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RESPOSTA AO EXTREMISMO VIOLENTO NO NORTE DE MOÇAMBIQUE NA 

PERSPECTIVA DO NEXO HUMANITÁRIO, DESENVOLVIMENTO E PAZ 

Harmonização, Coerência e Complementaridade?  

Pemba Express Hotel, 23 de Novembro de 2022 

Cidade de Pemba, Cabo Delgado 

14h00 – 16h30 

I. Contextualização 

Os ataques protagonizados pelos grupos extremistas violentos no Norte de Moçambique 

entraram no seu sexto ano em Outubro de 2022, tornando-se assim um conflito de longa 

duração. Ao longo deste período, a violência armada em Cabo Delgado causou várias 

crises, de segurança, humanitária e de desenvolvimento. 

Desde a emergência dos ataques, tem havido esforço do Governo para resposta ao 

conflito. Nos primeiros anos (2017 a 2019), a resposta do Governo foi 

predominantemente militar, destacando contingentes policiais e militares para o terreno 

para conter ou tentar parar com os ataques (ISS, 2021)1. Nesta fase, o Governo prestou 

pouca atenção para a resposta humanitária e de desenvolvimento, o que levantou críticas 

de diversas entidades de defesa dos direitos humanos nacionais (CDD, 2021)2 e 

internacionais3. 

A partir de 2020 houve maior empenho do Governo, parceiros de cooperação e de 

desenvolvimento, organizações da sociedade civil e religiosas, na prestação de assistência 

humanitária às vítimas dos ataques, culminando com a abertura dos primeiros centros de 

acomodação de deslocados do conflito e prestação de assistência de emergência às 

                                                           
1 ISS (2021). Will foreign intervention end terrorism in Cabo Delgado? Policy Brief. Disponível em 
https://issafrica.org/research/policy-brief/will-foreign-intervention-end-terrorism-in-cabo-delgado 

[Consultado a 3 de Setembro de 2022] 
2 CDD (2021). Situação humanitária em Cabo Delgado: milhares de deslocados continuam sem assistência e apoio 
do Governo e das agências internacionais. Política Moçambicana.Dosponível em https://cddmoz.org/situacao-
humanitaria-em-cabo-delgado-milhares-de-deslocados-continuam-sem-assistencia-e-apoio-do-governo-e-das-
agencias-internacionais/ (Consultado a 23 de Outubro de 2022) 
3Deutsche Welle (2022). "A situação humanitária piorou em Cabo Delgado". Dosponível em 
https://www.dw.com/pt-002/a-situação-humanitária-piorou-em-cabo-delgado/a-60406446 (Consultado a 23 de 

Outubro de 2022) 

https://issafrica.org/research/policy-brief/will-foreign-intervention-end-terrorism-in-cabo-delgado
https://cddmoz.org/situacao-humanitaria-em-cabo-delgado-milhares-de-deslocados-continuam-sem-assistencia-e-apoio-do-governo-e-das-agencias-internacionais/
https://cddmoz.org/situacao-humanitaria-em-cabo-delgado-milhares-de-deslocados-continuam-sem-assistencia-e-apoio-do-governo-e-das-agencias-internacionais/
https://cddmoz.org/situacao-humanitaria-em-cabo-delgado-milhares-de-deslocados-continuam-sem-assistencia-e-apoio-do-governo-e-das-agencias-internacionais/
https://www.dw.com/pt-002/a-situação-humanitária-piorou-em-cabo-delgado/a-60406446
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vítimas4. Surgiram também as primeiras iniciativas estruturadas pelo Governo para o 

sector do desenvolvimento, como a criação da Agência de Desenvolvimento Integrado do 

Norte (ADIN) e aprovação do Plano de Reconstrução de Cabo Delgado (PRCD)5.  

Desde a década de 1980 que está na agenda internacional vincular a ajuda humanitária 

à cooperação para o desenvolvimento, em contextos como o de Cabo Delgado, onde 

conflitos coexistem com fragilidades de um Estado, cujo governo não consegue prover 

os serviços básicos à maioria das suas populações, incluindo direitos a serviços básicos, 

justiça e segurança.  

Mais conhecido na sigla inglesa LRRD (linking relief, rehabilitation and development), é 

um modelo desenvolvido como uma resposta à lacuna de financiamento identificada entre 

operações de assistência à emergência e os projectos de desenvolvimento de longo prazo 

após desastres (Ramet, 2012)6. 

A abordagem LRRD evoluiu, integrando também a componente de paz e segurança, à 

assistência humanitária e ajuda ao desenvolvimento, ficando conhecido como Triple 

Nexus, igualmente denominado HDP – Humanitarian-Development-Peacebuilding 

(humanitário, desenvolvimento e paz). Refere-se especificamente aos esforços de 

trabalhar em conjunto nestes sectores para atender de forma mais eficaz às necessidades 

das pessoas, mitigar riscos e vulnerabilidades e avançar em direcção a uma paz 

sustentável (Nguya, 2020)7.   

Portanto, a resposta ao conflito de Cabo Delgado surge num contexto em que os 

principais actores, sejam governamentais, das Nações Unidas e das ONGs, 

comprometeram-se a trabalhar na abordagem de complementaridade e coordenação 

humanitário, desenvolvimento e paz.  

                                                           
4DW (2020). Cabo Delgado: Governo cria aldeia para deslocados em Metuge. Disponível em 

https://www.dw.com/pt-002/cabo-delgado-governo-cria-aldeia-para-deslocados-em-metuge/av-
54851041 [Consultado a 3 de Setembro de 2022] 
5Rádio Moçambique (2021). Governo aprova Plano de Reconstrução da província de Cabo Delgado. 
Disponível em https://www.rm.co.mz/governo-aprova-plano-de-reconstrucao-da-provincia-de-cabo-

delgado/  [consultado a 09 de Novembro de 2022] 
6 Ramet, V. (2012). Linking relief, rehabilitation and development: Towards more effective aid. Policy 
Briefing. European Parliament Directorate-General for External Policies. Disponível em 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/briefing_note/join/2012/491435/EXPO-
DEVE_SP(2012)491435_EN.pdf [consultado a 09 de Novembro de 2022]  
7 Nguya, G. (2020). The Triple Nexus (H-D-P) and Implications for Durable Solutions to Internal 

Displacement. International Institute of Social Studies (ISS), Erasmus University Rotterdam. Disponível em 

https://www.un.org/internal-displacement-panel/sites/www.un.org.internal-displacement-

panel/files/idrp_hlp_submission_ws3_triple_nexus.pdf [consultado a 09 de Novembro de 2022] 

https://www.dw.com/pt-002/cabo-delgado-governo-cria-aldeia-para-deslocados-em-metuge/av-54851041
https://www.dw.com/pt-002/cabo-delgado-governo-cria-aldeia-para-deslocados-em-metuge/av-54851041
https://www.rm.co.mz/governo-aprova-plano-de-reconstrucao-da-provincia-de-cabo-delgado/
https://www.rm.co.mz/governo-aprova-plano-de-reconstrucao-da-provincia-de-cabo-delgado/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/briefing_note/join/2012/491435/EXPO-DEVE_SP(2012)491435_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/briefing_note/join/2012/491435/EXPO-DEVE_SP(2012)491435_EN.pdf
https://www.un.org/internal-displacement-panel/sites/www.un.org.internal-displacement-panel/files/idrp_hlp_submission_ws3_triple_nexus.pdf
https://www.un.org/internal-displacement-panel/sites/www.un.org.internal-displacement-panel/files/idrp_hlp_submission_ws3_triple_nexus.pdf
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O Centro para Democracia e Desenvolvimento (CDD) tem acompanhado e abordado com 

maior interesse a evolução do conflito em Cabo Delgado e como a abordagem adoptada 

pelo Governo pode trazer resultados para que o conflito não se torne intratável, focando 

sempre na abordagem do Triplo Nexus como uma metodologia eficaz para abordar o 

conflito no norte de Moçambique. É neste âmbito que o CDD organiza este seminário 

para fazer o lançamento do Estudo sobre a Resposta ao Extremismo Violento no Norte 

de Moçambique na perspectiva do nexo humanitário, desenvolvimento e construção da 

paz. 

II. Objectivos 

A Conferência tem o objectivo de apresentar e debater os resultados de estudo realizado 

pelo CDD de análise critica da harmonização, coerência e complementaridade entre os 

sectores Humanitário, Desenvolvimento e Paz na resposta ao extremismo violento em 

Cabo Delgado.  

De forma específica, o estudo identificou os principais actores engajados na resposta ao 

extremismo violento em Cabo Delgado, trabalhando nos sectores humanitário, de 

desenvolvimento e de paz. Mapeou os desafios que enfrentam na coordenação, coerência 

e complementaridade entre os três sectores (HDP) e formulou recomendações para os 

principais actores que actuam nestes sectores. 

III. Formato e Participantes  

A conferência será híbrida, presencial, na sala de Conferências do Pemba Express Hotel, 

na Cidade de Pemba, Cabo Delgado e com transmissaõ em directo nas plataformas 

digitais do CDD e vai reunir os principais actores dos sectores humanitário, de 

desenvolvimento e de paz a actuar em Cabo Delgado na resposta ao extremismo violento. 

 

 

 

 

 

Agenda 
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IV. Programa 

 

 

14h00 – 14h30 Chegada e Registo dos Participantes 

14h30 – 14h45 Contextualização e Notas de Boas–Vindas 

 Professor Adriano Nuvunga – Director Executivo do 

CDD 

14h45 – 15h00 Notas de Abertura 

 Professor Catedrático Armindo Ngunga – Presidente 

da ADIN  

 Dr. Romão Xavier – Director da Oxfam  

15h00 – 15h30 Apresentaçao dos Resultados do Estudo Sobre a 

Resposta ao Extremismo Violento no Norte De 

Moçambique na Perspectiva do Nexo Humanitário, 

Desenvolvimento e Paz 

 Professor Adriano Nuvunga – Director Executivo do 

CDD 

15h30 – 16h15 Debate 

 Moderação – Prof. da FGTI - UCM; 

 Todos 

16h15 – 16h30 Foto de Família  

 Todos 

Networking & Café 


