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 “Novo contexto mas velha política”: 
 a evolução do sistema partidário 
 moçambicano entre 1994 e 2014
 Edalina Rodrigues Sanches - ICS/ULisboa, IPRI/ULisboa, CSSR/U. Cape Town 

Resumo
Mais de 20 anos após o início da vaga de democratizações em África, os 

sistemas de partido dominante constituem o modelo mais comum encontrado na 
região subsariana. Atualmente, contam-se duas dezenas de países com sistemas 
de partido dominante em que os partidos que assumiram o governo no momento 
da independência ou que lideraram os processos de transição (gradual) para a 
democracia continuam a ser os mais votados. No entanto, existem características 
importantes que distinguem estes sistemas entre si, nomeadamente o tipo de in-
stituições políticas, os níveis de participação eleitoral e a performance democráti-
ca. Enquanto no Botswana, África do Sul e Cabo Verde as eleições decorrem num 
ambiente que envolve maior participação eleitoral e a salvaguarda dos direitos 
políticos e das liberdades civis, na Guiné Equatorial, Chade ou Gâmbia regis-
tam-se as piores práticas nestes domínios. Enquanto na Guiné-Bissau e no Burki-
na Faso vigoram regimes semipresidenciais que empregam fórmulas eleitorais 
proporcionais, na Nigéria e na República do Congo vigoram regimes presidenci-
ais que empregam fórmulas eleitorais maioritárias. Estas diferenças indicam que 
para melhor entender de que forma emergem e se mantêm ao longo do tempo 
estes sistemas partidários é preciso ter em conta as conjunturas críticas que os 
propulsionam, as instituições formais e informais que os delimitam, e as escol-
has e estratégias dos atores políticos chave (agência). Este capítulo investiga estas 



35

condições a partir de uma análise longitudinal e neo-institucional do sistema 
partidário moçambicano e argumenta que o tipo de clivagens sociais, a natureza 
da transição, as práticas neopatrimoniais e o sistema eleitoral permitem explicar 
os padrões de competição interpartidária entre 1994 e 2014. 

Introdução 
No início dos anos 90, dois acontecimentos em específico marcaram o arran-

que dos processos de democratização em África: no Benim, os protestos pop-
ulares conduziram à organização da Conferência Nacional das Forças Vivas da 
Nação1 que culminou na destituição de Mathieu Kérékou, após quase 20 anos de 
autoritarismo; e na África do Sul, o regime do Apartheid, debaixo de forte pressão 
internacional e doméstica, liberta Nelson Mandela e levanta a proibição contra 
o African National Congress (ANC) (Diamond and Plattner 1999). As mudanças 
que depois se seguiram foram espetaculares. Um pouco por toda a região subsari-
ana, os regimes de partido único foram sendo substituídos por sistemas multipar-
tidários, as ditaduras militares dando lugar a regimes civis e os direitos políticos 
e liberdades civis progressivamente ampliados. Apesar destas mudanças, uma 
distância de 20 anos demonstra que os processos de democratização estão longe 
de estarem completos. Muitos países permanecem numa “zona intermédia” ou 
híbrida (Morlino 2009), combinando atributos democráticos e autoritários. Mais 
especificamente, mantêm o requisito mínimo de eleições multipartidárias, porém 
reprimem vários direitos e liberdades fundamentais como a liberdade de asso-
ciação, de oposição e de imprensa (p.e. Gâmbia, Guiné-Bissau, Lesoto, Quénia, 
Nigéria e Zimbabué). Neste quadro, apenas uma minoria de países parece ter con-
seguido prosseguir com as suas tarefas de consolidação democrática (p.e. Benim, 
Botswana, Cabo Verde, Senegal e Maurícias). 

1 O modelo de conferência nacional viria a ser seguido por outras ex-colónias francesas – Mali, Níger, Madagáscar, 
Gabão, República do Congo, República Democrática do Congo e Togo
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No que diz respeito às características dos sistemas partidários, vários estudos 
têm demonstrado que as eleições multipartidárias tiveram um resultado inespera-
do, que apontam para uma certa excecionalidade do contexto africano. Concreta-
mente, as eleições originaram na maioria das ocasiões sistemas de partido dom-
inante em que os partidos históricos – que desempenharam um papel crucial na 
independência e na transição do autoritarismo para a democracia – continuam a 
ser os atores políticos chave, capturando grande parte do apoio popular (Dooren-
spleet 2003; Salih 2003; Bogaards 2004; Bogaards 2008; Carbone 2007; Bogaards 
and Boucek 2010). 

Este capítulo estuda o desenvolvimento dos sistemas de partido dominante 
focando o caso moçambicano a partir de uma perspetiva longitudinal recortada 
entre 1994 e 2014 e de uma abordagem neo-institucional. Esta abordagem teórica 
tem raízes profundas na ciência política e é útil na medida em que permite o estudo 
das instituições enquanto estruturas formais e informais, e explica a sua mudança 
quer em termos das conjunturas críticas que criam possibilidades de alteração das 
trajetórias políticas, quer em termos da agência, isto é, salientando a reflexividade 
dos atores políticos e a sua capacidade para reinventar as estruturas em que estão 
inseridos (Hall and Taylor 1996; Immergut 1998). Neste sentido, adequa-se à nossa 
argumentação principal de que a estrutura das clivagens sociais, a natureza da 
transição, as práticas neopatrimoniais e o sistema eleitoral explicam a evolução do 
sistema partidário moçambicano. Este argumento é desenvolvido ao longo de qua-
tro secções. A secção 1 parte da definição de Sartori (1976) para identificar sistemas 
de partido dominante na África subsariana. A secção 2 faz uma contextualização 
histórica de Moçambique e apresenta os resultados das eleições gerais entre 1994 
e 2014. A secção 3 apresenta as dimensões explicativas do sistema partidário 
moçambicano considerando fatores históricos e sociais (clivagens territoriais), con-
junturas críticas (natureza da transição), o neopatrimonialismo e o sistema eleitoral. 
Finalmente, a secção 4 apresenta as principais conclusões extraídas deste estudo. 
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1. Sistemas de partidos dominante em África: quantos são? 
A definição seminal Sartori (1976) classifica os sistemas de partidos domi-

nante como aqueles em que um único partido vence mais de 50% dos lugares 
em três eleições consecutivas, e distingue-os sumariamente dos sistemas de 
partidos predominantes na medida em que estes são encontrados em sistemas 
estruturados e aqueles em sistemas não-estruturados. Assim, na generalidade 
das novas democracias falaríamos de sistemas de partido dominante uma vez 
que os sistemas partidários são formações mais recentes e tendencialmente mais 
fluídos. No entanto, esta definição minimalista de Sartori está longe de ser con-
sensual. Doorenspleet (2003) argumentou que uma simples reeleição pode ser 
suficiente para rotular um sistema de partidos como dominante enquanto para 
Ware (1996) seria suficiente que um partido conseguisse obter mandatos sufici-
entes para formar um governo maioritário. Revendo as definições existentes Bo-
gaards (2004, 175-176) considera que elas podem ser arrumadas num continuum, 
na medida em que apresentem um, alguns ou todos os atributos que se seguem: 
escala do domínio; inclusão ou exclusão da oposição; em sistemas presidenci-
ais: se o governo é ou não divido; e período de tempo considerado. Face a estes 
critérios Bogaards (2004) acaba por considerar a definição minimalista de Sartori 
(1976) como sendo a menos ambígua e a mais precisa; contendo tanto um limiar 
a partir do qual domínio é evidente (50%) como um período de tempo durante 
o qual o domínio se observa (três eleições consecutivas). Estas razões levam-no 
a optar por esta definição nos seus estudos sobre os sistemas partidários africa-
nos (Bogaards 2004; Bogaards 2008; Bogaards and Boucek 2010). Neste capítulo 
também adotamos a definição de Sartori (1976) para saber quantos países têm 
sistemas de partidos dominante, atualmente (Novembro 2014). 

O quadro 1 revela que 40% dos Estados da África Subsaariana, equivalentes a 20 
sistemas partidários, cabem nesta categoria. Na maioria dos casos (N=15) o partido 
dominante está no poder desde a independência (p.e. MPLA em Angola, Freli-
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mo em Mozambique, BDP no Botswana, SPPF nas Seicheles, CCM na Tanzânia 
e SWAPO na Namíbia) ou assumiu o governo durante o período autoritário e 
desencadeou as reformas de transformação do modelo autoritário no início dos 
anos 1990s (p.e. ZANU-PF no Zimbabué, RPT no Togo e RDPC, nos Camarões). 
Existem ainda casos de partidos que perderam as eleições fundadoras do multipar-
tidarismo e que recuperaram depois o seu domínio eleitoral (p.e. PAICV em Cabo 
Verde) ou que foram derrotados somente uma vez (p.e. PAIGC na Guiné-Bissau). 
Apenas cinco sistemas de partido dominante são liderados por partidos que se 
formaram a partir da década de 1990; eles pertencem ao Burkina Faso, Djibouti, 
Chade, Gâmbia e Nigéria. O PDP e o APRC, partidos dominantes da Nigéria e da 
Gâmbia respetivamente, surgiram em contextos semelhantes. O PDP foi fundado 
em 1998 no rescaldo de 16 anos de regime militar e de mudanças constitucionais 
profundas que alteraram a dimensão da assembleia e a natureza dos poderes exec-
utivos na Nigéria. As primeiras eleições após estas mudanças decorreram em 1999 
e foram ganhas pelo PDP que também saiu vencedor das eleições de 2003, 2007 e 
2011. O APRC da Gâmbia foi formado em 1996 por Yahya Jammeh, que em 1994 
havia conduzido um golpe militar contra Dawda Jawara, Presidente da Gâmbia 
desde 1970. Desde a sua formação o APRC tem vencido todos os atos eleitorais. O 
CDP do Burkina Faso surge em 1996 a partir de uma fusão entre a Organization 
for Popular Democracy - Labor Movement e vários partidos de menor dimensão; 
a UMP do Djibouti é uma coligação de cinco partidos, formada em 2004; e final-
mente, o MPS do Chade formou-se em 1990 e venceu todas as eleições desde 1997. 

À luz da definição minimalista de Sartori (1976) todos estes países têm um 
sistema de partido dominante, no entanto isto não significa que compõem um con-
junto homogéneo. Com efeito, o quadro 1 também apresenta alguns indicadores 
que dão conta de diferenças importantes. Assim, em alguns destes países os níveis 
de participação eleitoral são os mais elevados (p.e. África do Sul, Guiné-Bissau, 
Seicheles e Angola) enquanto noutros os mais baixos (p.e. Botswana, Moçambique 
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e Gâmbia). Em alguns casos o partido dominante perdeu uma proporção substan-
cial de lugares nas últimas três eleições (p.e. Djibouti, Burkina Faso e Tanzânia) 
enquanto noutros registou ganhos importantes (p.e. Seicheles e Guiné Equatorial). 

No que diz respeito às instituições políticas a nível nacional, o quadro 1 indica 
que a forma de governo mais comum é a semipresidencial. Assim, 10 países têm 
um sistema em que há um presidente eleito por voto popular direto, um pri-
meiro-ministro e um governo que é responsabilizado perante o parlamento (Elgie 
2005); estes são Cabo Verde, Burkina Faso, Guiné-Bissau, Tanzânia, Togo, Gabão, 
Camarões, Djibouti, Chade e Moçambique. As formas ditas “puras”, nomeada-
mente o parlamentarismo – vigente no Botswana, Angola, Namíbia e África do 
Sul – e presidencial – vigente na Nigéria, Seicheles, Gâmbia, Zimbabué, República 
do Congo, Guiné Equatorial – são menos frequentes. No que concerne as institu-
ições eleitorais, a maioria dos países emprega fórmulas de representação propor-
cional (N=12); enquanto seis utilizam a fórmula maioritária – Nigéria, Gâmbia, 
Zimbabué, República do Congo, Tanzânia e Gabão – e dois a fórmula mista – 
Seicheles e Camarões. 

Finalmente, há variação no estatuto global da democracia em cada país. As pon-
tuações da Freedom House sobre os níveis de liberdade na região pintam um quadro 
francamente negativo – note-se que os valores mais próximos de 1 indicam maior 
liberdade e os mais próximos de 7 menor liberdade. Os dados revelam que apenas 
quatro países – Botswana, Cabo Verde, Namíbia e África Sul – são classificados 
como “livres” em 2014. Com efeito, o conjunto mais numeroso (N=9) é constituído 
por países classificados como “não-livres” que combinam as pontuações mais baixas 
de garantia das liberdades civis e dos direitos políticos. Os cenários mais negativos 
estão na Guiné Equatorial, que obtém uma pontuação de 7 nos dois índices; seguido 
do Chade, Gâmbia e Camarões. Finalmente, sete países estão na categoria “parcial-
mente-livre” com as Seicheles e a Tanzânia a apresentarem a margem mais baixa 
para a categoria “livre” e a Guiné-Bissau e a Nigéria a mais curta para a “não-livre”. 
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Fontes:
IDEA Voter Turnout (http://www.idea.int/vt/); African Elections Database (http://África nelec-
tions.tripod.com/); The semipresidential one (http://www.semipresidentialism.com/?cat=61). 

Notas: 
1. Forma de Governo: PAR = Parlamentar, SPRE = Semipresidencial, PRE = Presidencial 
2. Sistema Eleitoral: RP = Representação Proporcional, MAI = Maioritário, MIS = Misto 
*Dif. = Diferença entre a primeira eleição e a terceira eleição. ** FH = Freedom House; LC = 
Liberdades Civis; DP = Direitos Políticos. Pontuações entre 1.0 e 2.5 = “livre”; entre 2.5 e 5.0 = 
“parcialmente-livre”, maior do que 5.0 = “não-livre”. 
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2. Sistema Partidário Moçambicano 

2.1 Origens e desenvolvimentos políticos antes da mudança de regime 

Moçambique ganhou a independência em 1975, no seguimento dos Acor-
dos de Lusaka assinados entre o governo de transição português e a Frelimo a 
7 de Setembro de 1974. A Frelimo foi a única força política moçambicana que 
participou nas negociações2; não houve consulta pública ou eleições (Krenner-
ich 1999a; Brito 2009) ao contrário do que aconteceu, por exemplo, nas ilhas de 
São Tomé e Príncipe e de Cabo Verde. Nesta sequência, Joaquim Chissano foi 
nomeado primeiro-ministro, a constituição da independência foi proclamada 
pelo Comité Central do partido a 25 Junho de 1975 e Samora Machel tornou-se 
o primeiro Presidente da República de Moçambique. Logo depois a Frelimo 
instalou um regime de partido único socialista, em que o presidente do partido 
era automaticamente declarado presidente da república e o corpo legislativo 
supremo – a Assembleia Nacional Popular – era indiretamente eleito através de 
plebiscitos organizados por todo o país (Krennerich 1999a, 648). 

No seu III Congresso, ocorrido em Fevereiro de 1977, a Frelimo assumiu, 
pelo menos do ponto de vista discursivo e dos seus conteúdos programáticos, 
uma orientação marxista-leninista vanguardista; bem como a sua missão de 
liderar, organizar e educar as massas, e de combater o capitalismo. Este con-
gresso também marcou a evolução da Frelimo de “frente de libertação”3 para 
partido político e o subsequente desenvolvimento de organizações democráticas 
de massas para assegurar o controlo do partido sobre o território e a socie-
2 A Frelimo era o único movimento anticolonial moçambicano reconhecido como legítimo pela Organização da Uni-
dade Africana (hoje União Africana) e pelas Nações Unidas
3 O primeiro congresso da Frelimo teve lugar entre 23 e 28 de Setembro de 1962, e estruturou a frente de acordo com os 
princípios do centralismo democrático (Estatuto da Frelimo de 1962). Nos estatutos de 1977 a frente apresenta-se pela 
primeira vez como um partido vanguardista marxista-leninista
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dade4. Estas medidas implicaram o desaparecimento dos Grupos Dinamiza-
dores, que eram as estruturas mais próximas dos cidadãos5 (Rupiya 1998; Brito 
2009; Krennerich 1999b; Carbone 2005). Paralelamente, a Frelimo levou a cabo 
reformas políticas profundas que incluíram nacionalização, aldeamento força-
do, implementação de campos de reeducação e de medidas políticas com vista a 
limitar a influência da igreja e da oposição política na sociedade (Carbone 2005, 
424). Neste sentido, o projeto de construção de um Estado-nação independente 
moderno implicava a dissolução das clivagens regionais, religiosas e étnicas, a 
legitimação da Frelimo enquanto partido único, a exclusão de habitantes rurais 
e de chefes tradicionais (régulos) e o desmantelamento dos sistemas tradicionais 
de poder, por sua vez conotados com o indirect rule português (Granjo 2007; 
Florêncio 2007). 

Apesar da centralização do poder, o governo da Frelimo enfrentou várias 
frentes de destabilização cujas origens são anteriores à independência. Ainda 
durante os anos 60, Moçambique foi um ator importante na luta de libertação 
dos chamados Estados da Linha de Frente6 e acolheu ainda movimentos in-
surgentes que ameaçavam o poder de Ian Smith na Rodésia e o regime do 
Apartheid na África do Sul. Esta posição levou a que os rodesianos e as forças 
especiais da África do Sul e do Malawi se unissem para formar e dar apoio 
material à Resistência Nacional Moçambicana (Renamo)7, que em 1977 iniciou 
atividades armadas contra o governo da Frelimo (Morgan 1990; Manning 1998; 

4 Organizações de massa criadas ou reestruturadas foram: Organização da Mulher Moçambicana fundada em 1973; 
Organização da Juventude Moçambicana fundada em 1977 e a Organização dos Trabalhadores Moçambicanos fundada 
em 1983. Na mesma linha foram criados grupos representativos de setores estratégicos da vida social, nomeadamente a 
Organização Nacional dos Professores e a Organização Nacional dos Jornalistas.
5 Os grupos dinamizadores eram constituídos por militantes do partido e eram hierarquicamente dependentes das 
estruturas distritais do partido. Enquanto estruturas de base do partido desempenhavam uma série de funções adminis-
trativas e políticas (Brito 2009).
6 Angola, Botswana, Moçambique, Tanzânia, Zâmbia e Zimbabué.
7 Inicialmente conhecido pelo seu acrónimo em inglês MNR = Mozambican National Resistance.
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Weinstein 2002; Hirsch 2009; Emerson 2014). Ainda que formada fora do ter-
ritório moçambicano, a Renamo conquistou apoio interno, durante os anos da 
guerra, apelando ao apoio dos líderes tradicionais e dos habitantes das áreas ru-
rais que haviam sido marginalizados pelo projeto de modernização autoritária 
implementada pela Frelimo (Carbone 2003; Manning 2008). Estas incursões 
territoriais forjaram divisões artificiais entre as zonas controladas pelo governo 
(no sul, Maputo e Gaza) e as controladas pela Renamo (no centro, Manica, So-
fala, Zambézia, Tete e, no norte, Nampula), que se foram cristalizando durante a 
guerra civil. O desfecho deste conflito começou a ser ensaiado a partir dos finais 
dos anos 80 e seria influenciado por fatores externos (internacionais e region-
ais) e internos (Rupiya 1998; Hirsch 2009). 

No plano externo, o fim da Guerra Fria significou a retirada de apoio inter-
nacional aos beligerantes já que durante a guerra civil a Frelimo contou com 
apoio militar e financeiro da União Soviética, Cuba e outros países comunis-
tas, enquanto a Renamo foi apoiada pela Administração norte-americana de 
Reagan (Rupiya 1998, 22). A nível regional os padrões de apoio também se 
alteraram quando o Zimbabué, um dos mais importantes aliados do governo 
de Moçambique8, conseguiu a independência em 1980 e os acordos de Nkomati 
foram assinados com a África do Sul em 1984. Estes acordos formalizaram um 
pacto de não-agressão entre os dois países, e a retirada de apoio às atividades 
de guerrilha da Renamo por parte da África do Sul9. Internamente, causas 
naturais, nomeadamente a seca e a fome no início dos anos 80, a exaustão das 
tropas, o agravamento das condições económicas (Armon, Hendrickson, and 

8 De acordo com Gonçalves (1998, 20) a Zimbabwean National Liberation Army (ZANLA) de Robert Mugabe operava 
em Moçambique desde o início da década de 1970, na base de um alegado acordo entre a ZANU e a Frelimo que ficou 
definido antes da independência do Zimbabué
9  A retirada da Africa do Sul não foi imediata e total, uma que vez que esta continuou a apoiar a ação da Renamo 
(Rupiya 1998).
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Vines 1998, 83-84), e os apelos dos líderes religiosos10 para um fim negociado 
da guerra foram determinantes para o começo das negociações de paz a partir 
de finais da década de 1980. Neste mesmo período a Renamo organizou o seu 
primeiro congresso na Gorongosa entre 7 e9 de Junho de 1989, no qual Dhlaka-
ma se apresentou preparado para efetivamente negociar o fim do conflito com 
a Frelimo, com apoio da comunidade internacional. O líder da Renamo reafir-
mou ainda o seu compromisso com a democracia multipartidária e a economia 
de mercado, que, de resto já fazia parte dos documentos do partido desde 1981 
(Manning 1998, 180). 

As negociações de Nairobi entre a Frelimo e a Renamo (em Dezembro 1989) 
foram as mais significativas durante este período, na medida em que inaugu-
raram uma série de encontros que levariam à assinatura do Acordo Geral de 
Paz (AGP) a 4 de Outubro de 1992. Ao longo dos seus sete protocolos, o AGP 
incluiu medidas autorizando a Operação das Nações Unidas em Moçambique 
(ONUMOZ11) e o reconhecimento da Renamo enquanto partido político com 
plenos direitos de participar na vida política do país. As primeiras eleições mul-
tipartidárias foram inicialmente agendadas para Outubro de 1993, no entanto 
devido a problemas técnicos foram adiadas para Outubro de 1994. 

10 O Conselho Cristão Moçambicano (CCM) e a Igreja Católica tiveram um papel central no processo de paz moçam-
bicano. Em 1984 o CCM criou uma comissão para a paz e a reconciliação que encetou os primeiros passos para o 
diálogo. De 1988 em diante o CCM e a Igreja Católica combinaram forças para fazer dialogar o governo e a Renamo 
(Armon, Hendrickson, and Vines 1998). 
11 O mandato da ONUMOZ iniciou a 16 de Dezembro de 1992 e terminou a 9 de Dezembro de 1994 http://www.
un.org/en/peacekeeping/missions/past/onumozM.htm.
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2.2 As eleições multipartidárias entre 1994 e 201412

 As primeiras eleições gerais moçambicanas foram realizadas entre os dias 27 
e 29 de Outubro de 1994 e desde então, quatro atos eleitorais adicionais ocorre-
ram, em 1999, 2004, 2009 e 2014. Nestas duas últimas, em particular, para além 
de elegerem os deputados e o Presidente da República, os cidadãos puderam 
ainda escolher os membros das Assembleias Provinciais. Durante 10 anos os 
resultados eleitorais traduziram uma divisão territorial entre os apoiantes da 
Frelimo e da Renamo; estes sobretudo localizados nas províncias do centro e do 
norte do país e aqueles maioritariamente representados nas províncias do sul. 
No entanto, as eleições de 2004 desafiaram claramente a ideia de uma bipolar-
ização política e territorial, com a Frelimo a conseguir a maioria dos votos nos 
distritos habituais da Renamo. Esta tendência tornar-se-ia, de resto, ainda mais 
evidente nas eleições seguintes. Com efeito, os resultados eleitorais têm demon-
strado um crescente domínio da Frelimo e um enfraquecimento da Renamo em 
termos de votos e de mandatos quer a nível nacional quer sub-nacional. Para 
além da Renamo, apenas um terceiro partido político conseguiu eleger deputa-
dos: o Movimento Democrático de Moçambique (MDM) em 2009 e 2014.

Do ponto de vista da sua génese e das suas âncoras de competição política, 
os partidos políticos que participaram nestes atos eleitorais diferem em alguns 
pontos. A raiz da legitimidade da Frelimo tem a ver com o facto de ter conduz-
ido o país à independência e de ter sido partido do Governo desde então. A 
Renamo mobiliza um eleitorado descontente com o governo da Frelimo desde 
o período de multipartidarismo (Pereira and Shenga 2005, 53) e reclama legiti-
midade sobre o AGP e o processo de democratização13. O MDM também deve 

12 Grande parte desta investigação foi realizada no âmbito da minha investigação de doutoramento intitulada “Explain-
ing Party System Institutionalization in Africa: From a Broad Comparison to a Focus on Mozambique and Zambia”. 
13 Excerto da página do partido “A RENAMO lutou pela democracia e venceu a guerra que durou cerca de 16 anos, 
obrigando a FRELIMO a negociar o acordo de paz que culminou com a eliminação do sistema marxista-leninista 
e as suas notáveis formas de repressão do povo, nomeadamente, as aldeias comunais, os campos de reeducação, os 
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a sua força à dimensão territorial, uma vez que os seus apoiantes estão, princi-
palmente, concentrados nas principais cidades das províncias de Maputo e de 
Sofala. No âmbito das coligações União Democrática (UD) e União Eleitoral 
(UE), outros pequenos partidos políticos conseguiram entrar no parlamento 
entre 1994 e 2004 no entanto estes são partidos organizacionalmente fracos, 
que gravitam em torno do carisma do líder (Pereira and Shenga 2005; Sanches 
2014). A figura 1 e o quadro 2 mostram os resultados para as eleições parlamen-
tares realizadas entre 1994 e 2014.

As eleições de 1994 tiveram um significado especial por várias razões. Em 
primeiro lugar pela primeira vez na história do país os moçambicanos tiveram 
o direito de escolher os seus líderes políticos para os próximos cinco anos; em 
segundo lugar tratava-se do primeiro embate dos ex-beligerantes nas urnas; 
em terceiro lugar estas eram as primeiras eleições após a assinatura do acordo 
de paz e acarretavam por isso o risco de retorno à guerra (Almeida e Sanches 
2010). Cahen (1998) qualificou estas eleições como as “Eleições do Silêncio”, 
uma vez que foram marcadas pelo “desejo de reconciliação” e pela vontade de 
“revitalizar” politicamente a sociedade (Cahen 1998, 3). Apesar do sentimento 
de incerteza que cercou estas eleições, os níveis de participação foram notáveis; 
um total de 12 partidos políticos, duas coligações e 2637 candidatos partici-
param nestas eleições e cerca de 88% do eleitorado votou. Os resultados deram 
uma maioria estreita, mas suficiente à Frelimo, que recolheu 44% dos votos e 
129 dos 250 mandatos possíveis. A Renamo ficou em segundo lugar com 38% 
dos votos e 112 mandatos. Por fim, a coligação UD recebeu 18% dos votos e 
nove mandatos (ver figura 1 e quadro 2). 

fuzilamentos, as guias de marcha, as machambas do povo, a opressão da imprensa, etc. Graças à luta da RENAMO, hoje 
Moçambique é um país de democracia multipartidária. A vitória da RENAMO é certa e inquestionável, mas contin-
uaremos a lutar para que a democracia conquistada seja traduzida e vivida na prática por todos os moçambicanos, 
do Rovuma ao Maputo.” Ver página oficial da Renamo: http://www.renamo.org.mz/index.php/about-us (acedido em 
25-11-2014).
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Em termos de geografia eleitoral, a Frelimo ganhou a maioria dos mandatos 
em seis províncias; quatro no sul do país (Inhambane, Gaza e Maputo Cidade e 
Maputo Província) e dois no norte (Cabo Delgado e Niassa), enquanto a Re-
namo foi maioritária nas restantes quatro províncias - Manica, Sofala e Zam-
bézia, no centro, e Nampula, no norte. Estes resultados refletiram as divisões 
territoriais que emergiram durante os anos da guerra, e que foram estrategica-
mente ativadas por Dhlakama nestas eleições (Chichava 2008). Por exemplo, o 
ressentimento sentido pelos Zambezianos Macua-Lomé (maior grupo étnico 
nesta província e no país) relativamente aos Changana, grupo mais representa-
tivo nas províncias do sul foi mobilizada por Dhlakama para conquistar apoio 
na província da Zambézia (Chichava 2008a). Em Nampula, o comportamento 
do eleitorado das aldeias costeiras de Angoche, Ilha de Moçambique e Nacala 
Porto espelhou as perceções de exclusão desta parte do país face ao processo de 
construção do Estado-nação (Rosário 2009). As eleições presidenciais também 
foram positivas para o candidato presidencial da Frelimo, Joaquim Chissano, 
que derrotou o candidato da Renamo, Afonso Dhlakama, por uma margem 
confortável (53% contra 34% dos votos). A Renamo não aceitou os resultados e 
reivindicou medidas de partilha de poder e a formação de “um governo de uni-
dade nacional”, porém o presidente Chissano não acedeu a estas revindicações 
(Manning 2008, 58).

As eleições gerais de 1999, realizadas entre os dias 3 e 5 de Dezembro, ti-
veram um desfecho semelhante, embora com algumas diferenças: a Frelimo 
manteve a sua posição maioritária no parlamento (49% dos votos e 133 man-
datos) e Joaquim Chissano (52 %) foi reeleito para um segundo mandato. A 
coligação Renamo-UE ficou a uma magra distância da Frelimo e aumentou a 
sua representação para 117 mandatos; e o seu candidato presidencial Afonso 
Dhlakama ficou quatro pontos percentuais abaixo (48%) do candidato vence-
dor. Embora os resultados tivessem sido substantivamente os mesmos, estas 
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eleições tiveram nuances diferentes. Em primeiro lugar, houve uma queda 
considerável nos níveis de participação eleitoral (descida de 88% para 70%). Em 
segundo lugar, a Renamo mudou sua estratégia de competição, reunindo uma 
dezena de pequenos partidos na coligação UE. Em terceiro lugar, esta aliança 
conseguiu conquistar a maioria dos votos em seis das 11 províncias do país, 
incluindo todas as províncias do centro e duas províncias do norte – Zambézia 
e Nampula. O fato de a Renamo-UE ter conquistado a maioria das províncias, 
mas no final ter perdido as eleições desencadeou uma série de petições sobre a 
natureza do sistema eleitoral, agravada por acusações de fraude e de má ad-
ministração do processo eleitoral por parte da Comissão Nacional de Eleições 
(CNE). A Renamo contestou os resultados no Tribunal Supremo e ameaçou 
boicotar o parlamento recém-eleito. No entanto, foi pressionada a integrar o 
parlamento pelos seus parceiros de coligação na UE. A Renamo continuou sem 
aceitar os resultados e insistiu para que fossem iniciadas negociações com vista 
a garantir o direito do partido nomear os governadores nas províncias em que 
tinha obtido a maioria dos votos. Estas negociações foram tidas com Raúl Do-
mingos, na altura líder parlamentar da Renamo, e tiveram um desfecho negati-
vo para a Renamo que não conseguiu levar adiante as suas condições (Manning 
2008, 58; Brito 2008, 6-7; Chichava 2008, 23-25; Sanches 2014, 139-180).

As eleições gerais de 2004 tiveram quatro diferenças relativamente às an-
teriores. Em primeiro lugar, enquanto os resultados das eleições de 1994 e de 
1999 revelaram um relativo equilíbrio entre a Frelimo e a Renamo, as eleições 
de 2004 expuseram uma diferença significativa entre elas: a Frelimo ganhou a 
maioria qualificada de votos e de mandatos (62% dos votos e 64 % dos manda-
tos da Frelimo contra 29% dos votos e 36% dos mandatos da Renamo) e o seu 
candidato presidencial, Armando Guebuza, impôs uma derrota contundente 
a Afonso Dhlakama, que perdeu sua terceira corrida presidencial com a maior 
diferença votos de sempre (32% contra 64%). Em segundo lugar, os resultados 
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destas eleições foram marcados por uma reviravolta importante na liderança da 
Frelimo. A quase derrota eleitoral em 1999 e a saída inevitável de Joaquim Chis-
sano da liderança do partido levou a que o partido procurasse um candidato 
que conseguisse revitalizar as bases do partido novamente. Na linha de sucessão 
estava Armando Guebuza, Secretário-Geral desde 2002. A sua eleição como 
Presidente da República, em 2004, e como líder do partido em 2005, foi uma 
novidade, dado que (i) foi a primeira passagem em vida da liderança do partido 
e (ii) foi a primeira vez que um candidato oriundo de uma província do norte, 
mais concretamente de Nampula foi eleito líder; os antecessores eram todos de 
Gaza. Apesar de se poder argumentar que toda a socialização política de Ar-
mando Guebuza tenha sido feita no sul, a verdade é que do ponto de vista sim-
bólico esta escolha contem também uma mensagem importante uma vez que a 
cúpula do partido esteve sempre mais representada pela elite do sul (Chichava 
2008b). Em terceiro lugar, em termos de geografia eleitoral o domínio da Fre-
limo era agora mais difuso. Conseguiu a maioria em nove das 11 províncias do 
país: como em 1999 obteve a maioria dos votos e dos mandatos nas províncias 
do centro, mas foi capaz de superar a Renamo nos seus círculos eleitorais tradi-
cionais, nomeadamente em Nampula e Niassa no norte; e em Manica e Tete no 
centro. Em quarto lugar, estas eleições foram marcadas por uma queda dramáti-
ca nas taxas de participação, que caíram de 70% para 36%. De acordo com Brito 
(2010), as causas do aumento da abstenção (que permanece alta em 2009) não 
se prendem exclusivamente com problemas técnicos no recenseamento eleito-
ral, sendo antes um sintoma de um crescente distanciamento do eleitorado em 
relação ao processo político (Brito 2010, 4-5). 

Nas eleições gerais de Outubro de 2009, a Frelimo repetiu o seu triunfo por 
margens ainda mais expressivas: conquistou a maioria qualificada de votos 
(75%) e de mandatos (191) e reelegeu Armando Guebuza (75% dos votos), para 
um segundo mandato presidencial. A Renamo (com 20% dos votos e 51 manda-
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tos) e o seu eterno candidato presidencial Afonso Dhlakama (com 16% dos vo-
tos) foram novamente derrotados. Estas eleições foram ainda marcadas por um 
ligeiro aumento nos níveis de afluência (de 36% para 44%) e pelo surgimento de 
um novo partido parlamentar – o MDM – que elegeu oito representantes: cinco 
em Sofala e três em Maputo. O MDM beneficiou de uma campanha eficiente 
nas áreas urbanas que visou principalmente os mais jovens, e da supressão da 
cláusula barreira de 5% em 2006. No entanto, o MDM não conseguiu manda-
tos suficientes para formar uma bancada parlamentar14 (Hanlon and Nuvunga 
2009). Este impedimento só foi superado com a intervenção da comunidade 
internacional, em particular os doadores do G-19, que são responsáveis por 
50% do orçamento do Estado, que pressionaram a Frelimo para aceitar a revisão 
do regimento da Assembleia Nacional para permitir que o MDM formasse uma 
bancada parlamentar com apenas oito deputados (Chichava 2010a, 18). 

Os resultados do MDM foram importantes por várias razões (Sanches 2014). 
Em primeiro lugar, um novo partido político interferiu no cenário bipolar dom-
inado pela Frelimo e pela Renamo, podendo potencialmente ameaçar a posição 
solitária da Renamo como principal partido da oposição. Em segundo lugar, 
o MDM tinha apenas seis meses de existência quando concorreu às eleições 
parlamentares. Com efeito, o partido tinha sido criado em março de 2009, na 
cidade da Beira, capital da Sofala, após a decisão de Afonso Dhlakama de apoiar 
a candidatura de Manuel Pereira, um dos líderes históricos da Renamo, nas 
eleições municipais desse município, em vez de Daviz Simango presidente em 
exercício desde 2003. Daviz Simango decidiu então concorrer às eleições como 
candidato independente, e acabou sendo expulso do partido em conjunto com 
uma ala intelectual que estava ativa principalmente nas áreas urbanas do país 
(Chichava 2010a; Chichava 2010b; Nuvunga and Adalima 2011). Finalmente, 
estes resultados foram significativos porque a participação do MDM foi seria-

14 Em 1994 os grupos parlamentares eram formados com nove membros e desde 2001 com 11. 
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mente condicionada nestas eleições. Com o fundamento de que as candidaturas 
apresentadas estavam cheias de irregularidades a CNE  permitiu que o MDM 
concorresse apenas em Maputo, Inhambane, Sofala e Niassa (Chichava 2010, 8). 

As eleições de 2014 aconteceram num contexto particularmente difícil que 
revelou a fragilidade quer do processo de paz quer de democratização moçam-
bicanos. Em Outubro de 2012, e com as eleições autárquicas de novembro de 
2013 à vista, Dhlakama desapareceu da esfera pública e refugiou-se na mata da 
Gorongosa alegando que o governo da Frelimo não tinha cumprido as cláusu-
las do AGP. Declarou ainda que o seu partido não iria participar nas eleições 
autárquicas e ameaçou inviabilizar a votação. Um mês antes das eleições já 
se registavam confrontos entre os soldados das Forças Armadas de Defesa de 
Moçambique (FADM) e os homens da Renamo na província central de Sofala. 
A mais significativa levaria a uma ofensiva por parte das FADM no dia 21 de 
Outubro à base da Renamo, em Santunjira (Sofala), onde Afonso Dhlakama 
tinha fixado residência há cerca de um ano. Esta ofensiva marcou o início de 
um conflito armado localizado entre o governo e a Renamo, 20 anos após a as-
sinatura do AGP15. Com o aproximar das eleições de 2014 e após várias rondas 
de negociações Dhlakama recenseou-se e foi anunciado como candidato pres-
idencial do partido. Na 74.ª ronda de negociações foi assinado, a 24 de Agosto 
de 2014, um acordo de cessar-fogo pelos chefes das missões de negociação do 
governo e da Renamo16. Só a 4 de Setembro de 2014 Dhlakama sairia da mata 
da Gorongosa para no dia seguinte encontrar Guebuza na capital e assinar o 
acordo de cessar-fogo que mais tarde seria ratificado pelo parlamento. O docu-
mento final incluía os seguintes pontos: acordo de cessar-fogo; memorando de 

15 Ver mapa deste conflito aqui: https://www.google.com/maps/d/viewer?dg=fea-
ture&ll=-18.437925,34.716797&t=h&source=embed&ie=UTF8&msa=0&spn=16.623657,16.743164&z=5&mid=
zSxBvo8-5enk.kbWXxb601BCU (acedido em 24-11-2014).
16 Ver: Joseph Hanlon, News Report and Clippings n.º 270: http://www.open.ac.uk/technology/mozambique/sites/www.open.
ac.uk.technology.mozambique/files/files/Mozambique_270_25Aug2014_ceasefire_signed(1).pdf (acedido em 24-11-2014) .
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entendimento e mecanismos permitindo a supervisão de observadores externos 
do processo cessação das hostilidades17. 

As eleições gerais de 15 de Outubro de 2014 desenrolaram-se assim num 
ambiente de alguma incerteza e instabilidade política relativamente a todo o 
processo eleitoral, mas foram pacíficas. Os resultados, mesmo que previsíveis, 
apontam para mudanças importantes a longo prazo. Os níveis de participação 
eleitoral subiram de 44% para 49%; a Frelimo venceu com maioria de votos e 
de mandatos e viu o seu líder Filipe Nyusi ser eleito presidente; porém o de-
sempenho global do partido quando comparado com anos anteriores piorou. 
Com 56% dos votos a Frelimo arrecadou 144 mandatos – menos 47 do que em 
2009, enquanto a Renamo melhorou em todo o país e conseguiu mais 38 lug-
ares do que em 2014: recuperou Nampula, no norte, e Zambézia, no centro, e 
no sul teve os seus melhores resultados de sempre no Maputo Cidade e Maputo 
Província. O MDM praticamente duplicou o número de deputados (subindo 
de 8 para 17) e conseguiu alargar a sua base eleitoral para outras províncias, 
no entanto perdeu representação nos seus círculos principais (Sofala e Maputo 
Cidade). 

17 Ver Joseph Hanlon, News Report and Clippings n.º 272: http://www.open.ac.uk/technology/mozambique/sites/www.
open.ac.uk.technology.mozambique/files/files/Mozambique_272-7Sept2014-Guebuza-Dhlakama_Meet.pdf (acedido 
em 24-11-2014).
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Figura 1 – Eleições Parlamentares: Percentagens de votos dos principais partidos 
(1999-2014)
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Quadro 2 – Eleições parlamentares: distribuição dos mandatos por província e variação anual (1994-2014) 

 1994 1999 2004 2009 2014 

 Frelimo Renamo UD Frelimo Renamo - UE Frelimo Renamo - UE Frelimo Renamo MDM Frelimo Renamo  MDM 
Norte                           
Cabo Delgado 15 6 1 16 (-1) 6 (=) 18 (-2) 4 (-2) 19 (+1) 3 (-1)  19 (=) 3 (=)   
Nampula 20 32 2 24 (+4) 26 (-6) 27 (-3) 23 (-3) 32 (+5) 13 (-10)  22 (-10) 22 (+9) 3 (+3) 
Niassa 7 4   6 (-1) 7 (-3) 9 (-3) 3 (-4) 12 (+3) 2 (-1)  7 (-6) 6 (+3) 1 (+1) 
Centro                           
Manica 4 9   5 (-1) 10 (+1) 7 (-2) 7 (-3) 12 (+5) 4 (-3)  8 (-4) 8 (+4)   
Sofala 3 18   4 (+1) 17 (-1) 6 (+2) 16 (-1) 10 (+4) 5 (-11) 5 (+5) 8 (-2) 10 (+5) 3 (-2) 
Tete 5 9 1 8 (+3) 10 (-1) 14 (+6) 4 (-6) 18 (8) 2 (-2)  11 (-7) 10 (+8) 1 (+1) 
Zambézia 18 29 2 15 (+3) 34 (-5) 19 (+4) 29 (-5) 26 (+7) 19 (-10)  18 (-8) 22 (+3) 5 (+5) 
Sul                            
Gaza 15  1 16 (+1)   17 (+1) (=) 16 (-1)   14 (-2)    
Inhambane 13 3 2 13 (=) 4 (-1) 15 (+2) 1 (-3) 15 (=) 1 (=)  12 (-3) 2 (+1)   
Maputo Cidade  17 1   14 (+3) 2 (-1) 14 (=) 2 (=) 14 (=) 1 (-1) 3 (+3) 11 (-3) 3 (+2) 2 (-1) 
Maputo Província 12 1   12 (=) 1 (=) 12 (=) 1 (=) 15 (+3) 1 (=)  12 (-3) 3 (+2) 2 (+2) 
África           1 (+1) 

 
1 (=)   1 (=)    

Resto do Mundo           1 (+1) 
 

1 (=)   1 (=)    
Total 129 112 9 133 (+) 117 (+5) 160 (+27) 90 (-27) 191 (+31) 51 (-39) 8 (+8) 144 (-47) 89 (+38) 17 (+9) 
Participação % 87,9 67,9 36,3 44,4 48,5 
 

Fonte: Comissão Nacional de Eleições (CNE) – http://www.stae.org.mz/ e Boletim sobre o Processo Político em Moçambique - http://www.cip.org.mz/bulletin/pt/  

Notas: 

1. UD: coligação entre o Partido Liberal Democrático de Moçambique (Palmo); Partido Nacional Democrático (Panade) e Partido Nacionalista de Moçambique (Panamo).  

Fonte Comissão Nacional de Eleições (CNE) – http://www.stae.org.
mz/ e Boletim sobre o Processo Político em Moçambique - http://www.
cip.org.mz/bulletin/pt/ 

Notas 1. UD: coligação entre o Partido Liberal Democrático de 
Moçambique (Palmo); Partido Nacional Democrático (Panade) e Parti-
do Nacionalista de Moçambique (Panamo). 
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Nampula 20 32 2 24 (+4) 26 (-6) 27 (-3) 23 (-3) 32 (+5) 13 (-10)  22 (-10) 22 (+9) 3 (+3) 
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Sofala 3 18   4 (+1) 17 (-1) 6 (+2) 16 (-1) 10 (+4) 5 (-11) 5 (+5) 8 (-2) 10 (+5) 3 (-2) 
Tete 5 9 1 8 (+3) 10 (-1) 14 (+6) 4 (-6) 18 (8) 2 (-2)  11 (-7) 10 (+8) 1 (+1) 
Zambézia 18 29 2 15 (+3) 34 (-5) 19 (+4) 29 (-5) 26 (+7) 19 (-10)  18 (-8) 22 (+3) 5 (+5) 
Sul                            
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Inhambane 13 3 2 13 (=) 4 (-1) 15 (+2) 1 (-3) 15 (=) 1 (=)  12 (-3) 2 (+1)   
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Total 129 112 9 133 (+) 117 (+5) 160 (+27) 90 (-27) 191 (+31) 51 (-39) 8 (+8) 144 (-47) 89 (+38) 17 (+9) 
Participação % 87,9 67,9 36,3 44,4 48,5 
 

Fonte: Comissão Nacional de Eleições (CNE) – http://www.stae.org.mz/ e Boletim sobre o Processo Político em Moçambique - http://www.cip.org.mz/bulletin/pt/  

Notas: 

1. UD: coligação entre o Partido Liberal Democrático de Moçambique (Palmo); Partido Nacional Democrático (Panade) e Partido Nacionalista de Moçambique (Panamo).  

2. Renamo-UE: coligação entre Aliança Independente de Moçambique (Alimo); Frente de Acão 
Patriótica (FAP); Frente Unida de Moçambique - Partido de Convergência Democrática (Fu-
mo-PCD); Movimento Nacional Moçambicano - Partido Social Democrata (Monamo-PMSD); 
Partido de Convenção Nacional (PCN); Partido do Progresso do Povo de Moçambique 
(PPPM); Partido Renovador Democrático (PRD); Partido da Unidade Nacional (PUN); Frente 
Democrática Unida (UDF) e União Nacional de Moçambicana (Unamo).  
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3. Análise explicativa do sistema de partido moçambicano 
Através da análise das eleições gerais entre 1994 e 2014 a secção anterior 

demonstrou que a Frelimo é um partido dominante em toda a linha e que 
num horizonte próximo será difícil imaginar que seja derrotado pelos princi-
pais partidos da oposição. Este desenvolvimento tem sido acompanhado por 
duas tendências principais. Por um lado, uma crescente institucionalização da 
Frelimo enquanto principal força política; facilitada pelo controlo do aparelho 
estatal, pelo desenvolvimento de uma estratégia eficiente de competição eleito-
ral e pela fragmentação dos partidos da oposição. Por outro lado, uma descida 
acentuada nos níveis de participação eleitoral que dão conta de um processo de 
institucionalização imperfeito. Esta secção argumenta que o modo de funciona-
mento do sistema partidário moçambicano resulta de fatores históricos e sociais 
(clivagens territoriais), conjunturas críticas (natureza da transição), das redes 
neopatrimoniais que definem as relações entre o partido o Estado e a sociedade 
e da natureza do sistema eleitoral. 

3.1 Clivagens territoriais: a dinâmica centro-periferia  
De acordo com o modelo das clivagens sociais de Lipset and Rokkan (1967), 

os sistemas de partido ocidentais surgiram a partir de dois eixos de confli-
to principais: uma territorial e outra funcional. O eixo territorial resultou da 
“revolução nacional”, isto é do processo de construção da nação, e “obrigou” as 
populações a posicionarem-se relativamente a valores e identidades culturais 
opostos. Dela resultam duas clivagens: a clivagem centro vs periferia, que opõe 
uma elite nacional dominante a uma elite periférica (territorial, linguística e 
culturalmente) e a clivagem Estado vs igreja. O eixo funcional, por sua vez, é 
consequência da “revolução industrial” e levou os cidadãos a se posicionarem 
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em função dos seus interesses económicos. Dela resultam as clivagens terra vs 
indústria e proprietário vs trabalhador.

Fora do contexto ocidental, alguns estudos colocaram objeções à plena apli-
cação deste modelo, devido à falta de equivalência entre essas clivagens e as que 
estão no seio de muitas sociedades do chamado “Terceiro Mundo”. Particular-
mente no contexto africano, tem sido argumentado que as clivagens territoriais 
são as que têm mais peso na estruturação e no desenvolvimento dos sistemas 
partidários (Randall and Svåsand 2002; Manning 2005; Erdmann 2007). Se re-
cuarmos à primeira fase de formação dos partidos em África (logo a seguir à II 
Guerra Mundial), verificamos que as primeiras formações partidárias em África 
surgiram com o objetivo de construir um Estado e uma nação moderna e inde-
pendente (Hodgkin 1961). Portanto, uma vez conquistada a independência, as 
elites africanas iniciaram uma “revolução nacional” que apresentava conteúdos 
comuns; por um lado uma ideia de nação incompatível com divisões religiosas, 
étnicas, linguísticas e regionais e, por outro lado a repressão severa de grupos 
políticos opostos (Bratton and van de Walle 1997; Diamond and Plattner 1999; 
Young 2012; Joseph 1999; Chabal 1998). 

Segundo Cahen (2006), o Estado pós-colonial em África enfrentou a tarefa 
quase impossível de forjar um discurso moderno e legitimador de um projeto de 
unificação do território. No entanto, este projeto não coincidiu com a realidade e 
as identidades das populações, que eram diversas (Cahen 2006, 116). O “central-
ismo democrático” adotado pelos partidos nas ex-colónias portuguesas pretendeu 
desde o início ser o produtor da homogeneidade interna dos movimentos nacio-
nais, e legitimar a fórmula de partido único (Cahen 2006, 116). Em Moçambique 
este modelo alimentou a rivalidade dentro dos movimentos anticoloniais e afetou 
a população, na medida em que o projeto de modernização da Frelimo reprim-
iu todas as formas de divisão territorial (étnica, religiosa e linguística) e política 
(constituição monopartidária), e isso sedimentou uma clivagem centro vs perife-
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ria baseada numa clivagem entre a elite dominante (urbana e do sul do país) e a 
elite periférica (rural do centro e norte do país). 

Esta clivagem tem raízes profundas e remonta ao período colonial, quando 
a capital do país foi mudada da Ilha de Moçambique, no norte, para Lourenço 
Marques, no extremo sul; isso levou à marginalização política e económica da 
elite dessa área, como oposição a uma microelite no sul que mais tarde se iria 
opor e lutar vigorosamente contra a administração colonial portuguesa. Após 
a independência, esta elite chegou ao poder e impôs um modelo autoritário de 
construção do Estado que determinou a exclusão dos habitantes rurais, líderes 
tradicionais, grupos étnicos das províncias do centro e do norte do país (Ca-
hen 1994; Cahen 2006; Chichava 2008b; Chichava 2008a; Rosário 2009; Newitt 
2002; Carbone 2005). Vale a pena recordar que durante os anos da guerra e à 
medida que foi conquistado território nacional, a Renamo procurou representar 
esses grupos excluídos e ganhar o seu apoio. Esta mobilização teve efeitos dura-
douros uma vez que as províncias do norte e do centro continuam a ser aquelas 
em que a Renamo consegue os seus melhores resultados eleitorais. Não obstan-
te, estas clivagens não são fixas, como veremos mais adiante, particularmente 
desde 2004, a Frelimo tem sido capaz de desativá-las ou de enfraquecê-las, 
seja através do investimento em infraestruturas importantes a nível local, seja 
através de incursões no eleitorado da Renamo (Sanches 2014). 

3.2 Conjuntura crítica: a transição da guerra e do monopartidarismo para a 
paz e o multipartidarismo 

Tem sido argumentado que os modelos sobre a transição democrática perd-
eram poder explicativo, nomeadamente para prever o sucesso e a consolidação 
democráticas (Carothers 2002), no entanto existem boas razões para olhar para 
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este período no âmbito deste capítulo. Segundo Bratton e Van de Walle (1994) e 
Van de Walle (2002), particularmente para o contexto africano, a sequência dos 
eventos e as escolhas feitas durante o período de transição são extremamente 
importantes para compreender o funcionamento dos sistemas políticos (semi)
democráticos. Além disso, dado que a transição de regime abre uma janela de 
oportunidades para escolhas institucionais abrangentes, importa olhar com 
atenção para as negociações realizadas nesta fase e mais especificamente para 
os atores que iniciaram e controlaram as diferentes fases deste processo (Linz, 
Stepan, and Gunther 1995). Também relevante é o resultado das eleições fun-
dadoras do novo regime uma vez que elas têm efeitos a longo prazo. Um estudo 
de Van de Walle (2003, 301) demonstrou que os partidos que vencem as primei-
ras eleições têm maior probabilidade de êxito nas eleições seguintes. 

Em Moçambique a transição ocorreu a dois níveis, implicando não apenas 
a mudança de um regime autoritário para um multipartidário, mas também a 
resolução de um conflito armado e a pacificação do país a curto e a longo prazo. 
Em vários outros países da África Subsariana podemos encontrar uma similar 
justaposição entre as agendas da paz e da democracia18; no entanto, o que difer-
encia Moçambique destes países é o fato de que as primeiras eleições pós-guerra 
desempenharam um papel vital na rutura com o passado (Reilly 2008, 158). Isso 
não significa que os ex-beligerantes decidiram “perdoar e esquecer” (Manning 
2002, 25), mas simplesmente que não houve retorno à guerra. Em 2012, regis-
taram-se confrontos na zona centro do país entre as forças armadas do governo 
e os homens da Renamo, que levaram a uma nova assinatura de um acordo de 
cessar-fogo em 2014, mas de uma forma geral os resultados eleitorais, ainda que 
bastante contestados têm sido respeitados pela oposição.

18 Alguns exemplos são: Angola, Acordos de Bicesse: 1992; Memorando de Entendimento de Luena: 2002), Burundi 
(Acordo de Arusha: 2000-2003), Chade (vários processos de reconciliação e de pacificação entre 1989-2006), República 
do Congo (Processo de Diálogo Nacional: 1999-2001), República Democrática do Congo (Processo de Diálogo Inter-
congolês: 1999-2003) e Guiné-Bissau (Acordo de Abuja: 1998) (Jarstad 2008, 33-34).
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Com base nos quatro dilemas identificados por Jarstad (2008) para estudar 
as transições em contexto de pós-conflito19, é possível resumir de forma clara 
o processo de transição moçambicano. As negociações tiveram um carácter de 
exclusão e de verticalidade; para além da Igreja, cujo papel foi essencialmente 
facilitador, nenhuma outra organização da sociedade civil ou grupo político 
a nível nacional participou nas negociações do acordo de paz. A Frelimo e a 
Renamo monopolizaram todo o processo e detiveram-se a interesses muito 
estratégicos e imediatos dos quais não estavam dispostos a abdicar (Brito 2009, 
24), a menos que incentivos positivos (por exemplo, financiamento) estivessem 
previstos (Manning 2002). 

Neste sentido, parece também evidente que os atores locais controlaram a 
agenda das negociações (sistémico), embora os atores internacionais tivessem 
sido chamados a arbitrar vários impasses no que diz respeito ao processo de 
desmobilização, desarmamento e desmilitarização. Estes impasses ditaram, em 
última instância, o adiamento das eleições por mais um ano (temporal). Vale a 
pena salientar que estas negociações foram realizadas num contexto particular da 
intervenção internacional da ONU e no âmbito do qual Moçambique estabeleceu 
um precedente (Manning and Malbrough 2009, 83). Diferentemente de outras 
operações, na ONUMOZ os incentivos financeiros para a desmobilização e rein-
tegração das tropas e os fundos destinados para a formação e a capacitação dos 
partidos foi superior (Nuvunga 2007; Manning and Malbrough 2009). 

A bipolarização das negociações do acordo de paz foi relevante de duas 
maneiras. Em primeiro lugar, a Frelimo e a Renamo tiveram margem de mano-
bra para escolher as condições que lhes eram mais favoráveis. Por exemplo, a 
proposta de definição de uma cláusula barreira entre 5% e 20% e de um fundo 
para financiar as atividades dos partidos políticos beneficiou claramente estes 

19 Horizontal (inclusão vs. exclusão), vertical (legitimidade vs. eficácia), sistémico (agenda local vs. internacional) e 
temporal (esforços a longo prazo vs. curto prazo).
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dois partidos, particularmente a Renamo. A comunidade internacional destinou 
uma soma de 17.000 mil dólares (conhecido como trust fund) para a Renamo 
(Kumar and Zeeuw 2008, 274), enquanto 17 outros partidos receberam um 
orçamento muito menor, de 150 mil dólares cada, para se registarem e financia-
rem as suas atividades (Manning and Malbrough 2009, 90). 

Em segundo lugar, contribuiu para que o eleitorado continuasse polarizado 
em torno da clivagem de guerra (Manning 2008, 8), o que em parte explica os 
padrões geográficos de voto nas eleições de 1994 e de 1999: a Renamo mais 
forte nas cinco províncias centrais do país e nas áreas rurais, e a Frelimo im-
batível no sul20. Como vimos anteriormente estes resultados escondem ainda 
uma clivagem de regime, na medida em que os padrões de votação nas regiões 
do norte e do centro representam também um descontentamento das popu-
lações aí residentes face ao projeto de modernização autoritária implementado 
pela Frelimo nos anos do monopartidarismo. 

Além de influenciar o padrão de competição entre os partidos, o passado de 
guerra também tem efeitos no envolvimento dos cidadãos na vida política do 
país. De acordo com Pereira (2008), nas democracias que emergem após um 
longo período de conflito armado, as populações estão sobretudo preocupadas 
com questões de estabilidade política e de segurança (Pereira 2008, 432). Assim, 
em Moçambique mais do que as divisões políticas, económicas e sociais, foi o 
medo de um retorno à guerra e o desejo de reconciliação que criaram o pano de 
fundo das primeiras eleições realizadas no país (Cahen 1998; Pereira 2008). 

No entanto, esta narrativa não conta a história toda, principalmente se tiver-
mos em conta os resultados das eleições entre 2004 e 2014, que demonstram uma 
Frelimo em ascensão e uma Renamo em declínio. Neste sentido, para entender 
melhor estes resultados, importa ter em conta a forma como estes partidos têm 

20 Todos os líderes da Frelimo, Eduardo Mondlane, Samora Machel e Joaquim Chissano nasceram em Gaza. A exceção 
é Armando Guebuza, eleito em 2005 que é do norte da província de Nampula.
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evoluído ao longo dos anos (Manning 2008; Pereira 2008). O que vários estudos 
sugerem é que enquanto a Frelimo foi capaz de se modernizar e se tornou mais 
pragmática, fazendo incursões bem-sucedidas no eleitorado da Renamo (Pereira 
2008, 434); a Renamo manteve-se “em grande parte subdesenvolvida e conectada 
com a clivagem de guerra”, bem como altamente “personalizada e centralizada em 
torno da figura de Afonso Dhlakama” (Manning 2008 151-152). 

Os seguintes excertos de entrevistas realizadas durante trabalho de campo 
realizado em Moçambique em 201221 ilustram estes desenvolvimentos: 

[…] a Frelimo, de certa maneira com assessoria de bons antropólogos, trabalhou os 
pontos fortes da Renamo e soube trabalhar os seus pontos fracos. Por exemplo, a Fre-
limo [...] extinguiu as guias de marcha, acabou com as aldeias comunais, reconheceu 
as confissões religiosas e reconheceu e valorizou as autoridades tradicionais. Portanto 
as quatro bases [eleitorais] [...] da Renamo foram absorvidas pela Frelimo [...]. A 
Renamo não teve a mesma capacidade de o fazer dentro daquilo que era o eleitorado 
tradicional da Frelimo. (Ismael Mussa, ex-Renamo, atualmente no MDM) 

No campo, as pessoas vivem dispersas têm menos influência da comunicação social, e 
o grande objetivo das pessoas é a sua sobrevivência. Por isso hoje é quase, não digo im-
possível, mas é muito improvável que a Frelimo não ganhe as eleições nas zonas rurais. 
Improvável. Porque o efeito de uma escola, numa zona rural é tremendo. Tu constróis 
uma escola na cidade não tem efeito nenhum; não muda nada… a construção de uma 
escola no campo muda logo; a construção de um posto de saúde reduz visivelmente o 
número de partos fatais [...]. Portanto aquele posto de saúde ali, com uma enfermeira 
parteira muda a vida daquela comunidade. (Manuel Tomé, Frelimo, Deputado) 

Para além de promover o desenvolvimento local em círculos eleitorais da 
Renamo, a Frelimo reconheceu a relevância política e social dos líderes tradicio-

21 O trabalho de campo foi realizado na cidade de Maputo nos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2012, no 
âmbito da investigação de doutoramento (Sanches 2014). 
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nais (Florêncio 2008; Lourenço 2009)22. Este foi um passo importante já que os 
líderes tradicionais foram um dos grupos marginalizados pela Frelimo durante 
a vigência do monopartidarismo. 

Diferentemente, a Renamo tem sido incapaz de se desligar da clivagem de 
guerra e ainda mantém a “velha forma” de fazer política. Recorrentemente, a 
Renamo ameaça boicotar as eleições, desvincular-se das instituições políticas e 
mais recentemente, de levar a cabo ações armadas. Isto é possibilitado e amplia-
do pelo fato de que a estrutura do partido permaneceu militarizada e centraliza-
da na pessoa de Afonso Dhlakama, líder do partido desde 1979. Alguns excer-
tos de entrevista ilustram este ponto: 

A Renamo tem vindo a perder desde 1994 até agora porque não percebe que alguma 
coisa não está bem dentro do próprio partido. Uma delas é a falta de democracia interna 
do partido. Portanto não conseguiu libertar-se um pouco da mentalidade militar que a 
caracterizou na sua origem. Era um movimento militar que se opunha ao governo de 
Moçambique, mas quando passou a partido civil continuou exatamente com a mesma 
ideologia. Com a mesma forma de agir. (Leonardo Simão, Frelimo, ex-Ministro)

[…] nós temos um problema sério que é um problema dos militares. Depois do acordo 
geral de paz que fez com que a guerra terminasse ficou definido que a Renamo teria 15 
mil homens e a Frelimo 15 mil homens [nas Forças Armadas de Moçambique]. Isso não 
foi possível [...] hoje o partido no poder foi tirando todos aqueles que vieram da parte 
da Renamo; é um conflito que está a surgir. Por outro lado, há um problema da polícia 
[...]. Ficou definido, que a Polícia da República de Moçambique seria composta tam-
bém por membros que viessem do partido Renamo, entre os quais os desmobilizados 

22 Até 1999 este reconhecimento teve avanços e recuos. Por exemplo a Lei 3/94 do Quadro Institucional definiu 
que o governo local deveria ter em conta a opinião dos líderes tradicionais na coordenação das atividades locais da 
comunidade. No entanto esta prerrogativa foi relaxada com a Lei 2/97. Mais tarde a Lei da Terra 19/97 deu aos líderes 
tradicionais a responsabilidade de gerir e de distribuir o fundo da terra da comunidade. A mudança mais significativa 
aconteceu após as eleições de 1999 quando o partido finalmente reconhece o papel dos líderes tradicionais com o De-
creto-Lei 15 de 20 de Junho de 2000 que definiu o enquadramento do relacionamento entre o governo local e os líderes 
tradicionais.
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e isso não aconteceu. Portanto é uma lacuna no cumprimento do AGP. [...] e hoje nós 
temos o presidente na mata. (Maria Angelina Enoque, Renamo, Líder Parlamentar)

[…] por exemplo temos aí um partido da oposição que quando ‘amua’ vai para a 
Gorongosa, para começar a Guerra. Não é uma oposição. O MDM tem uma outra lógi-
ca diferente, mas ainda não tem expressão. (José Luís Cabaço, Frelimo, ex-Ministro)

3.3 Neopatrimonialismo: ou o Estado Frelimo 
O neopatrimonialismo é a característica informal mais relevante na política 

africana e abrange práticas como o tribalismo, o clientelismo e a patronagem 
(Bayart 1989; Bratton and van de Walle 1997; Lindberg 2001; Chabal 2002; van 
de Walle 2001; van de Walle 2002; van de Walle 2003). 

As definições mainstream identificam os seguintes traços no neopatrimonial-
ismo: (i) o direito de governar cabe ao big man, que não só domina o aparelho 
estatal e legislativo como se coloca acima dele; havendo, portanto, um padrão 
de presidencialismo das instituições; (ii) as relações de lealdade e de dependên-
cia definem e estruturam o sistema político e administrativo-formal; (iii) o 
chefe do executivo e o seu círculo mais próximo minam a efetividade da no-
meação administrativa do Estado moderno, usando-a para o patrimonialismo 
sistemático e práticas de clientelismo; e (iv) existe uma incorporação da lógica 
patrimonial nas instituições burocráticas, o que providencia códigos opera-
cionais para a política que são valorizados e reproduzidos ao longo do tempo 
(Bratton e Van de Valle 1994, 458; Lindberg 2001, 185-186). 

De acordo com Van de Walle (2003), o presidencialismo e o clientelismo 
moldam decisivamente o desenvolvimento dos sistemas partidários em África. 
Na maioria dos países, afirmam, a presidência é a instituição principal dos pro-
cessos de tomada de decisão e devido a essa excessiva centralização do poder 
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político o acesso aos recursos do Estado está altamente dependente de uma úni-
ca instituição política. Este desenho institucional afeta o sistema partidário por 
desvalorizar tanto o papel das eleições legislativas como dos partidos políticos e 
por levar a uma personalização do sistema político. 

 Em Moçambique, a Frelimo é o partido do Estado desde 1975 e isto tem-lhe 
permitido, através da figura do presidente, controlar os principais canais de acesso 
à esfera económica e política, sem os devidos freios e contrapesos. Os testemunhos 
seguintes ilustram bem a importância e as consequências deste fenómeno: 

O partido no poder é o Estado e o Estado é o maior empregador. Mesmo que eu não 
queira, enquanto funcionário do Estado, se me trazem a ficha: é preciso preencher. 
Ter um cartão do partido no poder. Assim, eu vou preencher mesmo que não queira 
para poder garantir a minha sobrevivência. Se não o fizer eu tenho o meu emprego 
meio tremido.23 (Maria Angelina Enoque, Renamo, Líder Parlamentar)

[…] o nosso Estado moçambicano é uma entidade patronal muito forte e o setor 
privado é muito fraco. […] o nosso funcionário público que é servente do Estado fica 
preocupado porque para ele o patrão é aquele que está com ele todos os dias, que lhe 
garante o salário, que lhe garante o emprego, uma série de coisas dentro do sistema. 
E vendo um outro patrão que está fora [...] ele fica com receio e pensa: se vier esse 
aqui é capaz de me retirar, porque eu estou servindo a este há muitos anos. (Lutero 
Simango, MDM, Líder Parlamentar) 

O controlo das nomeações e o preenchimento das posições do Estado são 
mecanismos que permitem ao partido no poder criar e conservar clientela. E, 
mais uma vez, esta é uma forma autoritária de impor as regras da elite domi-
nante às elites periféricas, na medida em que o acesso aos benefícios do Estado 

23 Neste excerto a entrevistada não está a falar do seu caso pessoal mas a dar um exemplo de uma situação muito 
comum em Moçambique.



70

moderno é determinado pela lealdade ao partido simbolicamente representado 
pelo cartão do partido. Além disso, esta ação mina as bases de apoio dos parti-
dos menores. Vários líderes entrevistados durante o trabalho de campo refer-
iram ter perdido os seus quadros mais importantes para o partido no poder, 
porque estes são obrigados a ter o cartão do partido caso pretendam ter um 
emprego no setor público. Aqui está uma citação ilustrativa:

[…] a maior parte dos nossos militantes e quadros eram funcionários do Estado; 
e até 1994 isto foi tolerado. A partir de 1994 começou a perseguição aos membros 
do PCN e muitos dos nossos quadros tiveram, portanto, de deixar o partido para 
poderem manter os seus empregos. (Benedito Marime, fundador do PCN, presen-
temente no MDM) 

Outra prática neopatrimonial tem a ver com a forma como o partido faz 
a alocação dos recursos através das suas políticas públicas. Um exemplo é 
o Orçamento de Investimento de Iniciativa24 criado pelo governo em 2006. 
Conhecido como o “7 milhões” este programa visa reduzir a pobreza através do 
financiamento de projetos individuais (Sande 2011). No entanto, este programa 
tem alimentado redes clientelares entre Estado, partido e sociedade. Segundo 
Forquilha (2010) o “7 milhões” tornou-se mais um mecanismo usado pelo 
partido do poder para aumentar e manter a sua clientela; já que na prática, os 
fundos foram distribuídos para os membros do partido, ou indivíduos e grupos 
de cidadãos que simpatizam com o partido (Forquilha 2010).

24 Conhecido por Fundo de Desenvolvimento Distrital (FDD) desde 2009.
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3.4 Os efeitos não esperados do sistema eleitoral  
Segundo Duverger (1959) as instituições eleitorais têm efeitos mecânicos e 

psicológicos no sistema partidário. Os efeitos mecânicos estão associados com 
o conjunto de regras que ditam o processo de conversão dos votos em manda-
tos; dispositivos como as cláusulas barreiras, a fórmula eleitoral, a dimensão do 
círculo eleitoral e a estrutura do voto (listas abertas ou fechadas) podem gerar 
níveis mais ou menos elevados de fragmentação e de (des)proporcionalidade. 
Os efeitos psicológicos dizem respeito à forma como as regras eleitorais definem 
os comportamentos dos partidos políticos e dos eleitores (p.e. voto estratégico 
e competição por temas específicos). De um outro prisma Sartori (2003) defen-
deu que os efeitos mecânicos e psicológicos dos sistemas eleitorais são apenas 
indiretos, na medida em que são mediados pela estrutura do sistema partidário. 
Assim, sistemas partidários mais ou menos estruturados são mais ou menos 
capazes de utilizar os dispositivos do sistema eleitoral para conseguir resultados 
mais favoráveis. 

Também de um ângulo diferente, Benoit (2004, 366-367) sustentou que, 
porque “as leis eleitorais são instituições distributivas, no sentido em que 
facilitam a participação de um grupo em detrimento de outro grupo”, as suas 
origens têm mais relevância do que as suas consequências. Neste sentido argu-
mentou ser importante olhar para os interesses que levam os atores políticos a 
escolher um sistema eleitoral em lugar de outro. Similarmente, Colomer (2005) 
sustentou que os atores políticos tenderão a escolher ou a manter os sistemas 
eleitorais que lhes são mais vantajosos. Enquanto os partidos mais pequenos 
preferem sistemas proporcionais e distritos eleitorais de maior dimensão, os 
partidos maiores tendem a escolher fórmulas maioritárias e distritos eleitorais 
de pequena magnitude (Colomer, 2005). Os partidos dominantes, por sua vez, 
tendem a preferir fórmulas maioritárias e eleições simultâneas para a presidên-
cia e para o parlamento (Negretto 2006). 
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Em Moçambique a escolha das instituições eleitorais foi feita durante a tran-
sição e foi selada com o AGP e, posteriormente, com a Lei Eleitoral nº 4/93, de 
28 de dezembro de 1993. Seguindo a tendência de outros processos de transição 
conduzidas sob a égide das Nações Unidas (Reilly 2008a, 173), foi adotada a 
fórmula de representação proporcional (RP) D’Hondt. O sistema de voto es-
colhido foi o de lista fechada e a cláusula barreira foi fixada nos 5%. No que diz 
respeito ao calendário eleitoral ficou estabelecido que as eleições presidenciais e 
legislativas seriam organizadas em simultâneo. 

De acordo com Brito (2009), durante as negociações de paz, a Renamo 
defendeu um sistema de RP com um limite máximo de eleição de 20%, enquan-
to a Frelimo tinha uma preferência pela fórmula maioritária e por um limite 
inferior eleição. Neste sentido, a Renamo pretendia limitar a participação de 
novos partidos, mas também garantir uma representação mais proporcional no 
parlamento, enquanto a Frelimo apoiava um sistema eleitoral (o maioritário) 
que, em tese, iria reforçar a sua posição dominante e diminuir a possibilidade 
de coabitação ou de partilha de poder. Além disso, a inclusão de um limiar 
de representação parlamentar baixo permitiria que outros partidos políticos 
fizessem parte do espaço político, enfraquecendo assim a posição da Renamo 
enquanto principal partido da oposição. 

Mudando o foco das origens para as consequências, apresentamos no quadro 
3 os níveis de desproporcionalidade (D) e de fragmentação (NEPP) entre 1994 
e 2014. Os resultados revelam que ambos os índices estão em declínio de um 
ponto de vista longitudinal. No que respeita à D, os valores podem estar relacio-
nados com as sucessivas alterações no tamanho dos círculos eleitorais devido a 
problemas técnicos no processo de recenseamento eleitoral25: 

25 De acordo com a lei, a distribuição dos mandatos é proporcional ao número de votantes registados em cada 
círculo eleitoral. Como têm existido vários problemas técnicos com o recenseamento – equipamento obsoleto e fraca 
profissionalização dos técnicos, etc. (Carter Center 2004, Boletim da República 1999) – o número de mandatos tem 
sido alterado em função de correções e melhoramentos no sistema. Por exemplo, por falta de meios a CNE não fez o re-
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- Seis mudanças entre 1994 e 1999: Niassa (+2), Nampula (-4), Manica (+2), 
Tete (+3), Inhambane (-1) e Maputo Cidade (-2); 

- Oito mudanças entre 1999 e 2004: Niassa (-1), Manica (-1), Sofala (+1), 
Zambézia (-1), Gaza (+1), Inhambane (-1), África (+1) e Resto do Mundo (+1);

- Nove mudanças entre 2004 e 2009: Nampula (-5), Niassa (+2), Manica 
(+2), Sofala (-2), Tete (-2), Zambézia (-3), Gaza (-1), Maputo Cidade (+2) e 
Maputo Província (+3), e finalmente; 

- Sete mudanças entre 2009 e 2014: Nampula (+2), Tete (+2), Sofala (+1), 
Inhambane (-2), Gaza (-2), Maputo Cidade (+1) e Maputo Província (-2).

A remoção da cláusula barreira de 5% em 2006, também pode ter con-
tribuído para a queda dos níveis de D entre 2004 (D = 4,8) e 2014 (D = 2,1), 
permitindo desde logo a eleição do MDM em 2009 e trazendo-lhe uma visibi-
lidade que lhe rendeu mais mandatos quer a nível nacional quer sub-nacional 
em 2014. A evolução do NEPP reflete o aumento da relevância da Frelimo no 
sistema partidário, entre 1999 e 2009, e um ligeiro declínio, em 2014.

Estes resultados são pouco convencionais uma vez que as fórmulas de RP 
encorajam a representação parlamentar de vários grupos sociais; isto é, níveis 
mais elevados de fragmentação, enquanto as fórmulas maioritárias são conheci-
das por limitar a representação parlamentar particularmente dos partidos mais 
pequenos (Duverger 1959, Horowitz 2006; Sartori 2003). 

O modelo de Sartori (2003) é particularmente profícuo para entender estes 
resultados pouco convencionais. Sartori (2003) sugere quatro possíveis inter-
ações ou combinações entre instituições eleitorais e sistemas partidários: (i) 
sistema eleitoral forte e sistema partidário forte, (ii) sistema eleitoral fraco e 
censeamento das populações nos círculos estrangeiros entre 1994 e 1999, apesar de a Lei eleitoral 4/93 de 28 Dezembro 
estipular círculos eleitorais no estrangeiro. Assim os moçambicanos que vivem no estrangeiro votaram pela primeira 
vez apenas em 2004.
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sistema partidário forte, (iii) sistema eleitoral forte e sistema partidário fraco, e 
(iv) sistema eleitoral fraco e sistema partidário fraco (Sartori 2003, 61-63). Os 
sistemas eleitorais fortes incluem a fórmula maioritária e algumas variantes de 
RP; os sistemas partidários fortes incluem formatos bipartidários e, finalmente 
os sistemas partidários fracos incluem formatos multipartidários, ou mais frag-
mentados (Sartori 2003, 61). 

Em Moçambique, encontramos a combinação (i), na medida em que existe 
um sistema eleitoral forte (RP) e um sistema partidário estruturado (domi-
nante). Parece contraintuitivo rotular o sistema de RP moçambicano de forte, 
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mas neste caso faz sentido. Segundo Sartori (2003, 61) os sistemas de RP tanto 
podem ser fortes como fracos, dependendo do seu grau de proporcionalidade 
e do tamanho dos distritos eleitorais. Uma vez que em Moçambique a fórmula 
RP utilizada é a menos proporcional (D’Hondt), o sistema de voto é de listas 
fechadas e que até 2006 existia uma cláusula barreira de 5%, o sistema eleitoral 
é melhor classificado como forte do que como fraco. Estes dispositivos eleitorais 
ao surgirem combinados com um sistema partidário fortemente estruturado 
por um único partido limitam a participação e a representação de outros parti-
dos políticos (Sanches 2014, 196-199).

4. Conclusão 
Este capítulo partiu do conceito de sistema de partidos dominante para 

compreender a paisagem político-partidária africana, 20 anos após o início 
dos processos de democratização e para investigar que fatores explicam a 
proliferação e a reprodução destes sistemas de partidos, a partir do estudo do 
caso moçambicano. A análise aqui conduzida permitiu chegar a cinco grandes 
conclusões. Em primeiro lugar, os sistemas partidários africanos ainda são 
fortemente estruturados por clivagens territoriais, que estão associadas ao 
processo de construção dos Estados-nação no período pós-independência. 
Estas clivagens persistem e modelam as interações interpartidárias, uma vez 
que definem os eixos de competição e os posicionamentos no espaço político. 
Em segundo lugar, que vale a pena continuar a olhar para a transição enquan-
to conjuntura crítica relevante, na medida em que ela abre possibilidades de 
mudança das trajetórias institucionais e políticas e que ela encerra uma visão do 
que serão os contornos do novo regime político. Para além disso, a transição é 
um momento de (re)definição de clivagens políticas. A mais imediata separa a 
elite do anterior regime da elite do novo regime; porém no caso das transições 
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guerra-democracia redefine-se uma outra clivagem em torno do passado de 
guerra. Em Moçambique apesar da sobreposição das agendas da paz e da de-
mocratização, a clivagem de guerra foi a que teve mais peso no sistema político. 
Em terceiro lugar, o sistema eleitoral contribui, em grande medida, para acentu-
ar os padrões de competição interpartidária. Em Moçambique o sistema de lista 
fechada protegeu o perfil dos partidos e instituiu um modelo de voto partidário, 
enquanto a cláusula barreira condicionou, pelo menos até 2009, a representação 
parlamentar dos partidos mais pequenos. Em quarto lugar, as redes clientelares 
são uma parte fundamental do processo de circulação e de reprodução das 
elites africanas e parecem condicionar e minar a atividade política da oposição. 
Finalmente, concluímos que a agência conta, uma vez que as incursões da Fre-
limo no eleitorado da Renamo foram cruciais para que logo depois das eleições 
de 1999 o partido conseguisse recuperar a sua posição dominante no sistema 
político moçambicano. 
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