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1. Introdução 

As Fronteiras Internacionais da República de Moçambique são linhas descritas em palavras e por 

coordenadas geográficas em tratados e acordos entre Portugal e Reino Unido da Grã-Bretanha (Alemanha), 

ilustradas em mapas e marcados no terreno por indicadores físicos tais como marcos de fronteiras, rios, 

montanhas, linhas de água, etc. Estas delimitam fisicamente o território de um Estado separando dois povos, 

duas regiões ou dois Estados confinantes, em que cada um exerce a sua própria soberania. Este conceito, 

está intrinsecamente ligado aos três (3) elementos fundamentais do Estado: o território, o povo e a 

soberania. De notar que o território é caracterizado por linhas de fronteiras que contém fronteiras com os 

países vizinhos deste Estado.  

A República de Moçambique ocupa 799.380 Km² do globo sendo, nos termos da Constituição da República, 

um território uno e indivisível, e abrange toda a superfície terrestre, a zona marítima e o espaço aéreo 

delimitados pelas Fronteiras Nacionais. 

Moçambique faz Fronteira Continental [terrestre, fluvial (rios) e lacustre (lagos)] com África do Sul, 

Suazilândia, Zimbabwe, Zâmbia, Malawi e Tanzânia. África do Sul, Madagáscar, Comores e Tanzânia são os 

países com a fronteira marítima.   

As atuais Fronteiras continentais da República de Moçambique, à semelhança de grande parte de outras do 

Continente Africano, resultam de Acordos ou de troca de Notas entre as potências colonizadoras e, nos 

termos da resolução da Segunda Sessão da Organização da Unidade Africana realizada no Cairo em 1964, as 

mesmas devem permanecer intangíveis. 

O princípio da intangibilidade das fronteiras Africanas foi reiterado pela União Africana., na sua Sessão inaugural 

realizada em Durban em 2002. 

As fronteiras Continentais foram na altura assinaladas por marcos implantados no terreno, por sinais de limites 

naturais, por cursos de água, por linhas divisórias de água ou cumeadas e por coordenadas geográficas.  

O nosso País possui uma fronteira continental de cerca de 4.212 km, em que cerca de 2.685 km constituem a 

fronteira terrestre, 1.205 km a fronteira fluvial (rios) e, 322 a fronteira lacustre (lago). 

Para além da fronteira continental, Moçambique possui uma extensa costa marítima, calculada em cerca de 

2.700 Km e compartilha o Canal de Moçambique com a África do Sul, Madagáscar, (França), Comores e 

Tanzânia, com os quais, faz fronteira. 

 

2.Situação atual das Fronteiras Continentais 

Em relação aos Marcos de Fronteira, tem se vindo a constatar que muitos deles já não existem devido à falta 

de trabalho de fiscalização e de manutenção, e o seu derrube é atribuído, as forças da natureza, aos animais 

ou mesmo ao próprio homem.  

Importa referir que após o início das negociações técnicas para a Reafirmação da Fronteira Comum com a 

República do Malawi, vários acontecimentos surpreendentes foram reportados, nomeadamente a destruição 

deliberada de Marcos de Fronteiras, Parcelamento e distribuição de Terras ao longo da Fronteira Comum 

sem prévia notificação das autoridades moçambicanas. Refira-se também ao espancamento de populações e 
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autoridades locais nos lagos (Niassa, Chiuta e Chirua) bem como a invasão, vandalização e destruição de bens 

diversos, pela polícia malawiana, a uma posição da força de guarda fronteira na Província de Niassa. 

 Esta movimentação de marcos por parte de alguns dos países limítrofes presume-se que tem como intuito 

deliberado de ganharem mais território, bem como da retirada de rede de arame de proteção da fronteira 

por alguns cidadãos, com vista a facilitar-lhes a migração ilegal, o tráfico ilícito, o contrabando e outros 

desmandos.  

Face a escassez de documentação jurídico-diplomática e outros elementos técnicos atinentes a estas 

fronteiras, deligências foram feitas a obtenção de algumas informações, documentação e elementos 

elucidativos quanto aos métodos e técnicas utilizadas na demarcação destas fronteiras, bem como a 

qualidade e tipo de marcos utilizados na sua sinalização. Estes elementos foram obtidos em Portugal, junto 

do Instituto de Investigação Científica Tropical, do Arquivo Histórico e Diplomático e outras instituições afins, 

bem como nos arquivos nacionais e do Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Commonwealth do Reino 

Unido. 

Esses documentos permitem à Comissão de Peritos para a Reafirmação de Fronteiras Continentais 

participarem com alguma confiança nas negociações técnicas bilaterais, porém a falta de elementos técnicos 

gráficos descritivos de implantação e demarcação de Marcos de Fronteiras dificultam os processos de 

reafirmação de fronteiras com os Países Vizinhos.  

Recentemente, uma equipa técnica deslocou-se a Portugal e Reino Unido onde identificou todo o espólio das 

Fronteiras da República de Moçambique com os Países Vizinhos, junto dos vários Arquivos do Instituto de 

Investigação Científica Tropical e dos Arquivos Nacionais do Reino Unido respectivamente, estando em curso 

deliberações para a sua recuperação. 

Esta dissertação tem em vista apresentar as várias etapas da formação das fronteiras da República de 

Moçambique, bem como do continente africano, até ao presente em que Moçambique tem vindo a proceder 

ao exercício de Reafirmação das suas Fronteiras Continentais com os Países Vizinhos no âmbito do programa 

de fronteiras da União Africana cujo prazo foi estipulado até 2017. 
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