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Abreviaturas
PALOPs Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa
IEPA - Instituto de Edificação da paz
AMMCJ - Associação das Mulheres de Carreira Jurídica
PROPAZ - Programa de Promoção da Paz
MSCD - Movimento da Sociedade Civil para Democracia
OREC - Organização para Resolução de Conflitos
AGEMOD - Agência dos Desmobilizados de Guerra
ACEP - Associação para Consciencialização Eleitoral da População
REDIPAZ - Rede de Edificação da Paz
CCM - Conselho Cristão de Moçambique
EPPRM - Escola Prática da Policia da Republica de Moçambique
AMODEG - Associação Moçambicana dos Desmobilizados de Guerra
IFAPA - Instituto de Formação em Administração Publica e Autárquica
IMUM - Igreja Metodista Unida em Moçambique
CPLP - Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
ONGs - Organizações Não Governamentais
ONU - Organização das Nações Unidas
UA - União Africana
SADC - Comunidade de Desenvolvimento da Africa Austral
CEDEAO - Comunidade Económica de Desenvolvimento dos Estados da Africa Ocidental
CPS - Conselho de Paz e Segurança
ISRI - Instituto Superior de Relações Internacionais
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HIV - Vírus de Imunodeficiência Humana
SIDA - Sindroma de Imunodeficiência Adquirida
UEM - Universidade Eduardo Mondlane
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Edificação da Paz:
Edificação da Paz é um processo complexo, longo e de resultados tangíveis a médio e longo prazos. A noção geral
existente é de que a edificação da paz é um processo que requer a utilização de vários métodos e abordagens que
ajudam a lidar-se com conflitos e o estabelecimento de fundamentos para uma sociedade pacificável.
Por vários anos, estudiosos da paz e resolução de conflitos tem se debatido com a necessidade de se encontrar o
melhor termo ou melhor definição daquilo que realmente se faz e se pretende obter como resultado dessa acção
quando se está envolvido em actividades de edificação da paz. Esse dialogo de busca de uma terminologia adequada vem
se aperfeiçoando a medida que o tempo passa e a ciência do conflito vem se auto afirmando como uma área do saber
que precisa de uma atenção especial e particularizada. Sem ter que entrar nos detalhes dessa discussão, é importante
porem mencionar que existem três termos mais usados para definir aquilo que é a prática e resultado de uma
intervenção num conflito. Os termos aqui referidos são: Resolução de Conflitos, Gestão de Conflitos, e Transformação
de Conflitos.

Resolução de Conflitos
O conceito “Resolução de Conflitos”, como um conceito de interesse para a academia, desenvolveu da necessidade de
se compreender como é que o conflito surge, desenvolve e termina. Por causa dessa preocupação, desenvolveram-se
estratégias e habilidades de lidar-se com conflitos voláteis e muitas vezes com resultados destrutivos.
A utilização do termo "Resolver um Conflito" surgiu da percepção e de uma atitude negativista em relação aos conflitos.
Que os conflitos que o mundo foi experimentado nos meados do século XX foram tão destrutivos que era necessário
elimina-los. Por conseguinte, a utilização do termo para descrever aquilo que se faz quando se intervêm num conflito,
dá a impressão de que o conflito é indesejável e deve ser eliminado ou pelo menos reduzido. Em muitos contextos pelo
mundo fora, intervir numa situação de conflito significou procurar formas de parar com o conflitos e criar harmonia
entre as partes que ao mesmo tempo significava ausência de conflitos. Esta é a definição mais propalada pelos
realistas.
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No seu Livro "Preparing for Peace: Conflict Transformation Across Cultures" John Paul Lederach diz que é verdade que
em qualquer progressão de conflito, decisões específicas são feitas e algumas expressões de conflito podem terminar.
Mas se existir um contínuo relacionamento entre as partes, o conflito permanece. Consequentemente, resolução de
conflitos não descreve aquilo que os activistas da área pretendem fazer nem os resultados que pretendem obter.

Gestão de Conflitos
De alguns anos para cá e com o desenvolvimento do pragmatismo, o conceito "Gestão de Conflitos" entrou no discurso
académico e moldou a pratica dos activistas preocupados com este fenómeno. A nova percepção do fenómeno trouxe a
ideia de que o conflito segue um certo comportamento que pode ser previsível e uma dinâmica que pode ser entendida e
regulada. A nova abordagem na definição daquilo que se faz quando se intervêm num conflito é resultado da
compreensão de que ele é um fenómeno natural que surge das relações entre indivíduos.
O conflito destoe as relações das partes envolvidas mas ao mesmo tempo é parte natural da existência dessas mesmas
partes. Por causa da sua naturalidade, era necessário gerir esse conflito de maneira que se pudesse minimizar os seus
efeitos negativos. Gestão de conflitos como um conceito reconheceu que conflito não era resolvido no sentido de sua
eliminação, mas pôs a ênfase nas acções para lidar-se com as componentes e consequências destrutivas do mesmo.
Experiências resultantes dessas intervenções mostraram que na realidade nós não gerimos a acção e interacção
humanas da mesma maneira como podíamos gerir os objectos ou fenómenos naturais. É extremamente difícil prever
qual vai ser o comportamento desta pessoa ou grupo hoje, amanhã e assim em diante. Essa incapacidade faz com que
não tenhamos a habilidade de desenvolver mecanismos e técnicas de controlo e gestão desse mesmo comportamento
de uma forma eficaz e permanente.
Apesar de sermos capazes de desenvolver meios de conter um determinado conflito para não atingir estágios mais
destrutivos, a gestão de conflitos não é o conceito adequado para descrever no sentido mais amplo aquilo que se
pretende com a arte de fazer a paz.
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Transformação de Conflitos
A partir dos anos 90 do século XX, os evolucionistas começam a se interessar bastante com esta ciência e com eles
começou a emergir uma nova definição daquilo que realmente se faz e o resultado que se pretende obter quando se
intervêm num conflito. A definição centra-se no termo “Transformação de Conflitos”.
Segundo os proponentes desta definição, o conflito deve ser visto e entendido de uma forma olística ou cósmica e que
ele está presente em todos os níveis da sociedade humana. Conflito social é um fenómeno natural, sempre presente e
que vive naturalmente no relacionamento humano tanto ao nível interpessoal como nas relações entre estados. O
conflito tem a capacidade de afectar os indivíduos e o meio onde eles vivem transformando-os constantemente.
Os proponentes da teoria argumentam que a intervenção num conflito, tem vista a resolução das causas desse mesmo
conflito e acima de tudo a transformação da natureza das relações das partes envolvidas e do contexto no qual esse
conflito se manifesta. Portanto a preocupação existente na transformação de conflitos não é somente de parar com o
conflito ou geri-lo para não atingir proporções alarmantes mas também de transformar o contexto e todos os factores
que propiciam o surgimento daquele tipo de conflitos.
Transformação de conflitos representa um conjunto de mecanismos para descrever a forma como os conflitos surgem,
desenvolvem e trazem mudanças nas pessoas, no seu relacionamento, nas estruturas e na cultura. Transformação de
conflitos é um elemento muito importante no processo de edificação da paz. Quando intervimos num conflito, a nossa
preocupação é que esse mesmo conflito fique transformado, que as partes assumam uma nova postura, que as causas,
sejam elas materiais, culturais, psicológicos ou de outra natureza, fiquem transformadas e que o ambiente posterior
seja de mais paz e mais estabilidade.
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definição, actores e actividades
Por edificação da paz referimos por um lado ao processo de criação de condições tangíveis e intangíveis que permitem
que um sistema não se torne vítima de conflitos violentos e do outro lado a transformação de sociedades habituadas ao
conflito em sociedades pacificáveis. Isto quer dizer que a edificação da paz é necessária tanto em sociedades que não
estejam a viver conflitos violentos como naquelas que a violência é parte do quotidiano.
Existem actividades próprias para sociedades que emergem de um conflito de larga escala e aquelas que podem ser
implementadas tanto numa como noutra situação. Mas isto não significa que temos dois tipos de edificação da paz
distintos. A diferenciação está somente no tipo de actividades necessárias numa situação de pôs conflito violento e
destrutivo e numa situação de ausência desse tipo de conflitos.

!
!
!
!

Existem três níveis distintos de edificação da paz:
Edificação da Paz ao nível Político (acerca de acordos)
Edificação da Paz no nível Estrutural (criação de estruturas - económicas, militares, e Comunais)
Edificação da Paz no nível Social

A edificação da paz no nível político tem a ver com toda a preocupação relacionada com os sistemas de governação e
suas politicas; O controlo e gestão do poder; Os mecanismos de acesso ao poder; Os processos eleitorais; e outras
matérias relacionadas com aorganização do estado. Em ambientes de conflitos violentos, as negociações para se
alcançar acordos e as formas como esses acordos serão implementados fazem parte das preocupações da edificação
da paz a este nível.
A edificação da paz no nível estrutural preocupa-se com aquelas actividades que concorrem para o estabelecimento de
infra-estruturas económicas, militares, comunais e necessárias para o desenvolvimento sustentável e equilibrado de
um estado. Numa situação de pós conflito, constituem preocupações da edificação da paz a reabilitação das infraestruturas económicas, de saúde, sociais, as vias de acesso e tudo aquilo que concorra para uma rápida normalização
da vida dos cidadãos.
Edificação da Paz no nível Social (infra-estrutura humana) a edificação da paz no nível social é a porção da base do
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processo de edificação da paz. A este nível, a edificação da paz preocupa-se com o relacionamento entre as pessoas. Ela
lida-se com os sentimentos, atitudes, opiniões, crenças, valores e habilidades na medida em que são compartilhados
entre indivíduos. Constitui também preocupação da edificação da paz o desenvolvimento de habilidades e
conhecimentos em analise e transformação de conflitos e o estabelecimento de mecanismos pacíficos de mediação,
negociação e transformação de conflitos.
Em suma, nós edificamos a paz transformando conflitos e criando condições, politicas, económicas, culturais e sociais
para que as nossas sociedades vivam em paz. E esta é uma tarefa de todos os actores existentes na sociedade, a partir
do individuo, das ONG's, dos Meios de Comunicação Social, dos Partidos Políticos, das Organizações e Confissões
Religiosas, dos Governos e todos os outros integrantes da sociedade.
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Instituto de Edificação da Paz
Introdução
O Instituto de Edificação da Paz é um programa de formação especializada desenvolvido pela JustaPaz com o objectivo
de oferecer cursos ligados a área de transformação de conflitos e edificação da paz na língua portuguesa. O programa
surge como resposta a crescente necessidade de aumentar o número de profissionais com uma formação sólida e de
qualidade na área de transformação de conflitos em Moçambique e no espaço dos PALOPs.
O IEPA oferece cursos intensivos de uma semana, nos quais os participantes terão a oportunidade de reflectir sobre
teorias de conflito e edificação da paz e desenvolver estratégias de intervenção nos níveis de sistemas e estruturas. O
IEPA possui uma componente importante que é a Conferencia de Edificação da Paz. Esta conferência é realizada dois
dias antes do início do IEPA, e conta para além dos participantes do Instituto, com várias individualidades das mais
diversas áreas.
Em 2006, o IEPA ofereceu o curso introdutório sobre transformação de conflitos; curso sobre conflitos intraorganizacionais e o curso sobre desenvolvimento e edificação da paz. Estes cursos foram leccionados por especialistas
de competência reconhecida e com longa experiência de trabalho na área de resolução de conflitos.
O IEPA -2006 foi implementado em duas sessões, sendo a primeira sessão com (1) curso obrigatório na primeira
semana e a segunda sessão com (2) cursos opcionais na segunda semana.
O curso com o tema: Introdução a Transformação de Conflitos, foi desenhado para dar aos participantes uma
introdução teórica geral sobre conflito onde os participantes tiveram a oportunidade de interagir com a história do
desenvolvimento da ciência de transformação de conflitos analisando vários estágios históricos desse
desenvolvimento. Definições e teorias sobre conflitos foram avaliadas bem como uma análise exaustiva do conflito nos
níveis pessoal, comunitário, nacional e internacional. O curso adoptou uma abordagem interdisciplinar, fazendo uso das
teorias das ciências sociais e da psicologia para analisar conflitos, as dinâmicas de mudanças e desenvolver estratégias
de intervenção.
Teve como facilitadores os Srs. Francisco de Assis e o Dr. Alfiado Saete Zunguza
O Sr. Francisco de Assis é professor de profissão, possui o bacharelato em ciências de educação e mais de 20 anos de
experiência na docência. É funcionário da JustaPaz onde desempenha a função de oficial de Programas.
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O Dr. Alfiado Zunguza - Director Executivo desta organização é mestre em Análise e Transformação de Conflitos e
Diplomado em Teologia pelo Seminário Unido de Ricatla. Tem mais de 10 anos de experiência na área de pesquisa e
formação em transformação de conflitos e Edificação da Paz.
Este curso contou com a participação de um total de 23 participantes vindos das seguintes organizações: AMMCJ,
PROPAZ, MSCD, OREC, AGEMOD, ACEP, JUSTAPAZ, REDIPAZ, CCM, EPPRM-MATALANE, EPPRM-DONDO,
AMODEG, IFAPA-BEIRA e IFAPA-MAPUTO, IMUM e OREC.
Na semana de 21 à 25 de Agosto, decorreram em simultâneo os seguintes cursos: Desenvolvimento e Edificação da
Paz e Conflitos Intra-Organizacionais: Natureza e sua Transformação.
O curso sobre desenvolvimento e edificação da paz surgiu como resposta a necessidade de se pensar criticamente
sobre questões de conflito e violência no processo de desenvolvimento económico em Moçambique e em outros países
de Língua Oficial Portuguesa. Este curso foi desenvolvido com o intuito de providenciar aos participantes ferramentas
de análise, prevenção e transformação de conflitos gerados pelos programas de desenvolvimento comunitário que eles
implementam. Durante o curso, os participantes abordaram matérias ligadas a análise da natureza e dinâmica de
conflitos, estratégias de intervenção bem como a visão geral da mediação e negociação. Foram também abordadas
algumas estratégias de planificação e implementação de programas de desenvolvimento que tomem em atenção a
problemática de conflitos nas comunidades.
O curso foi facilitado pelo, o Dr. José Castiano e pela Dra. Graciete Matias Macuácua.
O Dr. Castiano é Licenciado em filosofia e doutorado em Sociologia, ambas com a especialidade de educação.
Actualmente é docente de filosofia de Educação e filosofia Contemporânea na Universidade Pedagógica e de Sociologia
na Universidade Eduardo Mondlane em Maputo.
A Dra. Graciete Matias Macuacua possui mestrado em Educação de Adultos, é licenciada em História e Geografia pela
Universidade Pedagógica em Maputo. Ela é oficial de programas na organização Helvetas.
Tomaram parte deste curso, 11 participantes vindos das seguintes organizações: AMMCJ, PROPAZ, MSCD, OREC,
AGEMOD, ACEP, JUSTAPAZ e REDIPAZ.
O segundo curso foi facilitado pela Dra. Isabel Maria de Jesus Kliromonos Búfalo, Licenciada em Psicologia das
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Organizações e do Trabalho, Pós graduada em Ciências da Educação, mestranda em Desenvolvimento Curricular e
Instrucional. É também docente no Instituto Superior Politécnico e Universitário
Estiveram presentes 17 participantes, vindos das seguintes instituições: CCM, EPPRM-MATALANE, EPPRMDONDO, AMODEG, IFAPA-BEIRA, IMUM, IFAPA- MAPUTO, OREC, AGEMOD, JUSTAPAZ E REDIPAZ.

COMENTÁRIOS DOS PARTICIPANTES
-“Do meu ponto de vista, as minhas expectativas foram totalmente
alcançadas, pois adquiri bastante experiência nas matérias dadas,
todas foram muito relevantes, porque, tanto na resolução de
Conflitos, mediação, Negociação, Edificação da Paz, o objectivo é o
mesmo que é semear o espírito da paz na sociedade e sendo a minha
área de trabalho a promoção da paz, adquiri outras ferramentas que vão ser muito úteis no meu trabalho junto das
comunidades”.
-“As matérias abordadas neste curso foram bastante importantes para mim tanto para o meu trabalho na organização
como para a minha vida pessoal”.
-“As matérias abordadas estão de acordo com aquilo que tem acontecido no meu dia a dia tanto no campo profissional
como na minha vida pessoal. Eu que nunca tinha participado num curso de resolução de conflitos, acho que a partir de
hoje quando me aparecer um conflito saberei como lidar com ele e quais as técnicas que poderei usar para resolvê-lo e
evitar que o mesmo se alastre. Para os próximos anos acho que a JustaPaz devia capacitar mais instituições do estado,
pois, essa formação iria ajudá-las a melhorarem cada vez mais os seus serviços e assim desenvolver Moçambique”.
-“Eu considero o IEPA uma verdadeira escola de ensino na resolução de conflitos e de edificação da paz. Valeu muito a
minha participação porque beneficiei de uma formação que vai sempre ajudar a nossa associação na implementação das
suas actividades e pessoalmente hei de ter um papel importante no seio da comunidade”.
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Conferência de Edificação da Paz
A “Conferência de Edificação da Paz nos PALOPs” é um evento que se
realiza anualmente com o objectivo de promover debates e reflexão bem
como produzir recomendações necessárias para o fortalecimento do
processo de edificação da paz, democracia e desenvolvimento na
Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa e em especial nos
PALOPs.
Sendo a Conferencia de Edificação da Paz nos PALOPs uma componente
importante do “Instituto de Edificação da Paz”, ela é realizada
paralelamente aos cursos que o Instituto anualmente oferece
permitindo assim que os participantes do Instituto oriundos de outros
países da CPLP participem na mesma.
Para além dos participantes do Instituto, a Conferência reúne
especialistas da área de Transformação de Conflitos, Académicos de
várias áreas das ciências sociais e políticas, Partidos Políticos,
Pesquisadores, ONGs, Representantes Governamentais e Diplomáticos
dos países africanos falantes de língua portuguesa em Maputo.

Dr. Alfiado Zunguza
Director Executivo da JustaPaz

Nos dias 10 e 11 de Agosto de 2006, realizou-se a primeira conferência de Edificação da Paz nos que teve como tema
central: “Edificação da Paz nos PALOPs: Desafios e Oportunidades”.
No acto da abertura, o Dr. Alfiado Zunguza, salientou que sendo essa a primeira conferência, teria como objectivo geral
o de “criar uma base de entendimento comum sobre o conceito “edificação da Paz” e estratégias de sua materialização
no seio dos PALOPs” e que ela abordará questões conceptuais sobre a edificação da paz, o papel das instituições intergovernamentais como a ONU, UA e SADC no processo de edificação da Paz e prevenção de conflitos.
Abordaram-se ainda os seguintes temas:
! Os Media e a edificação da paz”,
! Os Processos democráticos e a edificação da Paz no Espaço dos Palops, e
! O papel dos partidos políticos na Edificação da Paz
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O primeiro tema foi apresentado pelo Dr. Carlos
Filipe Tembe, analista político, onde abordou vários
assuntos relacionados com os processos de
edificação da Paz no espaço PALOP. Em anexo a
presentação feita.
Após a apresentação, foi aberto um espaço de
debate onde os convidados puderam fazer
contribuições e colocaram algumas questões para
esclarecimento.

Dr. Carlos Tembe, Académico e
Dr. Alfiado Zunguza, o Director Executivo da JustaPaz

O período de tarde foi reservado para a constituição de dois painéis de debate onde estes deviam reflectir sobre as
seguintes questões:
a) Qual é o espaço existente para a Sociedade Civil participar na edificação da paz e como pode esta cooperar no
espaço PALOPs?
b) Qual é o papel da mulher e das organizações femininas no processo da edificação da paz?
c) Como inserir a educação para a paz, no programa de educação formal e informal?
Em forma de apresentações as questões foram respondidas e como conclusões afirmou-se que:

!
!
!
!
!
!
!

A Sociedade civil deve criar uma “Rede PALOPs” que terá como missão participar na edificação da paz com o
objectivo de consolidar a Paz,
A Sociedade civil deve alargar os seus espaços para uma participação mais abrangente (onde deve incluir a
mulher na base),
A sociedade civil deve se tornar mais mobilizadora,
A sociedade civil deve oferecer esperança e avanços participativos (incluindo Mulher) nos PALOPs,
A mulher deve quebrar o silêncio e participar de forma desinibida e promover movimentos que neguem a
violência (ex. campanhas, intervenção em instituições internacionais, etc.),
A mulher deve fortalecer o seu estatuto e criar espaços para liderar,
A mulher deve-se tornar mais mobilizadora,
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!
!
!
!
!

As organizações femininas devem trabalhar para objectivos e analisar o seu desempenho periodicamente,
Promover nas organizações femininas espaços de diálogo em torno da paz e bem-estar social,
Realização de intercâmbios frequentes das organizações femininas dos PALOPs, cujo tema dominante seja a
paz e bem-estar social,
Na educação informal viu-se que a família desempenha um papel importante na medida em que ela influência e
educa com base em princípios de paz a partir de casa,
Na educação formal deve se privilegiar a educação moral e cívica com ênfase na Unidade, trabalho e vigilância.

Os grupos, acrescentaram ainda que:
A família desempenha um papel preponderante na edificação da paz pois, a educação parte de casa.
O combate à criminalidade, é um factor preponderante na edificação da paz.

II dia
No segundo dia da conferência, foram abordados dois temas a saber; “Os media e a Edificação da paz” e “Os
processos democráticos e a edificação da paz no espaço dos PALOs”.
Para o efeito, foi convidado o Dr. Gil Laurenciano, pesquisador e
docente no ISRI que fez a sua apresentação chamando os
participantes a reflectirem sobre “os media e os conflitos em África
com destaque para os PALOPs, e “o papel dos media na prevenção de
conflitos edificação da paz”.
O apresentador mostrou que a necessidade de mediatização e de
lucros pode impulsionar os media a assumir uma postura que pode
funcionar como “catalizador” para ocorrência dos conflitos.

Dr. Augusto Carvalho à esquerda
Dr. Gil Lourenciano à direita

Segundo este, os profissionais dos media devem saber que a representação que fazem das pessoas nas suas noticias
produz efeitos sobre essas mesmas pessoas.
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Depois das apresentações houve um espaço de debate
onde os participantes fizeram algumas contribuições em
torno deste tema e colocaram algumas questões.
O período da tarde ficou reservado a constituição de
painéis de bate que se deviam debruçar sobre:

!
Trabalhos em grupo

O papel dos média na edificação da paz e
sobre como pode a sociedade civil contribuir
para a não proliferação da violência.

Feitas as apresentações foi concluído o seguinte:
! A sociedade civil deve organizar um fórum que dialogue com o Governo (no caso vertente de Moçambique) de
modo que a Televisão deixe de apresentar programas violentos e implante a cultura de paz e desenvolvimento,
! A sociedade civil deve criar um provedor de programas (uma espécie de conselho consultivo) para dialogar
com os media (não só as Televisões) no tocante aos programas violentos,
! As televisões devem ser canais de transmissão de mensagens educativas,
! Deve-se criar eventos como este (seminários/conferências) onde os líderes dos media são convidados e
tomam conhecimento daquilo são as preocupantes da sociedade civil,
! Os media devem ser um canal de dar voz ao povo,
! Os media devem ser um meio de pressão,
! Os media devem fazer a recolha de informação e
averiguação da verdade,
! Os media devem divulgar informação,
! Os media devem ser imparciais,
! Os media devem primar pela transparência que
resulta na confiança,
! Os media devem trazer programas mais educativos
e informativos.
Wiliam Mulhovo (DIAKONIA)
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Afirmou-se ainda que a Paz é um conjunto de condições que permitem a pessoa viver sem turbulências, que só poderá
existir paz quando o homem for livre e que os media são agentes de informação que tem como função informar.
A informação é um pressuposto da liberdade, portanto os media contribuem para a informação e para a libertação do
homem.
A segunda apresentação com o tema “Os Processos
Democráticos e a Edificação da Paz no Espaço dos
PALOPs” foi feita pelo docente na U.E.M, o Dr. Eduardo
Sitoe. Este, fez uma resenha geográfica mostrando a
localização dos países falantes da língua Portuguesa e o
facto de estes se encontrarem dispersos pelo
continente não partilhando as suas fronteiras
contrariante com ao que acontece com outras colónias
Inglesas ou Francesas em Africa.

Dra. Iraê Baptista Lundin, Docente Universitária e
Dr. Eduardo Sitoe, Pesquisador do CEDE

De seguida lembrou que o ano das independências dos PALOPs foi 1975 e que após as independências, estas colónias
voltaram a experimentar períodos de guerras civis, e falou ainda do facto de as colónias portuguesas terem
conquistado as suas independências depois de guerras com o país colonizador. Ainda neste contexto o apresentador fez
uma breve descrição sobre a semelhança no tocante as lideranças da MPLA de Angola e a FRELIMO de Moçambique
disse haver uma diferença entre estes líderes e outros líderes dos movimentos existentes nestes países porque com
os outros a sua socialização política ocorre nos países africanos anglófonos ou de colonização belga.
O apresentador resumiu como desafios na edificação da paz os seguintes:
! Fim do acesso ao poder por vias não constitucionais;
! Fim da exclusão social;
! Adopção de políticas de prestação de contas;
! Fraca separação de poderes;
! Manipulação dos resultados eleitorais;
! Pobreza.
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E como oportunidades:
! Paz vivida nos PALOPs;
! Criação do Conselho de Paz e Segurança que poderá intervir em casos de genocídio e não só.
Neste dia, houve ainda uma breve apresentação feita pelo Bispo Dinis Sengulane, Bispo dos Libombos, que falou sobre
“O Papel dos Partidos Políticos na Consolidação da Paz”.
O Bispo Sengulane, disse em suma, que os partidos políticos eram parceiros importantes para o bem-estar dos
cidadãos. Que estes são formados por núcleos de cidadãos que tem um ideal comum e se comprometem a expandir tais
ideais. Tais ideais nunca devem perder de vista a criação do bem-estar dos cidadãos, valorizando a santidade da vida de
cada cidadão, sejam quais forem as ideias que tal cidadão considera importantes para si. Veja anexo III

Já no final do dia e da conferência, o Dr. Alfiado Zunguza fez as
últimas considerações onde disse que a edificação da paz,
precisava de todos nós, e que ninguém deve ficar de fora; que
deve-se fazer das escolas, empregos e famílias, uma base
para a paz tomar o poder pois só assim pode-se edificar a paz.
Terminou dizendo: “devemos todos fazer um exame de
consciência para analisar se aquilo que fazemos, contribui ou
não para a edificação da paz no nosso pais, nos PALOPs,
África e no mundo em geral”.
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Anexo I
Dr. Carlos Filipe Tembe
EDIFICAÇÃO DA PAZ NOS PALOPs: DESAFIOS E OPORTUNIDADES
!
!
!

!
!
!
!

!
!
!
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Breve abordagem sobre as experiências coloniais em África e
respectivas heranças.
Referências e localização geográfica dos PALOPs. Contrariamente aos
Francófonos, Anglófonos e Árabes, os PALOPs não tem contiguidade
territorial.
O facto de os PALOPs terem recorrido as armas para alcançar o
elementar direito politico de um povo - a Autodeterminação -, também
distingue dos restantes povos do continente, com excepção dos
Argelinos contra a colonizador Francês e os nacionalistas na Africa do
Sul, Namíbia e Zimbábwe, contra os regimes minoritários e racistas

nos respectivos países.
Recordar momentos de instabilidade político-militar no período pós independência de alguns PALOPs (Angola,
Moçambique e Guine Bissau).
Recordar períodos de instabilidade político-militar em São Tome e Príncipe.
Recordar e explanar a história da estabilidade politica, social e económica no Arquipélago de Cabo Verde.
Alternância democrática vosso desenvolvimento,
O processo de edificação da paz desempenha um papel crucial na preservação da paz, segurança e
estabilidade nos PALOPs pois, tudo isto, assenta-se essencialmente na “ Transformação da cultura de guerra
em cultura de paz”. Infelizmente, de forma geral, em Africa, o índice de défice da cultura de paz e ainda
acentuado.
Um dos pressupostos para a edificação da paz é a promoção dos valores democrático pois, impulsionam a
resolução pacífica de diferendos dos estados.
A acção da opinião pública, da sociedade civil e a realização regular do sufrágio universal servem de
mecanismos de prevenção, gestão e resolução de conflitos.
Paralelamente, as instituições internacionais como a ONU, UA,SADC,CEDEAO, entre outras, desempenham
um papel importante no processo de edificação da paz bem como para a manutenção da paz e segurança,
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através da cooperação multilateral. Contudo, e importante reconhecer as limitações das instituições, visto
que elas não podem impedir a eclosão de guerras ou conflitos mas podem ajudar a mitigar o medo de Batota
que decorre dos ganhos desiguais resultantes da cooperação.

II. EDIFICAÇÃO DA PAZ
2.1 Conceitualização
A edificação da paz consiste basicamente em acções com vista a identificar e suportar as estruturas com vista a
consolidação e fortalecimento da paz de modo a evitar o reacender do conflito. Isto e, a edificação da paz visa prevenir o
ressurgimento da violência entre os povos e nações; ela consiste na criação de um novo ambiente que evita a ruptura
das condições de paz.
Na situação de pós conflito, a edificação da paz poderá tomar forma de projectos de cooperação que unem os exbeligerantes, trazendo benefícios mútuos que contribuirão, não apenas para o desenvolvimento económico e social mas
também para trazer a confiança que e fundamental para a paz. A redução da percepção de hostilidades.
Desta feita, a consolidação da ordem politica constitucional, a democracia, o respeito pelos direitos humanos, o estado
de direito, a separação efectiva de poderes, o estabelecimento e desenvolvimento de instituições democráticas,
preparação, organização e supervisão de eleições são alguns dos elementos necessários na edificação da paz.
Estes elementos são reforçados pela realização periódica de competições politicas e oportunidades de escolher, a
promoção e protecção dos direitos de grupos vulneráveis, promoção e protecção dos direitos da criança, a luta contra
a corrupção na esfera politica, assegurar a transparência e prestação de contas vem como a redução de conflitos inter
e intra estatais.
A adopção destes elementos garante que a paz resultante seja uma paz positiva, o que, até certo ponto garante a
sustentabilidade deste processo.
Quando a paz resultante do término do conflito e uma paz negativa muito facilmente se pode retornar a situadas de
conflito. Assim, pode-se a assumir que as medidas que acompanham o processo de edificação da paz visam
necessariamente a promoção de uma paz positiva.
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A paz positiva inclui, entre outras coisas, a ausência da “violência estrutural” , de justiça social, ordem e harmonia. A
paz pode ser vista como justiça, paz como estabilidade e tranquilidades ou ainda paz como ausência de violência
estrutural. Pelo que, a “ paz positiva” abre perspectivas e espaço para promoção da cultura de cooperação, tolerância
entre vários grupos sociais e nações tendentes a favorecer um clima de paz generalizada e duradoira. E uma paz
assente sobre a realização de vantagens colectivas.

2.2 ALGUNS ELEMENTOS NECESSARIOS PARA A EDIFICAÇÃO DA PAZ
a) Promoção da democracia
A democracia e vista pós alguns autores como “ uma fonte para paz”, alegadamente, porque os valores democráticos
englobam em si mecanismos de resolução pacifica de conflitos.
No entanto, a implantação da democracia nos PALOPs não e uma tarefa facilitada. Devido a vários factores como por
exemplo, as prevalecentes tentativas de mudanças inconstitucionais de governos desafiam os pressupostos da
edificação da paz.
As premissas para o sucesso democracia nos PALOPS podem se resumir em: (i) respeito pelos direitos humanos e
liberdades fundamentais;(ii) espírito de tolerância, resolução pacifica de conflitos (iii) transparência na utilização de
recursos, distribuição equitativa e recursos e igualdade de oportunidades e acessos aos recursos (iv) boa governação,
respeito pela integridade territorial, boa vizinhança, não interferência nos assuntos internos.
Na promoção da democracia, a realização periódica de processos eleitorais torna-se importante. Neste processo, a
liberdade de participar no processo eleitoral devera ser respeitada para evitar o surgimento de um sentimento de
exclusão por um grupo porque este, se politizado ou manipulado por forças politicas com interesse em alcançar o poder
por meios não constitucionais poderá impulsionar a violência.
Há necessidade de mudança de atitude por parte das forças políticas porque o momento eleitoral e pós-eleitoral tornase um período de grande instabilidade porque raramente aceitam os resultados das eleições e os partidos no poder
levam a cabo todas acções, legais e não legais com vista a manterem-se no poder. Esta situação tem provocado uma
descredibilidade do processo eleitoral e uma sistemática reclamação dos resultados e exigência de recontagem dos
votos.
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Pelo que, a promoção de mudanças constitucionais ao invés de golpes de estado ou conflitos é um imperativo para
garantir uma edificação efectiva da paz.
B) Separação efectiva de poderes
A separação efectiva de poderes apresenta-se também como um elemento necessário no processo de edificação da paz
devido ao seu teor de “equilibrador” do poder. Os poderes executivo, legislativo e judicial devem estar efectivamente
separados para evitar situações de uso abusivo do poder.
Quando este cenário falha e o principio de separação de poderes não e respeitado no quadro do processo de edificação
da paz facilmente poderá minar as condições necessárias para a manutenção da paz. O exemplo mais repetitivo é o uso
abusivo do poder pelo executivo deixando o legislativo e o judicial quase que inoperacionais.
Esta situação ocorre muito facilmente devido as estruturas de governação que são montadas com base no não
patrimonialismo como forma de garantir o poder. Assim, não raras vezes, as leis são aprovadas de acordo com os
interesses políticos do executivo o mesmo acontecendo a nível do poder judicial e o processo de exclusão das forças
políticas da oposição tornam-se uma constante minando desta feita o clima de paz.
Assim, torna-se pertinente a implementação efectiva do princípio de separação de poderes como uma das condições
necessárias para operacionalização da edificação da paz.

III. PAPEL DAS INSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS NA EDIFICAÇÃO DA PAZ
As instituições desempenham um papel importante no processo de edificação e manutenção da paz e segurança porque
permitem uma maior cooperação entre os estados, favorecem a negociação e facilitam a harmonização dos interesses
dos estados e podem influenciar nas politicas desses mesmos estados.
Estas, fazem-no através do conjunto de normas e princípios que variam entre a promoção da democracia, boa
governação, respeito pelos direitos humanos, respeito e tolerância mútua. Estes princípios aparecem pautados em
todos instrumentos dos organismos internacionais desde a ONU até aos blocos regionais. Estes princípios acabam
contribuindo na padronização do comportamento dos estados bem como outros actores em situações de pós conflito
com vista a edificação da paz.
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A titulo de exemplo, a nível da União Africana “UA” o conselho de paz e segurança da UA “CPS” prevê no seu artigo 14,
como acções para edificação da paz, a restauração do estado de direito, o estabelecimento o desenvolvimento de
instituições democráticas, assim como a organização e supervisão de eleições.

IV. DESAFIOS E OPORTUNIDADES NA EDIFICAÇÃO DA PAZ
O processo de edificação da paz e crucial para evitar o reacender do conflito mas não 'e uma tarefa fácil. A
materialização deste processo e acompanhada de alguns constrangimentos e desafios que obrigam a uma adequação
do processo para cada circunstância com vista garantir em todo momento o não reacender da violência. Não obstante
algumas oportunidades se apresentam neste processo e carecem de aproveitamento por parte dos actores estatais
bem como não estatais com vista tornar a maior edificação e consolidação da paz na região dos PALOPs.
4.1. Desafios
Desafios na edificação da paz nos PALOPs resultam basicamente da luta desenfreada pelo poder o que reflecte a crise
profunda que afecta a sociedade e estados africanos. Assim, pode se apontar para os seguintes desafios:
a) Fim do acesso ao poder por meios inconstitucionais (golpe de estado: Guine Bissau);
b) Fim exclusão social (com base em critérios étnicos, regionalismo, tribalismo, etc.);
c) Adopção de medidas de transparência e prestação de contas na governação (utilização do erário público para
fins pessoais);
d) A não utilização da violência armada, como meio de acesso e controlo do poder politico e económico;
e) Fraca separação de poderes (não patrimonialismo);
f) Fim da violação sistemática dos direito humanos (liberdade de associação, empresa);
g) Fim da violação do direito a informação e desrespeito a jornalista;
h) Fim da corrupção;
i) Não manutenção de arsenal bélico por uma das partes, findo o conflito;
j) Fim da manipulação de resultados eleitorais;
k) Fim da relutância para realização de eleições (pode-se minar o ambiente de estabilidade e a governação para
manter o nível de legitimidade, poderá recorrer a mecanismo de intimidação da população)
l) Pobreza (incapacidade do estado responder as necessidades básicas da população poderá aumentar o
gradiente de frustração principalmente em período pós eleitorais em que a população espera mudanças e não
acontecem)
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4.2 Oportunidades
Não obstante, algumas oportunidades se fazem notar nos PALOPs no contexto da edificação da paz, como:
a) Paz em Angola como o rico potencial em recursos poderá contribuir para a promoção do desenvolvimento e
criação de infra estruturas;
b) A criação do CPS da UA que prevê a intervenção nos estados membros em casos de genocídios, crimes de
guerra e crimes contra humanidade poderá contribuir para dissuadir os estados destas praticas de violação
dos direitos humanos;
c) A realização de eleições periódicas de alguns estados dos PALOPs é um sinal inequívoco de aprofundamento da
democracia é uma oportunidade para consolidação da paz;
d) Criação de blocos regionais de integração económica e de defesa e segurança.
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Anexo II
Dr. Gil Lauriciano
O PAPEL DOS MEDIA NA PREVENÇÃO DE CONFLITOS
E EDIFICAÇÃO DA PAZ
O papel que os media desempenham nas sociedades tem sido uma
questão bastante controversa. Mais controversa é quando se tenta
ver qual pode ser o seu papel na prevenção de conflitos e edificação da
paz. A razão disso, à partida, parece muito simples. A profissão
dominante nos meios de comunicação social, o jornalismo, não consegue existir sem crises. Independente da sua
magnitude, o evento ou episódio tem que parecer de certa extraordinariedade e sensacional para merecer atenção
jornalística. Esta relação entre jornalismo e crises é de tal importância que, perante uma hipotética possibilidade de em
algum momento não haver crises, o jornalismo tem a capacidade de inventá-los.
Para a profissão e a indústria de comunicação social trata-se de uma questão de sobrevivência. Os jornalistas não
querem ficar desempregados e os proprietários da indústria não a querem falida.
Este me parece ser o ponto de partida para explorarmos o que o tema desta conferência nos propõe, “Os Media e a
Edificação da Paz nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOPs), nomeadamente Angola, Cabo Verde,
Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Feliz ou infelizmente, esta situação, várias vezes, há um certo
pessimismo sobre o papel dos meios de comunicação social na sociedade.
Do total dos cinco PALOPs, três, designadamente, Angola, Guiné-Bisau e Moçambique, têm experiência de conflitos
armados prolongados cujos efeitos ainda se sentem e se constituem em novas ameaças para a paz e prosperidade dos
respectivos povos. Se a edificação da paz é um processo, a experiência acumulada pelos 'media' durante esses conflitos
deve ser criticamente analisada nesse contexto.
Já no século XVIII, Voltaire dizia que a imprensa tinha se tornado num dos flagelos da sociedade e numa vigarice
intoleravel.1Com a actual realidade mundial marcada pela globalização, acredito que Voltaire iria refrasear o seu
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pensamento dizendo qualquer coisa como A Imprensa é um flagelo mundial e não um dentre os tantos. Com o advento
das cuberestradas de informação e comunicação, os 'media' dão sentido a forma em que existimos.
Bom, se temos que nos conformar de que estamos perante uma indústria que só processa crises, então temos de nos
conformarmos que nós existimos numa crise contínua. Pior ainda, é que a capacidade da indústria mediática de
inventar crises quando estas aparentemente não existem coloca os 'media' numa posição privilegiada em relação a
outros segmentos da sociedade. Se isso não é verdade pelo menos é essa a percepção generalizada sobre os 'media'. O
exemplo desta percepção é a designação dos 'media' como “o quarto poder” mas implicitamente reconhecido como
crucial para a sobrevivência ou morte dos três primeiros.
Ao que me parece, o que nos resta é fazer um pouco de esforço, esforço esse que talvez nos leve a encontrar entre as
constantes crises a que os 'media' continuamente nos submetem, um tipo de crises talvez pouco comuns. Vou chamar
esse tipo de crises de “crises benignas”, na falta de uma designação melhor.
Na visão pessimista dos 'media' a que me referi no início deste texto, temos dois extremos. Por um lado, aquele que
atribui aos 'media' um papel super poderoso ao ponto de achar tarefa importante ou imperativo diminuir esse poder, por
vias de censura, violência, intimidação ou cooperação por vias de aliciamento e outras benesses políticas e económicas.
Por outro lado, temos aqueles que consideram que o poder de influência que se atribui aos meios de comunicação social
é exagerado. Estes socorrem-se do dilema em que se mergulha quando se tenta provar que uma pessoa ou grupo de
pessoas teria agido de forma diferente se não tivesse sido exposta aos conteúdos dos meios de comunicação social.
Não podemos provar de forma inequívoca que o elevado consumo de um certo produto resultou de um 'spot' publicitário
ou de uma notícia passados na rádio ou televisão.
Por esta via diríamos que não podemos provar, por exemplo, que o genocídio no Ruanda tal como aconteceu, não teria
acontecido se os 'media' não tivessem se empenhado numa campanha de incentivo ao ódio entre diferentes grupos
étnicos, designadamente, os Hútus e Tútsis, que os conflitos em Angola, Guiné-Bissau e Moçambique poderiam ter
conhecido outra forma se os 'media' tivessem tido um papel diferente do que tiveram.
Os 'media' existem porque desempenham algum papel
Depois da Segunda Guerra Mundial, e talvez influenciado pelo pensamento do Não Alinhamento popularizou-se a ideia de
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um jornalismo alternativo. Vários países constituintes do chamado “Terceiro Mundo” viram nos meios de comunicação
social um instrumento estratégico para a concretização das suas agendas políticas e de desenvolvimento. Exemplo
disso foi a proliferação, com apoio da UNESCO, de agências noticiosas nacionais e regionais como a Agência dos NãoAlinhados.
De certa forma não houve uma grande contradição entre a ideia de jornalismo alternativo e os dois extremos que fiz
menção acima, os que se preocupam com o aparente super poder dos 'media' e os que o minimizam. Mesmo aqueles que
acham que há um exagero no poder que se atribui aos 'media', no mínimo reconhecem o seu papel nos processos
sociais, políticos e económicos.
A diferença, se é que assim podemos chamar, reside no facto de os proponentes do jornalismo alternativo acreditarem
que é possível encontrar ou inventar “crises benignas”. Isso não é nada de novo. Os avanços na construção das nações
são em grande parte atribuídas ao papel desempenhado pelos 'media' na identificação e invenção de “crises benignas”.
Podemos citar como exemplo a padronização das línguas. Há matérias extraordinárias e sensacionais que podem
garantir a sobrevivência do jornalismo e da indústria mediática e, ao mesmo tempo, ajudar o resto da sociedade na
edificação de grandes projectos como a paz.
Existe um outro aspecto dos 'media' que é preciso ressaltar quando tentamos de forma crítica olhar para o seu papel na
edificação da paz. É quase consensual, pelo menos em percepção, que os 'media' desempenham papel importante nos
processos sociais e como tal constituem um recurso. E como qualquer outro recurso, os 'media' são um recurso
escasso cujo acesso e controlo reflecte em grande medida a forma como estão distribuídos outros recursos,
especialmente, o poder.
Os 'media' são várias vezes tratados como o “Quarto Poder” e, sabemos, por várias razões, quão escasso geralmente é
esse recurso. Alguém dizia que nos países em desenvolvimento o maior problema é que, enquanto no primeiro mundo o
dinheiro compra o poder, no chamado 'Terceiro Mundo' é o inverso.
As Quatro Ameaças nos 'Media'
Naquilo que chamou de desvios de um “Quarto Poder”, Woodrow diz que os 'media' estão ameaçados por quatro
elementos a saber: A técnica, a política, o espectáculo e o dinheiro. No caso da técnica, Wodrow sugere que graças ao
sistema digital, a velocidade da imagem aboliu não só o tempo, mas também o espaço, tornando a informação
universalmente acessível. O mundo tornou-se numa aldeia virtual onde todos estamos ligados num mesmo tempo
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mundial. O perigo que se coloca aqui, ele conclui, é os 'media' estarem concentrados nas mãos de uma elite de
2
tecnocratas e a informação transforma-se em mercadoria com o seu valor intrínseco , ficando o seu acesso restrito a
alguns.
A política é outra a ameaça para os 'media'. O poder político directa ou indirectamente recorre a tudo ao seu alcance
para fazer vergar os meios de comunicação social perante os seus fins. Por exemplo, em tempo de Guerra, a 'RAZÃO DE
ESTADO' retoma os seus direitos sobre a informação. A radicalização de conceitos como patriotismo, nacionalismo e
criminalização das diferenças são exemplos disso.3
Uma vez que o lucro é o único (?) motor da indústria de comunicação social, a espectacularidade da informação tornase essencial e imprescindível. Há que dramatizar os factos se não avolumá-los, trabalhá-los e maquilhar a verdade
usando todas as técnicas ao dispor. O elemento sensacional não pode estar em falta. A instigação ao ódio, extremismo
podem sobreviver no meio de uma ganância desenfreada pelo lucro.
Por fim temos o dinheiro que não poucas vezes faz com que a informação interessada substitui a informação incómoda.
Em vez de se informar honestamente o público que lhes paga, certos 'media' preferem servir os interesses de quem lhes
paga uma segunda vez.4
Estas são, na óptica de Woodrow as principais ameaças e responsáveis pelas fraquezas deste “Quarto Poder” que
normalmente se espera que contrabalance e exerça um certo controlo sobre os excessos dos outros três,
nomeadamente, o executivo, legislativo e judicial.5
Podem os 'media' ajudar na edificação da Paz?
Como podem os 'media' desempenhar um papel na prevenção de conflitos e edificação da paz. Uma das janelas que
podemos explorar é a questão de REPRESENTAÇÃO. Os conteúdos dos 'media' são produzidos por pessoas e são sobre
pessoas. Uma notícia ou reportagem sobre a falta de água, epidemias ou outras crises é uma representação de
pessoas e essa representação traz consequências para as pessoas representadas.
Aqui em Moçambique temos tido vários casos em que reportagens sobre crises alimentares resultam em visitas de
ministros ou de agências internacionais às regiões afectadas. As pessoas foram representadas como famintas e a
consequência imediata é a atenção dos governantes ou seus parceiros internacionais.
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Podemos aqui ver que os profissionais dos 'media' gozam de uma posição privilegiada em relação ao grande público a
quem eles apresentam essas representações dos “outros” como factos neutrais, naturais e completos. É aqui nesta
relação desigual onde devemos procurar encontrar uma espécie de compromisso.
Primeiro, os profissionais dos 'media' devem saber que a representação que fazem sobre pessoas ao produzirem as
suas notícias e reportagens produz consequências sobre essas pessoas. Essas consequências podem ter efeitos
nefastos sobre as vidas das pessoas. Então há que sermos criativos e sugerir que não sendo possível a existência dos
'media' sem crises, a saídas é tentarmos promover as “crises benignas” no sentido de que as representações das
pessoas (os tais factos neutrais e objectivos) não produzam consequências nefastas, como guerras e conflitos, sobre
elas.
Isto passa por os profissionais dos 'media' reconhecerem que estão em vantagem nas relações de poder desiguais com
as pessoas a quem eles representam em forma de notícia ou reportagem no seu trabalho diário e comprometerem-se
em não abusar dessa posição privilegiada.
Só assim podemos encontrar o que tentei chamar de “crises benignas” para reportar. Uma crise é benigna quando
resulta em consequências que não perigam o direito universal a vida. A partir deste direito podemos derivar tantos
outros desde que não choquem de nenhuma maneira com este.
Todos sabemos que o direito a vida não é realizável numa situação de conflito ou de ausência da paz. A Carta Universal
das Nações Unidas, as cartas regionais, as constituições nacionais tentam estabelecer formas de realização completa
desse direito. Ao nível da profissão de jornalismo, para além dos manuais das escolas, temos os códigos ético e
deontológico que em princípio não devem chocar com os princípios constitucionalmente estabelecidos.
Ainda temos na memória o papel desempenhado pela certa comunicação social nos genocídios do Ruanda e da exJugoslávia. Nos PALOPs não têm faltado 'media' que consciente ou inconscientemente e simplificando o complexo e
dinâmico dia-a-dia das sociedades olham tudo através de lentes étnicas, raciais, regionais, sexistas não para promover
a diversidade e tolerância, mas sim para justificarem o ódio e intolerância que propagam.
Uma forma clara de edificar a paz nos PALOPs é dar voz aos menos poderosos, promover a diversidade como fonte de
riqueza e não de desunião e ódio, facilitar o diálogo entre os diversos sectores da sociedade. Eu quero acreditar o que
todos nos aspiramos é legítimo. Todo o ser humano aspira algo e não me parece ser a diferença entre essas aspirações
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que cria conflitos. É a recusa, deliberada ou não, da legitimidade das aspirações dos outros que cria desespero,
frustração e ódio. Os 'media' podem exaltar a legitimidade das aspirações dos diferentes sectores da sociedade e
promover formas pacíficas da sua acção. Só assim é que os 'media' estarão a desempenhar papel, e papel bastante
importante, na prevenção de conflitos e edificação da paz.
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Anexo III
Bispo Dinis Sengulane
O PAPEL DOS PARTIDOS POLITICOS NA CONSOLIDAÇÃO DA PAZ
Apesar da natureza imparcial da Igreja (não pode como instituição ser membro de
um partido politico, nem podem os seus Ministros ordenados, nomeadamente
pastores/Padres, Diáconos e Bispos) ela reconhece o papel importante que os
partidos políticos jogam. E neste contexto que encoraja seus membros a escutar as
mensagens dos partidos e se o desejarem, participarem activamente como
membros. Não podem usar a Igreja para propaganda politica/partidária nem trazer
conflitos políticos para o seio da Igreja.

QUAL O PAPEL DOS PARTIDOS POLITICOS NA CONSOLIDAÇÃO DA PAZ?
Partidos políticos são parceiros importantes para o bem-estar dos cidadãos. Estes são formados por núcleos de
cidadãos que tem um ideal comum e se comprometem a expandir tais ideias. Tais ideias nunca devem perder de vista a
criação do bem-estar dos cidadãos, valorizando a santidade de vida de cada cidadão, sejam quais forem as ideias que tal
cidadão considera importante para si.
Para o partido político contribuir para a consolidação da paz existem certas directrizes mínimas:
! Respeitar a santidade de toda a vida humana;
! Contribuir para a promoção da dignidade humana;
! Conhecer e respeitar a Constituição da Republica especialmente nos aspectos concernentes ao
funcionamento dos partidos políticos e Direito Humanos;
! Escutar tanto a contribuição que outros partidos políticos se propõem a fazer como os cidadãos
independentes, para criar o bem-estar de todos;
! Dialogar com todos os intervenientes no bem-estar dos cidadãos;
! Colaborar com o Governo nas acções coincidentes, evitando a política de “inventar a roda”;
! Ver nos opositores políticos um parceiro ainda que em competição, afastando-se de todo o esforço de
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!
!
!

demonização dos outros. Não procure provar que sua esposa/o e a criatura mais bela por pintar a esposa do
vizinho como feia mas descreva convincentemente a beleza da sua escolhida/o;
Usar linguagem que inspira paz em todas as circunstâncias e nunca usar uma linguagem que possa levar os
seus militantes a enveredar pela violência na convicção de estarem a seguir as ordens do “ chefe”;
Tenha no seu manifesto acções e questões que inquietam os cidadãos. No caso de Moçambique de hoje tenha
sem falta sua estratégia na luta contra a Malária, HIV/SIDA, Emprego, Criminalidade, Educação e Segurança
Alimentar;
Não espere pelos erros do Governo par só criticar mas apresente alternativas para evitar ou corrigir
situações indesejáveis.

A conduta moral, a integridade, o amor ao trabalho e ao diálogo com vários sectores da sociedade devem caracterizar a
vida do dirigente do partido político e não a acumulação de títulos e funções que só intimidam os seus apoiantes.
“Bem aventurados os pacificadores porque serão chamados filhos de Deus”
O partido político que se mostrar fazedor da paz, confunde-se positivamente com os que se declaram arautos da
vontade de Deus.
Que Deus nos torne instrumento da Paz.
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Anexo IV
Lista De Participantes a Conferência de Edificação da Paz nos PALOP´S
NOME
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