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ÁFRICA E A CRISE NO ZIMBABWE 

Luís Castelo Branco * 

Resumo: Quando o Zimbabwe ascendeu à independência, em 1980, as expec
tativas em relação ao futuro deste país eram muito optimistas. Após uma luta de 
libertação de vários anos, as negociações que conduziram ao Acordo de Lancas
ter House pareciam ter conseguido acomodar os interesses das diversas partes. 
Os primeiros anos de governação de Mugabe foram encarados como positivos. 
No contexto da África Austral, e face ao isolamento da África do Sul do apartheid e 
à guerra civi l angolana, o país assumia-se como o líder regional. 

Nos anos 90, os problemas não resolvidos durante as negociações de Lancas
ter House, nomeadamente a polémica questão d a reforma da terra, associados a 
erros de governação, lançaram o Zimbabwe num processo de declínio económico 
e social. 

O aparecimento do Movement for a Democratic Change (MDC) foi visto como 
uma esperança de mudança pacífica de regime. Apesar de vários actos eleitorais 
manchados por sérias irregularidades, o MDC voltou a concorrer às eleições gerais 
de 2008. As esperanças de mudança surgiram após a vitória do MDC nas eleições 
legislativas. A resistência do regime de Mugabe em aceitar estes resultados e, ao 
não permitir uma segunda volta das presidenciais justas, lançaram o país nova
mente num clima de grande instabilidade. 

Para a resolução da crise no Zimbabwe, grandes esperanças foram deposita
das nos p aíses da África Austral, nomeadamente no regim e sul-afri cano. 
A intervenção do Presidente Thabo Mbeki nas negociações zimbabweanas ficou 
muito condicionada pela própria realidade política sul-africana. 

Abstract: When Zimbabwe reached its independence, in 1980, the expectations 
about the future of this country were very high. After several years of liberation 
war, the negotiations that lead to the Lancaster House Agreement seemingly have 
managed to accommodate the interests of all parts involved . The first years or 
Mugabe's government were seen as positive. ln Southern Africa region, and due to 
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the isolation af apartheid South Africa and of the civil war in Angola, the country 
assumed the role of regional Jeader. 

ln the 90's, the probJems which were not solved during the negatiations of 
Lancaster House, namely the polemic issue af the land reform linked with errors of 
government, caused the beginning of the economíc and social crisis in Zimbabwe. 

The creation of the Movement for a Democratic Change (MDC) was seen as a 
hope for a peaceful change af government. ln spite of several electoral acts cha
racterized by serious irregularities, the MDC decided to run again in the general 
elections of 2008. The hapes for change appeared after the MDC victary in the 
parliamentarian elections . Hawever the resistan ces of the Mugabe's regime in 
accepting thase results, and by not alIowing a free second run of the presidential 
elections, threw the county, once again, in a phase of great instability. 

Aiming at a resalution for the crisis in Zimbabwe, the Southern Africa coun
tries, especialIy South African, played as impartant role. Hawever, the intervention 
af President Thabo Mbeki in the zimbabwean negotiations was very canditianed by 
the politicaI reality af his own country. 

Palavras-chave: Zimbabwe; Crise; África. 

Key-Words: Zimbabwe; Crisis; Africa. 

1. Da Rodésia ao Zimbabwe 

Face à evolução dos acontecimentos em África nas décadas de 50/60 do 
século XX, com o começo dos movimentos de descolonização, a Grã-Bretanha 
(GB) mostrou-se incapaz de manter o seu Império, tendo preferido iniciar um 
processo de descolonização faseado, com o objectivo de garantir que os diri
gentes dos novos países fossem escolhidos entre aqueles que dessem maiores 
garantias de bom relacionamento com Londres. 

Nesse sentido, a GB defendeu o princípio da regra da maioria, ou seja, o 
poder deveria ser transferido para os representantes da maioria da população, 
o que num país africano era, obviamente, a população negra. 

Este princípio foi sendo aplicado às várias colónias britânicas em África. 
Na Rodésia do Sul, actual Zimbabwe, a população branca contestou, desde 
logo, este princípio, argumentando que eram uma colónia autónon,a desde 
1923, exercendo a maioria dos atributos da independência. Nesse sentido, 
rejeitaram a aplicação do princípio da regra da maioria, pretendendo ascender 
à independência pelo puro e simples reconhecimento do status quo existente e o 
fim de todo o direito de soberania ainda na posse de Londres. 

Face à regra da maioria defendida pela Grã-Bretanha, a Frente Rodesiana, 
movimento que congregou a maioria dos rodesianos brancos, apresentou a 
regra da maioria qualificada, ou seja, o território passava a ser governado pela 
maioria da população mais bem preparada, ou seja, os brancos. No fundo, a 
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Frente Rodesiana não se opunha, em termos teóricos, à aplicação da regra da 
maioria. A diferença estava no conteúdo do conceito, o qual para a Frente Rode
siana significava a maioria da população responsávet ou seja, a minoria branca. 

A Grã-Bretanha recusou considerar válidos os argumentos rodesianos, de 
modo a justificar a abertura de uma excepção à sua norma geral de descoloni
zação. Perante isto, o líder da minoria branca rodesiana, Ian Smith, declarou, a 
11 de Novembro de 1965, a Independência Unilateral do Território. 

Esta atitude rodesiana provocou a fúria do governo de Londres, o qual 
afirmou que o regime rebelde de Ian Smith cairia numa questão de semanas. 
O governo britânico decretou, de imediato, uma série de sanções contra a 
Rodésia1, no que foi acompanhada pela Comunidade InternacionaF. 

O que a Grã-Bretanha não esperava era o apoio que existia à volta da 
Rodésia. Essençial foi o auxílio prestado pela África do Sul e por Portugat 
nomeadamente, através de Moçambique3, ao regime de Smith. Para além do 
apoio explícito destes dois países, a Rodésia contou ainda com a posição dúbia 
de alguns estados como foi o caso dos EUA. A administração norte-americana 
de Lyndon Johnson concordou em aplicar sanções à Rodésia, desde que não 
fossem abrangidos minerais raros e estratégicos para os EUA. Esta excepção, 
estabelecida através da Emenda Byrd, pretendeu defender as importações nor
te-americanas de crómio rodesiano e, na prática, foi entendido como um sinal 
de ajuda ao regime de Smith. 

A descolonização portuguesa marcou o início do declínio do regime rode
siano. Com a independência de Moçambique, em 1975, o regime rodesiano 
sofreu um sério revés, passando a ter, em vez de um vizinho aliado, um vizi
nho inimigo. A situação era tanto mais grave, uma vez que Moçambique era 

] O problema rodesiano foi responsável por um agravamento entre os membros da 
Commonwealth. Vários Estados Membros, liderados pelo Primeiro-Ministro da Serra Leoa, 
Sir Albert Margai, contestaram a eficácia das sanções aplicadas à Rodésia. Para estes Estados a 
única solução era a acção militar, opção excluída pela CB. Davies Desmond (1997): The 
Rhodesia PapeIS. UDI Revisited, p. 638. 

2 No dia seguinte à proclamação unilateral de independência, o Conselho de Segurança 
das Nações Unidas aconselhou os membros da ONU a não reconhecerem o regime de 
Salisbúria. Mais tarde, a 22 de Novembro de 1965, as Nações Unidas aprovaram uma resolu
ção decretando o boicote político, ordenando sanções económicas e impondo um embargo 
de combustíveis à Rodésia. Luís Castelo Branco (1997): Das Razões Políticas da SADCC às 
Razões Económicas da SADC, Edições Universidade Lusíada, Lisboa, p.17. 

3 Navios de guerra britânicos chegaram a cercar o porto moçambicano da Beira, amea
çando atacá-lo, caso o petróleo aí descarregado continuasse a ser canalizado para a Rodésia, 
violando as sanções impostas pela ONU. Esta situação foi ultrapassada com o fornecimento de 
combustíveis à Rodésia via Lourenço Marques. Após a independência de Moçambique, o 
fornecimento passou a ser feito através da África do Sul. Idem, p.18. 
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estrategicamente importante para a Rodésia, sendo a sua saída natural para o 
mar, feita nomeadamente através do porto da Beira4. 

Para além da independência de Moçambique, outros factores vieram 
agravar a situação do regime rodesiano. Em primeiro lugar, a crise petrolífera, 
de 1973-1974, teve graves consequências para a economia rodesiana. Em segun
do lugar, o encerramento da fronteira com a Zâmbia, teve consequências nefas
tas para a economia rodesiana, uma vez que este país era um importante des
tino para as exportações rodesianas. Para culminar este cenário, há ainda que 
acrescentar a crescente eficácia dos ataques dos movimentos de libertação, o 
Zimbabwe African National Union (ZANU5) liderado por Robert Gabriel Mugabe6, e 
o Zimbabwe African People's Union (ZAPU) liderado por Joshua Nkomo. 

Apesar do inimigo e o combate serem os mesmos, a verdade é que os dois 
movimentos de libertação nunca se entenderam. V árias foram as razões que 
explicam este desentendimento. Em primeiro lugar, existe uma diferença socio
lógica, a ZAPU encontra a sua base de apoio junto dos ndebeles, que represen
tam cerca de 20% da população negra do país, enquanto que a ZANU, criada 
em 1963 a partir de uma cisão da ZAPU, era apoiada pela população shona, a 
qual representa cerca de 80% da população negra do país. 

Cada movimento tinha o seu braço armado próprio, com apoios próprios 
e actuações independentes. A ZANU tinha o Zimbabwe African National Liberation 
Army (ZANLA), treinado e apoiado por chineses, norte-coreanos e jugoslavos. 
Regionalmente, a ZANU contava com o apoio de Moçambique, cujo território 
serviu de santuário e de campo de treino. Este apoio moçambicano levou a que 
o regime de Smith apoiasse a criação do Movimento Nacional de Resistência 
(MNR), o qual mais tarde adoptaria o nome de Resistência Nacional Moçambi
cana (RENAMO), movimento composto por adversários do regime da Frente 
de Libertação de Moçambique (FRELIMO). O apoio moçambicano à ZANU 
implicou os ataques feitos pelo exército rodesiano ao território moçambicano. 

A ZAPU também tinha o seu braço armado, o Zimbabwe People's Revolutio
nary Army (ZIPRA), o qual contava com o apoio soviético. Regionalmente con-

4 De Harare ao porto da Beira são 698 kms. O outro porto mais perto é o de Maputo 
que está a 1.178 kms. Na impossibilidade de utilizar os portos moçambicanos, o porto mais 
perto do Zimbabwe é o porto sul-africano de Durban que está a 2.077 kms de Harare. Luís 
Castelo Branco, op.cit, p. 53. 

5 O primeiro presidente da ZANU foi N dabaningi Sithole. Tendo sido capturado pelas 
forças rodesianas, passou vários anos preso. Ao ser libertado, aceitou colaborar com Abel 
Muzorewa no governo de transição saído do Acordo Interno, situação que lhe fez perder 
credibilidade junto do movimento nacionalista. Gwyneth Williams & Brian Hackland (1988): 
Dictionary of Contemporany Politics of Southem Africa, Routledge, London, pp. 316-317. 

6 Robert Mugabe assumiu a liderança da ZANU em 1975 após a morte de Herbert 
Chitepo. 
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tou com o apoio da Zâmbia, cujo território foi utilizado como santuário e 
campo de treino. 

A partir ele 1976, a situação agravou-se para o regime rodesiano, a luta 
armada era cada vez mais forte e eficaz, a situação económica era preocupante 
e o isolamento internacional crescente. Os países da região também sofriam as 
consequências do seu apoio aos movimentos de libertação, as quais se tradu
ziam em enormes custos económicos e ataques directos por parte das forças 
rodesianas. 

Face a este desgaste, o governo britânico, que para todos os efeitos ainda 
era a potência administrante da Rodésia, tentou relançar as negociações. Com 
o apoio da Commonwealth e dos Estados da Linha da Frente7, a GB juntou as 
partes em conflito na Rodésia para uma maratona negocial. Assim, a 21 de 
Dezembro de 1979, as partes assinaram o Acordo de Lancaster House8. Este 
Acordo representou um regresso ao passado, ou seja, o governo de Salisbúria 
anulava a Declaração Unilateral de Independência e voltava a ser uma colónia 
britânica. Perante isto, a Grã-Bretanha reassumiu o controlo sobre o território 
e iniciou a preparação das eleições que levariam à independência do território. 

As eleições, supervisionadas pela GB, realizaram-se a 28 de Fevereiro de 
1980, tendo a ZANU ganho as mesmas. Os resultados das eleições foram os 
seguintes: 

QUADRO I: Resultados das Eleições Legislativas de 1980 

Partidos Percentagens N.º Deputados 

ZANU-PF 63% 57 

ZAPU 24% 20 

UANC 13% 3 

FRENTE RODESIANA * - 20 

* De acordo com o previsto pelo Acordo de Lancaster House, houve eleição paralela 
para os deputados brancos, tendo a Frente Rodesiana conquistado a totalidade dos lugares. 

Fonte: Zimbabwe Elections Update. 

7 A organização dos Estados da Linha da Frente (ELF) foi criada em 1976, por Angola, 
Botswana, Lesotho, Mozambiquc, Tanzania, Zambia, Zimbabwe, no contexto da luta dos 
países da África Austral contra o regime de apartheid na África do Sul. Este apoio implicava o 
auxílio aos movimentos de libertaçã.o que, na região, lutavam contra regimes de minoria 
branca: a SWAPO na Namíbia, a ZANU e a ZAPU na Rodésia e o ANC e PAC na África do Sul. 
Luís Castelo Branco: A Política Externa Sul-africana: Do Apartheid a Mandela, p.UI Institu
to Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, Lisboa, 445 pp. https://repositorio.iscte.pt/ 
bi tstream/l 0071/542/1/Dou toramen to+ L uis+CB. pdf 

8 Lancaster House é o nome do edifício em Londres onde decorreram as negociações. 

Lusíada. Política Internacional e Segurança, nO 1 (2008) 47 



Luís Castelo Branco 

A 4 de Março de 1980, Robert Mugabe foi nomeado Primeiro-Ministro, e 
Canaan Banana, foi empossado como Presidente da República9. A 18 de Abril o 
Zimbabwe ascendeu oficialmente à independência. Salisbúria passou a desig
naJ~-se Harare, nome de um chefe shona. 

2. A Consolidação do Poder da ZANU e de Mugabe 

Após a vitória eleitoral, e ao contrário do que muitos esperariam, Robert 
Mugabe iniciou uma política de reconciliação nacional, visível desde logo no 
seu discurso de tomada de posse. Tal atitude moderada, convenceu muitos 
brancos, que se preparavam para abandonar o país, a mudar de ideias. Esta 
moderação derivou da percepção da importância da comunidade branca para 
a economia do país, nomeadamente, tendo em conta os casos de Angola 
e Moçambique, onde os respectivos processos de descolonização levaram à 
saída massiva da população branca, ficando ambos os países praticamente 
sem quadros. 

A população branca também se sentiu segura devido a uma série de 
garantias que ficaram inscritas no Acordo de Lancaster House. Estes direitos 
diziam respeito à eleição de 20 deputados, num parlamento de 100 deputados, 
pela comunidade branca e o respeito pelos benefícios sociais dos funcionários 
públicos brancos. A existência de um poder judicial independente, controlado 
na sua maioria por juízes brancos, era uma garantia acrescida. Relativamente à 
questão da posse da terra, ficou decidido não mexer no assunto durante 10 anos. 

Os primeiros anos do novo regime foram marcados por uma melhoria 
interna a todos os níveis. O governo de Mugabe fez reais esforços para melho
rar o sistema de educação e saúde. A economia registou alguns avanços, sobre
tudo se comparados com o resto dos países africanos. 

Regionalmente, o Zimbabwe assumiu-se como líder quer dos Estados da 
Linha da Frente (ELF), quer da Southern Afrícan Development Co-ordinatíon Confe
rence (SADCC)lO, condição essa que implicou o agravamento das relações com a 
África do Sul do apartheid. Nos seus intentos destinados a evitar a quebra da 
dependência por parte dos estados da região, a África do Sul praticou uma 
política de recompensas e sanções. Nesse sentido, concedeu incentivos econó-

9 Robert Mugabe assumiu a Presidência do país em 1987. 
10 A SADCC foi criada em Lusaka, Zâmbia, a 1 Abril 1980, após a adopção da Declara

ção de Lusaka, a qual advogava a necessidade dos estados signatários, Angola, Botswana, 
Lesoto, Malawi, Moçambique, Suazilândia, Tanzânia, Zâmbia e Zimbabwe, quebrarem a sua 
dependência económica em relação à África do Sul do apartheid. No fundo, se os ELF eram a 
vertente política dos estados da região no combate ao apartheid, a SADCC era a vertente 
económica. 
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micos aos estados que, na região, aceitassem moderar as suas críticas ao regime 
do apartheid, como foi o caso do Malawi e a Suazilândia, por outro, praticou 
uma desestabilização, directa e indirecta, contra aqueles estados que mantive
ram o seu criticismo e apoiaram os movimentos de libertação sul-africano, o 
African National Congress (ANC) e o Pa71-Afrícan Congress (PAC), como foi o caso de 
Angola, Moçambique ou do Zimbabwe. 

Passado pouco tempo após a independência, e apesar do clima de apazi
guamento nacional, a verdade é que o derrube do regime rodesiano fez renas
cer os problemas entre os dois principais partidos zimbabweanos, a ZANU e a 
ZAPU. Se estes dois partidos nunca se entenderam, mesmo quando tinham o 
mesmo inimigo, era natural que, desaparecida a ameaça comum, o relaciona
mento se agravasse. 

Uma das questões que preocupou Mugabe foi o forte apoio que o principal 
partido da oposição, a ZAPU, gozava na região de Matabeleland. As críticas ao 
regime de Mugabe feitas pela ZAPU e a crescente hostilidade dos matabeles 
em relação ao governo central eram, de facto, uma ameaça. Perante isto, Mugabe 
recorreu ao apoio de instrutores militares norte-coreanos para criar a guarda 
pretoriana do regime, surgindo assim a 5ª Divisão do exército zimbabweana. 
Esta Divisão foi utilizada em meados dos anos 80 para controlar a zona de 
Matabelela71d, objectivo conseguido à custa de milhares de mortos e da submis
são da ZAPU ao governo central. A partir deste momento a ZANU, que passou 
a designar-se ZANU-Patrotic Front, assumiu o controlo total do paísll . 

A partir dos anos 90, a situação interna no Zimbabwe começou a agra
var-se em termos sociais, económicos e políticos. Começaram a surgir notícias 
de corrupção nas mais altas esferas do estado, às quais se juntaram relatórios 
internacionais que acusavam o Zimbabwe de violar sistematicamente os 
direitos humanos. A degradação do nível de vida da população, também deri
vava das duras condições impostas pelos Programas de Ajustamento Estrutu
ral que o governo tentava implementar com o auxílio do Fundo Monetário 
Internacional (FMI). A tudo isto há ainda a acrescentar enormes erros na ges
tão governamental. 

3. A Questão da Terra 

Uma das questões que sempre dividiu, e continua a dividir, a população 
negra e branca da África Austral tem a ver com a questão posse da terra. 

11 A partir deste momento, o país deixou de ter uma verdadeira oposição, transforman
do-se, de facto, num país mono partidário. A ZANU absorveu a ZAPU e adoptou nesta altura a 
designação de ZANU - Patriotic Front (ZANU-PF). 
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Durante a época colonial, a população negra viu-se marginalizada no acesso a 
terras aráveis. Os vários poderes coloniais privilegiaram cidadãos brancos, 
oriundos das diversas metrópoles, com a concessão de terras de modo a aliciá
los a estabelecerem-se em África . O aumento do número de colonos permitiu 
uma ocupação efectiva dos territórios e, simultaneamente, serviu de reforço da 
segurança colonial. 

Nos casos da África do Sul, Namíbia e Zimbabwe, as políticas, oficiais ou 
oficiosas de discriminação racial, praticadas criaram barreiras legais à posse 
da terra pelos não brancos. Ressentimentos face à exclusão de que eram alvo, 
levaram muitos africanos a abraçarem as causas dos movimentos de liber
tação. 

Nas colónias portuguesas na África Austral, Angola e Moçambique, o 
radicalismo dos primeiros anos de independência resolveu, em definitivo, o 
problema da posse da terra. Em ambos os países a totalidade da terra passou 
para as mãos dos respectivos es tados, os quais poderiam, posteriormente, 
cedê-las através de concessões limitadas no tempo. 

No caso do Zimbabwe, a transferência de poder da minoria branca para 
a maioria negra foi alcançada através de processos negociais moderados. 
A capacidade negocial da minoria branca conseguiu, fruto de apoios externos e 
da sua própria capacidade de influência, impor aos novos governantes solu
ções que impediram a transferência imediata da posse da terra. Se este tipo de 
soluções foi benéfica na altura, pois permitiu avançar com as negociações, teve 
um efeito perverso, já que em vez de resolver um problema de base, apenas o 
adiou. 

Esta mesma solução foi adoptada nas negociações sul-africanas. Também 
neste caso, o problema da posse da terra ameaçou o acordo final. Nesse sentido 
ficou acordado que o tema seria abordado mais tarde. A verdade é que, 14 anos 
depois das primeiras eleições multirraciais, pouco mudou no capítulo da posse 
da terra na África do Sul. A não resolução desta questão, promove uma possí
vel crise que terá contornos muito violentos. Se no Zimbabwe existiam pouco 
mais de 4 mil agricultores brancos, na África do Sul são mais de 65 mil. 

O problema sobre a posse da terra no Zimbabwe começou a 13 de Outu
bro de 1888, dia em que Charles Rudd, em nome de Cecil Rhodes e da British 
South African Company (BSAC), assinou um documento com O rei Lobengula da 
nação matabele12. As duas partes signatárias tinham visões diferentes 
sobre a finalidade do documento. Enquanto o rei Lobengula pensava estar 
apenas a ceder o direito de exploração do subsolo, a BSAC considerou-se dona 
do território dos matabeles, solo e subsolo. 

12 Luís Castelo Branco & Guilherme Zeverino (2002): Portugal na Missão de Observa
ção Eleitoral da União Europeia no Zimbabwe. Edições Universidade Lusíada, Lisboa, p. 34. 
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Pouco a pouco, com o apoio das autoridades britânicas, a quem a BSAC 
cedeu o controlo do território rodesiano, os colonos foram adquirindo cada vez 
mais terra. Por volta de 1914, os colonos, que representavam cerca de 3% do 
total da população, ocupavam aproximadamente 75% da terra arável. A popu
lação negra, ocupava 23% da terra, em grande parte pouco fértil. 

Na década de 60 do século XX, a população negra, influenciada pelos pro
cessos de descolonização que se iam registando um pouco por todo continente, 
começaram a organizar-se de modo a enfrentar a minoria branca. O descon
tentamento devido à questão da terra foi o factor de união e de incentivo na 
criação dos movimentos de libertação. 

Durante as negociações de Lancaster House, os movimentos de libertação 
ameaçaram, várias vezes, abandonar as negociações se a questão da terra não 
fosse abordada. Porém, de modo a evitar a que esta questão fosse a razão que 
inviabilizasse o acordo final, tanto os ELF como a Grã-Bretanha pressionaram 
os movimentos a aceitarem um acordo em que a questão da terra ficava conge
lada . A Grã-Bretanha convenceu os movimentos de libertação através de pro
messas de financiamentos para levar a cabo uma reforma agrária, impondo, 
no entanto, algumas condições. A principal impedia o governo do Zimbabwe 
de adquirir terras contra a vontade dos seus proprietários durante dez anos, 
ou seja, até 1990. 

Quando o período de 10 anos, imposto pelo Acordo de Lancaster House, 
chegou ao fim, o governo decidiu avançar. Assim, em 1992 foi aprovada a Land 
Acquisition Act 13, o qual permitia a aquisição da terra onde e quando o governo 
achasse conveniente, independentemente da vontade dos seus donos. Esta lei 
permitiu ao governo adquirir terra compulsivamente com a finalidade de a 
redistribuir, tendo, no entanto, ficado previsto que uma compensação finan
ceira justa deveria ser paga. Aos proprietários era-lhes dada a possibilidade 
de irem a tribunal caso não concordassem com o preço fixado pelo governo. 
Foi neste período que a Grã-Bretanha suspendeu a ajuda financeira ao pro
grama de reforma agrária no Zimbabwe, acusando o governo de estar a cana
lizar para os seus aliados, e não para a população carenciada, a terra até então 
adquirida. Sem o apoio financeiro da GB, o governo de Harare ficou sem capa
cidade de indemnizar os agricultores. 

Em Novembro de 1997, e na sequência da aprovação do Land Acquisition 
Act, Mugabe decidiu avançar em definitivo para a reforma agrária. Porém, face 
à falta de recursos financeiros, o governo decidiu adquirir a terra à força, não 
prevendo pagar qualquer compensação. Radicalizando a sua posição, o gover-

13 Gavernment af Zimbabwe: Land Acquisition Act of 1992. http://www.lands.gav.zw/ 
departments/land %20acquisition%20and %20transferee (cantd).htm 
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no zimbabweano decidiu que se houvesse lugar ao pagamento, tal deveria ser 
feito pela Grã-Bretanha, em última instância a responsável pela situação14. 

A decisão de Mugabe em avançar com a reforma agrária nesta altura foi 
v ista, acima de tudo, como uma fuga para a frente. Apesar do problema da 
terra necessitar de ser resolvido, a forma como Mugabe o enfrentou foi vista 
como uma maneira de combater o desgaste da su a liderança, fortemente aba
lada pela crescente crise económica. Mugabe lançou-se numa campanha popu
lista incitando a população negra contra a minoria branca, com a promessa de 
recuperar as terras roubadas pelos brancos e tirar da miséria os ex-combaten
tes da guerra de libertação. 

O problema da reforma agrária complicava-se, ainda mais, devido ao 
facto das grandes fazendas serem rentáveis devido à sua dimensão, sendo elas 
as grandes responsáveis pela obtenção de grande parte das divisas do país, 
através das exportações de tabaco e de produtos alimentares. Para complicar 
ainda mais esta questão, muitos dos agricultores brancos compraram as suas 
fazendas já depois da independência e a preços de mercado, não tendo rigoro
samente nenhuma ligação com os acontecimentos verificados durante a época 
colonial. 

Este agravamento da situação no Zimbabwe também foi fomentado pelos 
acontecimentos na região. A libertação do líder histórico do African National 
Congress (ANC), Nelson Mandela, e a posterior vitória eleitoral deste movimen
to nas primeiras eleições multirraciais na África do Sul, veio alterar o equilí
brio de poderes na região. Até à libertação de Mandela, em 1990, mas sobre
tudo até à vitória eleitoral do ANC sul-africano, em 1994, a África do Sul era 
um estado p ária no sistema internacional. Assim, no contexto da África Aus
tral, o país líder era o Zimbabwe, o qual, devido às suas infra-estruturas e ao 
grau de desenvolvimento, atraía grande parte do investimento estrangeiro na 
região . Porém, a libertação de Mandela e a sua posterior subida ao poder, 
acabaram por ofuscar a figura de Mugabe, habituado a ter um elevado prota
gonismo internacional. Por outro lado, o fim das sanções à África do Sul, 
implicaram que este país, mais desenvolvido e mais atraente que o Zimbabwe, 
estava de novo disponível para o investimento estrangeiro. 

4. A Criação do Movement for a Democratic Change (MDC) 

Após a submissão da ZAPU, a primeira oposição séria a Mugabe surgiu 
em Março de 1999, com a realização de uma reunião intitulada National 
Working People '5 Convention, patrocinada pela poderosa central sindical zimba-

14 Pan-African News Agency, 16/10/1997. 
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bweana, a Zimbabwe Congress of TI'ade Unions (ZCTU), outrora grande apoiante 
do governo. Durante o decurso dos trabalhos, o governo foi acusado de ser o 
principal responsável pelo estado da economia e pela degradação dos níveis de 
vida. No final dos trabalhos, ficou no ar a possibilidade de se criar um novo 
partido. 

A 11 de Setembro de 1999, o Movement for a Democratic Change (MDC), foi 
oficialmente criado em Harare. Inicialmente pretendeu apenas ser um movi
mento cívico, porém, rapidamente tornou-se num partido p olítico com o 
objectivo de contestar o poder à ZANU-PF nas eleições que se deveriam reali
zar no ano seguinte. Como Presidente do novo partido foi eleito um antigo 
sindicalista, Morgan Tsvangirai. 

Em relação à polémica questão da terra, o MDC reconheceu a necessidade 
de se rever a questão da posse, porém criticou o modo como a ZANU-PF o 
estava a fazer, não concordando com a introdução do factor racial nesta ques
tão. O MDC apresentou um programa intitulado Land Refonn and Resettlemenl 
Programme15, cujo objectivo era o de conduzir um processo de reforma jus ta, 
baseada não apenas nos aspectos distributivos, mas tendo também em aten
ção os aspectos da rentabilidade e do impacto ambiental. Esta moderação do 
MDC fez com que fosse acusado pela ZANU-PF de ser um partido fantoche da 
população branca e de ser financiado pela GB. 

5. O Referendo de 2000 

Com vista a eliminar as últimas das lim itações legais de Lancaster House, 
e assim poder avançar para um reforma agrária radical, Mugabe decidiu p ro
mover a elaboração de uma nova Constituição. 

O projecto da nova Constituição foi, desde logo, contestado pela oposição. 
A principal proposta previa o alargamento dos poderes do Presidente, um 
desejo de Mugabe que lhe permitiria avançar com a reforma agrária sem qual
quer tipo de compensação. Segundo a proposta apresentada, os mandatos pre
sidenciais ficavam limitados a dois, com uma duração cada de cinco anos. 
No entanto, esta medida não tinha efeitos retroactivos, o que significava que 
Mugabe podia ficar mais doze anos no poder16. 

15 MDC Electoral Manifesto (2000) : MDC Policy ou Laud Reform and Rural Develop
ment, 4 pp. 

16 Para além de dez anos de dois eventuais novos mandatos, Mugabe ainda podia ficar 
mais dois anos correspondentes ao seu mandato então em vigor, que só terminava em 2002. 
Robert Mugabe nasceu em 1924, o que significava que, caso as alterações constitucionais 
fossem aprovadas, ele poderia ficar no poder até aos 88 anos. 
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Face à onda de contestação, o governo decidiu submeter o projecto da 
nova Constituição a um referendo, convencido que facilmente a sua posição 
sairia reforçada. Este referendo acabou por ser a primeira grande prova eleito
ral do MOC, que fez campanha contra a aprovação do projecto constitucional. 
O referendo realizou-se a 12 e 13 de Fevereiro de 2000, dando uma clara vitória 
ao "Não". Este resultado entusia smou a oposição a Mugabe, o qual, pela pri
meira vez desde 1980, ganhou umas eleições. 

A ZANU-PF foi surpreendida pelos resultados, apressando-se a culpar a 
minoria branca pelos mesmos, acusando-a de ter manipulado a população. 
Mugabe classificou a ocupação das terras como a terceira Chimurenga17 (guer
ra de libertação). Após ter ganho as eleições de 2002, Mugabe decidiu terminar 
de vez com a questão da terra ao publicar uma lista de fazendas a expropriar, 
dando um prazo de 90 dias aos proprietários para as abandonarem. Esta deci
são fez com que a maioria dos 4 mil agricultores brancos vissem as suas terras 
ocupadas, obrigando-os a sair do país, com muitos deles a transferirem-se 
para o vizinho Moçambique onde contaram com o apoio do governo de Mapu
to para se instalarem. 

A polémica reforma da terra, que serviu de bandeira mobilizadora de 
Mugabe, não surtiu os efeitos pretendidos. As grandes fazendas, responsáveis 
pela produção alimentar e fonte de receitas de exportação, nomeadamente de 
tabaco1S, foram retiradas aos fazendeiros brancos a partir de 2000. A má redis
tribuição das terras, a maioria das quais foi parar às mãos de aliados de Muga
be, juntamente com a falta de uma política de incentivos e de apoios aos agri
cultores, transformaram o país, em poucos anos, de celeiro da África Austral 
em mais um país dependente da ajuda alimentar internacionaF9. A má gestão 
da política agrícola reflectiu-se, igualmente, na perda de milhares de empregos 
rurais. 

Passados seis anos des ta decisão os resultados foram catastróficos. A má 
distribuição aliada à falta de conhecimentos e capacidades técnicas e à quebra 
dos circuitos comerciais fez cair drasticamente as produções com graves con
sequências para as exportações e a produção alimentar. 

17 Land Distdblltion in SOllthern Afdca: Zimbabwe. http://www.pbs.org/newshour/bb/ 
africa/land/impact.htrnI 

18 A produção de Tabaco caiu de 237 toneladas em 2000 para 70 toneladas em 2007. 
Comiug to a Crunch. Zimbabwe's EIectiou, in The Economist, 22/03/2008, pp. 44-46 
19 Em Março de 2008, 2.5 milhões de pessoas no Zimbabwe dependiam do apoio 

alimentar fornecido pelo Programa Alimentar Mundial. 
Programa Alimentar Mundial, Abril de 2008. http://www.wfp.org/countl"y_brief! 

indexcountry.asp?country=716 
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6. As Eleições de 2008 

Com o Zimbabwe a atravessar uma profunda crise, realizaram-se, a 29 
de Março de 2008, eleições presidenciais e legislativas. As opiniões relativa
mente à utilidade destas eleições dividiram-se. Ao recandidatar-se, Robert 
Mugabe, foi uma má noticia para a democracia zimbabweana e pôs em causa 
a desejada alternância política, ao mesmo tempo que impediu a renovação de 
quadros da ZANU-PF. As limitações impostas aos Observadores Internacio
nais, com a exclusão dos Observadores europeus e norte-americanos, e o con
trolo absoluto dos órgãos de comunicação social, condicionaram o controlo 
independente de todo o processo eleitoral. 

A oposição apostou nestas eleições como última esperança para uma mu
dança pacífica de regime. Para enfrentar Mugabe e o seu partido, a ZANU-PF, 
apresentaram-se dois candid atos, Morgan Tsvangirai, apoiado pelo MOC e 
Simba Makoni, antigo Ministro das Finanças, que concorreu como indepen
dente. Makoni, apesar de ser uma figura pouco conhecida no interior do país, 
gozava de grande prestígio internacional devido ao facto de ter desempenhado 
o cargo de Secretário-Geral da SAOC. Apesar de ser membro da ZANU-PF, 
estava conotado com a ala moderada, sendo favorável a uma renovação quer 
dentro do partido, quer dentro das estruturas governamentais. 

O desemprego atingiu fortemente as zonas urbanas, onde cerca de 80% da 
população estava sem emprego. Nas zonas rurais, e fruto da desastrosa refor
ma da terra, milhares de trabalhadores ficaram sem emprego quando as gran
des fazendas deixaram de produzir. Outras fontes importantes de rendimen
tos, a extracção do ouro e a indústria de turismo, também se ressentiram 
fortemente, agravando ainda mais a situação do desemprego. Perante isto, e 
numa população de 13 milhões de habitantes, cerca de 3 milhões abandona
ram o país, muitos deles indo para a vizinha África do Sul. A inflação, a mais 
alta do mundo, atingiu os 2.200.000% em Julho de 20082°. 

A falta de divisas, devido à drástica diminuição das exportações agríco
las, implicou a escassez de meios para fazer face à carência alimentar e o paga
mento da energia comprada na região. O Zimbabwe importa 40% da energia 
que consome, sendo os seus principais abastecedores21 a África do Sul e 
Moçambique. As duas centrais eléctricas em funcionamento no Zimbabwe -
Kariba (hidroeléctrica) e Hwange (termoeléctrica), são incapazes de produzir 
de acordo com as necessidades internas. 

20 Zimbabwe Distributes Food Hampers, in BBC News Online, 17/07/2008. 
http://news. bbc.co. uk/2/hi/africa/7511147.stm 
21 South Africa Cuts Power to Neighbours, in BBC News on Africa, 21/01/2008. 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7199814.stm 
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Para além do abastecimento de electricidade também outros serviços 
básicos, como o fornecimento de água, falhou nas principais cidades zimba
bweanas. O sistema de saúde deixou de funcionar, com os hospitais a debate
rem-se com a falta de medicamentos e pessoal qualificado, com graves conse
quências no combate a doenças como o HIV-SIDA. A esperança de vida, em 
tempos, uma das mais elevadas da África Subsariana, é hoje de apenas 36 
anos, uma das mais baixas de África22. 

Apesar das evidentes provas de manipulação do processo, a oposição 
mostrou-se confiante numa vitória eleitoral. A Comissão Eleitoral zimbabwe
ana estava completamente controlada pela ZANU-PF. A lista dos eleitores, 
assim como a localização das mesas de voto, apenas foram divulgadas à oposi
ção pouco tempo antes do início da campanha eleitoral. Apesar de existirem 
5.9 milhões de eleitores, foram impressos 9 milhões de boletins. A oposição 
apresentou estas manobras como formas das autoridades viciarem os resulta
dos23 . Também foram denunciados a existência de milhares de eleitores fantas
mas nas zonas rurais que iriam favorecer Mugabe. 

À partida, a oposição podia contar com um forte apoio das zonas urba
nas, nomeadamente Harare e Bulawayo, politicamente mais esclarecidas, e 
que já tinham votado maciçamente na oposição em eleições anteriores. O con
trolo que os apoiantes de Mugabe efectuavam nas zonas rurais, cativando 
eleitores com a distribuição de alimentos, seria difícil de realizar nas cidades. 
Outra área afecta à oposição foi a região de Matabeleland, na qual ainda estão 
bem vivas as memórias dos massacres cometidos pelo exército zimbabweano 
contra elementos da ZAPU. 

Apesar das enormes carências que o país atravessa, Mugabe não se coibiu 
de preparar a sua campanha eleitoral gastando milhões de USD. Por um lado, 
foram importados alimentos para cativar eleitores, e, por outro, foi reforçado o 
equipamento militar das forças de segurança. Através de uma política de favo
recimento claro, Mugabe conseguiu manter junto de si as forças militares e 
policias. Aliás, numa clara medida intimidadora, poucos dias antes das elei
ções as Chefias Militares e Policiais manifestaram o seu apoio a Mugabe, avi
sando a oposição de que não seriam toleradas situações de violência semelhan
tes às vividas no Quénia após as eleições presidenciais de Dezembro de 2007. 

Internacionalmente, a situação do Zimbabwe foi fonte de preocupação. 
Por um lado temia-se que uma degradação da situação interna pudesse ter 
consequências negativas nos países vizinhos. Por outro, países como o Reino 

22 PNUD: Relatório de Desenvolvimento Humano 2007/2008: Combater as Alterações 
Climáticas: Solidariedade Humana num Mundo Dividido. 

23 Luís Castelo Branco (2008): O Fim da Era Mugabe no Zimbabwe, p. 3, Observatório 
de África nO 12, Boletim da Fundação Portugal - África, Porto. 
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Unido defendiam a adopção de medidas drásticas contra Mugabe, não só para 
o afastar do podel~ mas também para servir de exemplos a casos futuros. 

Os dias que antecederam as eleições e o dia da votação fo ram muito ten
sos, embora não se tenha registado a violência que teve lugar nas ú ltimas 
eleições presidenciais. A ausência de Observadores Independentes e a limi
tação à circulação de jornalistas implicou a ausência de notícias fidedignas. 
Os Observadores dos países aliados do Zimbabwe, como o Irão, a Venezuela e 
a China, manifestaram a sua satisfação pelo modo como decorreu o processo. 
Idêntica posição teve a missão eleitoral da SADC, embora alguns membros da 
delegação sul-africana, nomeadamente de partidos da oposição, se tenham 
negado a assinar a declaração final devido às irregularidades verificadas. 

A Missão Eleitoral da União Africana, liderada pelo antigo Presidente da 
Serra Leoa, Ahmad Tejan Kabbah, foi mais cautelosa nas suas apreciações, 
reconhecendo a existência de várias irregularidades. 

Nas eleições legislativas, e depois de muita controvérsia, recontagens e 
atrasos na publicação dos resultados, o MDC conseguiu uma vitória histórica, 
ao ser declarado vencedor24. 

Em relação às eleições presidenciais, os resultados tardaram em ser 
conhecidos, apesar do MDC afirmar que Tsvangirai ganhou logo à primeira 
volta. Enquanto se esperava pela divulgação dos resultados das eleições presi
denciais, Mugabe e os seus apoiantes foram radicalizando o discurso e a actua
ção. Com o objectivo de mobilizar os seus apoiantes, Mugabe voltou a u sar o 
tema da posse da terra, acusando o MDC de pretender devolver a terra aos 
fazendeiros brancos. 

A oposição, num esforço de contenção e na impossibilidade de forçar o 
governo a divulgar os resultados, apelou ao apoio da Comunidade Internacio
nal. Enquanto os países europeus, liderados pelo Reino Unido mostraram-se 
solidários com o MDe, a posição dos estados africanos foi mais dúbia. A União 
Africana, embora tenha demorado muito tempo a reagir, acabou por exigir a 
divulgação dos resultados das eleições presidenciais25 . Devido aos laços de 
solidariedade, e também devido às suas situações internas, os países da África 
Austral mostraram alguma contenção nos seus comentários, evitando criticar 
abertamente Mugabe. 

24 No Majority for Mugabe in Recount, in Mail & Guardian Online, 26/04/2008. 
http: //www.mg.co .za/al. ticlePage.aspx?al.ticleid=337906&area=/breaking_news/breaking 

news africa/ 
25 Communiqué on the Situation in Zimbabwe, African Unioll, Addis Ababa, 17/04/2007. 

http://www.africaunion.org/root/ua/actualites/2008/avr/communique%20situation%20 zimba
bwe%20-%20eng-%2017-04-08.doc 
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Os esforços internacionais para resolver pacificamente a crise zimba
bweana arrastaram-se durante vários anos. A maior esperança residiu nos 
esforços regionais, através da SAOC liderados pela África do Sul. A política de 
diplomacia silenciosa seguida pelo Presidente Sul-Africano, Thabo Mbeki, que 
consistia em não criticar publicamente Mugabe, foi muito contestada26 . 

Mais de um mês depois das eleições presidenciais, a Comissão Eleitoral, 
confirmou que o líder da oposição ganhou a primeira volta do escrutínio com 
47,8% dos sufrágios. Mugabe, por sua vez, obteve 43,2%27. Face aos resultados 
das eleições presidenciais, em que nenhum dos candidatos obteve mais de 50% 
dos votos, foi necessário marcar uma segunda volta, a qual ficou marcada 
para 27 de Junho. 

A crescente violência contra os apoiantes do MOC, e as manobras desti
nadas a alterar os resultados eleitorais, levaram Tsvangirai a anunciar a sua 
desistência da corrida eleitoral, alegando não poder pedir aos seus apoiantes 
que votassem nele, sabendo que isso lhe poderia custar a vida28. Tsvangirai 
assumiu esta posição, deixando Mugabe a concorrer sozinho à segunda vol
ta29, ao mesmo tempo em que procurou refúgio na Embaixada da Holanda em 
Harare. Face a esta posição, Mugabe venceu a segunda volta das eleições com 
90% dos votos, com a abstenção a situar-se nos 58%30. 

7. O Papel da África Austral e da África do Sul 

A resolução da crise zimbabweana ficou dependente, mais uma vez, da 
posição dos países da região da África Austral, nomeadamente da África do 
Sul. Em 1965, quando o regime de Ian Smith declarou a Independência Unilate
ral, tanto Reino Unido como grande parte da Comunidade Internacional, esta
vam convencidos que as sanções decretadas contra o regime rebelde o fariam 
cair numa questão de semanas. Porém, o papel da região da África Austral, 
nomeadamente da África do Sul e do poder colonial português em Moçambi
que, contrariou essa previsão. 

26 South Africa's President Mbeki Visits Zimbabwe on Mediation Mission Meets 
Mugabe, in International Herald Tribune, 17/01/2008. 

27 Electoral Institute of Southern África: Zimbabwe: 2008 Presidential Election Results 
- First Round, May 2008. http://www.eisa.org.za/WEP/zim2008results5.htm 

28 An Election with only Oue Candidate, in The Economist, p.49, 28/06/2008. 
29 Morgan Tsvangirai: Presideutial Run-off Election Scheduled for the 27th June 2008. 

http://www.eisa.org.za/PDF/zimmt200806.pdf 
30 Electoral Insti tu te of Southern Africa: Zimbabwe: 2008 Presidential Election Results 

- Second Rouud, http://www.eisa.org.za/WEP/zim2008results6.htm 
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Actualmente, a situação voltou-se a repetir. Apesar da campanha inter
nacional do Reino Unido contra o regime de Mugabe, que contou com o apoio 
dos outros membros da União Europeia, dos EUA e de dezenas de outros Esta
dos, o papel da região voltou a contrariar as expectativas. Novamente a África 
do Sul, e alguns países da região, opuseram-se às críticas ao regime de Harare. 

Esta situação deveu-se, em grande medida, à própria situação interna 
sul-africana, onde Mugabe conta com muitos admiradores, nomeadamente no 
seio da população negra, fruto da sua polícia agrária, e com muitos opositores 
no seio da população branca, que vêm no Zimbabwe de Mugabe uma antevi
são do que poderá ser o seu futuro. 

A África do Sul, através do seu Presidente Thabo Mbeki, defendeu uma 
aproximação conservadora à situação no Zimbabwe. Esta posição sul-africana, 
implicou, na prática, um apoio ao regime de Mugabe e um duro golpe para a 
oposição zimbabweana. 

Mas, a África do Sul também sofria os efeitos negativos da crise zimba
bweana. Fruto da política adoptada no seio da SADC, de livre circulação entre 
Estados Membros, grande parte dos 3 milhões de zimbabweanos que deixa
ram o seu país, escolheram como destino a África do Sul. Este afluxo de imi
grantes zimbabweanos, aos quais se juntavam outros oriundos de vários paí
ses da região, vieram agravar a crise social e o desemprego na África do Sul. 
Esta crise provocou os ataques xenófobos em Maio de 2008 na África do Sul, o 
que levou a que milhares de imigrantes regressassem aos seus países. 

A cautela do governo de Pretória em relação ao Zimbabwe também se 
explica pelo facto da liderança sul-africana estar enfraquecida devido ao facto 
do grande adversário político de Mbeki, Jacob Zuma, ter assumido a liderança 
do ANC e de se perspectivar como futuro Presidente do país. Zum a, ao contrá
rio de Mbeki, assumiu uma posição critica em relação a Mugabe. Esta posição 
do líder do ANC foi apoiada pela poderosa central sindical COSATU (Cangress 
af Sauth African Trade Unians). Por decisão da COSATU foi decidido bloquear o 
desembarque de várias mercadorias em direcção ao Zimbabwe, nomeada
mente um carregamento de 77 toneladas de material bélico proveniente da 
China31 . O apoio da COSATU à oposição zimbabweana também se explica pelo 
facto de Morgan Tsvangirai ser um antigo líder sindical, tendo agora recuperado 
velhas amizades. 

Moçambique adoptou um silêncio que foi entendido como de apoio a 
Mugabe. Em 1976, quando encerrou as suas fronteiras ao regime rodesiano, 

31 Dockers Refuse to Unload China Arms Shiprnent for Zimbabwe, in The Times Online, 
18/04/2008. http://www. timesonline .co. uk/tolfnews/wor [d/ africa/ article3 772113 .ece 
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nomeadamente evitou que a Rodésia utilizasse o caminho-de-ferro e o Porto 
da Beira, Moçambique foi aplaudido internacionalmente, mas sofreu duros 
prejuízos por essa atitude. A adopção de sanções contra o Zimbabwe poderia 
prejudicar fortemente a economia moçambicana. Essa situação já é, de facto, 
vivida em Moçambique, uma vez que a crise zimbabweana já se reflectiu 
numa diminuição da actividade económica na província moçambicana de 
Sofala. 

As posições dos países africanos foram, regra geral, de grande moderação 
nas críticas a Mugabe. Na cimeira da União Africana (UA), realizada em Junho 
de 2008 em Sharm-el - Sheik, no Egipto, a declaração final apenas apelou ao 
entendimento entre as partes, nada dizendo em relação às irregularidades 
eleitorais e à violência contra os membros do MDC32. A UA teve nesta Cimeira 
uma oportunidade histórica de se credibilizar aos olhos de África e do Mundo. 
Apoiada nas críticas internacionais Mugabe e nos relatórios dos seus próprios 
Observadores Eleitorais que estiveram presentes nas eleições zimbabweanas, 
a UA tinha todas as condições para criticar o regime de Harare. Porém, a UA 
acabou por defraudar as expectativas, ao apelar à necessidade de diálogo entre 
as partes, validando os ineficazes esforços diplomáticos de Thabo Mbeki. 

Esta atitude da UA não deve surpreender, pois a sua performance tem 
sido muito fraca, veja-se, por exemplo, a sua incapacidade em travar o conflito 
do Darfur. Por outro lado, a UA tem no seu seio líderes, como Teodoro Obiang 
Nguema da Guiné Equatorial ou Omar aI Bashir do Sudã033, cujo desempenho 
é tão criticável como o de Mugabe. 

Esta posição cúmplice com o regime de Harare só foi quebrada pelo 
Botswana e Quénia, países que contestaram a presença de Mugabe na Cimeira, 
não o reconhecendo como legitimo representante do povo zimbabwean034. 

As crí.ticas mais duras vieram do Quénia, com o Primeiro-Ministro Raila 
Odinga a contestar abertamente o regime de Mugabe durante a Cimeira de 
Sharm-el-Sheik, apelando inclusive à União Africana para enviar tropas para 

32 Press Statement on the Situation in Zimbabwe, African Union, 23/06/2008. http:// 
www.africa-union.org/root/au/Conferences/2008/june/pr/Communique%20-Zimbabwe23J 
une08.pdf 

33 O Tribunal Penal Internacional emitiu um mandato de prisão contra Omar ai Bashir por 
genocídio e crimes contra a humanidade cometidos no Darfur. Sudão: AI-Bashir Pode ser o 
Terceiro Presidente em Exercício a ser Julgado pela Justiça Internacional, in Angola Press, 
14/07/2008. http://www.angolapress-angop.ao/noticia.asp 710=634202 

34 Botswana: Zimbabwe Rebukes Country's Stand 011 Elections, in The Reporter (Gabe
rone), 10/07/2008. http://allafrica.com/stories/200807100868.html 
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o Zimbabwe35. Tanto o Botswana como o Quénia argumentaram que, passado 
mais de meio século sobre as lutas de independência, já não se pode aceitar que 
as elites africanas justifiquem o seu subdesenvolvimento apenas pela herança 
colonial, não aceitando qualquer responsabilidade pela situação de muitos 
países. A Presidente da Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, também criticou Mugabe 
ao afirmar que era dever de todos os líderes africanos falarem sobre a injustiça 
em lugares como o Zimbabwe36. 

Para além dos apoios africanos, Mugabe também contou com o apoio de 
estados tão variados como a Venezuela, o Irão ou o Vietname. Porém, parti
cularmente importante foi a posição da Rússia e da China, países que, no seio 
do Conselho de Segurança da ONU, vetaram a adopção de sanções ao regime 
zimbabwean037. 

O veto chinês era previsível devido a dois motivos. Por um lado, à ami
zade existente entre o regime de Harare e de Pequim, que remonta aos tempos 
da luta pela independência, e que criou fortes laços entre os dois países. Em 
segundo lugar, é política chinesa não deixar passar resoluções que implique a 
condenação de países por causa dos direitos humanos. Esta tem sido a p rática 
adoptada pela China sempre que, por exemplo, o Conselho de Segurança da 
ONU pretende adoptar sanções contra o Sudão por causa do conflito no Darfur. 

Já o veto russo foi algo imprevisto. Moscovo justificou o seu veto pela 
decisão de não se imiscuir nos assuntos internos do Zimbabwe, uma vez que 
este país não ameaçou a estabilidade internacional. Esta posição russa causou 
um profundo mal-estar entre os vários membros do Conselho de Segurança da 
ONU, pois demonstrou uma nova posição de Moscovo nos assuntos interna
cionais, mais distante dos consensos até agora obtidos com os EUA, Reino 
Unido e França. 

O voto contra da África do Sul também provocou algum a tensão, nomea
damente manifestada pelos EUA, os quais acusaram o regime de Pretória de 
estar do lado errado da história38. Esta declaração criou um mal-estar diplo
mático entre Pretória e Washington. 

35 Kenya's PM Urges African Troops for Zimbabwe, in Reuters, 30/06/2008. http:// 
wvvw.alertnet.org/thenews/newsdesk/CA W920707.htm. 

36 Líderes Africanos Devem Falar das Injustiças como a do Zimbabwe, in Canal de 
Moçambique, 17/07/2008. http://www.canalmoz.com/default.jsp?file=ver_artigo&nivel=l&id 
=8&idRec=4158 

37 Para além da China e da Rússia, também a África do Sul, Líbia e Vietname votaram 
contra a resolução que apelava à adopção de sanções contra o Zimbabwe. A favor votaram os 
EUA, Reino Unido, França, Bélgica, Burkina Faso, Costa Rica, Croácia, Itália e Panamá. 
A Indonésia absteve-se. 

No Consensus in Security Council on Zimbabwe Sanctions, UN News Centre, 11/07/2008. 
http://www. un .org/ apps/news/story.asp?N ewsID=27358&Cr=Zimbabwe&Cr1 

38 Zimbabwe Sanctions Vetoed at UN, in BBC News on Africa, 12/07/2008. http:// 
news.bbc.co .uk/2/hijafrica/7502965.stm 
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A oposição zimbabweana contava que o regime de Mugabe fosse dura
mente condenado por uma série de organizações internacionais essências para 
o país, ONU, União Africana e SADC. Porém, apoios, interesses e receios asso
ciados, justificaram a posição de diversos países que acabaram por inviabili
zar, nas três organizações, a adopção de sanções contra Harare. 

8. A Partilha de Poder entre o MDC e a ZANU-PF 

Face à pressão externa e com o objectivo de ultrapassar a crise instalada 
no país, Robert Mugabe assinou, a 21 de Julho, com os líderes das duas facções 
do MDC, Morgan Tsvangirai e Arthur Mutamba, um acordo com vista a inici
ar as negociações destinadas à partilha do poder. Se, para Mugabe, era condi
ção fundamental que a oposição o reconhecesse como Presidente do país, já 
para o MDC era ponto não negociável o reconhecimento da sua vitória nas 
eleições legislativas39. 

Após várias semanas de negociações, as partes assinaram, a 15 de Setem
bro, um acordo fina14o. A solução encontrada passou pela nomeação de Morgan 
Tsvangirai para o cargo de Primeiro-Ministro. Para Mugabe ficou reservado o 
cargo de Presidente. O MDC assumiu 16 pastas no novo executivo, 3 das quais 
foram para a facção de Mutamba, passando a controlar a polícia. A ZANU-PF 
ficou com 15 pastas, nomeadamente a da Defesa. 

O acordo foi apadrinhado por vários países da região. Vários dirigentes 
africanos, entre os quais o Presidente em exercício da União Africana (UA) e 
Chefe de Estado tanzaniano, Jakaya Kikwete, e o Presidente da Comunidade 
para o Desenvolvimento da África Austral (SADC) e Presidente sul-africano, 
Thabo Mbeki, que ajudou a negociar o acordo alcançado, assistiram à cerimó
nia de assinatura. 

Uma das condições que permitiu o desbloquear da situação, foi a garantia 
dada por Tsvangirai de que Mugabe não seria alvo de qualquer tipo de acusa
ção devido actos cometidos durante a sua anterior Presidência. Embora não se 
conheçam os contornos das garantias dadas por Tsvangirai, as mesmas deve
rão ter sido muito sólidas, pois Mugabe quererá evitar situações semelhantes à 
de outros dirigentes africanos que, apesar de garantias de imunidade, foram 
posteriormente acusados e condenados, como foi o caso de Charles Taylor. 

39 Chris McGreal: Mugabe and Tsvangirai Sign Deal to Hold Zimbabwe Power-Sharing 
Talks, in The Guardian, 21i07/2008. http://www.guardian.co.uk/world/2008/juI/21/zimbabwe 

40 MDC and ZANU-PF Sign Power Sharing Deal, in The Zimbabwe Standard, 15/091 
12008. http://www.thezimbabwestandard.com/ 
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Os grandes desafios do novo executivo passam pela necessidade de con
seguir funcionar com elementos tão distintos, de modo a transmitir uma ima
gem, interna e externa, de credibilidade que convença todos da nova era do 
país. Esta missão não será fácil, uma vez que, logo após a assinatura do acordo 
com o MDC, Mugabe afirmou que o mesmo representava uma humilhação 
para a ZANU-PF, e que só o aceitou porque não existia outra alternativa face à 
derrota nas eleições legislativas de Março. Por outro lado, a recuperação eco
nómica do país e o combate à crise alimentar, são outras das prioridades do 
novO executivo. A recuperação económica passa, necessariamente, pelo levan
tamento das sanções internacionais, nomeadamente da União Europeia, e o 
apoio internacional ao relançamento da economia do Zimbabwe. 

Uma outra questão que deverá ser resolvida, e que é sem dúvida polémica, 
é a questão da terra, essencial para enfrentar a crise alimentar. Convém não 
esquecer que no seio do MDC está grande parte da população branca, nomea
damente os agricultores lesados pelo regime de Mugabe. 

Acrónimos 

ANC 
BSAC 

CFU 
DP 
ELF 

FMI 

- African National Congresso 

- British South African Company. 
- Commercial Farmer's Union. 

- Democratic Party. 
- Estados da Linha da Frente. 

- Fundo Monetário Internacional. 

FRELIMO - Frente de Libertação de Moçambique. 
MDC - Movement for a Democratic Change. 

MNR - Movimento Nacional de Resistência. 
ONU - Organização das Nações Unidas. 

OSCE - Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. 
OUA - Organização de Unidade Africana. 
PAC - Pan-African Congress 
RAS - República da África do Sul. 
RENAMO - Resistência Nacional Moçambicana. 
SADC - Southern African Development Community. 

SADCC - Southern African Co-ordination Conference. 
UA - União Africana 

UE - União Europeia. 
ZANLA - Zimbabwe African Liberation Army. 

ZANU-PF - Zimbabwe African National Union - Patriotic Front. 
ZAPU 

zcru 
ZlPA 
ZlPRA 

- Zimbabwe African People's Union. 
- Zimbabwe Congress of Trade Unions. 

- Zimbabwe People's Army. 
- Zimbabwe People's Revolutionary Army. 
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