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IN CABO DELGADO 

Negociar com Extremistas 
Violentos em Cabo Delgado

Este briefing fornece considerações para a condução de negociações com extremistas 
violentos a fim de resolver o conflito em Cabo Delgado. Este briefing desenvolve os qua-
tro (4) briefings anteriores da Série Resolução de Conflitos, e promove uma estratégia de 
resolução sustentada pelo diálogo e negociações, que inclui também uma componente 
militar, iniciativas de desenvolvimento e programas de prevenção/combate aos extremis-
tas violentos. É também fornecido um conjunto de definições para melhorar a compreen-
são da terminologia utilizada neste briefing. Apesar das definições fornecidas, os termos 
são ainda uma aproximação para uma realidade que é muito mais complexa.  

SÉRIE DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS (NÚMERO 5)
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Preparando as negociações: definição de extremismo violento 
em Cabo Delgado

A Organização Extremista Violenta (OVE) 
em Cabo Delgado é frequentemente descri-
ta como um grupo terrorista/insurgente, bem 
como um grupo criminoso violento. Uma vez 
que as negociações com ambos os tipos de 
grupos são agora comuns no estabelecimen-
to da paz internacional, e raramente existem 
diferenças nas tácticas violentas utilizadas 
pelos terroristas e grupos criminosos violen-
tos com as suas respectivas estruturas e acti-
vidades muitas vezes sobrepostas, será que 
o dilema descritivo dos perpetradores de 
violência em Cabo Delgado faz alguma di-
ferença para uma estratégia de negociação?  

Em suma, sim, uma vez que uma estratégia 
de negociação coerente depende de uma 
compreensão clara das metas e objectivos da 
OVE. Ao contrário dos grupos terroristas/in-
surgentes que perseguem objectivos que são 
geralmente políticos, religiosos e/ou ideoló-
gicos, os grupos criminosos perseguem prin-
cipalmente ganhos financeiros - utilizando a 
violência como um instrumento-chave para 
influenciar e/ou enfraquecer as instituições 
do Estado, controlar as áreas, e combater os 
concorrentes de modo a maximizar os seus 
ganhos e auto-protecção. Portanto, apesar 
de mostrar algumas características de am-

bos os grupos, a OVE em Cabo Delgado 
está mais alinhado com um grupo crimino-
so violento do que com um grupo terroris-
ta/insurgente - particularmente dadas as 
suas fontes de influência e financiamento, 
e a falta de uma estratégia política, religio-
sa ou de base ideológica clara. Esta dedu-
ção por si só ajuda a informar uma estratégia 
coerente de diálogo e negociação.

Contudo, as sofisticadas medidas prepa-
ratórias, disciplina metodológica, amplitude 
do apoio especializado e atenção aos inte-
resses dos perpetradores de violência, que 
são comuns às negociações modernas de 
paz em situações de conflito violento/guer-
ra, são as mesmas para as negociações com 
grupos criminosos violentos - e daí a OVE em 
Cabo Delgado. É necessário um conjunto de 
cálculos estratégicos e tácticos para a nego-
ciação, incluindo a maximização das fontes 
de influência antes e durante o processo; a 
gestão dos “spoilers”; a definição de uma 
agenda com objectivos e regras básicas cla-
ras; a identificação de linhas vermelhas; o 
desenvolvimento de uma mensagem pública 
comum; a combinação de incentivos e amea-
ças; a atenção às questões de identidade, 
dignidade e honra do grupo; e a tomada em 
consideração dos interesses das vítimas.

Objectivos, expectativas e situação final

A forma como qualquer processo de nego-
ciação é organizado depende de muitas variá-
veis, tal como identificadas acima. Contudo, a 
situação final desejada das conversações com 
diferentes tipos de grupos é susceptível de 
ser diferente. Enquanto os grupos armados 
violentos com objectivos políticos podem fre-
quentemente “permanecer políticos” no final 
de negociações bem-sucedidas (através da 
transição para um partido político pacífico), 
os grupos criminosos não podem “permane-
cer criminosos”. Com os grupos criminosos 
violentos - e a OVE em Cabo Delgado - a si-
tuação final é mais difícil de apurar, porque as 

suas motivações são entendidas como sendo 
principalmente financeiras e sócio-económi-
cas, deixando pouco claro no que se poderiam 
transformar. Portanto, os objectivos de nego-
ciação com a OVE em Cabo Delgado podem 
tender para acordos mais fragmentados que 
têm o potencial de produzir mudanças gra-
duais, em vez de grandes acordos que condu-
zem a uma transição imediata. Isto pode in-
cluir, por exemplo, a libertação negociada de 
cativos, ou o acesso humanitário/passagem 
segura, como parte de um processo que ten-
de para objectivos pragmáticos e limitados, e 
não imediatamente transformacionais.
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Outros resultados positivos de negociações progressivas 
poderão incluir:

• Libertar os não combatentes que acom-
panham a OVE, reduzindo assim o po-
tencial de novas violações de direitos 
humanos, especialmente quando a 
ameaça de operações militares se apro-
xima.

• Sucesso parcial com algumas células/
subgrupos dentro da OVE a optarem 
por aceitar termos negociados.

• Impedir a OVE de conduzir negocia-

ções conclusivas com outras partes, ou 
desenvolver alianças fortes com grupos 
nefastos, tais como grupos terroristas 
internacionais, para permitir a conti-
nuação (ou o aumento) da violência e 
da actividade ilegal. Este é um desafio 
fundamental em Cabo Delgado, a fim 
de evitar o potencial do Estado islâmico 
(SI) de influenciar/apoiar directamente a 
OVE.

O que poderia a OVE querer em troca?

A compreensão das expectativas de qual-
quer OVE é vital numa fase inicial do proces-
so de negociações. No entanto, os objecti-
vos e expectativas provavelmente mudarão 
à medida que as negociações avançam, ge-
ralmente em resultado de pressões internas 
ou externas, ou de ajustamentos tácticos. No 
entanto, alguns exemplos do que é prová-
vel que os extremistas violentos em Cabo 
Delgado esperem alcançar nas negociações, 
desde o início, são:

• Uma série de iniciativas de justiça tran-
sitória, e particularmente garantias de 
amnistia e reconciliação (enfatizando 
processos não-judiciais e ajudas à inte-
gração comunitária).

• Rendimentos de substituição, através 
de oportunidades imediatas de empre-
go, formação e educação.

• Reconhecimento cultural e religioso.
• O fim da perseguição, da marginaliza-

ção e do roubo de terras, e melhores 
serviços públicos para as comunidades 
de onde provêm.

É também notável o grau em que muitos 

grupos armados promovem activamente um 
profundo sentimento de apego emocional e 
auto-identificação através de histórias de ori-
gem, códigos internos, símbolos, rituais, em-
blemas, tradições e vestuário. Este é prova-
velmente o caso da OVE em Cabo Delgado, 
juntamente com a etnia, laços de sangue, 
histórias pessoais e geografia comuns, que 
são parte integrante da identidade de um 
grupo.

Estes factores têm de ser tidos em conta 
quando se negoceia com uma OVE. A cultu-
ra e identidade organizacionais são conside-
rações relevantes durante qualquer esforço 
sério de negociação. Portanto, a abordagem 
estratégica exigida aos profissionais que pro-
curam construir confiança e alcançar resulta-
dos viáveis com uma OVE não tem tanto a 
ver com a escolha dos rótulos (se o grupo 
é melhor descrito como um grupo criminoso 
ou terrorista), mas sim com a forma de po-
tenciar a mistura de dinâmicas significativas 
da OVE, sendo que um motivo financeiro é 
central. No entanto, tal como identificado, 
este não é o único critério que precisa de ser 
considerado.
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Como podem começar as negociações em Cabo Delgado?

As negociações entre a OVE e o Governo 
podem ser iniciadas pelo próprio grupo ou 
pelo Estado. No entanto, muitas vezes, é um 
actor externo que as inicia. Em muitos casos 
internacionais, é um terceiro bem-intencio-
nado, como um líder religioso, uma equipa 
académica, uma ONG ou mesmo um agente 
da polícia/força de segurança. As mulheres, 
muitas vezes actuando nos bastidores, são 
também influentes na condução de negocia-

ções - por vezes sem qualquer envolvimento 
directo do Governo. Há também casos em 
que um governo nomeia um agente para 
agir em seu nome, ou aceita um negociador 
ou mediador autonomeado, ou mesmo se 
abstém de entrar em relações entre agente 
e mediador. Neste último caso, o governo é 
regularmente consultado e recebe instruções 
dos mediadores ou directamente dos nego-
ciadores.

Conclusão

Se as negociações com a OVE em Cabo 
Delgado forem bem concebidas e geridas, 
serão um instrumento vital para reduzir a 
violência e os abusos de direitos humanos. 
É provável que as negociações sejam ainda 
mais produtivas quando utilizadas como par-
te de uma estratégia local e nacional abran-
gente, envolvendo intervenções múltiplas e 
sincronizadas que equilibrem ameaças e in-
centivos.   

Embora as negociações que conduzem a 
grandes acordos transformativos, e procu-

ram acabar completamente com a violência 
e a participação em ilegalidades sejam pos-
síveis e desejáveis com a OVE em Cabo Del-
gado, as condições raramente são suficiente-
mente favoráveis. No entanto, negociações 
com objectivos mais limitados, como descri-
to neste resumo, podem valer a pena e pro-
porcionar benefícios importantes às comuni-
dades locais e ao Estado, ao mesmo tempo 
que servem como medidas de confiança e 
de construção de confiança para transições 
mais amplas para a ordem legal.

Terminologia

O termo negociação é indefinido no direito internacional. É aqui utilizado para referir 
um processo pelo qual duas ou mais partes tentam chegar a uma resolução amigável 
ou a uma intensidade reduzida da sua disputa ou conflito, quer através de conver-
sações directas, quer através de conversações facilitadas. Exclui-se desta definição 
qualquer processo em que uma das partes seja vencedora de facto, e capaz de ditar 
termos à outra.

O termo terrorismo é definido como o uso calculado de violência ilegal ou ameaça 
de violência ilegal para inculcar o medo, destinado a coagir ou intimidar governos ou 
sociedades na prossecução de objectivos que são geralmente políticos, religiosos ou 
ideológicos. O terrorismo é, no sentido mais lato, o uso da violência intencional para 
atingir objectivos políticos.

O termo grupo criminoso violento é aqui utilizado como abreviatura para grupos 
violentos de crime organizado, abrangendo máfias, gangues, piratas, cartéis e grupos 
semelhantes. O artigo 2 da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado 
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INFORMAÇÃO EDITORIAL:

PARCEIROS DE FINANCIAMENTOPARCEIRO PROGRAMÁTICO

Transnacional de 2004 define um “grupo criminoso organizado” como “...um grupo 
estruturado...existente por um período de tempo e actuando em concertação com o 
objectivo de cometer um ou mais crimes ou delitos graves estabelecidos de acordo 
com esta Convenção, a fim de obter, directa ou indirectamente, um benefício finan-
ceiro ou outro benefício material”. A título excepcional, alguns destes grupos podem 
também ser objecto de Direito Internacional Humanitário (por exemplo, ao abrigo do 
artigo 1º do II Protocolo Adicional às Convenções de Genebra.

O extremismo violento é definido como o encorajamento, a condescendência, a 
justificação ou o apoio à prática de actos violentos para alcançar uma série de ob-
jectivos - ou uma combinação destes - sejam eles políticos, ideológicos, religiosos, 
sociais ou económicos / financeiros. O extremismo violento em Cabo Delgado reflecte 
a natureza extrema da própria violência, em contraste com o extremismo político e/ou 
religioso.

O termo justiça transitória define medidas judiciais e não-judiciais implementadas 
a fim de corrigir legados de violações dos direitos humanos. A justiça transitória é de-
cretada num ponto de transição da violência para a estabilidade social e é informada 
pelo desejo da sociedade de reconstruir a confiança social, restabelecer o que está 
certo do que está errado, e construir um sistema funcional e aceite de governação. 
O valor central da justiça transitória é a própria noção de justiça - o que não significa 
necessariamente justiça penal.


