrahamsson & Nilson, 1998: 95) 

 A ideia central, ou o pressuposto do pensamento acima exposto, reside no facto de 

que quanto menos responsabilidade o Estado tiver, maior será a responsabilidade da 

sociedade civil. Mas, segundo Gramsci, a sociedade civil forte é, pelo contrário, 

interpretada como a “base necessária para a legitimidade do Estado, isto é, um Estado 

forte e legitimo supõe uma Sociedade Civil forte” (Abrahamsson & Nilson, 1998: 95). A 

visão gramsciana dá uma imagem mais complexa do conceito da sociedade civil, não 

bastando apenas a soma de ONGs. Para Gramsci, a sociedade civil está associada a ideias 

e ideologias que permitem analisar e formular necessidades, bem como o conteúdo de 

exigências, que surgem dentro de movimento social
162

. 
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 Estado fraco (um Estado mais regulador do que interventivo na vida económica e social), equipara-se a 

um Estado mínimo (Lundin, 2002). 
161

 Estado forte (bastante interventivo na vida económica e social) surge como oposto do Estado fraco. Um 

Estado forte pode ser entendido como um Estado “capaz de assegurar uma administração cívica funcional e 

eficaz, prover os serviços básicos ao cidadão, protegê-los dos seus interesses, regulamentar a vida 

económica e social do País e, acima de tudo, criar condições para que a população vulnerável possa ser 

reduzida cada vez mais” (Lundin, 2002). 
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 Movimento social entendido como uma organização com uma estrutura identificável com a finalidade de 

agrupar membros em vista de defesa, exigências ou promoção de certos objetivos de caráter meramente 

social, adaptado de Guy Rocher (1989: 15). Mudança Social e Ação Histórica, Editora Presença, Lisboa. 
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 Por conseguinte, é consensual, tanto para a visão neoliberal como para a de 

Gramsci, que o conceito da sociedade civil está ligado historicamente ao surgimento e 

fortalecimento da economia de mercado. Sendo o Estado fraco, segundo o entendimento 

dos neoliberais, o que um Estado minimalista oferece é a condição básica para o 

surgimento de uma sociedade civil forte. Para Gramsci, um Estado forte é condição para a 

existência de uma sociedade civil forte e vice-versa. 

 Assim sendo, para a visão neoliberal, a sociedade civil forte é um parceiro ideal 

para o Estado minimalista, uma vez que a sua responsabilidade na intervenção nas áreas 

sociais é reduzida. Cabe à sociedade civil forte complementar ou desempenhar o antigo 

papel do Estado e, ao mesmo tempo, funcionar como um mecanismo de exigências ou 

pressão contra os males da economia do mercado. Gramsci entende a sociedade civil 

forte como uma classe dominante (grupo de elite) na sociedade em geral e capaz de 

influenciar as políticas governamentais, porque ela resulta do “jogo de interesse” das 

classes dominantes (o Estado e a sociedade civil) na sociedade. 

 Podemos assumir que uma sociedade civil forte, no entender de Gramsci, para o 

contexto moçambicano constitui uma miragem, porque se encontra ainda na sua fase 

embrionária e ainda aliada à fraqueza do Estado moçambicano. Por isso, entendemos que 

a relação entre Estado e sociedade civil, na conceção de Gramsci, ainda é inexistente. 

Para reforçar o nosso pensamento ou posição, socorremo-nos de Abrahamsson e Nilson 

que advogam que, enquanto a economia continuar dominada por princípios extra-

económicos e conservar atividades económicas informais, dificilmente vai aparecer uma 

sociedade civil moderna de carácter ocidental (Abrahamsson & Nilson, 1998: 106). 

 Uma sociedade civil é muito mais do que a soma de ONGs, muitas vezes criadas 

pelas elites urbanizadas. Ela consiste, principalmente, em ideias e pensamentos que 

interpretam e formulam as necessidades, o conteúdo e as exigências a partir do contexto 

sociopolítico da vida das comunidades. Ao criar espaço político para estas ideias se 

materializarem, o Estado reforça a sua legitimidade aos olhos da sociedade civil. 

O crescimento do fenómeno associativo, com a configuração que se conhece hoje, 

começou nos finais dos anos 1980 e princípios de 1990. O “fim” do Partido-Estado e o 

vazio criado pela ausência gradual do Estado no domínio social foram cada vez mais 

ocupados por associações e outro tipo de OSCs. Além disso, há que notar também o 

efeito decorrente da evolução das conceções liberais sobre o desenvolvimento que 

passaram a dar primazia a atores não-estatais, situação que obrigou o Estado e o sistema 

político a admitir a pluralidade de atores sociais. 



                   

                              286 

 
 

As transformações mais significativas situam-se no contexto dos problemas 

socioeconómicos e políticos que o país viveu a partir dos finais da década de 70. Entre os 

anos 1970 e 1990, assistiu-se a mudanças destacadas no que diz respeito aos regimes 

políticos em diversas partes do mundo, assinaladamente: o fim de regimes autoritários do 

Sul da França nos meados dos anos 1970, a troca das ditaduras militares por governos 

civis eleitos na América Latina, a partir dos finais dos anos 1970 e meados dos anos 

1980, a formação de 15 repúblicas pós-soviéticas em 1991, na sequência do tombo da 

URSS, a decadência de regimes de partido-único na África subsaariana e algum pendor 

de liberalização de alguns países do Médio Oriente nos anos 1990 (Carothers, 2002: 5). 

No que diz respeito a Moçambique, essas reformas políticas foram assinaladas 

basicamente pela entrada em vigor da nova Constituição da República em 1990 e pela 

cessação da Guerra Civil em 1992, culminando com a realização das primeiras eleições 

multipartidárias em 1994, o que possibilitou a abertura do espaço político e a criação de 

novas instituições. Avaliado e apreciado como caso de sucesso, por ter conseguido fazer 

a passagem não só da guerra para a paz como também de um regime de partido único 

para um regime multipartidário, Moçambique enveredou, desde os anos 1990, pelo 

processo de criação e consolidação de instituições democráticas.  

Mas, se é verdade que, no âmbito do processo de transição e consolidação 

democráticas, o país obteve alguns progressos que facilitaram a criação de espaços de 

participação para partidos políticos e OSCs, também não é menos verdade que os 

espaços criados no âmbito do processo de democratização do país estão cada vez mais 

controlados e até asfixiados pelo sistema de partido dominante. Esse controlo apresenta-

se como um desafio para o processo de consolidação da incipiente democracia, e 

consubstancia-se, entre outros aspetos, com as contínuas e sistemáticas revisões da lei 

eleitoral, com a instabilidade político-militar e das instituições da administração 

eleitoral, com a transformação de OSCs em meros espaços de consulta -  enfim, com 

uma aberta partidarização do Estado e consequente défice de inclusão sociopolítica. 

Durante o período colonial grande parte de várias OSCs estivera direta ou 

indiretamente ligada à promoção de uma cidadania crítica para o país que, muitas vezes, 

fundamentou a base da consciência crítica que proporcionou ao surgimento dos 

movimentos de libertação, com destaque para a FRELIMO. Muitas delas tinham a 

capacidade de mobilização. Havia um tipo de jornal muito atuante, o Brado Africano, que 

teve um papel determinante na formação da consciência política das elites urbanas. 
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O que aconteceu no período pós-independência é que grande parte deste tipo de 

movimentos acabou por ser marginalizada ou controlada pelas estruturas do partido 

Frelimo, o que inibiu, até certo ponto, a criação de movimentos sociais, ou OSCs que 

discutissem questões políticas, apresentassem alternativas à governação, questionassem o 

governo e removessem o mesmo caso não satisfizesse os grandes interesses do Estado: 

criação de condições de bem-estar social para todos e cada cidadão. Isso contribuiu 

imenso para o surgimento de OSCs de “yes men”
163

. 

 Para além da falta de tradição das OSCs, constata-se a existência de um corpo 

jurídico pouco desenvolvido. Após o abandono do regime socialista, Moçambique 

proclamou, na sua Constituição de 1990, o respeito de algumas liberdades fundamentais: 

Liberdade de Expressão (art.º 74)
164

, Liberdade de Associação (art.º 90)
165

 e Liberdade 

Sindical (art.º 90)
166

. Com o desenrolar dos acontecimentos sociopolíticos e económicos e 

com a eclosão da guerra civil, começa a surgir um determinado tipo de OSCs cujo papel 

era de assistencialismo, isto é, de substituir o Estado onde este não chegava para 

dar/oferecer géneros alimentícios, vestuário, insumos agrícolas. Acontece que, mais tarde, 

estas organizações foram-se extinguindo ou diminuindo e, consoante a mudança 

socioeconómica e política, por um lado, o resultado da alocação dos recursos dos 

parceiros internacionais, por outro, reajustando-se às novas dinâmicas sociais.  

 As formas organizadas da sociedade civil, reconhecidas inicialmente pela sua 

contribuição na provisão de assistência humanitária, evoluíram, nos últimos anos, para 

assumirem o papel de promotoras de desenvolvimento e participarem ativamente em 

ações de pesquisa e advocacia que visam monitorizar e influenciar políticas públicas e de 

desenvolvimento das comunidades. Para transformar organizações, que outrora estiveram 

ligadas a questões de assistencialismo em organizações que possam questionar o Estado, 

mobilizar a sociedade para um confronto de ideias até ao ponto de participarem na 

definição de políticas sociais e em processos eleitorais, leva o seu tempo em termos de 

transição, pois não é uma questão de transição institucional, mas de mentalidade. 

Como referimos, as cedências liberais sobre o desenvolvimento tinham como fim 

afastar e contornar o Estado procurando promover outro tipo de atores. Por esta via, a 

comunidade internacional providenciou parcialmente a Moçambique os recursos 
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 As que “dançam a música do sistema”, isto é, as que fazem coro com o governo! 
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 Artigo 48 na Constituição de 2004. 
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 Artigo 52 na Constituição de 2004. 
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 Artigo 86 na Constituição de 2004. 
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(informação, dinheiro e capacidades) necessários para que a sociedade civil pudesse criar 

organizações que poderiam responder às necessidades da população. 

 Não foi possível aceder a todos os entrevistados inicialmente selecionados, de 

modo particular os representantes do Estado, ao alegarem que o assunto da nossa 

investigação era assunto polémico nos dias que correm, pois, algumas vezes – como 

fizemos referência ao longo do trabalho –, as OSCs em Moçambique são vistas como 

prolongamentos dos partidos da oposição, inimigos do desenvolvimento, antipatriotas, 

ou como tendo agenda oculta, ou então, acusados de estar ao serviço da Comunidade 

Internacional. Alguns membros ou representantes do governo sugeriam que fôssemos 

contactar, apenas, as OSCs. Outros alegavam indisponibilidade devido à sobreposição de 

agenda, e prometiam marcar outro dia, mas tal nunca chegava a acontecer. Nesta senda de 

“medo” ou secretismo conseguimos efetuar três entrevistas sob a condição de não serem 

gravadas e de sigilo “confessional”! Constatamos, portanto, que a relação governo versus 

sociedade civil/OSCs é ténue e se reveste de uma sensibilidade singular por causa das 

desconfianças e acusações. 

Ao longo do processo de emergência das OSCs, surgiram dos tipos de “espaços” 

para a manifestação cívica ou social: “espaços criados”
167

 e “espaços conquistados”
168

. 

Segundo os nossos entrevistados, os espaços criados tendem a ser gradualmente 

cooptados e a ser menos eficazes, pois, por serem de iniciativa do Governo, são muitas 

vezes encarados com ceticismo pela sociedade civil, que sente que as OSCs só são 

convidadas a participar para legitimar decisões já tomadas. Quanto mais técnica e 

sofisticada se torna a participação nas políticas sociais, mais dificuldades têm as OSCs 

em participar, dada a sua falta de experiência e de recursos. A falta de informação 

atempada e de documentos de trabalho fazem com que a presença das OSCs seja de 

pouca ou nenhuma importância. Algumas OSCs exprimiram a sua preocupação com a 

pouca circulação de informação entre as próprias OSCs. E mais ainda, alguns 

entrevistados afirmam que a abertura do governo à participação da sociedade civil na 

definição e avaliação de políticas sociais depende de a questão ser ou não controversa. Se 

não for controversa, o espaço amplia-se; se for controversa, o espaço diminui. 
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 Espaços criados (“Invited Spaces”) são fóruns ou plataformas estabelecidas por iniciativa do Governo 

e/ou PDs, para os quais a Sociedade Civil é convidada para dialogar. São espaços cedidos, daí que também 

se chamem espaços fechados, quando são estritamente controlados, como são o caso de consultas 

parlamentares oficiais, ou espaços criados mais abertos, como são o caso de consultas públicas. Esse tipo 

de “espaço” é, muitas vezes, descrito como controlado “de cima”. 
168

 Espaços conquistados (“Claimed Spaces”), ao contrário dos Espaços Criados, são fóruns ou 

plataformas estabelecidas por iniciativa da Sociedade Civil. São espaços que a Sociedade Civil conquista 

por si mesma (ou “de baixo”), por exemplo, através de lobbying, campanhas, educação e ações litigiosas 

em prol do interesse público, entre outros. 
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As fraquezas identificadas pelos nossos entrevistados e informantes influentes 

confirmam as conclusões do Índice da Sociedade Civil (2007), segundo as quais a 

sociedade civil é uma estrutura fraca caracterizada por possuir poucos recursos 

financeiros e humanos. Isso reflete-se na presença física das OSCs em grupos de trabalho 

para discussão de políticas sociais, bem como na qualidade da sua participação nestes 

espaços. A falta de recursos humanos e financeiros pode ser um fator de exclusão das 

organizações que não conseguem ter acesso a aqueles recursos, e é um círculo vicioso 

precisar de recursos para ter acesso a recursos, já que só um projeto bem elaborado 

chamará a atenção dos parceiros de desenvolvimento. 

Mas a exclusão deve ser vista não só do ponto de vista da falta de recursos, mas 

também do ponto de vista da sofisticação e do caráter técnico dos fóruns de discussão de 

políticas. O isolamento geográfico das OSCs é outro fator de exclusão, porque os espaços 

para a discussão de políticas tendem a ser estabelecidos nas grandes cidades. Mesmo 

dentro das cidades nota-se alguma exclusão, pois os espaços criados encontram-se na 

maior parte dos casos em grandes centros de conferências e hotéis, ignorando a periferia. 

Enfim, um país periférico também cria (outra) periferia dentro de si. 

Por causa das limitações desses espaços formalmente instituídos para a 

participação na definição de políticas sociais, a sociedade civil procura canais de 

influência alternativos, os espaços conquistados compostos por: 

i) meios de comunicação social independentes (rádios, televisão, jornais). 

Algumas estações de rádio e canais de televisão criaram espaços dedicados a analisar 

políticas e acontecimentos políticos e a criar visibilidade; 

ii) pessoas influentes, como sejam funcionários do Partido no Poder, líderes 

tradicionais e religiosos;   

iii) participação na Presidência Aberta e Inclusiva
169

, que, embora criticada pelos 

PDs, pela comunicação social e pela Sociedade Civil, por ser orquestrada, cara e 

prejudicar o sistema de planificação local, pode ter estimulado a participação dos 

cidadãos em espaços de diálogo; 

iv) workshops promovidos a nível nacional por organizações como FDC, CIP, 

IESE, LDH, MASC, GDM, etc., caraterizadas por formação académica e reconhecidas 

pelo trabalho de documentação factual baseada em pesquisa, e também aqueles 

organizados por plataformas ou fóruns de OSCs e Comités de Desenvolvimento Local. 
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 Introduzida pelo antigo Presidente da República, Armando Emílio Guebuza, em 2005. 
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É de salientar que a existência de organizações de pesquisa, com capacidade de 

apresentar factos e documentação, é um dos fatores influentes na participação das OSCs 

na definição e avaliação de políticas sociais. A abertura e a forte liderança de certas 

figuras no meio das OSCs (Alice Mabote
170

, Carlos Nuno Castelo-Branco, Dom Dinis 

Sengulane
171

, Lourenço do Rosário
172

, Dom Jaime Pedro Gonçalves
173

, entre outros) 

também possibilitam, de certa maneira, a participação ativa na discussão de políticas 

sociais, devido à sua aceitação geral pelas OSCs e pelo governo. Mas o fraco 

desempenho, as dificuldades de acesso à informação e o mercado publicitário controlado 

pelo governo limitam o exercício de liberdades. 

As rádios comunitárias – como OSCs –, são intervenientes muito importantes na 

discussão de políticas sociais, assumindo, muitas vezes, a responsabilidade não só de 

proporcionar o acesso à informação à sociedade, mas também de criar espaço para o 

diálogo, através do jornalismo de investigação e programas abertos, em que os cidadãos 

podem exprimir-se diretamente. No entanto, as OSCs da comunicação social estão ainda 

longe de satisfazer as necessidades existentes e há um grande predomínio urbano neste 

campo. Desde 2012, estão a ser lançadas iniciativas de monitorar a corrupção e a 

execução orçamental ao nível do distrito
174

. 

Nos últimos anos, a interação mais comum entre as OSCs e o governo tem sido no 

processo de elaboração dos planos anuais provinciais e na apresentação de relatórios 

mensais e anuais de prestação de contas. São notáveis também as intervenções das OSCs 

na formação e capacitação dos Conselhos Consultivos no âmbito da gestão dos Fundos de 

Investimento de Iniciativa Local (FIIL). Em termos de consciencialização das 

comunidades sobre o seu papel na governação, a atuação das OSCs tem-se limitado, 

principalmente, à área de educação cívica e Observação Eleitoral. 

No respeitante às áreas de Transparência e Responsabilidade Financeira, bem 

como às áreas de Estado de direito, que são áreas complexas e sensíveis, elas exigem 

coragem para intervir, porque lidam com questões sobre como o poder político faz a 

planificação, a distribuição e o uso de recursos. Ademais, a análise e intervenção em 

questões de planificação e uso de recursos exigem conhecimentos e capacidades técnicas 
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especializados que a maioria das OSCs moçambicanas ainda não possui, porque a sua 

própria governação interna é financiada por recursos externos. 

Outrossim, a maioria dos gestores públicos no País considera que essas atividades 

são exclusivamente reservadas ao governo e que as informações sobre a aplicação de 

fundos públicos são confidenciais e, por isso, não podem ser partilhadas e ser objeto de 

monitoramento da parte da sociedade civil. Nota-se também uma tendência à “captura” 

pelo governo de OSCs que trabalham nesta área, o que as fragiliza nas suas intervenções 

ou coesão do grupo. Não se trata de eliminá-las, mas sim, manipulá-las, ou seja, fazer 

com que intervenham em consonância com o governo, contrariando, assim, o espírito e a 

letra do objetivo que perseguem nestas áreas de intervenção
175

. 

 A necessidade de uma cidadania ativa é o primeiro e, em muitos casos, o passo 

mais importante para a criação de regimes democráticos – e nesse caso a sociedade civil 

moçambicana se empenha sem tréguas, se bem que esse titânico esforço seja barrado por 

altos índices de analfabetismo. O aparecimento de uma cidadania cria a possibilidade de 

uma “res publica” (coisa de interesse público); um conjunto de questões de importância 

para todos cidadãos. “Esse é o passo seguinte para a formação/emergência de um regime 

democrático”, observa assim Stephen Elkin (1997) para quem o debate público oral ou 

escrito cria e reforça o senso de que há questões públicas, não apenas de interesses 

privados. A isso acrescente-se que o governo não deve ser considerado privado, porque 

envolve visivelmente todo o povo. “O exercício do poder não é espécie de assunto de 

alcova”, acrescenta Elkin (1997: 55). 

 Para Elkin (1997: 56), a próxima etapa crucial na construção de um regime 

democrático é a criação de um meio através do qual o povo possa governar. Para este 

pensador, “devem ser criadas instituições que façam pelo menos duas coisas: (1) 

expressem que existe uma ´res publica´ (coisa de interesse público) e (2) encontrem 

mecanismos para o povo governar, tomando conhecimento das suas opiniões sobre 

assuntos públicos”. Esta é a medida mais difícil de todas.   

Embora, constitucionalmente, estejamos num regime de Estado de direito 

democrático e num sistema político multipartidário, onde há espaço político de atuação 

para OSCs relativamente independentes, para partidos da oposição, bem como para a 

realização de eleições regulares, Moçambique apresenta ainda um sério défice 

democrático cristalizado numa frágil exposição de interesse dos cidadãos, que se revela 
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através de baixos níveis de participação política, de confiança dos cidadãos nas 

instituições do Estado e de um persistente fraco desempenho das instituições do Estado. 

Parafraseando Carothers (2002), Moçambique entrou igualmente numa zona política 

cinzenta e sofre, por isso,  de síndroma de pluralismo débil 
176

. 

Para além disso, a herança institucional do regime autoritário e a trajetória do 

próprio Estado de Moçambique no período pós-transição, deram origem a uma 

configuração do campo político, marcada por aquilo a que Carothers (2002) chama 

sistema de poder dominante, caraterizado pela dificuldade em distinguir o Estado do 

partido no poder. Ele acrescenta que, em sistemas de poder dominante, o Estado, 

enquanto fonte de recursos financeiros, emprego, serviços de informação pública e poder 

da polícia, é gradualmente posto ao serviço direto do partido no poder. Observa, ainda, 

que neste tipo de sistema, a longa permanência dum grupo político no poder ocasiona 

situações de corrupção de larga escala. Diz, também, que exigência de alguma abertura 

política leva a que as elites no poder sintam uma certa pressão do público (como acontece 

em Moçambique em relação às OSCs) em matéria de corrupção e abusos de poder do 

Estado, facto que, periodicamente, pode levá-las a declarar publicamente a intenção de 

combater a corrupção e reforçar o Estado de direito. Mas, é sol de pouca dura! 

 

2. Recomendações para uma Sociedade “Civil(izada)” ou (Pro)Ativa  

 Vivemos num tempo contraditório. Por um lado, um tempo de enormes avanços e 

de mudanças calamitosas, determinadas pelas chamadas revolução da informação e da 

comunicação, revolução da eletrónica, revolução da biotecnologia... Por outro, um tempo 

de preocupantes recuos, de retorno de males sociais que pareciam ultrapassados ou em 

vias de o ser, como são os casos da escravatura e do trabalho servil, das repugnantes 

desigualdades sociais que deram o nome à questão social no fim do século XIX. 

 É neste mundo globalizado onde impera o regime de acumulação do capital, que, 

no pensar de Santos (2003: 26), visa, “por um lado, dessocializar o capital, libertando-o 

dos vínculos sociais e políticos que no passado garantiram alguma distribuição social e, 

por outro lado, submeter a sociedade no seu todo à lei do valor, no pressuposto de que 

toda a atividade social se organiza melhor quando se organiza sob a forma de mercado”. 

O efeito desta dupla transformação é a extrema desigualdade na distribuição dos custos e 
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elites políticas de todos os partidos são geralmente consideradas pelos cidadãos como sendo corruptas, 

interessadas em si mesmas e ineficientes na resolução dos problemas do país. 
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das oportunidades produzidos pela globalização neoliberal no interior do sistema 

mundial, que tem tido como consequência o exponente aumento das desigualdades 

sociais entre países centrais e periféricos, entre ricos e pobres dentro do mesmo país. 

 A economia capitalista, no processo da globalização, é um imenso universo, no 

qual os países estão ligados entre si. Sayer (1991: 97) afirma que ela obriga os países a 

adaptarem-se às regras de atuação do capitalismo dentro de um sistema de relações de 

mercado. O país que a longo prazo agir contra estas normas será inevitavelmente banido 

da cena económica, tal como o trabalhador que não se adaptar às regras da empresa. 

Neste processo de acomodação, desde os princípios de 1980, a maioria dos países 

periféricos foi impelida a implementar programas de reajustamento estrutural. Os 

programas de reajustamento estrutural correspondem à eliminação do controlo de preços, 

à remoção de subsídios com base na necessidade, à privatização das indústrias estatais, à 

redução de funcionários públicos e à liberalização do comércio. 

 A implementação destas reformas económicas liberais tem um impacto negativo 

ao nível de vida da maioria da população, visto que elas foram aceites pelos PvDs como 

uma das principais condições para acordos de empréstimos com o FMI e o BM, que são 

dominados pelos EUA, pelo Canadá, pelo Japão e pelas maiores economias europeias. 

Uma situação destas põe o Estado numa posição de dependência e o seu papel na 

promoção de políticas económicas de mercado livre complica-se, ainda mais, pelas 

pressões das instituições acima mencionadas e por outros doadores particulares. 

 Comentando sobre os Programas de Ajustamento Estrutural (PAE) impostos aos 

PvDs, Mahathir (1998: 48) apud Kassotche (1999: 72) afirmou que,  

 

 “Como sempre, o Ocidente, que desde o princípio previu essas 

oportunidades [de ganhar com a globalização], fez uso das oportunidades 

que aparecem com esta nova tecnologia para seu próprio benefício. 

Percebendo que essa tecnologia havia de lhe permitir penetrar em 

fronteiras que isolam e salvaguardam as pessoas no mundo, ele criou 

novas filosofias e valores que legitimam e apoiam a sua invasão. (…) 

Globalização, um mundo sem fronteiras, liberalização, desregulação e 

liberalização são novas terminologias introduzidas pelo Ocidente. (…). 

Certamente, o Ocidente não apareceu com estes novos pensamentos para 

perder. A globalização, o mundo sem fronteiras, a liberalização são o seu 

próprio interesse”. 

 

 A natureza da globalização é complexa e a sua assimilação muda de país para país 

e de pessoa para pessoa. Tanto os adeptos quanto os opositores da globalização têm os 
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seus motivos. É verdade que o mundo está já tão fortemente interligado que nenhum país 

pode manter-se insulado. O dilema levanta-se devido à natureza da interdependência 

existente entre Países Periféricos e Centrais. A conclusão a ser tirada é que este processo 

determina antecipadamente vencedores e vencidos pela forma como está a ser conduzido. 

Nisso, Hoogvelt (1997: 129) defende que a globalização acarreta um processo de reforço 

de ligações dentro de um centro de sistema global, enquanto a sua contraparte, a ligação 

com a periferia, torna-se um processo de marginalização e exclusão, que cruza territórios 

e fronteiras nacionais em grande parte da África, da América Latina e da Ásia. Assim, os 

programas de reajustamento estrutural do Banco Muncial e do FMI têm, em muitos 

países, retirado terras das mãos dos seus donos, deixando um grande número de pessoas 

no desemprego, iradas e desesperadas. 

 Wiseman (1998: 126), por sua vez, analisando o proceder das instituições 

internacionais em relação ao Terceiro Mundo, diz que “O Banco Mundial tem funcionado 

como um exportador de capital de grandes Corporações baseadas no Norte. O FMI tem 

funcionado como um grande angariador de apostas para criar e impor uma lei 

corporativa de direitos protegendo os direitos das maiores Corporações do mundo contra 

a intrusão de pessoas, como comunidades e governos democraticamente eleitos”. 

 O comportamento, destas instituições em relação aos países do Terceiro Mundo, 

tem criado problemas muito mais graves do que aquilo que seria de esperar. Rodrick 

(1997: 1-5) nota que a globalização produz conflitos dentro e entre nações, 

comparativamente às normas domésticas e às instituições sociais que as corporizam. Ela 

cria oportunidades de comércio entre países de desiguais níveis de desenvolvimento. A 

diminuição de barreiras ao comércio e investimento realça as assimetrias entre grupos 

que podem atravessar as fronteiras (Países do Norte) e aqueles que não podem (do Sul). 

Dito doutra maneira, a atual globalização sustenta a sociedade capitalista, a qual está 

dividida em duas classes sociais: a burguesia, que detém os meios e o modo de produção 

(terra, equipamento, materiais), e o proletariado, que detém apenas a força de trabalho. 

 Wallerstein admite que o capitalismo global é obtido através do estabelecimento 

de “cadeias de mercadorias” entre os produtores da periferia e do centro. Mahathir (1998) 

apud Kassotche (1999: 76) remata dizendo que “aqueles que criaram a agitação 

financeira que estamos a enfrentar agora são como os colonialistas, que outrora nos 

colonizaram. Não pensem que o comportamento deles mudou”. 
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 Quevedo (1997: 82-83) apud Kassotche (1999) aponta algumas teses 

fundamentais na sua censura à globalização, a partir das quais se pode compreender 

melhor o real impacto deste fenómeno nos PvDs: 

 - os receios dos PvDs em relação à globalização assentam na sua condição de 

vencidos a priori do processo e no facto de que o processo de globalização parece repetir 

os passos anteriores da dominação económica e política do Ocidente; 

 - as instituições financeiras internacionais e as potências económicas dominantes 

ditam uma filosofia de desenvolvimento aos países periféricos endividados que é, na pior 

das hipóteses, entendida como um contra-desenvolvimento; 

 - já que o Estado cria um ambiente favorável para a livre expansão dos mercados e 

a competitividade nos negócios, cada vez mais a liberalização se implanta. Qualquer 

proteção que os pobres consigam do Estado é sacrificada, uma vez que as soberanas 

forças do mercado livre são colocadas em jogo. 

 Parece haver provas de que a globalização marginaliza África no seu conjunto e 

quase a totalidade dos países e dos povos da ASS (Mosca, 2004). As prioridades do 

século XXI devem concentrar-se nos problemas reais da maioria da população e do País, 

ao mesmo tempo que se introduzem mudanças estruturais que catapultem o 

desenvolvimento sustentável centrado no país e simultaneamente aberto com uma 

integração regional qualitativamente diferente e assente num regime democrático estável. 

 Para conseguir melhorias sustentadas e equitativas para toda a população, requer-

se que as políticas setoriais estejam indexadas no conjunto da política económica e não 

sejam apenas projetos setoriais, pulverizados no território e sem envolvimento das 

comunidades onde se aplicam. Há necessidade, portanto, de se enveredar por políticas de 

desenvolvimento local e endógeno. Sugere-se, assim, um modelo assente no 

desenvolvimento assente na utilização de recursos e potencialidades locais, priorizando o 

mercado interno e as necessidades básicas da maioria da população, cujo principal 

elemento estimulador é o aumento de rendimentos das famílias, adquirido através de 

medidas que concomitantemente incentivem o incremento da procura e a produção, por 

meio do aumento da produtividade e da diversificação de atividades. 

 Para se materializar este tipo de desenvolvimento (sustentável) é preciso que se 

tomem em consideração três condições fundamentais: 

 - primeiro, que exista uma ampla mobilização da população no debate e 

participação da resolução das necessidades locais, fazendo ganhar a consciência da 

construção de uma nação, onde as questões das pessoas e do país são prioritárias. Ou seja, 
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é importante que exista um projeto nacional (para o efeito sugere-se a total 

descentralização do Estado, novas formas de fazer política, sobretudo, a nível dos órgãos 

que diretamente se relacionam com as populações). Para Lula da Silva
177

, à semelhança 

do Brasil, os países devem lutar pela autonomia económica em relação aos países 

desenvolvidos, particularmente os Estados Unidos. Ele considera que a dependência 

retarda o desenvolvimento dos mais pobres. Diz ele que “O Brasil, como Moçambique e 

todos os demais países pobres e em desenvolvimento, ficava sempre na expectativa que os 

Estados Unidos e a Europa pudessem fazer o que nós mesmos teríamos que fazer. Ou 

seja, muitas vezes, nós ficávamos dependentes de que alguém no mundo desenvolvido 

viesse fazer os investimentos necessários ou viesse dar-nos aquilo que faltava” (Jornal 

«O País» 23/11/2012); 

 - segundo, é desejável que a estabilidade económica e democrática seja 

aprofundada em pactos de regime a longo prazo, que garantam a concretização de 

políticas económicas estáveis e que existam governos que agreguem as principais forças 

políticas em torno de objetivos que suplantem as questões partidárias, especialmente na 

luta contra a pobreza e a exclusão social; 

 - terceiro, é importante que a comunidade e as instituições financeiras 

internacionais concordem com modelos de desenvolvimento e de combate à pobreza e à 

exclusão social diferentes das que sugerem e que exista empenho na introdução de 

reformas nas políticas de cooperação, de financiamento e, em alguns aspetos, de política 

económica nos países desenvolvidos, como os mecanismos protecionistas e os subsídios 

que distorcem o mercado internacional (Mosca, 2005: 504). 

 Ao falar-se de desenvolvimento não se deve perder de vista o Homem, o fim e a 

razão deste desenvolvimento. É por isso que Amartya Sen (1999) define na sua obra 

“Development as Freedom”, que o “desenvolvimento é um tremendo compromisso com a 

liberdade”. O valor intrínseco à afirmação de Amartya Sen é que o Homem é a maior 

riqueza de um país. O Homem só se realiza num ambiente de liberdade. A liberdade é 

decisiva para a iniciativa individual e esta é determinante para o crescimento económico e 

o desenvolvimento social. Segundo o Relatório do Desenvolvimento Humano (RDH) de 

2005, a liberdade está no centro do desenvolvimento humano. Segundo Sen, a liberdade 

política e económica, a transparência, as oportunidades e a proteção sociais, são os pilares 

que condicionam o desenvolvimento. 
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 São necessárias políticas que gerem um crescimento sustentável, equitativo e 

democrático. É esta a razão do desenvolvimento. Desenvolvimento implica transformar 

as sociedades, melhorar a vida dos pobres, permitir que todos tenham uma hipótese de 

vencer o acesso aos cuidados de saúde, educação, alimentação. Este desenvolvimento não 

resultará se forem só uns a ditar as políticas que um país deve adotar. Assegurar a 

democraticidade da tomada de decisões implica garantir que uma vasta gama de 

economistas, responsáveis e especialistas dos PvDs se envolvam ativamente no debate. 

Implica igualmente que haja uma ampla participação, muito para além dos especialistas e 

dos políticos, ou seja a participação da sociedade civil
178

. 

 Nos PvDs são muito menos os que se beneficiam do crescimento económico; são 

muito mais, e de modos bem mais extremados, os que estão de fora, sem direitos sociais, 

com níveis de rendimentos irrisórios e sem qualquer capacidade de participação política 

consequente. Acresce que os Estados atuam, sobretudo, como instrumentos de ampliação 

e de imposição dos que estão de dentro. Estes últimos são, sobretudo, a elite, ou seja, os 

que numa fase anterior foram quadros do Partido-Estado e que, atualmente, se 

transformaram em empresários, que continuam a controlar o Estado, enquanto asseguram 

a si mesmos largos lucros no mercado. Encontram-se encaixados com a economia 

mundial, seja como participantes nos negócios, seja como seus agentes locais, e os seus 

interesses dependem largamente desta articulação.  

 No atual contexto político, teses como a desconexão das economias nacionais do 

sistema mundial (Amin, 1995), a recusa do desenvolvimento relacionada com a rejeição 

da globalização (Latouche, 2003) ou outras equivalentes não se ajustam ao quadro 

político e institucional hoje existente. Em primeiro lugar, devido ao controlo que as elites 

têm do Estado e ao forte vínculo dos seus interesses económicos com o capitalismo 

internacional. Acresce que as discordâncias existentes no plano político entre governos e 

oposições não contestam, nem se centram no atual modelo económico e na sua 

articulação com a economia mundial, pois limitam-se, quase unicamente, a uma contenda 

pela tomada das instituições e pela partilha dos benefícios obtidos através do Estado. 

Finalmente, os mais desfavorecidos – os camponeses – sem voz política nem força social, 

não têm qualquer capacidade para contrariar a situação atual. 

 Nos discursos e nas propostas, há, com regularidade, um acordo manifesto de que 

o principal objetivo das políticas de desenvolvimento deve ser o de melhorar as condições 
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de vida e de trabalho das populações mais desfavorecidas de modo que estas alcancem, 

ainda que a um nível mínimo, a satisfação das suas necessidades mais elementares e, 

assim, adquiram vitalidade e capacidade suficientes para participarem, de facto, na vida 

social e política. Sucede, no entanto, que no momento de investir e de repartir ganhos, os 

interesses instalados e o modo como se articulam com o Estado acabam por ignorar estas 

prioridades ou mesmo, como se refere adiante, por aplicar políticas que agravam ainda 

mais a vida dos mais desfavorecidos: desterritorialização, reassentamentos. 

 É hoje consensual que o desenvolvimento deve ser feito de modo endógeno, ou 

seja, agregando e tomando como agentes das iniciativas as populações locais (Cernea, 

1995). Este princípio exige, no entanto, uma explicitação adicional sobre os critérios para 

avaliar os processos a promover ou, noutros termos, qual deve ser o referencial cultural, 

social, económico dos projetos: a modernização óbvia e aparentemente indiscutível ou o 

enraizamento nas sociabilidades, hábitos, comportamentos e instituições tradicionais nas 

comunidades. O caráter endógeno do desenvolvimento não se limita a tomar as 

populações como os agentes nos processos, mas implica que estes sejam definidos em 

função dos seus quadros culturais, sociais e económicos. É aqui que a sociedade civil e 

suas organizações, como forças vivas da sociedade, são chamadas a dar o seu contributo 

na criação de melhores condições de bem-estar social, sobretudo, na criação de 

consciência de cidadania ou de sociedade “civil(izada)”/(pro)activa. 

 Recentemente, Moçambique tornou-se uma das economias de mais rápido 

crescimento no continente africano, com um crescimento médio anual do PIB de 7% 

entre 2004 e 2014
179

. Este crescimento tem sido impulsionado, em grande parte, pelos 

megaprojetos de capital intensivo e o forte desenvolvimento das indústrias extrativas. O 

tamanho total do setor extrativo (incluindo petróleo e gás) cresceu 22% em 2013. Este 

rápido crescimento deve-se principalmente a um incremento na produção de carvão, que 

aumentou para 7,5 milhões de toneladas em 2013, em comparação com 4,8% milhões de 

toneladas no ano anterior
180

. O setor extrativo atualmente responde por 5% do PIB, o que 

se prevê que aumente para 10% até 2017. 

No entanto, mesmo reconhecendo a importância da redução dos níveis de pobreza 

que continua ainda a afligir mais da metade dos moçambicanos e agravada, agora, com a 
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depreciação do metical
181

, a instabilidade político-militar, a corrupção sem tréguas... 

vários documentos, diversos analistas e muitos entrevistados têm apontado o facto de a 

maioria dos benefícios gerados pelo crescimento económico terem revertido a favor de 

poucos, o que tem conduzido ao aumento de desigualdade de renda e riqueza entre os 

moçambicanos. Estas desigualdades e desequilíbrios proporcionam, no nosso entender, o 

surgimento de situações injustas, com vantagens para certas pessoas devido ao seu status 

quo ou região de nascimento, fomentando preconceitos e práticas discriminatórias 

inclusive contra moçambicanos de certos partidos, regiões e classes sociais. 

 O país, portanto, precisa de políticas de inclusão social como meio para oferecer 

aos mais necessitados oportunidades de participação na distribuição de renda do País, 

dentro de um sistema que beneficie a todos e não somente a alguma camada da 

sociedade. Apesar da aparência de ser um estado multipartidário, na prática Moçambique 

é controlado por uma oligarquia dentro do Partido no poder que compra o apoio através 

de clientelismo, muito do qual proveniente da ajuda internacional. A tendência é para a 

centralização e consolidação de poder numa reduzida elite, que é obrigada a oferecer 

patrocínio a um vasto círculo de clientes “gananciosos”. As relações baseadas em famílias 

alargadas – e, em alguns casos, em filiações étnicas – determinam o acesso aos recursos 

do Estado e ao poder político. Por detrás disso, está um mundo nebuloso de relações 

financeiras e tráfico de influências.  

Perante esta nebulosa e deplorável situação, tem vindo a emergir um consenso 

nacional e internacional no sentido de que a melhoria da governação, da qualidade das 

políticas sociais e das capacidades e competências institucionais pode estimular um novo 

impulso de desenvolvimento com reflexos diretos na melhoria das condições de vida das 

populações. As reformas de governação – gestão das finanças públicas, gestão do setor 

público, a descentralização e anticorrupção –  têm sido executadas no quadro de uma 

assunção formal das instituições e processos próprios de regimes democráticos; mas 

interroga-se até que ponto essas reformas estão a ter repercussão no bem comum e no 

bem-estar das pessoas. É dentro deste cenário que a sociedade civil, como terceiro setor 

ou grupo de pressão e de complementaridade na organização societária atual, é chamada a 

ter um papel importante na definição, implementação e avaliação de políticas sociais.  

O relatório do Banco Mundial/2015, “Análise da Despesa Pública de 

Moçambique”, diz que o Estado dá mais aos ricos que aos pobres. O relatório mostra que 

40% da população mais pobre beneficiou menos do crescimento em relação a 20% da 
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população mais rica, nos últimos anos, situando-se ainda o crescimento dos padrões de 

consumo abaixo da média do crescimento da população global. Dados do relatório 

revelam ainda que “o acesso aos serviços públicos essenciais aumenta com a renda e os 

gastos públicos beneficiam os menos pobres”. O Banco Mundial entende que os elevados 

níveis de pobreza em Moçambique demandam focos de gastos públicos na provisão de 

serviços básicos em benefício de todos os grupos de renda. O relatório recomenda que 

“esforços para aumentar o acesso aos serviços públicos devem ser acompanhados de 

esforços para melhorar a qualidade”. 

Na mesma senda, o Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, na II 

Conferência Nórdico-Moçambicana sobre o Crescimento Inclusivo, realizada no dia 14 

de outubro de 2015 na capital do País (Maputo), afirmou que “apesar de Moçambique 

estar a registar um nível de crescimento económico robusto e sustentado nos últimos 

anos, a taxa de pobreza continua inaceitavelmente elevada”. Contudo, disse ele que “esta 

realidade não nos deve colocar numa situação de desespero. Deve-nos desafiar como 

dirigentes, como país, como sistema financeiro de um país independente para elevar os 

indicadores para um desenvolvimento económico sustentável”. 

Há um slogan comum dos dirigentes/governantes que diz que “só pode distribuir-

se o que se produz”. Isso implica, a priori, que é necessário produzir antes para distribuir 

depois, ou seja, “esperem pela justiça social até que sejamos ricos! Por isso, sujeitem-se 

aos rigores da austeridade e aos lugares naturais que a destinação social vos reservou 

desde o berço” (Carlos V. Estevão apud Casa-Nova et al, 2012: 93). É nosso entender que 

a reparação da injustiça estrutural que grassa o mundo atual não cabe apenas ao Estado, 

mas, e sobretudo, também à sociedade civil, pois, embora a política inclua o Estado, não 

se reduz a ele. A reparação das injustiças que afetam a sociedade depende do 

envolvimento ativo de todos os cidadãos, de modo especial das OSCs. 

Há várias reformas que poderiam ser implementadas e, em nossa opinião, elas 

contribuiriam grandemente para o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos processos 

democráticos no país. O equilíbrio de poder entre as principais forças políticas e atores 

sociais deve ser maior; as regras e os regulamentos devem ser aplicados de maneira justa 

e transparente; o Estado de direito deve ser respeitado, tal como os mecanismos para 

participação popular devem ser transformados em processos de consulta mais simples. 

A função das OSCs está reconhecida no PARPA II. Todavia para satisfazer com 

sucesso os direitos dos mais vulneráveis, a sociedade civil precisa de participar mais 

eficazmente nos processos políticos de tomada de decisão, a fim de contribuir cada vez 
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mais para a implementação de políticas e programas do Governo. Além disso, para as 

OSCs serem eficazes, o enfoque precisa de ser dirigido para o fortalecimento da 

capacidade institucional e organizacional das OSCs a todos os níveis. As OSCs estão 

numa fase incipiente e precisam de muito apoio para se tornarem parceiras de 

desenvolvimento de pleno direito. Por isso, os esforços de capacitação institucional 

devem ser vistos como um processo contínuo. 

 O desenvolvimento, na era da globalização, é especialmente única e 

economicamente direcionado. Ignora a dimensão social, cultural e religiosa. Em muitos 

casos, o efeito modernizante do desenvolvimento fragiliza valores culturais positivos 

relacionados com o indivíduo, a família e a sociedade; e também desconsidera a validade 

e retidão de valores religiosos no desenvolvimento económico (Quevedo, 1997: 82-83 

apud Kassotche, 1999). Para que ocorra desenvolvimento sustentável é necessário, 

portanto, que se faça um esforço articulado para mudar todo o sistema trazendo novas 

políticas públicas que afetem comunidades específicas dentro de uma mesma sociedade. 

Assim, qualquer que seja o projeto de desenvolvimento, o seu sucesso deve ser medido 

pela capacidade de se tornar um motivo para mudanças estruturais.  

 Para Kisil (2005) in Ioschpe (2005: 141), 

  

 “qualquer que seja a mudança provocada por um processo de 

desenvolvimento, ela sempre diz respeito a uma série de assuntos que 

incluem a identificação das circunstâncias e oportunidades para mudar, 

reconhecer as forças desestabilizadoras, decidir sobre a conveniência da 

mudança, organizar-se para gerir a mudança, selecionando os métodos 

apropriados para serem usados, planeando as estratégias mais eficientes e 

implementando-as com as táticas corretas”. 

 

 O desenvolvimento nunca será plenamente garantido por forças que, em grande 

medida, são automáticas e impessoais. O profissionalismo deve ser sempre acompanhado 

pela coerência moral. Desenvolvimento não se pode confundir com crescimento 

económico. O crescimento económico constitui apenas a sua condição necessária, mas 

não suficiente. Este crescimento não deve ser visto de forma isolada, pois só ganha 

relevância quando contribui para tirar as pessoas das condições de privação. Em última 

instância, o desenvolvimento depende da cultura. Não se pode limitar unicamente aos 

aspetos sociais e à sua base económica, ignorando as relações complexas entre o porvir 

da sociedade e a evolução da biosfera, ou seja, há desenvolvimento se as populações têm 
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acesso à alimentação adequada, aos recursos naturais, ao emprego e se prevalece a 

equidade. 

 

2.1. Prospectivas para a Sociedade Civil Moçambicana 

Depois do trabalho empírico que empreendemos, aliado à pesquisa teórica sobre a 

sociedade civil – sobretudo, a análise da literatura sobre a sociedade civil moçambicana –

, apercebemo-nos de que há certos fatores e certas condições que devem ser tomados em 

conta para que as OSCs sejam eficazes na participação da definição de políticas sociais, 

em geral, e de inclusão social e de desenvolvimento sustentável, em particular. 

Acreditamos que só assim se poderá superar a sua fraca credibilidade atual de que esta é 

vítima, para conquistar a confiança e a credibilidade entre os cidadãos, ou seja, contrariar 

o quadro geral da sua fraqueza.  

Vários atores entrevistados e informantes-chave deram conta de preocupações 

sobre o genuíno interesse dos decisores políticos e detentores do poder em ver a 

discussão sobre políticas sociais como instrumento para a real participação política da 

sociedade civil ou dos cidadãos. Os representantes do governo entrevistados salientaram 

também a importância de ver a discussão sobre políticas como uma interação sem 

confronto entre vários intervenientes nas políticas sociais. No meio disso tudo, constatou-

se que a discussão sobre políticas sociais é um processo em constante mudança, 

modelado pelo contexto atual, bem como pelas razões/raízes históricas, culturais e 

tradicionais. Para que a sociedade civil tenha um papel preponderante nas políticas 

sociais em geral, e nas de inclusão social e de desenvolvimento sustentável em particular, 

é importante que haja um ambiente favorável (condições formais nas quais as OSCs 

desenvolvem as suas estratégias) às ações e políticas de todos os atores de 

desenvolvimento: parceiros de desenvolvimento, governos e as próprias OSCs
182

. 

Achamos serem as seguintes algumas das condições, para além de tantas outras que 

podem existir. 

 

2.1.1. Liberdades Jurídicas/Legais, Políticas e Financeiras 

i) liberdades jurídicas/legais: um dos mais importantes fatores que propiciam a 

participação na definição de políticas sociais é o direito legal à livre associação e à 

informação, à liberdade de expressão e de participação dos cidadãos nos processos de 

governação. Os direitos de associação e de organização são amplamente garantidos pela 
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atual Constituição de 2004 e pela Lei de Associação de 1991 (Lei 8/91), o que significa 

que Moçambique fez, formalmente, progressos na garantia dos direitos de cidadania. 

É fundamental reconhecer que a lei existente deu um novo impulso ao surgimento 

de um grande número de OSCs. Há, porém, vários desafios que impedem o seu 

funcionamento e crescimento. Por lei, as OSCs são obrigadas a estar ligadas a um órgão 

do governo (a um ministério), porque o governo considera que elas são, sobretudo, 

organizações de prestações de serviços que o apoiam na execução de programas 

governamentais nos vários setores. Para obter o seu registo formal, as OSCs que 

trabalham com questões atinentes à governação estão cada vez mais pressionadas para 

ficarem ligadas a um ministério ou a um setor específico.   

Constitui também um grande problema o facto de a maioria das OSCs, 

especialmente as sediadas a nível provincial e distrital, se encontrarem longe da cidade de 

Maputo. Enfrentam inúmeras complicações burocráticas para se registarem junto do 

governo. O registo requer muito trabalho na organização dos processos de apresentação 

de documentação, o que implica, entre outras coisas, longas viagens às capitais dos 

distritos e das províncias, para além dos custos e dos atrasos que levam à desqualificação. 

A falta de conhecimento dos direitos, da legislação e dos procedimentos é um 

problema existente entre as OSCs e os funcionários públicos, o que limita a atuação das 

OSCs. Em parte, a ignorância das leis deve-se, também, ao facto de estas só estarem 

disponíveis apenas em língua portuguesa e não em línguas locais. O incumprimento e a 

ignorância das leis são caraterizados pelo sistemático desrespeito de prazos para a 

aprovação de documentos oficiais, tanto a nível nacional como a nível das províncias, 

distritos e postos administrativos
183

. 

ii) liberdades políticas: embora haja liberdade de escolha dos representantes do 

povo através de eleições legislativas e autárquicas, o sistema eleitoral reforça o poder do 

partido no governo e, por isso, o acesso dos cidadãos para influenciar a escolha dos 

representantes é fraco. A prática do governo de restringir a informação, assim como a sua 

atitude intimidadora para com as vozes críticas, constituem fatores limitadores. Nesta 

senda de fatores limitadores entra também o disfuncional sistema judicial, que oferece 

pouca proteção a cidadãos, excluídos por pertencerem a partidos da oposição. 

A participação da sociedade civil nas políticas sociais é cada vez mais dificultada 

por um ambiente político hostil e, muitas vezes, intimidatório. O exercício da liberdade 

política está muito limitado pelas ameaças feitas por autoridades governamentais, 
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situação que é agravada pelo fraco desempenho dos órgãos judiciários. A sociedade civil 

considera as instituições políticas intolerantes ao diálogo e às opiniões contrárias. A 

limitação não é legal nem formal, mas consiste antes em constrangimentos e formas de 

intimidação social e psicológica que produzem sentimentos de inibição, medo de 

represálias e desconforto emocional. Há quase total restrição ao acesso à informação, 

podendo a mesma ser verificada em relação às práticas intimidatórias utilizadas pelas 

autoridades governamentais, principalmente a nível do governo local; em consequência, 

vem aumentando o medo de as partes interessadas da sociedade civil  participarem na 

definição de políticas sociais
184

.   

Nota-se uma redução (se não mesmo inexistente separação) de espaço entre o 

Estado e o Partido no poder. Hanlon (2004) deixou claro que  

 

“a seguir às eleições de 2004 a Frelimo tratou de consolidar o seu 

poder e posição e reduzir o espaço disponível para a oposição. Há agora 

uma identificação mais próxima entre o aparelho do Estado e o partido 

dominante. Funcionários públicos e figuras da sociedade civil estão agora 

debaixo de pressão para se juntarem ao partido; (…) existem cada vez 

mais alegações de que é mais fácil obter licenças e empréstimos ou 

donativos do governo, sendo membro do partido”. 

 

Os atores da sociedade civil são frequentemente acusados de pertencer aos 

Partidos da oposição ou de estar ao serviço de agenda oculta de organizações ou países 

internacionais e, por isso mesmo, tidos como “ilegalizados”
185

. Num ambiente em que o 

mercado é dominado pela elite política do Partido no governo (FRELIMO), são raras as 

alternativas que permitem escapar à exclusão social. 

O estudo feito também constatou que muitas organizações e associações locais 

não dão prioridade a debates ou questões de caráter político, porque são pressionadas pela 

pobreza que cria problemas muito graves que exigem uma urgente resolução: a falta de 

comida, água potável, centros de saúde, acesso à educação. 

iii) liberdades financeiras: estas liberdades exercem-se principalmente através do 

acesso a fundos dos parceiros de desenvolvimento. Por conseguinte, as OSCs tendem a 

alinhar as suas atividades com as prioridades dos parceiros de desenvolvimento, ficando 

as oportunidades de implementação das suas próprias agendas relativamente limitadas. 
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 Entrevista a um jornalista da rádio comunitária em Homoine - Inhambane e a um Gestor duma OSC em 

Chimoio – Manica. Também confirmado por Forquia (2009 e 2010). 
185

 Ser “ilegalizado” pode resultar na perda de proteção policial em caso de ataques ou perda de trabalho. 

Entrevista a muitos gestores das OSCs. 
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As OSCs moçambicanas são relativamente livres de angariar fundos de várias 

fontes para tentarem alcançar os seus objetivos, mas, na prática, são influenciadas pelas 

prioridades dos seus parceiros de desenvolvimento internacionais. A forte dependência 

aos fundos dos parceiros de desenvolvimento pode significar que as OSCs tenham de 

seguir as políticas e as agendas estratégicas dos parceiros, dado que as suas atividades 

são, por necessidade, modeladas de maneira a encaixar nas prioridades dos Parceiros de 

Desenvolvimento e nos fundos disponíveis
186

. 

As OSCs, com exceção das associações de jovens, geralmente não recebem 

fundos do Estado. Os recursos atribuídos pelo Estado às OSCs, e também o alcance e a 

diversidade de organizações que realmente beneficiam desses recursos, são quase 

insignificantes: o Estado contribui com 3% dos fundos das OSCs
187

. As associações, por 

outro lado, expressam relutância em receber fundos do Estado (embora atualmente estes 

fundos não estejam para a maioria das organizações), por temerem influência nas 

políticas e nas estratégias. Curiosamente, parece haver menos relutância em receber 

fundos dos Estados estrangeiros (aliás, sobrevivem destes fundos), embora isso também 

seja reconhecido como condicionante. 

Embora haja um enquadramento jurídico-constitucional da liberdade de expressão 

e de associação, um compromisso assumido para a participação dos cidadãos na 

governação, estes elementos formais, porém, confrontam-se com uma cultura e uma 

prática que funcionam contra o exercício dessas mesmas liberdades. Por exemplo, a falta 

de acesso à informação e de conhecimento de direitos, legislação e procedimentos, no que 

diz respeito às associações, é um problema geral, especialmente para OSCs locais
188

. 

Notamos que muitas OSCs locais de pequenas dimensões não têm capacidade 

académica para lidar com questões complicadas, como monitoria do orçamento e revisões 

jurídicas, p. ex. Por outras palavras, a fraqueza financeira e o baixo nível de cidadania, 

isto é, a falta de conhecimento sobre direitos e deveres, e quadros legais e de 

funcionamento de instituições governamentais, são fatores limitadores e insustentáveis 

para que muitas OSCs possam participar ativamente na definição e avaliação de políticas 

sociais. 
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 O Censo do INE de 2003 mostrou que cerca de 70% dos fundos das OSCs provinham de PDs 

estrangeiros. 
187

 INE Censo 2003 
188

 Foi-nos comunicado que as OCBs de menores dimensões têm uma fraca noção de cidadania e têm, por 

isso, dificuldades em saber onde e como aceder a informação. Entrevista feita a um jurista e membro da 

UNAC. 
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2.1.2. Criação de Plataformas e Alianças com a Comunicação Social 

  Estas Plataformas têm em vista garantir uma diversidade de capacidades, 

propiciando uma abordagem diversificada que aproveita as capacidades dos diversos 

atores. Os fóruns da sociedade civil ao nível provincial desempenham um papel 

importante, facultando acesso à informação e proporcionando espaço para OCBs de 

menores dimensões discutirem com as autoridades locais. 

  O estabelecimento das redes de OSCs, onde podem encontrar-se com funcionários, 

resultou com um notável destaque e, consequentemente, tornou mais visível a 

importância das OSCs e influenciou a atitude do governo em relação a elas que, durante 

anos, foram consideradas hostis ao governo. Pode haver, no entanto, um risco inerente à 

“petrificação” (i.e., as plataformas deixam de ser um fórum dinâmico com participação 

ativa dos seus membros) e à cooptação dos líderes quando os fóruns/redes/coligações se 

tornam formais na sua consolidação. 

 O trabalho, através de alianças com pessoas politicamente aceites e influentes, é 

estrategicamente usado por OSCs a todos os níveis para obter acesso à influência e 

discussão sobre políticas sociais. Da mesma forma, uma liderança forte tem-se revelado 

de importância crucial, em muitos casos, já que aumenta a visibilidade das OSCs e a 

probabilidade de lhe ser prestada atenção. Os espaços conquistados podem mudar com o 

tempo e tornar-se formalizados, se a discussão for estabelecida e aceite pelo governo. 

 A colaboração com os meios de comunicação social é de extrema importância. Os 

meios de comunicação controlados pelo governo da FRELIMO não são, muitas vezes, os 

melhores parceiros para as OSCs, ao passo que as rádios comunitárias e a imprensa 

escrita independente têm respondido bem e têm, muitas vezes, tido um papel ativo na 

criação de espaço para a sociedade civil entrar na discussão de políticas sociais. 

   

2.1.3. Consolidação da Paz e da Democracia 

  No derradeiro meio século, Moçambique suportou vinte e seis anos de duas 

guerras nacionais, como fizemos menção anteriormente. Será que os moçambicanos serão 

capazes de evitar uma terceira guerra ou conflitos violentos generalizados, contrariando 

assim o adágio popular “não há duas sem três”? Ou, pelo contrário, depois das duas 

guerras já experimentadas, a terceira ainda vem aí? Esta dúvida tem sido matéria de 

consideração, direta ou indiretamente (Couto, 2009; Francisco, 2008; Macamo, 2008; 

Serra, 2003). Hoje, por causa da instabilidade político-militar que se faz sentir, parece 

estar-se à beira de uma nova guerra.  
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  Ultimamente, outros autores têm tentado lançar no ar, mas sem convicção, que o 

pior já passou. Exemplo disto é o relatório do MARP (2006: 19):  

 

 “A conjuntura nacional e regional prevalecente permite acalentar 

que o retorno à guerra em Moçambique é uma hipótese pouco provável. 

Contudo, existem no país factores de natureza político-militar e 

socioeconómica que devem ser tomadas em linha de conta na governação 

política do país para assegurar que a paz, estabilidade e segurança se 

consolidem. São exemplos desses factores, a pobreza que afecta a maioria 

da população moçambicana, o elevado custo de vida, o desemprego, a 

exclusão social e a presença de homens armados, somente para citar 

alguns”. 

 

  Volvidas duas décadas com relativa paz, acalentar esperanças é (completamente) 

insuficiente. Segundo António Francisco (2010: 87-88), o que falta ou tem evitado que 

Moçambique mergulhe num Estado Falhado são apenas três condições:   

 

 “i) O apoio financeiro massivo ao Estado pelos doadores 

internacionais; ii) o facto de a liderança política dominante não se ter 

ainda convertido numa força política intoleravelmente repressiva; uma 

espécie de ´Estado Novo´, similar ao que surgiu na Metrópole colonial nos 

anos 30 e manteve Moçambique, até 1975, sob um regime fascista, para 

além de colonial; iii) que algumas das OSCs se tenham esforçado, não 

obstante a grande fraqueza da generalidade da Sociedade Civil 

Moçambicana, em recordar que a sociedade moçambicana não deseja 

voltar a ser mergulhada em opções de violência armada, quando é 

possível escolher alternativas pacíficas, construtivas e progressivas”. 

 

  Por enquanto, as manifestações violentas em Maputo, na primeira semana de 

fevereiro de 2008, representaram simplesmente um ensaio isolado de erupção social 

violenta
189

. Nesta ótica, um dos fundamentais desafios para a sociedade civil 

moçambicana, no futuro próximo, será refletir com mais audácia, honestidade e sentido 

de responsabilidade sobre o que fazer para acautelar que a frágil democracia pluralista 

moçambicana desmorone. Se, no passado, os moçambicanos acabaram por encontrar 
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 A violência, sobretudo a violência silenciosa, tem sido dissimulada com recurso ao mito de que o povo 

moçambicano é um povo não violento, ordeiro e pacífico, não obstante ter vivido duas guerras (totalizando 

26 anos) no último meio século. “Eu penso que nunca fomos um povo pacífico”, afirma Mia Couto, 

referindo-se às manifestações de 5 de fevereiro de 2008: “Sempre vivemos com o preceito de que somos um 

povo pacífico e quando acontecem estas situações de manifestações e linchamentos ficamos muito 

admirados”. Mia Couto em primeira pessoa: Moçambicanos não são pacíficos. 

Http://manueldearaujo.blogspot.com/2008/03/mia-couto-primeira-pessoa.html. Acedido a 25/04/2012. 

http://manueldearaujo.blogspot.com/2008/03/mia-couto-primeira-pessoa.html
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solução para os conflitos violentos em que se viram mergulhados, continua a ser 

importante e válido que se esmiúce permanentemente sobre o que fazer para evitar que o 

vaticínio do famoso adágio popular, acima referido, não se materialize
190

. 

A criação de uma democracia à altura do momento histórico – uma democracia 

participada económica e politicamente, uma democracia que sai do "palácio" 

(parlamento) e entra na cultura de toda a gente – é a condição sine qua non para a 

consolidação da emergente e incipiente democracia da Pérola do Índico e não só, 

passando assim a ser uma democracia diferente, mas quotidiana e incisiva. Como refere 

Paulo Ginsborg (2008), "A democracia é um sistema político mutável e, ao mesmo tempo, 

vulnerável. Para a revitalizarmos, é, hoje, indispensável conjugar a representação e a 

participação, a economia e a política, a família e as instituições". 

Em Moçambique, a dinâmica de participação nem sempre significou verdadeira 

participação política. Os workshops tornaram-se uma doença infeciosa da indústria de 

desenvolvimento, da qual nenhum setor da sociedade escapa. Setores públicos, privados, 

ONGs (inter)nacionais e OSCs estão todos infectados pelo workshopite. Avultadas somas 

de dinheiro são empregues em workshops/seminários que têm a ver com o 

desenvolvimento, que é o discurso dominante nos dias que correm. A participação nos 

mesmos está eivada de muitos interesses obscuros, pois, muitas vezes, significa 

legitimação do consenso do discurso de desenvolvimento. É verdade que há uma abertura 

legal e institucional para a participação política como fizemos referência ao longo do 

trabalho. A Constituição de 1990 e a Constituição em vigor, Lei 8/2003, Decreto 

11/2005, Decreto 15/2000 e outros dispositivos legais são exemplos dessa abertura. 

Porém, urge melhorar o espaço de debate que realce a necessidade de se alcançar 

verdadeira e efetiva participação dos cidadãos e que contribua para a formulação de 

políticas sociais e sustentáveis e não wokshops que só são para “inglês ver” ou justificar 

fundos/dinheiro dos doadores ou parceiros de cooperação. 

Em suma, Moçambique atravessa um período de expectativas elevadas, mas com 

grandes dificuldades internas, tanto económicas, como políticas e sociais. A prática da 

governação indica uma clara priorização para o setor externo (investimento externo, 

cooperação e democracia), embora nos discursos a prioridade esteja virada para o interior 
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 As declarações do veterano de guerra, Sr. Alberto Chipande, reivindicando o direito de os antigos 

combatentes da luta armada pela independência se tornarem ricos, presumivelmente à custa do erário 

público, têm provocado reações diversas e potencialmente perigosas. Alguns jovens questionam-se se não 

deverão também recorrer a novas formas de violência armada para fazerem ouvir suas aspirações e 

preocupações causadas pela crescente desigualdade e exclusão social. 
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do País, onde é ressaltada a luta contra a pobreza (Mosca & Selemane, 2012). Para que a 

prioridade seja efetivamente virada para dentro, algumas políticas são necessárias: 

- que as decisões e procedimentos dos reassentamentos das populações sejam 

revistas de forma a assegurar que as mudanças não signifiquem piores condições de 

habitação e produção, menos acesso aos serviços públicos e aos mercados, escassas 

oportunidades de obtenção de rendimentos e menor mobilidade de pessoas e bens. A 

transferência de pessoas apenas se deve concretizar após as condições descritas estarem 

asseguradas. A negociação com as populações abrangidas deve ser feita com um maior 

equilíbrio negocial, com mais garantias e documentação dos acordos assinados pelas 

partes interessadas. Neste âmbito, a governação deve exigir responsabilidades às 

empresas mineiras; 

- proceder à monitorização, permanente e comprovadamente independente, sobre 

os efeitos ambientais, a saúde pública e, em particular, dos trabalhadores das minas. 

Reforço da capacidade das OSCs de Tete e de Moatize no que respeita à negociação, 

apoio jurídico e monitorização dos procedimentos e das ações relacionados com os 

reassentamentos, bem como dos efeitos ambientais da exploração mineira; 

- o fim do secretismo sobre os contratos, os procedimentos administrativos e 

financeiros, os processos tecnológicos e o acesso à informação, como forma de promover 

a boa governação, a transparência e a colaboração de todos os agentes da governação, das 

atividades económicas e da sociedade civil, para que a exploração dos recursos naturais 

beneficie a todos, incluindo o país, as regiões e os cidadãos, com prioridade para os 

habitantes das zonas mineiras. 

As OSCs devem receber recomendações explícitas em defesa da fortificação das 

capacidades dos cidadãos em matérias relacionadas com governação, direitos e deveres, 

bem como do aprofundamento dos valores da democracia para estancar o medo que 

carateriza a maioria dos moçambicanos. Para tal, há que saber que: “Sem organização 

não há luta, perde-se o sentido do coletivo no "salve-se quem puder", somos 

desapossados do nosso poder de cidadão. O medo, manipulado como é, corrói a ação 

democrática, torna as pessoas obedientes e assustadas” (Ana Benavente apud Casa-

Nova et al, 2012: 73). 
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2.2. Estratégias para a Eficácia da Sociedade Civil Moçambicana 

 Para além das duas condições acima descritas, as OSCs devem incrementar 

competências a dois níveis: técnicas e conceptuais. Competência técnica – capacidade e 

conhecimento necessários para levar a bom termo as tarefas. Conhecimento conceptual – 

aptidão para ver o todo e como as partes se relacionam entre si; capacidade para pensar 

estratégica e sistematicamente, e não apenas taticamente. Ambas as capacidades (técnica 

e conceptual) são habilidades potencialmente inspiradas na confiança, por espelharem 

talentos, atitudes, conhecimentos, estilo e empenho na execução dos resultados. 

 

2.2.1. Conhecimento Técnico e Conceptual 

 O conhecimento é potenciador e a sua falta é debilitadora. O conhecimento e o 

acesso à informação são poder. Sem isso, não se é, realmente, um verdadeiro cidadão. 

Sem o conhecimento da nossa cultura e da nossa história, sem informação sobre o que se 

passa – no nosso país e no resto do mundo; sem o conhecimento sobre os nossos direitos 

e deveres – acabamos, de facto, não fazendo parte da sociedade, pois resvalamos para o 

passivismo, para o inexistencialismo como cidadãos, sem controlo das nossas vidas e, 

sobretudo, sem nenhuma influência sobre os acontecimentos da nossa comunidade. 

 Todos os processos de tomada de decisão e participação política requerem 

conhecimento e informação. Sem conhecimento básico e informação correta e relevante, 

os cidadãos, e os que fazem as políticas, não podem tomar decisões sábias; os 

representantes políticos não prestam contas aos cidadãos, e estes não podem dizer aos 

seus representantes políticos como querem ser governados. Sendo assim, para potenciar 

as OSCs, é fundamental que se criem e se apoiem os canais de fontes de informação para 

se tornar e facilmente acessíveis. 

 O direito de acesso à informação pública está consagrado na Constituição da 

República (art.º 48), figurando também na Lei de Imprensa (Lei 18/91, de 10 de Agosto). 

Não realidade, porém, constatámos que o acesso à informação em matéria de governação 

(planos, orçamentos, relatórios de implementação de planos anuais e de execução 

orçamental) é ainda muito limitado. 

 No passado, as OSCs contribuíram para legitimar certas políticas do Governo e 

seus parceiros internacionais, com destaque para as seguintes:  

 i) Campanha em prol do cancelamento da dívida externa moçambicana. 

Infelizmente, após o seu cancelamento, as OSCs deixaram de exercer monitoria regular 

(excetuando casos isolados, como o CIP e alguns investigadores individuais) do uso dos 
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fundos; existem evidências de uso inapropriado ou desvios de aplicação (e.g. relatórios 

do Tribunal Administrativo; Hodges e Tibana, 2005);  

 ii) A chamada “Campanha Terra”, que constitui uma bandeira de certas OSCs que 

acreditaram que o atual modelo de Lei da Terra é adequado para defender os cidadãos e 

as comunidades rurais. Na prática, porém, existe um acelerado processo de acumulação 

de terra para fins especulativos num processo de profunda desvalorização dos ativos 

imobiliários e fundiários no mercado formal, a favor da especulação, informalização e 

acumulação improdutiva de valores. 

 Existem outras áreas onde as OSCs têm participado, em alguns casos como meras 

observadoras, noutros com fraca possibilidade de intervenção por exemplo, os chamados 

Observatórios da Pobreza e do Desenvolvimento e elaboração de políticas e visões 

nacionais (por exemplo, a Agenda 2025). Como mostram Francisco e Matter (2007), a 

participação tem acabado, em muitos casos, por servir a legitimação de políticas do 

governo, dos empresários ou dos doadores, em vez de garantir a viabilização e 

sustentabilidade do bem comum. Os problemas intimamente ligados à frágil reputação da 

sociedade civil derivam do facto de os interesses estabelecidos saírem vencedores por 

conhecerem e agirem melhor em conformidade com os seus próprios propósitos e não por 

conhecerem ou defenderem os interesses públicos melhor do que as OSCs. 

 

2.2.2. Acesso à Informação 

 Para além das estratégias acima referenciadas, tendo em conta as fragilidades dos 

partidos da oposição no exercício da monitoria e controlo do poder, e da contínua 

necessidade de satisfazer as graves carências que os cidadãos experimentam, 

principalmente nas zonas rurais, o grande desafio surge como aquele que se coloca à 

sociedade civil nesta fase histórica. O seu fortalecimento dependerá da sua capacidade de 

intervenção de uma forma adequada.  

 Há quatro séculos, Francis Bacon já exaltava o valor intrínseco da informação ao 

escrever que “informação é poder”. Nos dias de hoje, as pessoas estabelecem as suas 

relações a todos os níveis, na qual a informação se dissemina entre fronteiras e faz com 

que todas as transações necessárias se concretizem. A sociedade civil global, mais do que 

nunca, procura a todo o custo a informação, porque, afinal, estamos na era da informação. 

Uma sociedade civil sem (in)formação equipara-se a um cão-de-guarda sem dentes, a um 

camponês sem enxada, enfim, a um exército sem armas. E acaba como um barco sem 

bússola, e à deriva. A sociedade civil moçambicana, fazendo parte deste mundo 
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globalizado, necessita, mais do que nunca, de se (in)formar, pois ela desempenha um 

papel imprescindível na promoção da democracia (participativa) e na participação 

política (dos cidadãos) na vida pública. Para tal, a partilha de informação entre as 

diferentes OSCs torna-se um imperativo, pois a união faz a força. 

 

2.2.3. Pesquisa e Advocacia 

 Pesquisa, documentação, publicações, seminários, eventos, etc., são elementos 

importantes na estratégia das OSCs para melhorar o acesso à informação, criar 

transparência e criar uma base para a tomada de decisão do governo. As organizações de 

pesquisa e advocacia, principalmente em Maputo, têm trabalhado continuamente na 

apresentação de factos documentados que têm constituído uma sólida base de 

conhecimentos para a discussão sobre políticas sociais e para advocacia feita pelas OSCs. 

Exemplos disto são a documentação dos contratos dos megaprojetos que não trazem 

mais-valia para o Estado moçambicano, bem como a documentação sobre os gastos e 

execução dos orçamentos distritais. 

 Esta filosofia é um instrumento utilizado, principalmente, por organizações 

urbanas de pesquisa e advocacia, com uma boa base de factos documentados e uma rede 

alargada de contactos entre pessoas influentes na estrutura do governo (e do Partido), na 

Assembleia da República e na comunicação social. No entanto, também há líderes e 

personalidades locais influentes a serem contactados por OSCs locais para ganhar 

influência. É necessário, sim, investir na criação de capacidade de pesquisa, de monitoria 

e de advocacia. É preciso quebrar barreiras e tabus. 

 

2.2.4. Formação e Capacitação 

 A participação efetiva e eficaz das OSCs passa, necessariamente, por: 

i) capacitação institucional, com destaque para as pequenas organizações 

comunitárias locais nas zonas rurais; 

ii) capacitação dos cidadãos (formação, apoio técnico...) para que sejam os 

próprios beneficiários dos projetos a gerar “dinâmicas solidárias e de carácter 

emancipatório que visem a consciencialização, o empowerment das populações e, em 

última instância, a transformação da realidade” Raposo & Ribeiro (2003: 193); 

iii) organização de redes temáticas e estabelecimento de parcerias com organismos 

similares, nacionais e estrangeiras, na definição e gestão de projetos de intervenção 

comunitária; 
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iv) trabalho em conjunto e de forma coordenada em áreas temáticas específicas 

que podem resultar numa intervenção mais forte, sem que, contudo, cada organização 

perca a sua identidade; 

v) organização e união das OSCs, uma vez que a possibilidade de serem ouvidas 

por parte do Governo é maior; 

vi) estabelecer parcerias com academias, pois, por exemplo, o trabalho em volta 

do orçamento exige conhecimentos que escasseiam na maioria das OSCs. 

O ambiente político em Moçambique está a deteriorar-se e as vozes críticas são, 

cada vez mais, vítimas de intimidação e ameaças. A visibilidade pública, porém – através 

de ligações com indivíduos influentes selecionados ou representantes pró-OSCs do 

Partido no poder –, tem dado bons resultados. Estas parcerias são uma dimensão de 

visibilidade e de proteção, mas são também uma abordagem estratégica para reforçar a 

credibilidade e a confiança das OSCs nacionais. Muitas OSCs encaram as parcerias 

internacionais como um importante canal de acesso à informação. 

Em suma, participar, pesquisar, analisar, capacitar e coordenar, são estratégias ou 

condições sine qua non para as OSCs poderem ser (pro)ativas nas políticas sociais. 
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Conclusão 

 Em muitos aspetos, a análise, para além de levantar questões polémicas, pode ser 

considerada ela própria como polémica. A polémica como polémica não é o objetivo em 

si, mas, sim, um contributo para a criação de uma cultura de debate sobre avanços e 

constrangimentos na construção da democracia e da participação política do cidadão e da 

sociedade civil, como é/foi o caso desta pesquisa.  

 Tentativas de definir sociedade civil são sempre contestadas. Mas uma forma de 

pensar nela é em termos de atividades que são desenvolvidas por suas organizações 

(OSCs). Ou, então, aqueles grupos, networks e relações que não são organizadas ou 

geridas pelo Estado; grupos que se encontram separados do Estado, gozando de uma certa 

autonomia em relação este (Estado) e formados por membros da sociedade para proteger 

seus próprios interesses. 

 A literatura sobre a sociedade civil moçambicana pode ser vista como, mais ou 

menos, irrelevante, ou, mesmo, deficiente, dependendo dos critérios de avaliação e dos 

pressupostos da análise. Enquanto o conhecimento sobre o estado das OSCs formais, 

tanto o conhecimento quantitativo como o qualitativo aumentou abundantemente na 

última meia dúzia de anos. O mesmo não pode ser dito sobre as representações e redes da 

sociedade civil, que são informais e praticamente ignoradas, mas que, no dia-a-dia, são 

mais indispensáveis em termos de satisfação dos interesses comuns dos seus 

participantes. Há que salientar os movimentos sociais que, quando se manifestam, têm 

preocupado o Estado e, algumas vezes, obrigam-no mesmo a mudar a sua maneira de 

governar, embora tal mudança seja efémera. 

 Pelo facto de termos trabalhado com um objeto de estudo, supostamente 

emergente, confrontámo-nos com uma carência de material bibliográfico e de pesquisas 

empíricas de referência. Isso dificultou, de certo modo, o trabalho. Houve também 

dificuldades em obter informação pormenorizada dos entrevistados, motivado pelo 

secretismo que carateriza a sociedade moçambicana. 

Assiste-se hoje, no País, a um crescimento considerável da intervenção da 

sociedade civil nas políticas sociais, inclusive, em alguns casos, com algum nível de 

especialização em políticas setoriais e subsetoriais. Redes de organizações como o GDM, 

o CIP, a LDH, o IESE, etc., tornaram-se interlocutores que não podem ser ignorados pelo 

governo. Contudo, apesar de estas OSCs estarem a participar nos processos formais de 

consulta e estarem nominalmente a trabalhar de forma crescente em rede, enfrentam 

ainda grandes desafios na sua consolidação como atores preponderantes de políticas 
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sociais. Um dos desafios tem a ver com o trabalho em rede cuja gestão é tida como ainda 

fraca. O outro está relacionado com a capacidade para participar e contribuir efetivamente 

para as redes de que faz parte. 

Um dos questionamentos de muitos é se as OSCs moçambicanas são a voz do 

povo ou dos sem voz, ou, então, negócios em forma de projetos ou associações. Depende 

de cada tipo de organização e, fundamentalmente, do carácter e conteúdo de sua 

intervenção e utilidade social. Grosso modo, pode dizer-se que a maior parte delas são 

representativas, ou seja, advogam o interesse coletivo, dos seus membros e da sociedade 

no geral. São as chamadas “criadas”. Elas nascem espontaneamente e dentro da 

necessidade de resolver carências específicas sentidas por um grupo de cidadãos, uma 

comunidade ou uma região. Estas organizações são geralmente pequenas e empregam, 

muitas vezes, mão-de-obra intensiva e são carentes em recursos, em termos de 

informação, tecnologia, dinheiro e gestão. Com algum apoio, elas são suscetíveis de se 

consolidar e crescer organicamente. 

Por outro lado, podemos encontrar as “induzidas”, ou seja, as criadas com apoio 

do poder ou de pessoas com ligação com o poder politico no País, bem como pelas 

organizações e ambientes globais. Estas nascem com pompa e circunstância, aparecem 

nos headlines dos ecrãs de televisões e de jornais, e facilmente conseguem apoios de 

doadores, movimentando elevadas somas de dinheiros com que estabelecem grandes 

escritórios mobilados com equipamento ultramoderno. Estas organizações baseiam-se 

mais nas zonas urbanas e raramente se fazem sentir nas zonas rurais, onde reside a maior 

parte da população, à qual, muitas vezes, aparecem a dizer que a representam e 

defendem. Elas, publicamente, advogam pelos mais pobres, mas, na prática, vão 

resolvendo mais os seus próprios problemas, empregando familiares e amigos da sua 

liderança e atribuindo-lhes salários invejáveis comparativamente até aos pagos por 

algumas grandes empresas privadas locais. Um aspeto característico destas organizações 

é que, raramente, são geridas de forma profissional, estão sempre dependentes de 

doadores e, uma vez esgotados os fundos de ajuda, desaparecem sem deixar rastos. 

Em abono de verdade, sem complacências, a democracia moçambicana é ainda 

deficiente. É deficiente porque ela não promove a participação política popular ou 

democracia participativa. Há muita coisa que é decidida pelo executivo sem consulta 

popular e, por vezes, sem consulta ao parlamento. A adesão a organismos como a UA, 

SADC, Convénios Internacionais, etc., é, na maior parte das vezes, para o bom nome do 

País além-fronteiras. Todavia, seria útil que o executivo colhesse a opinião e o aval da 
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sociedade civil, pois a virtude da democracia consiste em argumentar e defender decisões 

de forma transparente. A nossa ordem política deve, portanto, partilhar responsabilidade 

com o indivíduo ou com a sociedade civil. Partilhar responsabilidade significa confiar nas 

pessoas, aceitar que devam ser elas a definir o que querem fazer da sua vida, encorajá-las 

a assumir a responsabilidade pelo seu bem-estar social, político e económico. 

Não gostaríamos de terminar sem pensar em voz alta sobre algo que ocorre em 

Moçambique e a olho de todo o interessado: é o facto de muitas agências estrangeiras 

atuando no país se sentirem mais confortáveis e facilmente se mostrarem disponíveis a 

apoiar as OSCs mais próximas do poder, mesmo que estas não tenham mostrado boa 

gestão em anteriores projetos, recusando tal apoio àquelas que se mostrem independentes, 

e marginalizando-as.  

É nosso entendimento e estamos convictos de que, no interesse da construção 

duma governação democrática, e da necessidade de participação de todos cidadãos nos 

esforços de criação de um Estado de bem-estar, o comportamento discriminatório acima 

referido deverá ser corrigido, para que todos os cidadãos, como está estabelecido na 

Constituição da República e nas leis avulsas, tenham os mesmos direitos e gozem das 

mesmas oportunidades e liberdades. Trata-se de um imperativo de justiça sem o qual não 

é possível garantir a sustentabilidade da paz e a coesão social.  

É preciso reformular o atual sistema económico, para que adquira uma estrutura 

tripla, que conjugue eficiência, reciprocidade e distribuição justa, de forma a que possa 

existir uma perfeita sinergia entre mercado, Estado e sociedade civil, devendo a sociedade 

civil ter preeminência em relação ao Estado e ao mercado, pois o progresso solidário e 

humanizante não será possível sem as atividades não lucrativas da sociedade civil. 

 Last but not the least, não é demais “repetir” o que dissemos ao longo do trabalho: 

em todas as democracias bem-sucedidas no mundo, a força da sociedade civil não vem do 

apadrinhamento externo que grupos de indivíduos gozam, mas sim da sua capacidade de 

articular os seus interesses por vias ou canais normais de debate político. Acreditar na 

atual sociedade civil moçambicana é extremamente arriscado, mas deixar de o fazer é 

pior ainda. A fraqueza e a falta de confiança nas OSCs podem ser alteradas, desde que se 

invista nas recomendações ou “imperativos” acima identificados. 
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I. Apêndices  
 

Projeto de Pesquisa 

 

1.  Título do Projeto 

O Papel da Sociedade Civil nas Políticas de Inclusão Social e de Desenvolvimento 

Sustentável – o Caso de Moçambique. 

 

2. Cronograma de Atividades 

 

2.1. Previsão do início do Projeto: Julho de 2011. 

 

2.2. Previsão da Duração do Projeto: Entre 24 (vinte e quatro) meses a 36 

(trinta e seis) meses. 

 

3. Pesquisa Bibliográfica e Empírica 

 Sendo a Sociologia uma ciência teórica - empírica, diferentemente da Filosofia 

que é teórica – especulativa, exige a necessidade de um field research/work constante e 

continuado para provar ou reprovar as teorias e hipóteses do Projeto de Pesquisa. Sendo 

assim, este Projeto obedecerá a duas fases: 

 - Guiado pelo pensamento “to think globally and to act locally” (S. Lash e J. Urry, 

1994), a primeira fase deste Projeto basear-se-á, primeiro, na pesquisa bibliográfica 

“Desk Research”, aqui em Portugal, onde procuraremos entender as teorias sobre a 

sociedade civil e, posteriormente, em Moçambique, onde faremos a consulta bibliográfica 

sobre a sociedade civil moçambicana e as organizações que dela fazem parte, de forma a 

saber o seu historial e o estágio atual em relação às políticas sociais, em geral, e as de 

inclusão social e de desenvolvimento sustentável, em particular. 

 - A segunda fase será a pesquisa empírica, “field research”, que será feita 

justamente em Moçambique, cujo suporte serão entrevistas semi-estruturadas, a 03 (três) 

grupos principais, nomeadamente representantes/gestores das OSCs, representantes do 

Estado/governo e beneficiários ou pessoas reassentadas/excluídas. Para além destes, 

também outros atores sociais (académicos, pesquisadores, líderes tradicionais, lideres 

religiosos, pessoas influentes) serão entrevistados. 

 Sendo o principal instrumento de pesquisa sociológica o próprio investigador, e os 

principais processamentos a presença prolongada no contexto social em estudo e o 

contacto direto, em primeira mão, com as pessoas, as situações e os acontecimentos, 
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optar-se-á também, para além das entrevistas, pelo método de observação participante e 

continuada. A conversação informal e a entrevista, em particular, são situações sociais em 

que a presença do investigador se impõe de maneira muito forte, em que o peso relativo 

ao impacto do processo social de pesquisa é muito elevado. 

 Procurar-se-á, igualmente, registar diária e sistematicamente: observações e 

informações, reflexões e teorias metodológicas, impressões e estados de espírito. A 

presença frequente do maior número possível de locais do contexto social em estudo, a 

presença repetida do maior número das atividades de todo o tipo que nele se passam, a 

permanente conversa com as pessoas que a ele pertencem são e serão as ações com 

elevado índice de inferência. 

 

4. Guião de Entrevistas 

   Este guião de entrevistas gira em torno da seguinte questão fundamental: Qual 

tem sido o papel das OSCs Organizações da Sociedade Civil) na definição de políticas 

sociais, em geral, e de inclusão social (possibilidade de redistribuição de recursos 

naturais, sociais, políticos e culturais) e de desenvolvimento sustentável (que concilia a 

eficácia económica com benefícios sociais da presente e futura gerações, através do uso 

sustentável de recursos naturais), em particular, no âmbito de democracia participativa 

(que advoga que a legitimidade das decisões políticas advém de processos de discussão 

que, orientados pelos princípios da inclusão, do pluralismo, da igualdade participativa, da 

autonomia e da justiça social, conferem um reordenamento na lógica de poder político 

tradicional) e a relação que estas (OSCs) têm com as instituições do Estado – o caso de 

Moçambique. 

 

4.1. Guião a Gestores/Representantes das OSCs Moçambicanas 

 Este contacto visa facultar uma entrevista sobre o papel das OSCs nas políticas de 

inclusão social e de desenvolvimento sustentável, no contexto de uma investigação para 

uma tese de doutoramento, para a qual nos interessa saber qual – no âmbito da 

democracia participativa e boa governação – tem sido o papel exercido por estas 

organizações, num mundo onde impera o mercado e o Estado (social) vai perdendo 

forças. Neste contexto, surge como forma de contribuir para a criação de condiçoes de 

bem-estar socioeconómico e político de Moçambique, em geral, e dos moçambicanos, em 

particular, na pressão ao Estado a cumprir com os seus deveres, por um lado, e na 

complementaridade como terceiro setor na organização societal.  
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4.1.1. Identificação do Entrevistado: 

1. Profissão/Atividade/Ocupação na Organização (facultativo) 

 

4.1.2. Caraterização da Organização: 

1.  Qual é a denominação oficial da organização e quais são os objetivos, as 

prioridades e as áreas de sua intervenção? 

2. Os membros da organização recebem alguma formação especial ou treino 

que os prepara para melhor exercer o seu papel na organização? 

3. Como é que a organização obtém recursos para a sua sustentabilidade e 

que estratégias usa para alcançar os objetivos traçados? 

4. Quais são os problemas que a organização enfrenta na prossecução dos 

objetivos: financeiros, legais, institucionais…? 

5. Até que ponto as OSCs usam redes de cooperação com outras OSCs como 

parte de suas estratégias? 

6. Há alguma vantagem em ter plataformas conjuntas de OSCs ou isso dilui o 

seu impacto na definição das agendas? 

7. Quais são os fatores favoráveis e desfavoráveis que afetam a pertinência e 

a eficácia das OSCs na definição de políticas sociais? 

 

4.1.3. Perceção da Situação Sociopolítica e Económica 

1.  Segundo alguns estudos, o diálogo entre o governo e as OSCs na 

definição de políticas sociais é amorfo. Qual é o seu comentário? 

2. Na mesma linha, diz-se que o governo aceita facilmente atividades das 

OSCs de caris social, mas, com relação às de caris político, mostra-se reservado. 

Concorda? Qual é a sua perceção? 

3. Segundo o estudo sobre o Índice da Sociedade Civil Moçambicana (2007), 

as OSCs são frágeis no que diz respeito à monitoria das ações do Governo. Concorda? Se 

sim, concretamente, a que se deve: 

 Fragilidade institucional (baixo nível de qualificação do pessoal) ou 

constrangimento político? 

 Razão histórica (colonialismo, guerra civil, regime socialista, mono-partidarismo, 

hegemonia partidária)?   

 Dependência financeira para com os doadores, “dançando a música dos doadores” 

(prioridades dos doadores)? 
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4.1.4. Relação OSCs e Instituições do Estado/Partido no Poder 

1.  Em que medida as OSCs participam na implementação da democracia 

(associativa/participativa/substantiva) para minorar os efeitos perversos do atual sistema 

democrático em Moçambique caraterizado pela partidarização do Estado? 

2. Que mediações e mecanismos tornam possível a participação das OSCs na 

definição de políticas sociais? 

3. Será que as OSCs gozam de liberdade legal, política e financeira na 

prossecução das suas atividades? 

4. Segundo alguns académicos, ativistas sociais e analistas políticos, a 

relação governo versus OSCs na história do País foi sempre marcada pela natureza de 

exercício de poder (a participação associativa controlada pelo Partido e a economia pelo 

Estado). Hoje, num Estado, formalmente, de direito democrático, qual é o ponto de 

situação? 

5. Os megaprojetos preocupam os moçambicanos, pois, se não forem usados 

de modo sustentável, podem transformar-se em megaproblemas. Qual tem sido o 

posicionamento das OSCs fase a isso? 

6. O que é que as OSCs têm feito em prol da boa governação? 

7. A Lei de Terra, atinente ao DUAT (Direito de Uso e Aproveitamento de 

Terra) no seu artigo 10, dá a posse de terra às comunidades locais. O que é que as OSCs 

fazem para que estas comunidades locais a possuam e sejam capazes de explorá-la para o 

seu benefício face à proliferação das Corporações Multinacionais interessadas no DUAT? 

8. Segundo o Convénio da OIT, a implementação de qualquer tipo de projeto, 

em qualquer parte do mundo, deve assegurar a participação ativa dos cidadãos ou das 

comunidades visadas no tocante à conceção, avaliação e execução. Dentro disso tudo, 

qual tem sido a posição das OSCs face à desterritorialização das populações pelas 

mineradoras Vale e Rio Tinto e pelo Projeto ProSavana entre outras? 

9. A Human Rights Watch, no seu Relatório “O que é uma casa sem 

alimentos, 2013”, diz que os investimentos no setor do carvão das mineradoras Vale e Rio 

Tinto em Tete, estão a dificultar as populações o acesso a alimentação, água, trabalho.... 

Qual é o posicionamento das OSCs de Tete face a este cenário de exclusão social? 

10. O Projeto Chinês WAMBAO Agriculture desalojou 80 mil famílias no Vale 

do Limpopo para explorar, durante 50 anos 20 mil hectares. Qual foi a reação das OSCs 

ou do FONGA face a esta desterritorialização/injustiça? 
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11. É consensual entre as OSCs dos países africanos onde decorre a 

exploração dos recursos naturais, com especial destaque para os minerais, que, longe de 

serem uma bênção se transformam em maldição devido a esquemas de corrupção e falta 

de transparência. Qual tem sido a posição das OSCs face a este preocupante cenário? 

 

4.1.5. Relação OSCs e Doadores/Parceiros de Desenvolvimento (PDs) 

1.  Qual é o grau de autonomia/independência da organização face aos 

doadores/parceiros de desenvolvimento (PDs)? 

2. Será que as estratégias dos PDs respondem às prioridades das OSCs? 

3. Há alguma vantagem em ter plataformas conjuntas com as ONGIs ou isso 

dilui o seu impacto na definição de agenda ou prossecução dos objetivos das OSCs? 

 

4.1.6. OSCs face à Globalização 

1.  Qual tem sido o papel das OSCs para ajudar os excluídos em relação à 

Globalização Excludente (a que traz a dilatação exuberante do fosso entre ricos e pobres, 

ou, desigualdades sociais acentuadas)? 

2. Diante da perda de soberania do Estado-nação, com os processos de 

exploração por parte das multinacionais (mercados financeiros, megaprojetos) e com a 

inoperância das Nações Unidas (que se limitam a observar o princípio de igualdade 

formal dos Estados, mas que são incapazes de travar certas situações provocadas por 

alguns países centrais), o que é que as OSCs têm feito para defender o cidadão vítima das 

consequências da tal falta de soberania do Estado-Nação? 

 

4.2. Guião aos Representantes do Governo/Estado 

Este contacto visa facultar uma entrevista sobre o papel das OSCs nas políticas de 

inclusão social e de desenvolvimento sustentável, no contexto de uma investigação para 

uma tese de doutoramento, para a qual nos interessa saber qual – no âmbito da 

democracia – tem sido o papel exercido por estas organizações. Queremos perceber se 

elas são mais-valia ou entrave para o Estado – atendendo que são grupo de pressão e de 

complementaridade das ações do Estado – na prossecução da sua função de criação de 

condições de bem-estar socioecónomico e político de Moçambique, em geral, e dos 

moçambicanos, em particular.   
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4.2.1. Identificação do Entrevistado: 

1.  Denominação da Instituição que representa 

2. Profissão/Cargo que ocupa na Instituição (facultativo) 

 

4.2.2. Perceção sobre OSCs: 

1.  Que relação existe entre a instituição que representa e as OSCs no atinente 

à cooperação na definição de políticas sociais? 

2. Quais são as provas de que as OSCs participam ou não na definição ou 

formulação de políticas de inclusão social e de desenvolvimento sustentável? 

3. Quais são as (des)vantagens da participação destas organizações na 

definição de tais políticas (sociais) no âmbito da democracia participativa? 

4. Nos dias que correm, quando se fala de desenvolvimento socioeconómico, 

um dos parceiros do governo, para além do mercado, são as OSCs. Qual tem sido o 

impacto das OSCs no processo de desenvolvimento socioeconómico e político do país? 

5. Muitas vezes, alguns representantes do Partido no governo dizem que as 

OSCs, são o prolongamento dos partidos da oposição e, por via disso, obstáculo para 

implementação de políticas sociais. Que diz, quanto a essa perceção?  

6. Neste mesmo diapasão, qual é o ponto de situação no concernente à 

relação poder pnstituído (governo/Partido no poder) e as OSCs? É de complementaridade 

(concordante), ou de divergência (conflituosa)? 

7. Algumas pessoas consideram as OSCs como negócios, através de projetos, 

e não como vozes do povo ou parceiros do desenvolvimento ou de definição de políticas 

sociais. Que tem a dizer a este respeito? 

8. Alguns estudos e algumas vozes afirmam que, com a fraqueza ou ausência 

da representação do Estado, são as OSCs locais em colaboração com ONG(D)s 

internacionais, que preenchem o vazio do poder em muitas comunidades, através de 

serviços básicos (água, educação, saneamento, assistência social, conservação do meio 

ambiente). Qual é o seu ponto de vista? 

 

4.3. Guião de Entrevistas às Populações Reassentadas/Excluídas 

Estamos a contactá-lo/a para nos facultar uma entrevista no contexto de uma 

investigação para uma tese de doutoramento, para a qual nos interessa saber qual – no 

âmbito da democracia participativa – tem sido o papel exercido pelas OSCs, num mundo 

onde impera o mercado e o Estado (social) vai perdendo forças, por forma a garantir a 



                   

                              347 

 
 

criação de condições de bem-estar socioecónomico e político de Moçambique, em geral, 

e dos moçambicanos, em especial, no surgimento das CMNs que, vezes sem conta, 

ocupam espaços dos cidadãos moçambicanos.   

 

4.3.1  Identificação do Entrevistado 

1) Cargo que ocupa na Comunidade (facultativo) 

 

4.3.2. Perceção sobre as Empresas Mineiras, OSCs e Governo 

 

1) Como tem sido a vossa relação com a empresa? 

 

2) Quais foram/são os principais problemas com os reassentamentos? 

 

3) Há aspetos culturais/tradicionais que não foram respeitados durante o 

reassentamento? Quais, por exemplo? 

 

4) Que tipo de ações o Governo/Estado deveria desenvolver em defesa dos 

interesses da população? 

 

5) Como está a questão de terra (conflito de terra)? Como eram as vossas 

machambas (extensão e fertilidade) antes do reassentamento e como são agora? 

 

6) A que distância ficava(m) do mercado, da zona de pastagem, do posto de saúde, 

das escolas e das fontes de água (fontenária)? E agora? 

 

7) Que relação tem com as OSCs? Que trabalho tem feito as OSCs? 

 

8) O que gostariam que OSCs e/ou o Governo fizesse(m) para o bem da 

comunidade/Reassentados? 
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4.4. Guião de Entrevista ao Grupo Focal em Mwaladzi  

Estamos a contactar-vos para nos facultarem uma entrevista no contexto de uma 

investigação para uma tese de doutoramento, para a qual nos interessa saber qual tem sido 

a vossa relação com as CMNs que aqui passa(ra)m e qual tem sido a posição, ou, o papel 

do governo atendendo que, por aquilo que se diz, a vossa vida não tem sido fácil. 

Gostávamos, ainda, saber que apoio tem recebido de OSCs.   

 

1) Como está acautelada a questão de água para o consumo e para a agricultura e 

pecuária já que não tem aqui um rio como era em Benga? 

 

2) No que diz respeito a alimentação, como tem sido o cenário, uma vez que nao 

tem machamba por perto como era onde viviam? 

 

3) Como tem sido a vossa sobrevivência, atendendo que não possuem rio por perto 

e as machambas ficam distantes? Tem alguma facilidade de emprego na 

empresa? 

 

4) Como é que lidam com a vossa espiritualidade, isto é, onde fazem as cerimónias 

tradicionais, prestam culto a Deus ou/e antempassados e enterram os defuntos? 

 

5) A que se deve o abandono de algumas casas ou/e ausência de algumas pessoas? 

 

6) Como se sentem com a mudança, ou, venda da mina (de Rio Tinto) para a 

ICVL? Acham que a nova empresa vai cumprir com o acordo feito com a 

anterior? 

 

7) Quem vos apoia na resolução dos diferendos que enfrentam com a empresa: os 

líderes comunitários, o governo ou as OSCs? 

 

8) Que coisas boas a empresa (Rio Tinto) terá feito até agora? 
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II. Anexos 

 

Anexo 1. Carta Reivindicativa de algumas OSCs e do CODEZA – Tete 
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Anexo 2. Carta Reivindicativa do FONGA/Observatório Eleitoral – Gaza 
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Anexo 3. Repúdio ao ProSavana 

 

 



                   

                              360 

 
 

  



                   

                              361 

 
 

  



                                                 362 

 
 

 

Cronograma das Atividades 2011 2012 2013 2014 2015 

      

A) Fase Exploratória - Técnicas de 
Recolha de Informação 

                                       

1. Recolha de fontes documentais e 
estatísticas 

                                       

2. Recolha bibliográfica 
                                       

3. Contatos exploratórios com 
agentes sociais, Académicos, 

Representantes do Governo e das 
OSCs. 

                                       

4. Elaboração de Entrevistas semi-
diretas/estruturadas 

                                       

B) Fase Principal do Projecto - 
Recolha e Tratamento de Dados 

                                       

1. Realização de Entrevistas aos 
Interlocutores acima mencionados e 

Observação Participante 

                                       

2. Processamento e Análise de os 
Dados recolhidos 

                                       

3. Problematização Teórica                                        

4. Redacção Inicial do Relatório 
                                       

5. Correção do Relatório Inicial 
                                       

6. Redação do Relatório Final 
 

                                       

7. Correção do Relatório Final 
                                       

C) Elaboração e entrega de Relatório 
Final – Tese de Doutoramento 

                                       

 III. Cronograma de Atividades 


