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A deslocação do chefe da diploma-
cia portuguesa a Maputo surge 
na sequência do pedido que o 

Governo de Moçambique dirigiu à União 
Europeia (UE), em Setembro de 2020, re-
lativo à situação de segurança na Província 
de Cabo Delgado. 

Através de uma carta assinada pela Mi-
nistra dos Negócios Estrangeiros e Coo-
peração, Verónica Macamo, o Governo so-
licitou à União Europeia apoio na área de 
treinamento especializado para o comba-
te ao terrorismo e insurgência, através de 
(i) formação, (ii) logística para as forças de 

combate ao terrorismo; (iii) equipamento 
de assistência médica em zonas de com-
bate e capacitação técnica de pessoal.

Em resposta, a União Europeia anunciou 
no dia 15 de Dezembro uma missão para 
Moçambique com objectivo de discutir 
com as autoridades de Maputo as melho-
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Chefe da diplomacia portuguesa 
lidera delegação europeia 
que chega hoje a Maputo para 
discutir Cabo Delgado

FINALMENTE, GOVERNO AUTORIZA MISSÃO DA UE

Em representação do Alto Representante da União Europeia para a Política Externa, Josep Borrell, 
o ministro português de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, chega hoje a 
Maputo para contactos políticos de alto nível com as autoridades moçambicanas.
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Comissão Episcopal de Justiça 
e Paz, Igreja Católica  

res formas de apoiar na luta contra o ex-
tremismo violento em Cabo Delgado. Mas 
a missão estava dependente da autoriza-
ção do Governo de Moçambique. Aliás, 
na semana passada o Alto Representante 
da União Europeia para a Política Externa 
afirmou que a missão estava preparada 
para viajar a Moçambique na terça-feira 
(hoje), estando dependendo da autoriza-
ção do Executivo de Filipe Nyusi.

Ao fim da tarde de ontem, a Delegação 
da União Europeia em Moçambique anun-
ciou, através de uma nota de imprensa, a 

chegada da missão liderada pelo Ministro 
de Estado e dos Negócios Estrangeiros 
de Portugal, Augusto Santos Silva. Integra 
a missão a Directora do Serviço Europeu 
de Acção Externa para África, a diplomata 
portuguesa Rita Laranjinha. A missão da 
União Europeia deverá deslocar-se a Cabo 
Delgado, província palco de extremismo 
violento que causou uma das piores crises 
humanitárias, com duas mil pessoas mor-
tas e perto de 600 mil forçadas a abando-
nar as suas casas.

A missão da União Europeia chega a 

Moçambique poucos dias depois de Fili-
pe Nyusi ter operado mudanças nas FDS, 
nomeando Eugénio Mussa para Chefe 
de Estado-Maior General das FADM, em 
substituição de Lázaro Menete – que per-
maneceu no cargo durante três anos. O 
General do Exército Eugénio Mussa foi 
também indicado para comandar as ope-
rações em Cabo Delgado, uma decisão 
que mostra a mudança de abordagem do 
conflito por parte de Filipe Nyusi, ele que 
desde Outubro de 2017 sempre apostou 
na Polícia e não nas FADM.

Exigências do Parlamento Europeu sobre direitos humanos 

O Governo de Filipe Nyusi não está in-
teressado na intervenção de forças es-
trangeiras – quer seja de potências inter-
nacionais ou de organismos multilaterais 
- no conflito de Cabo de Delgado, bem 
como em abrir as portas para possível in-
vestigação das alegações de violação dos 
direitos humanos por parte das Forças de 
Defesa e Segurança. Isso pode explicar a 
demora de Maputo em autorizar a entrada 
da missão da União Europeia.

Em Setembro último, o Parlamento Euro-
peu defendeu que o Governo devia lançar 
uma investigação independente e impar-
cial às alegações de violação dos direitos 
humanos em Cabo Delgado, lembrando 
que Moçambique é parte do Pacto Inter-
nacional dos Direitos Civis e Políticos, da 
Carta Africana dos Direitos do Homem e 
dos Povos e da Convenção das Nações 
Unidas contra a Tortura, instrumentos que 
proíbem a tortura e outros maus tratos e a 
privação arbitrária da vida.

Na Resolução de 17 de Setembro de 
2020 sobre a situação humanitária em 
Moçambique, os parlamentares europeus 
anotaram que as FDS responderam com 
violência desproporcionada, por vezes em 
violação dos compromissos internacionais 
em matéria de direitos humanos, e lem-
braram que o Presidente da República, Fi-
lipe Nyusi, admitira a ocorrência de “vio-
lações involuntárias” de direitos humanos 
cometidas pelas forças governamentais 
em Cabo Delgado. 

 Por isso, o Parlamento Europeu insistia 
que as autoridades de Maputo deviam 
cooperar abertamente com as instituições 
internacionais, como os Relatores Especiais 
da ONU, e permitir que investigadores in-
dependentes e os observadores dos direi-
tos humanos entrem e trabalhem no País, 
incluindo na análise das necessidades hu-
manitárias da população de Cabo Delgado 
a fim de lhe prestar a ajuda necessária.

 Este posicionamento pode não ter agra-

dado o Governo de Moçambique, que 
sempre rejeitou os apelos da Amnistia In-
ternacional e da sociedade civil moçam-
bicana no sentido de desencadear uma 
investigação independente e imparcial às 
denúncias de tortura e assassinatos supos-
tamente cometidos pelas FDS. Aliás, o Go-
verno defende que as imagens chocantes 
de barbárie que circularam pelas redes so-
ciais foram gravadas por insurgentes para 
confundir a opinião pública e por pessoas 
mal-intencionadas que pretendem sujar a 
imagem do País.

 O Parlamento Europeu criticou a utiliza-
ção de forças de segurança privadas no 
conflito, afirmando que a opção inflacio-
na o custo monetário para o Estado, além 
de que os mercenários operam sem qual-
quer supervisão internacional. Em Abril, o 
Governo contratou a empresa sul-africana 
de mercenários, o Dyck Advisory Group 
(DAG), para apoiar as FDS no combate aé-
reo contra os insurgentes. 


