
 

 

 

  

 

 

 

  

    

 

 

 

This week's Highlights:  

In Mozambique, it might be more reasonable 

to argue that it was the natural resources who 

were the victims of our political curse, and 

not the other way around. The country has 

had a long story of failed opportunities to 

change the nature of the relationship between 

the state and citizens. This ranges from the 

“popular” revolution that established a 

Marxist dictatorship in Mozambique and 

one-party system in 1977, through the 

General Peace Agreement of 1992 supposed 

to usher-in a democratic age, up to the latest 

two Peace Agreements with Renamo. In all 

those occasions, the government of the day 

was instrumental in blocking proposals for 

an increase in citizens and regional influence 

in state-building through more participatory 

democratic frameworks. Internal armed 

conflicts started right after independence and 

have been present in different shapes since 

then, either as straightforward military 

conflict or under the democratic jargon of 

politico-electoral conflicts. 

This analysis is organized in different 

categories and shows how violence unfolds 

in Mozambique. Violence seems to be more 

than a ritual practice among political actors 

fighting for power, being increasingly used 

as an instrument for production and 

reproduction of social, and economic 

relations (and even for survival). It is 

CEPCB´s perception that this constancy of 

violence might be blocking the possibility of 

creating discursive spaces and practical 

measures to promote peace in the country.  

The full document with all the news clips can 

be accessed at: http://www.cepcb.org.mz  
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CONTEXTO 

O Conflict Weekly consiste na recolha de notícias sobre a ocorrência da Violência no país. Esta 

recolha permite uma análise mais profunda e ajuda na identificação de focos de violência para 

promover esforços de mitigação e a promoção da Paz. As notícias estão separadas em dois grupos, 

nomeadamente: Violência Directa – que compõe as notícias sobre Violência Política, Violência 

Policial, Criminalidade, Paz, Reconciliação e Diálogo; e Violência Estrutural – que compõe as 

categorias de Violência Rodoviária, Violência Social, Violência Baseada no Gênero e Crimes 

Rituais.  Durante a semana em análise neste documento - que vai do dia 09 a 15 de Agosto – foram 

recolhidas xxx notícias relacionadas com as diferentes categorias da Violência.  
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DESTAQUES DA SEMANA DE 16 A 22 DE 

AGOSTO1 

O destaque desta semana vai para a notícia publicada no Jornal Zambeze do dia 19 de Agosto 

de 2021, página 12 que faz referência a exploração de recursos naturais em Cabo Delgado, na 

qual se levanta a seguinte questão: não é melhor parar com a exploração de gás para evitar o 

sofrimento e mortes e destruições de Cabo Delgado? As sistemáticas guerras civis em 

Moçambique entre o governo e diferentes grupos de cidadãos acusados ou denominados ora de 

terroristas, ora de bandidos armados ou quaisquer outros nomes depreciativos julgados 

convenientes na época são apontados como razão para esse repensar. O conflito em Cabo 

Delgado pode ter sido exacerbado por dinâmicas sociais e ambientais do processo de 

exploração dos recursos na província, mas atribuir a esses recursos a causa primária do conflito 

é ignorar que a violência na governação (tanto na execução da governação, como na resistência 

à governação), já faz parte integral do DNA do processo de construção do Estado 

Moçambicano.  

De acordo com a Natural Resource Governance Institute, 

“A maldição de recursos (também conhecida como o paradoxo da afluência) rfefere-

se ao fracasso de muitos países ricos em recuros de se beneficiar plenamente da sua 

riqueza proveniente de recursos naturas, e de os governos desses países responder 

efectivamente às necessidades de bem público. Enquanto alguém pode esperar ver 

melhores resultados de desenvolvimento depois de países descobrirem recursos 

naturais, países ricos em recursos tendem a ter taxas mais altas de conflito e de 

autoritanismo, comparado com os seus vizinhos não ricos em recursos.”2  

No caso de Moçambique, é melhor na nossa óptica adoptar a abordagem de Castel-Branco, que 

argumenta que a economia extractiva de Moçambique pré-data o suposto boom de recursos e 

a também para ele falsa tese de maldição de recursos. No seu processo de desenvolvimento 

(colonial e pós-independência), escreve Castel-Branco, “…a economia moçambicana produziu 

 
1  Os destaques da semana são escolhidos aleatoriamente entre notícias e artigos de opinião dos  jornais 

Semanários Domingo e Savana para trazer reflexões sobre as ocorrências da semana,  que o grupo de edição 

considerou importantes trazer. 
2 The Resource Curse: The Political and Economic Challenges of Natural Resource Wealth, In NRGI Reader, 

March 2015, Natural Resource Governance Institute,  
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todos os sintomas de “maldições” e “doenças”, e podia muito bem ser descrita como uma 

economia rica (pelo menos de acordo com conceitos como abundância de recursos e fascínio 

capital internacional especulativo) com gente pobre, ou por outras palavras, uma economia 

grande e robusta se dando muito bem, à excepção do seu povo”3.  

A hipótese de os recursos naturais limitarem o desenvolvimento democrático é, mesmo sem 

muita análise, discutível para o caso de Moçambique. O país teve na sua história inúmeras 

oportunidades soberanas de mudar radicalmente a relação entre o Estado e o cidadão, desde a 

revolução chancelada no congresso da Frelimo de 1977, passando pelos Acordos Gerais de 

Paz, e pelos últimos acordos com a Renamo de Dhlakama e de Ossufo Momade. Em todas 

essas ocasiões, o governo do dia, sob orientação e militância activa do partido Frelimo, lutou 

contra todas as provisões que aumentassem a influência do cidadão na governação, tal como 

as campanhas do Comité Central contra o processo de descentralização acordado entre Filipe 

Nyusi e Afonso Dhlakama atestam. Olhando para a situação de Cabo Deelgado, o economista 

João Mosca4 salienta que dinâmicas sociais, económicas e políticas de territórios ricos em 

recursos minerais podem levar à instabilidade, mas há inúmeras experiências bem-sucedidas 

que conjugam a exploração desses recursos com desenvolvimento e paz.  

Os efeitos da maldição de recursos se manifestam de forma específica em diferentes áreas da 

relação entre o Estado e o cidadão, tal como na democracia, nos conflitos, em padrões de 

crédito e débito defificentes, e a doença holandesa, desafios nas relações de gênero e 

patriarcado, captura limitada de benefícios pelo governo, fraco desenvolvimento institucional, 

e problemas sociais e ambientais5. Exemplos de Moçambique em algumas dessas áreas podem 

mostrar que muito do que se atribui (mesmo que erradamente) à maldição dos recursos naturais, 

são dinâmicas do regime instituído no país e não necessariamente consequências da riqueza 

adquirida a partir dos recursos ou da expectativa dessa riqueza. 

Se olharmos para os efeitos na democracia, a teoria diz que riqueza proveniente de recursos 

naturais conduz a regimes mais autoritários, visto que no geral governos que não dependem 

dos seus cidadãos para sobreviver são menos sensíveis às exigências de maior participação 

 
3 Carlos Nuno Castel Branco, Political Economy and Natural Resources: The “Curse” is in the Approach, 

Development Studies Seminars 2016/2017 CEsA/CSG/ISEG 23rd February 2017  p. 24 
4 https://www.dw.com/pt-002/jo%C3%A3o-mosca-cabo-delgado-j%C3%A1-vive-maldi%C3%A7%C3%A3o-

dos-recursos-naturais/a-51711555  
5 The Resource Curse: The Political and Economic Challenges of Natural Resource Wealth, In NRGI Reader, 

March 2015, Natural Resource Governance Institute, 
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política. Esses recursos são geridos de forma secreta o que faz com que cidadãos não tenham a 

capacidade de intervir para saber se estão a ser bem gastos ou não. No caso de Moçambique, é 

mais racional dizer que esses efeitos nocivos da mados recursos já existem faz décadas no 

Estado moçambicano não necessariamente por causa da exploração dos nossos abundantes 

recursos, mas sim por causa da ajuda ao desenvolvimento. E isso torna todo o exercício de 

resolução de conflitos num contexto de ajuda ao desenvolvimento para combater a maldição 

de recursos, uma contradição de termos. 

Quando se olha para dinâmicas de conflitos, a teoria da maldição de recursos fala dos petro-

conflitos, que se refere a tendência de países ricos em fundos provenientes de recursos naturais 

instigar ou ser vítima de conflitos para partilha desses recursos. Mesmo que essa teoria não seja 

conclusiva, podemos descartá-la para o caso de Moçambique. Os conflitos internos no país 

começaram logo após a nossa independência, e continuaram no pós-democracia. Num contexto 

político como o Moçambicano, talvez fosse mais sensato dizer que os recursos naturais foram 

vítimas da maldição da nossa política. 

Em termos do impacto da maldição dos recursos naturais no fraco desenvolvimento 

institucional dos Estados, argumenta-se que isso acontece porque é fácil para elites capturar ou 

levar grandes somas de dinheiro. A teoria sugere que pontos de entrada grandes e únicos de 

renda num país, tal como um projecto de petróleo, podem ser geridos fora do processo 

orçamento do orçamento e são relativamente fáceis de ser capturados por elites poderosas. De 

novo, olhando para a história política do desenvolvimento em Moçambique e países similares, 

é difícil argumentar que essas dinâmicas tenham sido criadas pela exploração de recursos 

naturais. No geral, os teóricos do desenvolvimento internacional já haviam chegado à 

conclusão de que essa era uma consequência da ajuda ao desenvolvimento (divergindo sobre 

se essa consequência era intencional ou não, dependendo da orientação paradigmática). 

Expressões como off-budgets, financiamento a projectos, e financiamento directo ao 

orçamento existem no imaginário orçamental do país para mostrar que esse aspecto da 

maldição de recursos já faz parte integral do processo histórico em Moçambique. 
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RESUMO DAS NOTÍCIAS  

Esta semana recolhemos 116 notícias, distribuídas pelas categorias da seguinte maneira: 

Violência Política (55), Paz (0), Reconciliação (17), Diálogo (1), Violência Policial (0), 

Criminalidade (28), Violência Social (3), Violência Baseada no Género (1), Crimes Rituais (1), 

e Violência Rodoviária (10). Esta semana apresentou o registo total de 116 notícias. O grupo 

de Violência Directa contou nesta com 101 notícias e a Violência Estrutural contou com 15 

notícias. 

A categoria de Violência Política foi a que contou com mais notícias 55, num universo de 116 

recolhidas durante toda a semana. As notícias ainda têm como foco os ataques terroristas em 

Cabo Delgado e as suas consequências. As fontes noticiosas mostraram que está restabelecida 

a ligação rodoviária entre a vila de Mocímboa da Praia e a localidade de Awassi, na província 

de Cabo Delgado, interrompida há cerca de um ano. Com as operações conjuntas a aumentarem 

a capacidade e o raio de acção no combate ao extremismo violento em Cabo Delgado, alguns 

reféns continuam a ser resgatados em vários locais das regiões centro e norte daquela província. 

Como resultado da maior derrota desde que iniciaram as suas incursões em Cabo Delgado, em 

outubro de 2017, os terroristas do Estado Islâmico têm estado a recorrer a uma propaganda que 

pode tender a fragilizar a aliança Moçambique-Ruanda. Ainda no âmbito do combate ao 

terrorismo, o Presidente Filipe Nyusi, defendeu que a intervenção militar contra os grupos 

armados em Cabo Delgado deve ser complementada com projetos de desenvolvimento social 

e económico, visando a eliminação das causas que favorecem o "extremismo violento".   

A filantropia tem sido um dos mecanismos para ajudar as vitimas dos ataques terroristas. Foi 

reportado que para apoiar deslocados de terrorismo a Noruega doou USD 3,4 milhões para 

apoio humanitário em Cabo Delgado. A ajuda também veio da Nestlé que ofereceu 2400 

produtos a comunidades deslocadas, sendo 1200 Nestlé Nido, 1200 produtos Nestlé Milo e dez 

bicicletas para ajudar centenas de famílias necessitadas e aliviar a situação humanitária. Ainda 

no âmbito da filantropia, a OIM busca USD 58 milhões para apoiar os esforços de emergência 

e pós-crise em Moçambique. O director-geral da Organização Internacional das Migrações 

https://cepcb.org.mz/category/conflict-weekly/


RESUMO - CEPCB - Recolha Semanal sobre Violência em Moçambique, 16 a 22 de 

Agosto de 2021, Número 21 

7 

https://cepcb.org.mz/category/conflict-weekly/  

(OIM), António Vitorino, avalia e apoia a resposta humanitária contínua aos deslocados devido 

à insegurança em Cabo Delgado, bem como as intervenções para recuperação, resiliência 

comunitária e construção da paz. Segundo António Vitorino,  

A categoria reconciliação apresentou apenas uma notìcia na qual o governador da província 

moçambicana de Cabo Delgado disse numa entrevista à Lusa na terça-feira que as constantes 

mudanças na natureza e na origem dos grupos terroristas que operam na região tornam isso 

difícil compreender as motivações de seus integrantes, efetivamente afastando a possibilidade 

de diálogo.  

A categoria reconciliação apresentou 17 noticias num universo de 116. De acordo com as fontes 

noticiosas o líder da Renamo, Ossufo Momade, principal partido da oposição em Moçambique, 

manifestou preocupação com a falta de pagamento de pensões aos antigos guerrilheiros da 

organização, apelando ao Governo e aos parceiros internacionais para resolverem a situação. 

Ele apelou para o cumprimento eficaz do processo de DDR e garantiu que irá reunir-se com os 

embaixadores acreditados em Moçambique em busca de soluções para a falta de pagamento de 

pensões, há cerca de cinco meses, dos antigos guerrilheiros do seu partido, desmobilizados no 

âmbito do DDR. No entanto, o representante pessoal do Secretario geral das Nações Unidas, 

Mirko Manzoni, citado pelo Jornal Savana de 13 de Agosto corrente, assegura ter terminado o 

pagamento da compensação de um ano para o grupo de antigos guerrilheiros da Renamo. O 

próximo passo, segundo, Manzoni é o de os mesmos passarem a auferir as pensões atrasadas 

dos mecanismos estabelecidos pelo Estado. Ainda esclareceu que as referidas pensões devem 

ser pagas através dos fundos públicos, o que equivale dizer que é da responsabilidade do 

Governo e que a comunidade internacional pode apoiar no pagamento desse encargo.     

A categoria de Criminalidade apresentou um grande número de notícias reportadas, um 

total de 28 num universo de 116. Os destaques da semana mostraram assuntos 

relacionados a corrupção, roubo, migração ilegal, incumprimento das medidas de 

prevenção contra a Covid-19entre outros. No que tange a corrupção o Tribunal Supremo 

(TS) espera que se faça justiça no badalado processo das dívidas ocultas, cujo julgamento 

inicia próxima semana, em Maputo, envolvendo figuras sonantes no panorama nacional e 

internacional. No entanto, de acordo com juristas a ausência de Manuel Chang não vai 

impedir a justiça. Ainda no âmbito das dividas ocultas, o jurista e investigador Borges 

Nhamirre, que se deslocou a Nova Iorque, para acompanhar o julgamento de Jean 

Boustani, em conexão com este caso, que envolve cerca de 2,2 mil milhões de dólares, 
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vaticina que nenhum dos 19 arguidos será absolvido.  As noticias também mostraram que 

uma técnica de medicina preventiva foi detida por uma equipa do Serviço Nacional de 

Investigação Criminal (SENIC), indiciada de venda de cartão de administração da vacina 

de Covid-19.  

No que diz respeito ao roubo,  cinco indivíduos, cujas idades variam entre 25 e 37 anos, 

estão detidos nas celas da 1 esquadra da Polícia da Republica de Moçambique em 

Nampula, indiciados de assaltos, roubo e falsas qualidades. Quatro dos encarcerados são 

residentes no bairro de Murrapniua, arredores da terceira maior cidade Moçambicana. 

Alèm desse caso, Funcionários do Conselho Autárquico da Matola são suspeitos de roubar 

um cofre de dinheiro. O caso deu-se no Posto Administrativo da Machava. Outro caso 

mostra um jovem de 25 anos de idade, que, na companhia de outros 03 comparsas, se 

introduziu num curral, no povoado de Zipacha, localidade de Zitundo, distrito de 

Matutuíne, na província de Maputo, onde retirou 202 cabeças de gado bovino. Depois do 

roubo, os indivíduos conduziram o rebanho à vizinha África do Sul, onde seria vendido.  

No âmbito do incumprimento das medidas de prevenção contra a Covid-19, a Polícia da 

República de Moçambique (PRM) diz ter detido, durante a semana passada, um total de 212 

pessoas por desobediência às medidas preventivas contra o novo coronavírus, no âmbito do 

Estado de Calamidade Pública em vigor no país. No que tange a migração ilegal o Serviço 

Nacional de Migração (SENAMI), afirma ter “desactivado”, em sete dias (de 7 a 13 de Agosto), 

50 cidadãos estrangeiros em situação ilegal no país.  

A categoria Violência Social registou 3 notìcias nessa semana. Os destaques mostraram que 

um jovem da faixa dos 20 a 30 anos de idade foi encontrado estatelado e com sinais de agressão 

severa, ontem no bairro de Nhamaonha, na cidade de Chimoio. Outra noticia mostra que o 

confronto entre civis e militares por causa de terras, no qual os populares reivindicam vários 

hectares de terra localizados junto ao quartel da polícia militar, na cidade de Tete, centro de 

Moçambique. Ademais, a Polícia da República de Moçambique (PRM) deteve seis indivíduos 

durante os tumultos ocorridos recentemente na cidade de Moatize, província de Tete. De acordo 

com o porta-voz da PRM na província de Tete, Feliciano da Câmara, os indivíduos integram 

um grupo que se amotinou na Estrada Nacional Numero 7 (N7) e agrediu três cidadãos, um 

dos quais morreu durante o acto de retaliação ao assassinato de um moto-taxista.  
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A categoria Crimes Rituais apresentou uma notícia que faz referência ao tràfico de pessoas. De acordo 

com as fontes noticiosas, o governo norte-americano, defende que a sua congénere moçambicana 

“não cumpre totalmente as normas mínimas” para a eliminação do tráfico de pessoas, facto que 

mantém o nosso país no “nível 2” dos países avaliados.  

Nesta semana a categoria Violência Baseada no Género apresentou apenas uma notícia. De 

acordo com as fontes noticiosas o Fórum Parlamentar da Comunidade para o Desenvolvimento 

da África Austral (FP da SADC) acolheu o lançamento de consultas às partes interessadas sobre 

a lei-modelo da SADC para o combate à violência baseada no género (VBG).  

Nesta semana a categoria Violência Rodoviária apresentou 10 noticias. De acordo com as 

fontes noticiosas o acidente que matou cerca de 32 pessoas e feriu outras 27 em Maluana, no 

distrito da Manhiça, continua sem resposta após o prazo de 30 dias estabelecido pelo Conselho 

de Ministros para que a comissão criada de modo a apurar as razões do sinistro apresentasse 

suas conclusões. Entretanto, de acordo com a Comissão de Inquérito Independente e 

Multissetorial criada pelo Governo, o resultado do inquérito explicou que o acidente ocorreu 

numa zona devidamente sinalizada. Segundo a comissão, no local, o piso não demonstra 

nenhum rastro de travagem, o que mostra que não houve tempo para abrandar a marcha. Outra 

notìcia faz referência ao acidente de viação mortífero que aconteceu no posto administrativo 

de Mapinhane, distrito de Vilankulo. Há registo de dois passageiros mortos e feridos graves. 

Nércia Bata, porta-voz da PRM no comando provincial, explicou que o sinistro deu-se no final 

do dia e o autocarro vocacionado no transporte de passageiros circulava “no sentido este/oeste”.  

 

  

Categorias de Violência Numero de Noticias 

Violência Politica 55 

Paz 0 

Reconciliação  17 

Dialogo 1 

Violência Policial 0 

Criminalidade 28 
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Violência Social 3 

Violência Baseada no Gênero 1 

Crimes Rituais 1 

Violência Rodoviària 10 

Total  116 

 

 

  

GRÁFICO DAS NOTÍCIAS DA SEMANA
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VIOLÊNCIA DIRECTA 
O grupo da Violência Directa apresentou nesta semana 101 notícias, num universo de 116.  

Nesta semana, na categoria de Violência Social não houve registo de notícias nesta semana. 

 

Violência política 

A categoria de Violência Política foi a que contou com mais notícias 55, num universo de 116 

recolhidas durante toda a semana.  As notícias têm ainda como foco os ataques terroristas em 

Cabo Delgado e as suas consequências. As fontes noticiosas mostraram que está restabelecida 

a ligação rodoviária entre a vila de Mocímboa da Praia e a localidade de Awassi, na província 

de Cabo Delgado, interrompida há cerca de um ano. Com as operações conjuntas a aumentarem 

a capacidade e o raio de acção no combate ao extremismo violento em Cabo Delgado, alguns 

reféns continuam a ser resgatados em vários locais das regiões centro e norte daquela província. 

Nisto, um grupo de resgatados chegou, na quinta-feira da semana passada, à cidade de Pemba, 

numa embarcação das Forças de Defesa e Segurança. Desde que as forças Ruandesas, em 

conjunto com as Moçambicanas, conseguiram expulsar os terroristas das redondezas daquela 

sede distrital, a população começa a regressar timidamente às suas residências.  

Como resultado da maior derrota desde que iniciaram as suas incursões em Cabo Delgado, em 

outubro de 2017, os terroristas do Estado Islâmico têm estado a recorrer a uma propaganda que 

pode tender a fragilizar a aliança Moçambique-Ruanda. Contudo, Especialistas alertaram que 

os terroristas em Cabo Delgado, norte de Moçambique, “têm muito boa informação” e por isso 

retiraram-se de Mocímboa da Praia antes de as tropas moçambicanas e ruandesas chegarem no 

último domingo, mantendo as forças “intactas”.  

Ainda no âmbito do combate ao terrorismo o Presidente, Filipe Nyusi, defendeu que a 

intervenção militar contra os grupos armados em Cabo Delgado deve ser complementada com 

projetos de desenvolvimento social e económico, visando a eliminação das causas que 

favorecem o "extremismo violento".  Além da questão de Cabo Delgado, a Renamo queixa-se 

de alegadas perseguições dos seus membros em Sofala. Ossufo Momade acusou na terça-feira 

(17.08), em Sofala, as Forças de Defesa e Segurança (FDS) de estarem a perseguir e maltratar 
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os membros do seu partido, de forma particular os antigos guerrilheiros desmobilizados em 

1994 no âmbito do Acordo Geral de Paz, assinado em Roma. 

A filantropia tem sido um dos mecanismos para ajudar as vitimas dos ataques terroristas. Foi 

reportado que para apoiar deslocados de terrorismo a Noruega doou USD 3,4 milhões para 

apoio humanitário em Cabo Delgado. A doação do Governo norueguês aos deslocados internos 

no norte do país será canalizada através do Programa Mundial para Alimentação das Nações 

Unidas e vai consistir em meios de subsistência e alimentação escolar. A ajuda também veio 

da Nestlé que ofereceu 2400 produtos a comunidades deslocadas, sendo 1200 Nestlé Nido, 

1200 produtos Nestlé Milo e dez bicicletas para ajudar centenas de famílias necessitadas e 

aliviar a situação humanitária. As doações foram distribuídas através da Associação Makobo e 

apoiarão na ajuda às pessoas, muitas das quais são mulheres e crianças, que foram deslocadas 

devido aos ataques perpetrados por insurgentes.  Ainda no âmbito da filantropia, a OIM busca 

USD 58 milhões para apoiar os esforços de emergência e pós-crise em Moçambique. O 

director-geral da Organização Internacional das Migrações (OIM), António Vitorino, avalia e 

apoia a resposta humanitária contínua aos deslocados devido à insegurança em Cabo Delgado, 

bem como as intervenções para recuperação, resiliência comunitária e construção da paz. 

Segundo António Vitorino, Moçambique precisa de um financiamento adicional significativo, 

para cobrir as necessidades humanitárias de salvamento e trabalhar para soluções duradouras, 

especialmente antes da próxima época chuvosa e de ciclones, em Dezembro.  

 

 

Vinte e sete resgatados chegam a Pemba. Com as operações conjuntas a aumentarem a 

capacidade e o raio de acção no combate ao extremismo violento em Cabo Delgado, alguns 

reféns continuam a ser resgatados em vários locais das regiões centro e norte daquela província. 

Nisto, um grupo de resgatados chegou, na quinta-feira da semana passada, à cidade de Pemba, 

numa embarcação das Forças de Defesa e Segurança. As pessoas foram resgatadas na aldeia 

Namadingo, distrito de Mocímboa da Praia, depois de terem percorrido vários quilómetros, a 

pé, quando conseguiram sair dos esconderijos próximo ao rio Messalo.  
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Jornal mediaFax, 16 de Agosto de 2021, Pág.2 

 

População regressa timidamente à vila de Palma. Com o relativo silêncio das armas 

na vila-sede do distrito de Palma, norte da província de Cabo Delgado, desde que as forças 

ruandesas, em conjunto com as moçambicanas, conseguiram expulsar os terroristas das 

redondezas daquela sede distrital, a população começa a regressar timidamente às suas 

residências. De acordo com as fontes da “Carta”, grande parte da população que começa a 

regressar àquele ponto do país estava refugiada na vila de reassentamento de Quitunda, na 

Península de Afungi (nas proximidades do projecto Mozambique LNG, liderado pela 

petroquímica francesa, Total), o único ponto tido como seguro naquele distrito, após o ataque 

terrorista do passado dia 24 de Março. Uma das pessoas que regressou à vila de Palma é Aruna 

Nchute, que garantiu não ter testemunhado nenhum novo confronto entre as Forças de Defesa 

e Segurança (FDS) e o grupo terrorista. Entretanto, sublinha que “não há actividades que nos 

possam garantir dinheiro”.  

Disponível em: https://www.cartamz.com/index.php/politica/item/8633-populacao-regressa-

timidamente-a-vila-de-palma  consultado aos 16 de Agosto de 2021 pelas 21h02min  

 

 

Deslocados de Mocímboa da Praia anseiam pelo regresso à casa. Com a reconquista, há 

uma semana, da vila-sede do distrito de Mocímboa da Praia, tida como o principal “bastião” 

dos terroristas, que semeiam luto na província de Cabo Delgado, cresce a ansiedade dos nativos 

e residentes daquela sede distrital em regressar às suas casas, abandonadas há um ano após a 

tomada daquela vila pelos terroristas. Naila Afonso, natural de Mocímboa da Praia e residente 

no bairro de Caríaco, desde Agosto de 2020, é uma das vozes que exige a criação de condições 

de segurança e de habitabilidade para o seu rápido regresso à casa. À “Carta”, a fonte disse que 

tem passado dificuldades na capital provincial de Cabo Delgado, algo que não acontecia em 

Mocímboa da Praia.  
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 Disponível em: https://cartamz.com/index.php/sociedade/item/8635-deslocados-de-

mocimboa-da-praia-anseiam-pelo-regresso-a-casa  consultado aos 16 de Agosto de 2021 

pelas 21h09min 

 

 

Terroristas em Cabo Delgado mantêm as suas forças e capacidades intactas – analistas: 

Especialistas alertaram que os terroristas em Cabo Delgado, norte de Moçambique, “têm muito 

boa informação” e por isso retiraram-se de Mocímboa da Praia antes de as tropas 

moçambicanas e ruandesas chegarem no último domingo, mantendo as forças “intactas”. 

“Devemos ter presente que os insurgentes têm muito boa informação, boa inteligência, e 

estavam já bem informados sobre o que estava para acontecer, quer em relação ao Ruanda quer 

ao que está a ser preparado no âmbito da SADC” (Comunidade de Desenvolvimento da África 

Austral, na sigla em inglês), sublinhou Jasmine Opperman, investigadora da ACLED - Armed 

Conflict Location and Event Data Project, uma organização não-governamental especializada 

na recolha, análise e mapeamento de dados relativos a conflitos.  

Disponível em: https://cartamz.com/index.php/sociedade/item/8634-terroristas-em-cabo-

delgado-mantem-as-suas-forcas-e-capacidades-intactas-analistas  consultado no dia 16 de 

Agosto de 2021 pelas 21h15min & Disponivel em: 

https://clubofmozambique.com/news/mozambique-insurgents-abandoned-mocimboa-

rwandans-will-create-gas-security-zone-by-joseph-hanlon-199094/  consultado aos 16 de 

Agosto de 2021 pelas 21h54min 

 

 

Jihadistas respondem às derrotas com propaganda anti-Ruanda. Alguns dias depois de 

averbarem a maior derrota desde que iniciaram as suas incursões em Cabo Delgado, em 

Outubro de 2017, os terroristas do Estado Islâmico têm estado a recorrer a uma propaganda 

que pode tender a fragilizar a aliança Moçambique- -Ruanda. Os ataques, que são feitos através 

das redes sociais e meios de comunicação social, visam concretamente o Estado e Exército 

ruandeses, a quem acusam de serem hostis aos cidadãos muçulmanos naquele país, mas 
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também em Moçambique, onde o grupo cresceu muito nos últimos anos. A cartilha anti-Ruanda 

até ressuscita o genocídio de 1994.  

Jornal Dossiers & Factos, 16 de Agosto de 2021, Pág.3 

 

Sinais de fogo intenso em Mbau: Depois de o comandante do ramo do exército das Forças 

Armadas de Defesa de Moçambique (FADM) ter anunciado, semana passada, a preparação do 

que chamou “operações mais importantes” na luta contra o terrorismo em Cabo Delgado, com 

os alvos apontados para locais tidos como estando a acolher as maiores bases jihadistas, no 

sábado começaram a surgir relatos e sinais de fogo intenso nas densas e fechadas matas de 

Mbau, a sul de Mocímboa da Praia. Cristóvão Chume, comandante do exército, tinha, 

publicamente, dado a indicação de que os esforços seriam concentrados em Mbau, Siri I e II. 

Mais, assegurou ele, falando na semana passada, que caso não houvesse algum 

constrangimento nos planos elaborados, os primeiros sinais da ofensiva conjunta, composta 

por tropas moçambicanas, ruandesas e dos países da SADC, seriam vistos ao longo do fim-de-

semana.  

Jornal mediaFax, 16 de Agosto de 2021, Pág.1 

 

 

Restabelecida ligação rodoviária entre Mocímboa da Praia e Awassi, em C.Delgado. Está 

restabelecida, desde a tarde de ontem, a ligação rodoviária entre a vila de Mocímboa da Praia 

e a localidade de Awassi, na província de Cabo Delgado, interrompida há cerca de um ano. De 

acordo com o jornal Noticias, o restabelecimento do trafego rodoviário resulta da colocação de 

uma ponte alternativa sobre o rio Quinhevo, na R762. com capacidade para suportar veículos 

com peso máximo de 60 toneladas. A ponte, cujas obras foram executadas a pedido do 

Comando Conjunto das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique e do Ruanda, vai 

facilitar a movimentação da unidade de infantaria motorizada, entre os dois pontos da província 

de Cabo Delgado, no quadro das operações de limpeza de terroristas, recentemente desalojados 

da estratégica vila de Mocímboa da Praia.  
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Disponível em: https://clubofmozambique.com/news/road-connection-between-mocimboa-

da-praia-and-awasse-re-established-radio-mocambique-199177/  consultado aos 16 de Agosto 

de 2021 pelas 21h35min 

 

 

Mozambique: Talk of population returning to Mocìmboa da Praia is premature – Watch:  

The Administrator of Mocìmboa da Praia, Assuate Falume, says that it is premature to discuss 

the return of the population to the district less than a week since it was freed from the control 

of terrorist groups. Falume, who was part of a delegation of the provincial government that 

visited Mocìmboa da Praia on Thursday, advised former residents to be patient and to control 

the urge to return home, allegedly because the Defence and Security Forces are still hunting 

down the remaining insurgents. “We advise you to be calm. We, as a government, will signal 

when the population can start to return. For now, we consider it premature,” Administrator 

Falume said. During the occupation of Mocìmboa da Praia about a year ago, terrorists 

destroyed practically all public infrastructure, including schools, commercial establishments, 

the district hospital, warehouses and private residences, leaving the coastal town in ruins.  

Disponivel em: https://clubofmozambique.com/news/mozambique-talk-of-population-

returning-to-mocimboa-da-praia-is-premature-watch-199067/ consultado aos 16 de Agosto de 

2021 pelas 21h33min 

 

 

Mozambican and Rwandan forces hunt terrorist leader – AIM: The joint Mozambican and 

Rwandan forces in the northern province of Cabo Delgado will do all in their power to capture 

terrorist leader Bonomar Machude Omar, promised the commander of the Mozambican army, 

Maj-Gen Cristovao Chume, cited by Radio Mozambique on Friday. The US Secretary of State, 

Antony Blinken, has named Omar as head of “the Military and External Affairs Departments 

for ISIS-Mozambique” who “serves as the senior commander and lead coordinator for all 

attacks conducted by the group in northern Mozambique, as well as the lead facilitator and 

communications conduit for the group”. Earlier this month Blinken named Omar and four 
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Malian and Somali terrorist figures as “Specially Designated Global Terrorists”, which means 

that any assets they may hold “must be blocked and reported to the Department of the 

Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC)”.  

Disponivel em: https://clubofmozambique.com/news/mozambican-and-rwandan-forces-hunt-

terrorist-leader-aim-199076/ consultado aos 16 de Agosto de 2021 pelas 21h40min 

 

 

Noruega doa USD 3,4 milhões para apoio humanitário em Cabo Delgado. A doação do 

Governo norueguês aos deslocados internos no norte do país será canalizada através do 

Programa Mundial para Alimentação das Nações Unidas e vai consistir em meios de 

subsistência e alimentação escolar. O Governo da Noruega doou 30 milhões de coroas 

norueguesas (aproximadamente USD 3,4 milhões) ao Prémio Nobel da Paz de 2020 e ao 

Programa Mundial para a Alimentação (PMA) em Moçambique, para apoiar os programas de 

subsistência e de alimentação escolar, entre os deslocados internos e comunidades anfitriãs 

afectadas pela violência em curso no norte de Moçambique, particularmente, na província de 

Cabo Delgado. O valor doado pela Noruega permitirá ao PMA apoiar mais de 13 mil crianças 

com alimentação escolar e outras 6,5 mil pessoas, através da provisão de oportunidades de 

meios de subsistência, com foco para jovens e mulheres em Cabo Delgado, um projecto com 

duração de dois anos.  

Jornal da noite STV, 16 de Agosto de 2021, 20h23 & Disponível em: 

https://www.opais.co.mz/noruega-doa-usd-34-milhoes-para-apoio-humanitario-em-cabo-

delgado/   consultado em 16 de Agosto de 2021 pelas 20h07min  

 

 

Cabo Delgado: Insurgentes ainda representam perigo, analistas. Face as investigações da 

ACLED - Armed Conflict Location and Event Data Project, uma organização não-

governamental especializada na recolha, análise e mapeamento de dados relativos a conflitos, 

os terroristas têm muito boa informação, boa inteligência e estavam bem informados sobre o 

que estava para acontecer, Borges Nhamirre, especialista em questões de segurança, diz que 
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isso representa uma grande preocupação, porque os líderes da insurgência não foram 

neutralizados e não foram retirados do combate. Para Nhamirre, isso significa que eles estão 

activos em algum lugar, O analista, o jornalista Fernando Lima, entende também que "ainda 

há bases importantes dos terroristas, que não foram desactivadas, e penso que vai ser difícil 

fazê-lo porque estão localizadas no meio da floresta". Por seu turno, o analista Moisés Abunda 

afirma que, para além disso, há insurgentes que escondem as armas e se fazem passar por 

elementos das populações. "É preciso neutralizar esses homens porque podem estar a preparar 

novos ataques", defende  

Disponível em: https://www.voaportugues.com/a/cabo-delgado-insurgentes-ainda-

representam-perigo-analistas/6004702.html  Consultado em 16 de Agosto de 2021 pelas 

19h13min 

 

 

Cabo Delgado: Ossufo Momade alerta para risco de novas bases terroristas. Disse Ossufo 

Momade, que falava esta segunda-feira (16.08) à margem de uma visita de trabalho ao distrito 

de Marínguè, província de Sofala, que "Eu fui guerrilheiro e sei que é preciso que o Estado 

moçambicano e as forças moçambicanas tenham muito cuidado [com as movimentações dos 

grupos armados], porque quando um guerrilheiro abandona um sítio vai instalar-se num outro 

lugar". O líder da Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO) observou que a reconquista 

da vila de Mocímboa da Praia pelas forças governamentais sem muita resistência pode ser sinal 

de que os insurgentes se retiraram estrategicamente e isso pode ser "perigoso". 

Disponível em: https://www.dw.com/pt-002/cabo-delgado-ossufo-momade-alerta-para-risco-

de-novas-bases-terroristas/a-58879221 , consultado aos 16 de Agosto de 2021, pelas 

15h24min & Disponível em: 

https://www.lusa.pt/lusofonia/Mo%C3%A7ambique/article/2021-08-

16/34145508/mo%C3%A7ambique-ataques-l%C3%ADder-da-renamo-alerta-para-risco-de-

grupos-armados-abrirem-novas-bases  consultado aos 16 de Agosto de 2021 pelas 19h45min 
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PR compromete-se a actualizar homólogos sobre trabalhos das tropas da SADC em Cabo 

Delgado. O Presidente da República, Filipe Nyusi, fez a entrega da presidência da SADC com 

sentido de missão cumprida e garantiu que o “país está aberto para apoiar o Malawi na sua 

presidência, do mesmo modo que sentimos o apoio nos nossos trabalhos”. “Definimos como 

objectivo estratégico da nossa presidência, a eliminação do terrorismo e extremismo violento, 

através da cooperação com entidades e parceiros para a capacitação e potencialização das 

capacidades das Forças de Defesa e Segurança. Estamos cientes de que o envio das tropas em 

Estado de Alerta da SADC para Cabo Delgado deve ser acompanhado de acções de assistência 

humanitária”, precisou Filipe Nyusi tendo em seguida avançado que “vamos manter as vossas 

excelências informados em relação aos progressos das forças no terreno. 

Jornal da noite STV, 17 de Agosto de 2021, 13h12 & Disponível em: 

https://www.voaportugues.com/a/nyusi-destaca-a-luta-contra-o-terrorismo-e-covid-19-no-

final-do-seu-mandato-como-l%C3%ADder-da-sadc/6005721.html  consultado aos 17 de 

Agosto de 2021 pelas 19h52min 

 

 

 

Chakwera diz que SADC não se deve arrepender de ter respondido à ameaça terrorista 

em Moçambique. Na qualidade de Presidente do país anfitrião, Lazarus Chakwera, destacou 

na sua intervenção que a pandemia da COVID-19 afectou negativamente as aspirações 

económicas dos países da região. “Temos que combater o nacionalismo tóxico, que impede 

que países como os da SADC tenham o direito de fabricar as suas próprias vacinas para ajudar 

nos esforços de vacinação da sua população.” Chakwera reiterou ainda que “temos que ser 

vigilantes face às ameaças de instabilidade. Não devemos nos arrepender de ter tomado 

decisões rápidas para garantir a segurança nos países membros”, numa alusão ao envio da tropa 

em Estado de Alerta da SADC 

Jornal da noite STV, 17 de Agosto de 2021, 20h07min 
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Força conjunta admite que haja focos de insurgentes em Mocímboa da Praia. As forças 

armadas de Moçambique e do Ruanda continuam em operações de clarificação de todos os 

bairros da vila de Mocímboa da Praia, há pouco mais de uma semana recuperada da ocupação 

dos insurgentes. O exército moçambicano garante que está a ganhar terreno em todo o distrito 

e destaca a estreita colaboração das forças estrangeiras. "Para nós, enquanto não podermos 

eliminar (os terroristas), consideramos que ainda há focos, mas estamos a controlar a situação" 

disse o Brigadeiro Zaqueu Barbosa, um dos comandantes do exército na frente da Mocímboa 

da Praia.  

Disponível em: https://www.voaportugues.com/a/for%C3%A7as-conjuntas-admitem-que-

haja-focos-de-insurgentes-em-moc%C3%ADmboa-da-praia-/6004750.html  consultado aos 

17 de Agosto de 2021 pelas 19h12min 

 

 

 

Renamo queixa-se de alegadas perseguições dos seus membros em Sofala. Ossufo Momade 

acusou hoje, (17.08), em Sofala, as Forças de Defesa e Segurança (FDS) de estarem a perseguir 

e maltratar os membros do seu partido, de forma particular os antigos guerrilheiros 

desmobilizados em 1994 no âmbito do Acordo Geral de Paz, assinado em Roma, dois anos 

antes, sob pretexto de serem colaboradores de Mariano Nhongo e apelou para mudança de 

comportamento para que a paz seja efectiva. “Encontrei um cenário muito negativo no interior 

dos distritos de Nhamatanda e Búzi. Os membros da Renamo estão a ser perseguidos, detidos 

e maltratados pelas FDS.  

Jornal da noite STV, 17 de Agosto de 2021, 20h25min 

 

OIM busca USD 58 milhões para apoiar os esforços de emergência e pós-crise em 

Moçambique. O director-geral da Organização Internacional das Migrações (OIM), António 

Vitorino, avalia e apoia a resposta humanitária contínua aos deslocados devido à insegurança 
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em Cabo Delgado, bem como as intervenções para recuperação, resiliência comunitária e 

construção da paz. Segundo António Vitorino, Moçambique precisa de um financiamento 

adicional significativo, para cobrir as necessidades humanitárias de salvamento e trabalhar para 

soluções duradouras, especialmente antes da próxima época chuvosa e de ciclones, em 

Dezembro. Em 2021, a OIM busca USD 58 milhões para apoiar os esforços de emergência e 

pós-crise em Moçambique, ao abrigo do Plano de Resposta à Crise da OIM Moçambique, que 

inclui USD 21,7 milhões para responder às necessidades humanitárias imediatas de salvamento 

no norte de Moçambique, através do Plano de Resposta Humanitária deste ano, que continua 

subfinanciado. 

Jornal da noite STV, 17 de Agosto de 2021, 20h27min & Jornal Diário de Moçambique, 18 

de Agosto de 2021, Pág.2 & Disponível em: https://www.voaportugues.com/a/cabo-delgado-

director-da-oim-ant%C3%B3nio-vitorino-pede-apoio-internacional-para-os-deslocados-de-

guerra/6007147.html   consultado aos 18 de Agosto de 2021 pelas 19h18min 

 

 

Pemba já não recebe sobreviventes dos ataques terroristas. O número de sobreviventes dos 

ataques terroristas em Cabo Delgado que chegam a Pemba, capital da província, reduziu de 

forma drástica nos últimos dias. As causas ainda não são conhecidas, mas contrariamente ao 

que era habitual, actualmente a praia de Paquitequete, a única entrada de deslocados, desde que 

a via terrestre ficou intransitável devido à insegurança, não recebe frequentemente famílias que 

fogem do conflito armado. “Diariamente chegavam entre seis a sete embarcações com 

deslocados, mas nestes dias, não vi, apenas veem pessoas da Ilha do Ibo, Mefunvo e Namavi, 

com peixe e outros produtos para vender em Pemba,” revelou Andurabe Mussa, um estivador 

que ajudou a milhares de deslocados a desembarcar na praia de Paquitequete.  

Disponível em: https://www.opais.co.mz/pemba-ja-nao-recebe-sobreviventes-dos-ataques-

terroristas/ consultado em 17 de Agosto de 2021 pelas 21h04min 
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Moçambique: Intervenção militar deve ser complementada com desenvolvimento social. 

O Presidente, Filipe Nyusi, defendeu, esta terça-feira (17.08), que a intervenção militar contra 

os grupos armados em Cabo Delgado deve ser complementada com projetos de 

desenvolvimento social e económico, visando a eliminação das causas que favorecem o 

"extremismo violento".  Este disse ainda que, "Estamos cientes da necessidade de 

complementar essas intervenções militares com o apoio humanitário imediato e investimento 

no desenvolvimento a médio e longo prazos", em declarações na 41.ª Cimeira de Chefes de 

Estado e de Governo da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), que se 

realiza, esta terça-feira (17.08), na cidade de Lilongwe, capital do Malawi. Filipe Nyusi 

apontou igualmente a prevenção e sensibilização dos cidadãos da SADC contra o extremismo 

violento, observando que este fenómeno é uma ameaça à paz e segurança regional.  

Disponível em: https://www.dw.com/pt-002/mo%C3%A7ambique-

interven%C3%A7%C3%A3o-militar-deve-ser-complementada-com-desenvolvimento-

social/a-58890620 , consultado aos 17 de Agosto de 2021 pelas 21h57min 

 

 

Moçambique: 62 mil pessoas fugiram de Mocímboa da Praia desde início de ataques. 

"Nós tínhamos um total de 62.390 mil pessoas, que hoje está dispersa em todos os cantos do 

país. Uns estão em Pemba [a capital provincial de Cabo Delgado] e outros estão fora, em 

províncias como Nampula", disse Cheia Carlos Momba, presidente da autarquia de Mocímboa 

da Praia, em entrevista à Lusa em Pemba.  Em mais de um ano nas "mãos" de rebeldes, a vila 

costeira de Mocímboa da Praia, uma das principais do norte da província de Cabo Delgado, foi 

saqueada profundamente, tendo os insurgentes destruído quase todas as infraestruturas públicas 

e privadas, bem como os sistemas de energia, água, comunicações e hospitais.  Cheia Carlos 

Momba, dirige os destinos da vila a partir de Pemba, que fica a mais de 340 quilómetros de 

Mocímboa da Praia.  

Disponível em: https://www.dw.com/pt-002/mo%C3%A7ambique-62-mil-pessoas-fugiram-

de-moc%C3%ADmboa-da-praia-desde-in%C3%ADcio-de-ataques/a-58887800 , consultado 

aos 17 de Agosto de 2021, pelas 22h06min  & Jornal Diário de Moçambique, 18 de Agosto 

de 2021, Pág.2 
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Cabo Delgado: Bonomado Omar, a paradoxal combinação de terrorista e justiceiro? Num 

estudo recente (10.08) do Observatório do Meio Rural (OMR) intitulado "Do inimigo sem rosto 

à hipótese de diálogo: Identidades, pretensões e canais de comunicação com os machababos" 

são apresentados os perfis de algumas das lideranças da insurgência em Cabo Delgado.  O 

documento entende que "não obstante a presença de estrangeiros, a esmagadora maioria dos 

membros do grupo são moçambicanos, oriundos maioritariamente dos distritos de Mocímboa 

da Praia, Palma, Macomia e Quissanga, mas também do planalto de Mueda, do litoral de 

Nampula e da província do Niassa, entre outras regiões". Aponta Bonomado Machude Omar, 

ou Ibn Omar, como o líder da insurgência que começou em finais de 2017 no norte de 

Moçambique. Troca frequentemente de nome e ainda segundo o estudo é também designado 

por Omar Saíde ou Sheik Omar e atualmente conhecido por Nuro Saíde ou Abu Surakha. 

Disponível em: https://www.dw.com/pt-002/cabo-delgado-bonomado-omar-a-paradoxal-

combina%C3%A7%C3%A3o-de-terrorista-e-justiceiro/a-58884799 , consultado aos 17 de 

Agosto de 2021 pelas 22h15min & Disponível em: 

https://clubofmozambique.com/news/mozambique-leader-of-armed-groups-a-symbiosis-of-

brutality-and-justice-making-lusa-199269/  consultado aos 19 de Agosto de 2021 pelas 

21h17min 

 

 

Cabo Delgado: Inconstância de grupos extremistas dificulta diálogo. O governador da 

província moçambicana de Cabo Delgado defendeu esta quarta-feira (18.08) que as constantes 

transformações na génese dos grupos terroristas que atuam na região dificultam a compreensão 

das suas motivações, afastando a possibilidade de diálogo. Para o governador provincial de 

Cabo Delgado Valige Tauabo, as constantes transformações dos grupos armados que desde 

2017, têm protagonizado ataques na província de Cabo Delgado dificultam a compreensão das 

suas reais motivações, que mudam de cada vez que se tenta perceber o seu perfil e as razões 

que os movem.  O governador da província de Cabo Delgado entende não existir a possibilidade 
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de uma leitura isolada sobre as motivações destes grupos, considerando que há um conjunto de 

fatores que estes elementos usam para tentar justificar as suas atrocidades, embora sem 

quaisquer fundamentos lógicos. 

Disponível em: https://www.dw.com/pt-002/cabo-delgado-inconst%C3%A2ncia-de-grupos-

extremistas-dificulta-di%C3%A1logo/a-58893806 , consultado aos 18 de Agosto de 2021 

pelas  20h20min 

 

 

“Tropas da SADC já posicionadas entram em acção brevemente ”, diz Jaime Neto. O 

ministro da Defesa, Jaime Neto, garante que as tropas conjuntas do Ruanda e Moçambique, 

que combatem os terroristas, em Cabo Delgado, estão a ganhar terreno. Foi à margem da 41ª 

Cimeira dos Chefes de Estado e do Governo da SADC, em Lilongwe, que o ministro da Defesa, 

Jaime Neto, deu o ponto de situação em relação às tropas enviadas pelo bloco regional para 

combater o terrorismo. “Neste momento, a força da SADC está a se instalar em todos os locais 

onde foi indicada para perseguir o inimigo. Acredito que muito rapidamente a ofensiva da 

Comunidade de Desenvolvimento da África Austral vai iniciar.  

Jornal da noite STV, 18 de Agosto de 2021, 20h06min & Disponível em: 

https://clubofmozambique.com/news/watch-sadc-forces-will-see-action-shortly-defence-

minister-mozambique-199380/  consultado aos 19 de Agosto de 2021 pelas 21h36min & 

Disponível em: https://www.dw.com/pt-002/cabo-delgado-tropa-da-sadc-vai-

come%C3%A7ar-combates-muito-rapidamente/a-58902647 , consultado aos 19 de Agosto de 

2021 pelas 18h51min 

 

União na luta contra o terrorismo vista como principal feito da presidência de Filipe 

Nyusi na SADC. O presidente moçambicano, Filipe Nyusi, terminou nesta terça-feira (17.08), 

a sua presidência rotativa da SADC, passando o testemunho para o seu homólogo do Malawi, 

Lazarus Chakwera. Analistas moçambicanos consideram que a presidência de Nyusi foi 

marcada por um contexto de adversidades, resultantes da pandemia da COVID-19, mas foi na 

luta contra o terrorismo em Cabo Delgado onde se viu mais musculatura. Rufino Sitoi, docente 

na Universidade Joaquim Chissano, diz que “foi um exercício positivo em que Nyusi”. Destaca 
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o facto do estadista moçambicano ter “conseguido capitalizar a sua presidência para trazer 

coesão e união da região em prol do combate ao terrorismo”. Por sua vez, Albino Forquilha, 

especialista e assuntos militares e análise de conflitos, olha para o mandato de Nyusi como 

tendo sido de desafios, mas salienta que, apesar se ter conseguido viabilizar a Força em Estado 

de Alerta, cuja missão é combater o terrorismo, no caso particular, em Cabo Delgado, houve 

pouca marca pessoal.  

Disponível em: https://www.voaportugues.com/a/uni%C3%A3o-na-luta-contra-o-terrorismo-

vista-como-principal-feito-da-presid%C3%AAncia-de-filipe-nyusi-na-sadc-/6006724.html  

consultado aos 18 de Agosto de 2021 pelas 19h43min 

 

 

Agentes cobram USD 150 mil e quatro viaturas para soltar traficante tanzaniano. O 

traficante tanzaniano é dono dos cerca de vinte quilos de droga encontrados em Abril deste ano 

com uma mulher moçambicana. Através dessa mulher, agentes do Serviço Nacional de 

Investigação Criminal (SERNIC) chegaram ao tanzaniano. O SERNIC em Maputo, está 

envolvido em mais de um escândalo. Depois de uma ex-directora ter ido parar ao banco dos 

réus por desvio de cerca de trezentas viaturas, um grupo de agentes cobrou 150 mil dólares e 

quatro viaturas a um traficante de drogas de nacionalidade tanzaniano em troca do seu silêncio. 

Para o sucesso da empreitada, o grupo chegou a deter o tanzaniano, mas não o levou a esquadra, 

foi mantido numa espécie de cativeiro numa pensão em frente da Delegação do SERNIC na 

Matola, e bem perto da 1ª Esquadra, enquanto decorriam negociações para soltura.  

Jornal Canal de Moçambique, 18 de Agosto de 2021, Pág.5 

 

 

A OMR diz que os terroristas têm rosto possível de dialogar com eles: Sem negar a 

importância da intervenção militar como mecanismo para a garantia da ordem pública e 

segurança das populações e respectivas propriedades, a organização não-governamental 

Observatório do Meio Rural (OMR), considera que estão criadas as condições para negociação 
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com o grupo terrorista que, desde Outubro de 2017, vem realizando ataques em distritos da 

parte norte da província de Cabo Delgado. Violência Política 

Jornal Canal de Moçambique, 18 de Agosto de 2021, Pág.12 

 

 “Quando um guerrilheiro abandona um sítio, vai instalar-se noutro sítio”: O Presidente 

da Renamo, Ossufo Momade, reagiu pela primeira vez, a recuperação da Vila de Mocimboa da 

Praia pela Força Conjunta composta pelas Forças de Defesa e Segurança (FDS) e a tropa 

Ruandesa, sem qualquer tipo de resistência por parte dos terroristas. Falando no distrito de 

Maringue, província de Sofala, Ossufo Momade disse que uma recuperação sem resistência 

deve criar preocupação ao Governo. Segundo Ossufo Momade, quando um guerrilheiro 

abandona uma região, vai instalar-se noutra. Violência Política 

Jornal Canal de Moçambique, 18 de Agosto de 2021, Pág.24 

 

 

Mulheres soldado ruandesas em Moçambique. Um pequeno contingente de mulheres 

soldado da Força de Defesa do Ruanda luta juntamente com os seus pares masculinos contra 

os insurgentes no norte de Moçambique. "Fazem tudo o que os homens fazem e sem 

discriminação", frisa um tenente da Marinha. 

Disponível em: https://www.dw.com/pt-002/mulheres-soldado-ruandesas-em-

mo%C3%A7ambique/av-58912932 , consultado aos 19 de Agosto de 2021 pelas 18h51min 

 

 

Cabo Delgado: Analistas dizem que a eventual negociação com os insurgentes pode criar 

clivagens na Frelimo. O antigo presidente moçambicano, Joaquim Chissano, apelou ao 

Governo para considerar a possibilidade de diálogo com os insurgentes, assinalando que há 

certos tipos de terrorismo que acabaram através de negociações. "Pode ser que apareça um líder 

desse grupo que nos ofereça a oportunidade de um diálogo, que conduza ao fim da violência 
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em Cabo Delgado," disse Chissano. "Isso pode provocar clivagens dentro da Frelimo, porque 

este apelo é feito numa altura em que os terroristas estão a ser combatidos com muita 

determinação", afirmou Osvaldo Caetano, membro da Frelimo. Contudo, o governador 

provincial de Cabo Delgado, Valige Tauabo, disse que a falta de uma liderança oficial e de 

objectivos claros do lado dos insurgentes impossibilita o diálogo com as autoridades. 

Entretanto, para o jornalista Fernando Lima, as declarações do presidente Chissano foram mal 

entendidas, porque muitas vezes o que ele quer dizer é uma sugestão.  

Disponível em: https://www.voaportugues.com/a/cabo-delgado-analistas-dizem-que-a-

eventual-negocia%C3%A7%C3%A3o-com-os-insurgentes-de-pode-criar-clivagens-na-

frelimo/6008963.html  consultado aos 20 de Agosto de 2021 pelas 20h43min 

 

 

 

 

Governador pede vigilância para evitar infiltrados entre deslocados em Cabo Delgado. O 

governador de Cabo Delgado pediu ontem (19.08), à população da província vigilância para 

evitar que rebeldes, que fogem à ofensiva da força conjunta de Moçambique e do Ruanda “se 

misturem” com as populações deslocadas. “Estes (terroristas) quando sentem o poder das 

nossas Forças de Defesa e Segurança põem-se em fuga. Ao escapar, também quererão se fazer 

passar por deslocados vindos das nossas aldeias. É aqui onde somos chamados a sermos 

vigilantes, pois é onde (os terroristas) vão querer misturar-se”, disse Valige Tauabo. O 

governador falava à população no âmbito de uma visita ao posto administrativo de Nairoto, 

distrito de Montepuez, na província de Cabo Delgado.  

Disponível em: https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/politica/103470-governador-

pede-vigilancia-para-evitar-infiltrados-entre-deslocados-em-cabo-delgado  consultado aos 20 

Agosto de 2021 pelas19h33min & Disponivel em: 

https://clubofmozambique.com/news/mozambique-governor-asks-for-vigilance-of-terrorists-

posing-as-displaced-people-199451/  consultado aos 21 de Agosto de 2021 pelas 19h33min 
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SADC cria Centro Regional de Combate ao Terrorismo. A Comunidade de 

Desenvolvimento de África Austral (SADC), decidiu criar um Centro Regional de Combate ao 

Terrorismo, que ameaça desestabilizar toda a região. Trata-se de uma unidade regional que será 

sediada na Tanzânia, com a missão de prestar serviços de consultoria exclusivos e estratégicos 

à região em matéria de ameaças do terrorismo. A criação deste centro foi decidida durante a 

41.ª Cimeira Ordinária dos Chefes de Estado e de Governo da SADC, que teve lugar nos dias 

17 e 18 de Agosto corrente, em Lilongwe, no Malawi, país que assumiu a presidência rotativa 

da organização. Moçambique participou na Cimeira com uma delegação chefiada pelo 

Presidente da República, Filipe Nyusi, que passou o testemunho da presidência da SADC ao 

homólogo malawiano, Lazarus Chakwera.  

Disponível em: https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/politica/103458-sadc-cria-centro-

regional-de-combate-ao-terrorismo  consultado aos 20 de Agosto de 2021 pelas 19h40min 

 

 

Nestlé oferece 2400 produtos a comunidades deslocadas Nestlé oferecem 2400 produtos a 

comunidades deslocadas: No passado dia 16 de Agosto, a Nestlé Moçambique doou 1200 

produtos Nestlé Nido, 1200 produtos Nestlé Milo e dez bicicletas para ajudar centenas de 

famílias necessitadas e aliviar a situação humanitária. As doações foram distribuídas através 

da Associação Makobo e apoiarão na ajuda às pessoas, muitas das quais são mulheres e 

crianças, que foram deslocadas devido aos ataques perpetrados por insurgentes. A Plataforma 

MAKOBO, conhecida por ser uma plataforma colaborativa com a missão de fornecer e 

encorajar serviços voltados para a promoção do bem-estar social de grupos desfavorecidos, 

criou um movimento que apelava por apoio para atender às necessidades básicas dos refugiados 

deslocados.  

Jornal o Dia, 20 de Agosto de 2021, Pág.7 & Visão Aberta, 20 de Agosto de 2021, Pág.7 & 

Jornal Zambeze, 19 de Agosto de 2021, Pág.16 & Jornal Savana, 20 de Agosto de 2021, 

Pág.29 
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OIM estima 58 milhões de USD para ajudar a minimizar o terrorismo: Em Cabo Delgado, 

parte dos deslocados encontra-se a viver nas residências dos seus familiares. A OIM está a 

prestar assistência a 29 centros de acolhimento dos 59 existentes na província. A instituição 

estima cerca de 58 milhões de dólares, o valor a ser aplicado para ajudar a minimizar o impacto 

do terrorismo sobre os deslocados internos. Nesta Quarta-feira, em conferência de imprensa, o 

director-geral da OIM, António Vitorino, reiterou que é urgente o apoio financeiro 

internacional, para suprir as necessidades das vítimas da insurgência.  

Visão Aberta, 20 de Agosto de 2021, Pág.8 & Jornal Savana, 20 de Agosto de 2021, Pág.27 

& Disponivel em: https://clubofmozambique.com/news/mozambique-iom-calls-for-

reconstruction-funding-for-cabo-delgado-aim-report-199459/  consultado aos 21 de Agosto 

de 2021 pelas 19h43min 

 

 

"Resultados de combate aos insurgentes são encorajadores" Jaime Neto: O Ministro da 

Defesa Nacional, Jaime Neto, garantiu que o país está a capacitar o exército nacional para dar 

continuidade as acções de combate ao terrorismo, após o fim da missão das forças amigas. O 

ministro que falava em Lilongwe, no Malawi, assegurou que os resultados de combate aos 

insurgentes em Cabo Delgado são encorajadores. O dirigente ainda assegurou que a força 

militar da SADC vai começar "muito rapidamente" a combater os grupos armados na província 

de Cabo Delgado. Jaime Neto, afirmou: "Acredito que muito rapidamente a ofensiva da SADC 

vai iniciar. A Força em Estado de Alerta da SADC está a posicionar-se em locais estratégicos 

em Cabo Delgado, para o lançamento de ataques contra os grupos armados".  

Visão Aberta, 20 de Agosto de 2021, Pág.8 

 

Novas frentes em direcção a Mbau onde se localiza a “base Síria”. O assalto final contra os 

grupos armados de inspiração islâmica em Mocímboa da Praia, província de Cabo Delgado, na 

manhã de 08 de Agosto foi precedido de operações em três frentes, que duraram cerca de três 
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semanas, conduzidas por dois comandantes ruandeses e um moçambicano. Afrente Oeste, a 

mais importante e aquela em que se registou maior resistência, foi comandada pelo Major 

General ruandês Innocent Kabanda a partir de Mueda, onde está baseada a maior parte das 

Forças de Defesa do Ruanda (RDF) e quartel-general das Forças Armadas de Defesa de 

Moçambique (FADM) no Teatro Operacional Norte (TON).  

Jornal Zambeze, 19 de Agosto de 2021, Pág.2 

 

Membros da Renamo estão a ser perseguidos: O presidente da Renamo, Ossufo Mamde, diz 

que os membros da Renamo, no interior dos distritos de Nhamatanda e Búzi estão a ser 

perseguidos por elementos das Forças de Defesa e Segurança (FDS), alegadamente por estarem 

a colaborar com o líder da auto proclamada Junta Militar da Renamo, Mariono Nhongo. 

Segundo o presidente da Renamo, membros do seu partido são molestados pelas FDS, tendo 

na ocasião destacado os desmobilizados de guerra dos 16 anos. Ossufo Mamade explicou que 

“as FDS vão lá para as localidades Macorococho e Gruja, atrás dos nossos membros, alegando 

que os desmobilizados são colaboradores do Mariano Nhongo”.  

Jornal Zambeze, 19 de Agosto de 2021, Pág.4 

 

Não é melhor parar com a exploração de gás para evitar o sofrimento e mortes e 

destruições de Cabo Delgado?: As sistemáticas guerras em Moçambique, enfrentados entre 

os seus governos e os nacionais denominados, pelos governos, ora por terroristas ora por 

bandidos armados ou por outros nomes depreciativos, justificam o questionamento de se o povo 

e o estado moçambicanos (e portugueses, no caso da guerra colonial) são ou não beneficiários 

pelos resultados das mesmas, em posições assumidas pelos seus respectivos governos.  

Jornal Zambeze, 19 de Agosto de 2021, Pág.12 

 

Repovoamento depende das condições de segurança e infra-estruturas: O repovoamento 

da população nos distritos que haviam sido ocupados pelos terroristas dependerá 

fundamentalmente das condições de segurança que estiverem criadas naqueles lugares. 
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Segundo o demografo, Ussene Hassamo a expulsão dos terroristas nas regiões de Mocimboa 

da Praia e Palma, na província de Cabo- -Delgado não significa o regresso definitivo da 

população. Há aspectos que o governo deverá tomar em consideração, introduziu o demogràfo 

exemplificando que um dos quais é a reinstalação de serviços básicos, outrora destruídos e o 

exemplo disso são os serviços de saúde, energia, água e educação.  

Jornal Zambeze, 19 de Agosto de 2021, Pág.24 

 

 

Avanço das FDS sobre terroristas facilita levantamento de prejuízos: Empresários da 

província de Cabo Delgado estão a trabalhar no levantamento estatístico dos prejuìzos 

decorrentes das incursões terroristas que remontam a 5 de Outubro de 2017, que forçaram a 

paralisação da sua actividade e deslocação da população, incluindo trabalhadores e agentes 

económicos. Pretende-se com o exercício, apurar a situação real, desde a localização, passando 

pelo actual estágio até às necessidades, a constarem de um documento a ser elaborado nos 

próximos dias e submetido a outras entidades. Segundo o presidente do Conselho Empresarial 

de Cabo Delgado, com o levantamento se espera obter informação sobre os afectados pelos 

ataques terroristas e daí facilitar às autoridades, no capítulo do investimento visando a 

recuperação.  

Jornal Diário de Moçambique, 20 de Agosto de 2021, Pág.3 

 

Cabo Delgado é emblemático da influência do EI em África: A província moçambicana de 

Cabo Delgado tornou-se “emblemática da influência do Daesh em África” e exige prioridade 

na abordagem antiterrorista regional, considera o Secretário-Geral das Nações Unidas num 

relatório ontem sob consulta no Conselho de Segurança. “No Norte de Moçambique, a 

província de Cabo Delgado tornou-se em Março de 2021 emblemática da influência do Daesh 

na África, na sequência da breve ocupação de Palma por um grupo afiliado, perto de um grande 

projecto de gás liderado por uma empresa multinacional”, pode ler- -se no relatório sobre 

actividades do Estado Islâmico (EI), que esteve ontem no centro de uma reunião do Conselho 

de Segurança da ONU.  
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Jornal Diário de Moçambique, 20 de Agosto de 2021, Pag.16 & Disponível em: 

https://clubofmozambique.com/news/mozambique-cabo-delgado-emblematic-of-daeshs-

influence-in-africa-un-199452/  consultado no dia 21 de Agosto de 2021 pelas 19h27min 

 

 

Operação tira-teimas: Pode ser decisiva e, ao mesmo tempo, a mais complexa operação 

militar contra a insurgência, na província de Cabo Delgado. Uma semana depois de terem 

recuperado a vila de Mocímboa da Praia, as Forças Ruandesas (RDF, na sigla em inglês), 

lançaram, esta semana, uma ofensiva sobre aquelas que são tidas como as principais 

retaguardas dos insurgentes. Até à hora do fecho da edição, quarta-feira, os ruandeses tinham 

já atingido Mbau, a meio caminho das matas de Siri 1 e 2, onde se situam as maiores bases do 

grupo. É a confirmação do que o SAVANA tem estado a relatar sobre o desenrolar da guerra, 

em Cabo Delgado. A operação para as retaguardas dos insurgentes foi iniciada nesta segunda-

feira e terá obedecido à mesma estratégia adoptada para recuperar a vila de Mocímboa da Praia.  

Jornal Savana, 20 de Agosto de 2021, Pág.2 

 

 

O relógio de jornalistas: Até quarta-feira, hora do fecho da edição, mais de 25 jornalistas, de 

diferentes órgãos de comunicação social nacionais e internacionais, incluindo o SAVANA, 

aguardavam, em Pemba, a capital provincial de Cabo Delgado, por autorização para seguir para 

a zona de conflito, no norte da província. A tarde de terça-feira foi marcada por promessas, do 

pessoal da comunicação governamental e militar, de que estavam só a ser feitos os últimos 

detalhes para a visita de jornalistas ao Teatro Operacional Norte (TON), que deveria acontecer 

entre quarta e quinta-feira. Mas o dia terminou mais nebuloso do que tinha sido a tarde. As 

promessas, com apelos à paciência, não tinham passado disso mesmo. Violência Política 

Jornal Savana, 20 de Agosto de 2021, Pág. 3 

 

Relação militar SADC-Ruanda merece cuidado: A relação entre a Força de Alerta da SADC 

e o contingente militar do Ruanda (RDF) destacados para o combate aos grupos jihadistas em 

1 

1 

1 

https://cepcb.org.mz/category/conflict-weekly/
https://clubofmozambique.com/news/mozambique-cabo-delgado-emblematic-of-daeshs-influence-in-africa-un-199452/
https://clubofmozambique.com/news/mozambique-cabo-delgado-emblematic-of-daeshs-influence-in-africa-un-199452/


RESUMO - CEPCB - Recolha Semanal sobre Violência em Moçambique, 16 a 22 de 

Agosto de 2021, Número 21 

33 

https://cepcb.org.mz/category/conflict-weekly/  

Cabo Delgado deve ser muito bem gerida e seguida com cautela para evitar tensões, considera 

o Centro de Política Internacional (CIP, na sigla em inglês), organização não-governamental 

tanzaniana criada em 2019 e que integra antigos diplomatas, militares, quadros dos serviços de 

segurança, em geral, antigos quadros destacados do Estado tanzaniano. Violência Política 

Jornal Savana, 20 de Agosto de 2021, Pág.4 

 

Impera harmonia entre militares estrangeiros: O Presidente Filipe Nyusi assegurou, na 

terça-feira, na cidade de Lilongwe, capital do Malawi, que reina um ambiente de harmonia 

entre as tropas estrangeiras que se juntaram às Forças de Defesa e Segurança (FDS) 

moçambicanas na luta contra os grupos armados que actuam na província de Cabo Delgado. 

Nyusi falava durante a 41ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade de 

Desenvolvimento da África Austral (SADC). “Iremos manter vossas excelências a par dos 

progressos desta missão e asseguramos que o entrosamento [entre a missão militar da SADC], 

as nossas Forças de Defesa e Segurança e a população é enorme”, frisou Nyusi.  

Jornal Savana, 20 de Agosto de 2021, Pag.12 

 

Cabo Delgado: EUA "prontos" para apoiar reconstrução de pontos devastados. Os 

Estados Unidos da América manifestaram-se esta sexta-feira, (20.08), "prontos" para apoiar 

Moçambique na reconstrução de infraestruturas destruídas por grupos insurgentes no norte da 

província de Cabo Delgado, declarou John Grabowski, conselheiro regional do Gabinete para 

Assistência Humanitária da agência norte-americana para a ajuda ao desenvolvimento 

(USAID). Aquele responsável falava em Pemba, momentos após entregar 60.000 'kits' de 

material diverso (entre mantas e algum material de construção) para apoiar 20.000 famílias 

vítimas do terrorismo em distritos do norte de Cabo Delgado. 

Disponível em: https://www.dw.com/pt-002/cabo-delgado-eua-prontos-para-apoiar-

reconstru%C3%A7%C3%A3o-de-pontos-devastados/a-58930587 , consultado aos 20 de 

Agosto de 2021 pelas 17h32min & Diário de Moçambique, 21 de Agosto de 2021, Pág.3  
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Mozambique: Terrorist raid in Nangade aborted- AIM report: The Mozambican defence 

and security forces on Monday night frustrated an attempt by ISIS terrorists to overrun the 

village of Litangina, in Nangade district, in the northern province of Cabo Delgado, reports 

Thursday’s issue of the independent newssheet “Mediafax”. It is believed that the terrorists 

intended to advance on the district capital, Nangade town. But the defence forces, forewarned 

of the presence of the terrorist group, drove them back from Litangina, and then gave pursuit. 

The sources quoted by “Mediafax” say that on Wednesday two helicopters were dispatched to 

bombard terrorist positions near Litangina, which is 20 kilometres from Nangade town. In 

Mocìmboa da Praia district, the indications are that an offensive by Mozambican and Rwandan 

forces is under way in the area of Mbau, to the south-west of Mocìmboa da Praia town, which 

was captured from ISIS on 8 August. Last week, the commander of the Mozambican army, 

Maj-Gen Cristovao Chume said the advance into the dense bush around Mbau was “the most 

important mission” yet undertaken by the joint Mozambican/Rwandan force. Doubtless the 

targets include the two main ISIS bases, known as Siri-1 and Siri-2. 

Disponivel em: https://clubofmozambique.com/news/mozambique-terrorist-raid-in-nangade-

aborted-aim-report-199461/  consultado aos 21 de Agosto de 2021 pelas 19h39min 

 

 

 

Cabo Delgado: Chai Museum completely destroyed by terrorists – Watch: The entire 

collection of the Museum collection of Chai, in Macomia district, was destroyed by terrorists. 

The Museum Director believes in the restoration of the historic site, which was the target of 

several terrorist attacks. He hadn’t seen the Museum for around one year. The director and 

other Museum workers fled  Chai in the end of  June 2020. He expresses his shock at the sight 

of his Museum completely destroyed. “The footage, the photographs, of the liberation war, of 

the fighters, all the collection we had …we lost everything,” he tells TVM. The Chai Museum 

collection  included the first weapons used in the liberation war and the first flag hoisted by the 

Mozambique Liberation Front in Dar es Salaam (Tanzania).  
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Disponível em: https://clubofmozambique.com/news/cabo-delgado-chai-museum-

completely-destroyed-by-terrorists-watch-199453/  consultado aos 21 de Agosto de 2021 

pelas 19h50min 

 

Diálogo 
A categoria reconciliação apresentou apenas uma noticia na qual o governador da província 

moçambicana de Cabo Delgado disse numa entrevista à Lusa na terça-feira que as constantes 

mudanças na natureza e na origem dos grupos terroristas que operam na região tornam isso 

difícil compreender as motivações de seus integrantes, efetivamente afastando a possibilidade 

de diálogo. “O terrorista está no mato e não temos contactos: nem mesmo para podermos 

dialogar e saber quem é ou o que quer”, disse Valige Tauabo.  

 

 

 

Mozambique: Rebels’ shape-shifting rules out dialogue – Cabo Delgado governor: 

The governor of the Mozambican province of Cabo Delgado said in an interview with Lusa on 

Tuesday thathe constant changes in the nature and orgins of terrorist groups operating in the 

region make it difficult to understand their members’ motivations, effectively ruling out the 

possibility of dialogue. “The terrorist is in the bush and we have no contacts: not even to be 

able to dialogue and know who he is or what he wants,” Valige Tauabo told Lusa in an 

interview in Pemba, the provincial capital. “There is no such possibility.” For the governor of 

this Northern Province, the constant transformations of the armed groups which have, since 

2017, been carrying out attacks in the province of Cabo Delgado make it difficult to understand 

their real motivations, which change each time the authorities try to understand their profile 

and motives.  

Disponível em: https://clubofmozambique.com/news/mozambique-rebels-shape-shifting-

rules-out-dialogue-cabo-delgado-governor-199363/ consultado aos 19 de Agosto de 2021 

pelas 21h30min 
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Reconciliação 

A categoria reconciliação apresentou 17 notìcias num universo de 116. De acordo com as fontes 

noticiosas a o líder da Renamo, Ossufo Momade,  principal partido da oposição em 

Moçambique, manifestou preocupação com a falta de pagamento de pensões aos antigos 

guerrilheiros da organização, apelando ao Governo e aos parceiros internacionais para 

resolverem a situação, apelou para o cumprimento eficaz do processo de DDR e garantiu que 

irá reunir-se com os embaixadores acreditados em Moçambique em busca de soluções para a 

falta de pagamento de pensões, há cerca de cinco meses, dos antigos guerrilheiros do seu 

partido, desmobilizados no âmbito do DDR. Há cerca de sete dias, parte dos cerca de mil 

guerrilheiros da Renamo, desmobilizados no âmbito do processo de DDR, queixaram-se da 

falta de pagamento de pensões referente a seis meses. São valores que deveriam ser pagos logo 

depois de terminarem os subsídios mensais fixados aquando da sua desmobilização, num 

período de um ano.  No entanto, o representante pessoal do Secretario geral das Nações Unidas, 

Mirko Manzoni, citado pelo Jornal Savana de 13 de Agosto corrente, assegura ter terminado o 

pagamento da compensação de um ano para o grupo de antigos guerrilheiros da Renamo que 

hoje presta. O próximo passo, segundo, Manzoni é o de os mesmos passarem a auferir as 

pensões atrasadas dos mecanismos estabelecidos pelo Estado. Ainda esclareceu que as 

referidas pensões devem ser pagas através dos fundos públicos, o que equivale dizer que é da 

responsabilidade do Governo e que a comunidade internacional pode apoiar no pagamento 

desse encargo.    Ademais, outra notìcia mostra que a Junta Militar não é determinante para o 

término do DDR. Dois anos depois da assinatura do Acordo de Paz de Maputo entre o Governo 

e a Renamo, o processo de Desmobilização, Desarmamento e Reintegração (DDR) das forças 

residuais da Renamo ainda não chegou ao fim, contrariamente ao que estava previsto, há uma 

“Junta Militar” que não aderiu ao processo e continua a perpetrar ataques armados na zona 

centro do país. Além das notìcias acima citadas, o Governo rejeita ingresso de 12 ex-

guerrilheiros da RENAMO na Polícia. O líder da Resistência Nacional Moçambicana 

(Renamo) declarou na quarta-feira (18.08): "Nós temos 35 guerrilheiros que vão ser integrados 

nas forças de proteção de altas individualidades [uma unidade da PRM], mas antes de irem 

para lá, há uma inspeção que é feita e quando fizeram a inspeção, 12 ficaram de fora e outros 

já seguiram".  

 

3 

https://cepcb.org.mz/category/conflict-weekly/


RESUMO - CEPCB - Recolha Semanal sobre Violência em Moçambique, 16 a 22 de 

Agosto de 2021, Número 21 

37 

https://cepcb.org.mz/category/conflict-weekly/  

Renamo recorre a embaixadores para pagamento de pensões dos desmobilizados: O líder 

da Renamo, Ossufo Momade, garantiu hoje, em Sofala, que irá reunir-se na próxima quinta-

feira com os embaixadores acreditados em Moçambique em busca de soluções para a falta de 

pagamento de pensões, há cerca de cinco meses, dos antigos guerrilheiros do seu partido, 

desmobilizados no âmbito do DDR. “É uma lamentação que preocupa a nós porque quando 

estavam nas bases, tiveram algumas promessas. E, nós gostaríamos que essas promessas 

fossem materializadas, mas, na prática, não é o que está a acontecer hoje”, disse Ossufo 

Momade. Há cerca de sete dias, parte dos cerca de mil guerrilheiros da Renamo, 

desmobilizados no âmbito do processo de DDR, queixaram-se da falta de pagamento de 

pensões referente a seis meses. São valores que deveriam ser pagos logo depois de terminarem 

os subsídios mensais fixados aquando da sua desmobilização, num período de um ano.  

Disponível em: https://www.opais.co.mz/renamo-recorre-a-embaixadores-para-pagamento- 

de-pensões-dos-desmobilizados/  consultado aos 16 de Agosto de 2021 pelas 21h27min & 

Jornal da noite STV, 16 de Agosto de 2021, 20h28min & Diário de Moçambique, 17 de 

Agosto de 2021, Pág.4 

 

 

“Junta Militar não é determinante para o término do DDR”: Dois anos depois da assinatura 

do Acordo de Paz de Maputo entre o Governo e a Renamo, o processo de Desmobilização, 

Desarmamento e Reintegração (DDR) das forças residuais da Renamo ainda não chegou ao 

fim, contrariamente ao que estava previsto, há uma “Junta Militar” que não aderiu ao processo 

e continua a perpetrar ataques armados na zona centro do país. Apesar disso, Hermenegildo 

Mulhovo, director executivo do Instituto para Democracia Multipartidária (IMD), considera 

haver condições para que o processo seja “bem-sucedido”. Apesar de reconhecer que a Junta 

Militar perturba o processo, entende que “não é determinante” para a conclusão do mesmo. 

Reconciliação  

Jornal Dossiers & Factos, 16 de Agosto de 2021, Pág.5 
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Líder da Renamo preocupado com falta de pagamento de pensões aos antigos 

guerrilheiros. O líder da Renamo, principal partido da oposição em Moçambique, manifestou 

hoje preocupação com a falta de pagamento de pensões aos antigos guerrilheiros da 

organização, apelando ao Governo e aos parceiros internacionais para resolverem a situação.  

Disponível em https://www.lusa.pt/lusofonia/Mo%C3%A7ambique/article/2021-08-

16/34145475/l%C3%ADder-da-renamo-preocupado-com-falta-de-pagamento-de-

pens%C3%B5es-aos-antigos-guerrilheiros  consultado aos 16 de Agosto de 2021 pelas 

19h52min & Jornal Savana, 20 de Agosto de 2021, Pág.8  

 

 

Ossufo Momade apela para o cumprimento eficaz do processo de DDR. O líder da Renamo, 

Ossufo Momade, diz que a eficácia dos acordos de 6 de Agosto de 2019, que deram início ao 

processo de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR) dos guerrilheiros do 

partido, não reside em assinar o papel, mas em assegurar que haja cumprimento do que foi 

assinado e na monitoria permanente do discurso acordado. Momade, que falava na cerimónia 

de desmobilização do general dos guerrilheiros da Renamo, Timóteo Maquinze Bote Nhate, 

afirmou que a eficácia dos acordos depende de “actos tangíveis, visíveis e verdadeiros de todas 

as partes intervenientes” no processo de pacificação do país. Ainda na sua intervenção, Ossufo 

Momade apelou aos integrantes da auto-proclamada Junta Militar para aderir ao processo do 

DDR que lhes permitirá viver e conviver entre irmãos. 

Disponível em: https://www.opais.co.mz/ossufo-momade-apela-para-o-cumprimento-eficaz-

do-processo-de-ddr/   consultado aos 17 de Agosto de 2021 pelas 17h23min & Jornal Canal 

de Moçambique, 18 de Agosto de 2021, Pág.28 & & Jornal Diário de Moçambique, 18 de 

Agosto de 2021, Pág.3 

 

 

Chefe do Estado-Maior General da Renamo desmobilizado no âmbito de DDR. Nove altos 

oficiais da Renamo, com destaque para Timóteo Maquinze, chefe do Estado-Maior General da 

Renamo, passaram à vida civil na tarde de hoje (17.08), na cidade da Beira, no âmbito do 
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processo de DDR. O momento histórico contou com a presença do líder da Renamo, um 

representante das Nações Unidas, deputados da Assembleia da República pela bancada da 

Renamo e foi testemunhada pela secretária do Estado da província de Sofala. Hoje, pouco 

depois da sua passagem à vida civil, Maquinze reiterou o desejo de ver este processo fechar 

com sucesso e aproveitou a ocasião para, mais uma vez, exortar os dissidentes da Renamo, que 

ainda se encontram nas matas, liderados por Mariano Nhongo, a juntarem-se ao processo.  

Jornal da noite STV, 17 de Agosto de 2021, 20h42min & Disponível em: 

https://clubofmozambique.com/news/mozambique-renamo-chief-of-staff-demobilised-aim-

199379/  consultado aos 19 de Agosto de 2021 pelas 21h23min 

 

 

Pensões devem ser Pagas com fundos do Estado. O representante pessoal do Secretàrio geral 

das Nações Unidas, Mirko Manzoni, citado pelo Jornal Svana de 13 de Agosto corrente, 

assegura ter terminado o pagamento da compensação de um ano para o grupo de antigos 

guerrilheiros da Renamo que hoje presta. O próximo passo, segundo, Manzoni é o de os 

mesmos passarem a auferir as pensões atrasadas dos mecanismos estabelecidos pelo Estado. 

Ainda esclareceu que as referidas pensões devem ser pagas através dos fundos públicos, o que 

equivale dizer que é da responsabilidade do Governo e que a comunidade internacional pode 

apoiar no pagamento desse encargo.    

Diário de Moçambique, 17 de Agosto de 2021, Pág.4 

 

Governo rejeita ingresso de 12 ex-guerrilheiros da RENAMO na Polícia. O líder da 

Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) declarou esta quarta-feira (18.08): "Nós temos 

35 guerrilheiros que vão ser integrados nas forças de proteção de altas individualidades [uma 

unidade da PRM], mas antes de irem para lá, há uma inspeção que é feita e quando fizeram a 

inspeção, 12 ficaram de fora e outros já seguiram". Ossufo Momade falava à margem de um 

evento partidário, realizado na cidade da Beira, capital da província de Sofala, centro do país. 

O dirigente avançou que a Renamo está a selecionar antigos guerrilheiros para integração na 

polícia que possam substituir os que foram devolvidos por falta de qualificações. 
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Disponível em: https://www.dw.com/pt-002/governo-rejeitaingresso-de-12-ex-guerrilheiros-

da-renamo-na-pol%C3%ADcia/a-58893561 consultado aos 18 de Agosto de 2021, pelas 

20h28min & Disponível em: https://cartamz.com/index.php/politica/item/8665-governo-

mocambicano-rejeita-ingresso-de-12-antigos-guerrilheiros-da-renamo-na-policia  consultado 

aos 19 de Agosto de 2021 pelas 21h01min 

 

 

Por insuficiência de requisitos: Ex-guerrilheiros da Renamo chumbam no ingresso na 

PRM. Doze ex-guerrilheiros da Renamo chumbaram no processo de integração nas fileiras da 

Polícia da República de Moçambique (PRM) por não reunirem os requisitos necessários para 

serem incorporados. O anúncio foi feito pelo presidente do partido, Ossufo Momade, que disse 

que este número de antigos guerrilheiros faz parte de um total de 35 desmobilizados que devem 

ser incorporados na PRM. O presidente da Renamo afirmou que o partido está a seleccionar 

antigos guerrilheiros para serem integrados na Polìcia,de modo a substituir aqueles que foram 

“devolvidos por falta de qualificações”. A integração dos ex-guerrilheiros na PRM faz parte do 

processo de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR) previsto no Acordo de Paz 

e Reconciliação Nacional assinado entre o Governo e a Renamo, a 6 de agosto de 2019.  

Disponível em: https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/politica/103478-por-

insuficiencia-de-requisitos-ex-guerrilheiros-da-renamo-chumbam-no-ingresso-na-prm 

consultado aos 22 de Agosto de 2021 pelas 20h04min & Disponível em: 

https://www.folhademaputo.co.mz/pt/noticias/nacional/processo-ddr-ex-guerrilheiros-da-

renamo-chumbam-no-ingresso-na-prm/ consultado aos 22 de Agosto de 2021 pelas 20h13min 

 

 

 

Líder da Renamo preocupado com falta de pagamento de pensões aos antigos 

guerrilheiros. O líder da Renamo, principal partido da oposição em Moçambique, 

manifestou hoje preocupação com a falta de pagamento de pensões aos antigos 
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guerrilheiros da organização, apelando ao Governo e aos parceiros internacionais para 

resolverem a situação.  

Disponível em https://www.lusa.pt/lusofonia/Mo%C3%A7ambique/article/2021-08-

16/34145475/l%C3%ADder-da-renamo-preocupado-com-falta-de-pagamento-de-

pens%C3%B5es-aos-antigos-guerrilheiros  consultado aos 16 de Agosto de 2021 pelas 

19h52min 

 

Criminalidade 

A categoria de Criminalidade apresentou um grande número de notícias reportadas, um 

total de 28 num universo de 116. Os destaques da semana mostraram assuntos 

relacionados a corrupção, roubo, migração ilegal, incumprimento das medidas de 

prevenção da Covid-19 entre outros. No que tange a corrupção o Tribunal Supremo (TS) 

espera que se faça justiça no badalado processo das dívidas ocultas, cujo julgamento inicia 

próxima semana, em Maputo, envolvendo figuras sonantes no panorama nacional e 

internacional. De acordo com o vice-presidente do TS, João Beirão, a expectativa do órgão 

é que todas as questões, que estão no processo das dívidas ocultas, sejam esclarecidas, que 

o julgamento ocorra da melhor maneira e que se faça justiça de acordo com a lei. No 

entanto, de acordo com juristas a ausência de Manuel Chang não vai impedir a justiça, 

Ainda no âmbito das dìvidas ocultas, o jurista e investigador Borges Nhamirre, que se 

deslocou a Nova Iorque, para acompanhar o julgamento de Jean Boustani, em conexão 

com este caso, que envolve cerca de 2,2 mil milhões de dólares, vaticina que nenhum dos 

19 arguidos será absolvido. As noticias também mostraram que uma técnica de medicina 

preventiva foi detida por uma equipa do Serviço Nacional de Investigação Criminal 

(SENIC), indiciada de venda de cartão de administração da vacina de Covid-19. O crime 

foi despoletado esta quinta-feira na capital provincial de Inhambane. A técnica, que tem 

33 anos de idade e 12 anos de serviço, foi encontrada em flagrante quando tentava entregar 

dois cartões preenchidos e carimbados.  

No que diz respeito ao roubo cinco indivíduos, cujas idades variam entre 25 e 37 anos, 

estão detidos nas celas da 1 esquadra da Polícia da Republica de Moçambique em 

Nampula, indiciados de assaltos, roubo e falsas qualidades. Quatro dos encarcerados são 
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residentes no bairro de Murrapniua, arredores da terceira maior cidade moçambicana.  

Alem desse caso, Funcionários do Conselho Autárquico da Matola suspeitos de roubar 

cofre de dinheiro. O caso deu-se no Posto Administrativo da Machava. Segundo 

explicações colhidas no local do crime, os alegados funcionários simularam 

arrombamento no edifício e de seguida retiraram o cofre. O Comandante da Polícia da 

República de Moçambique, na província de Maputo, Celso Massinga, referiu que há 

trabalhos visando identificar os funcionários, o cofre e quiçá o dinheiro. Outro caso mostra 

um jovem de 25 anos de idade, que, na companhia de outros 03 comparsas, se introduziu 

num curral, no povoado de Zipacha, localidade de Zitundo, distrito de Matutuíne, na 

província de Maputo, onde retirou 202 cabeças de gado bovino. Depois do roubo, os 

indivíduos conduziram o rebanho à vizinha África do Sul, onde seria vendido.  

Para combater o crime no país, o Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) 

está a apostar em formações para o reforço da capacidade de resposta aos diversos “modus 

operandi” dos criminosos, em que é exigida uma postura mais activa, segundo o 

Subinspector de Investigação e Instrução Criminal de 2ª, Henriques Manuel. O SERNIC 

precisa de formações específicas e/ou direccionadas para sinalização, identificação e 

investigação proactiva e ou reactiva de pessoas suspeitas de prática de crimes de tráfico 

de pessoas, auxílio a imigração ilegal e outros tipos de crime praticados contra mulher, 

criança e pessoa idosa”, explicou Manuel, responsável da área especializada de Combate 

ao Tráfico de Pessoas, Migração Ilegal e Protecção à Criança.  

No âmbito do incumprimento das medidas de prevenção contra a Covid-19, a Polícia da 

República de Moçambique (PRM) diz ter detido, durante a semana passada, um total de 212 

pessoas por desobediência às medidas preventivas contra o novo coronavírus, no âmbito do 

Estado de Calamidade Pública em vigor no país. Estas pessoas, segundo o Comando-Geral da 

PRM, foram detidas em coordenação com outras instituições do Estado, em actividades que 

têm desenvolvido, visando a garantia do cumprimento das medidas de prevenção e contenção 

da propagação da Covid-19. No que tange a migração ilegal o Serviço Nacional de Migração 

(SENAMI), afirma ter “desactivado”, em sete dias (de 7 a 13 de Agosto), 50 cidadãos 

estrangeiros em situação ilegal no país. Segundo o porta-voz da instituição, a acção resultou de 

uma campanha de fiscalização, que interpelou 70 cidadãos estrangeiros em situação de conflito 

com as leis moçambicanas, porém, acabaram legalizando a sua estadia em Moçambique.  
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Funcionários do Conselho Municipal da Beira envolvidos no transporte ilegal de 

estacas de mangal. Trata-se de dois funcionários do Município que nesta quinta-feira 

(12.08), a troco de dinheiro, encheram um contentor de estacas de mangais em vez de lixo, 

e transportaram o produto desde a lixeira da Munhava, onde estavam os supostos 

proprietários para um local que não revelaram. As autoridades estavam atentas e foram 

detidos durante o percurso. Em troca eles pagariam 800 meticais, mas fomos detidos pela 

Polícia”, explicou um dos indiciados. A pena para este tipo legal de crime varia de dois a 

16 anos de prisão. Por seu turno, o Conselho Municipal da Beira, através do seu gabinete 

jurídico, distanciou-se dos actos praticados pelos seus funcionários e garantiu que 

internamente já está a decorrer um processo disciplinar contra os mesmos. 

Jornal O País, 16 Agosto de 2021, Pág.7 

 

 

Funcionários do Conselho Autárquico da Matola suspeitos de roubar cofre de 

dinheiro. Um número não especificado de funcionários do Conselho Autárquico da 

Matola, na província de Maputo, é suspeito de ter simulado um arrombamento e apoderar-

se de um cofre com quantia em dinheiro ainda não especificada. O caso deu-se no Posto 

Administrativo da Machava. Segundo explicações colhidas no local do crime, os alegados 

funcionários simularam arrombamento no edifício e de seguida retiraram o cofre. O 

Comandante da Polícia da República de Moçambique, na província de Maputo, Celso 

Massinga, referiu que há trabalhos visando identificar os funcionários, o cofre e quiçá o 

dinheiro. Segundo o Comandante são vários os casos de roubo naquela autarquia já 

registados e tendo como autores desses crimes os próprios funcionários.  

Jornal O País, 16 de Agosto de 2021, Pág.7 

 

 

Detidos em Nampula assaltantes e um falso agente do SERNIC. Pelo menos cinco 

indivíduos, cujas idades variam entre 25 e 37 anos, estão detidos nas celas da 1 esquadra 
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da Polícia da Republica de Moçambique em Nampula, indiciados de assaltos, roubo e 

falsas qualidades. Quatro dos encarcerados são residentes no bairro de Murrapniua, 

arredores da terceira maior cidade moçambicana. Liderados por A. Gabriel, investiam se 

saber no estudo de casas, ainda na unidade residencial estando ao vizinho bairro do 

Marrere- expansão.  

Diário de Moçambique, 17 de Agosto de 2021, Pág.4 

 

 

Tribunal Supremo espera isenção no julgamento das dívidas ocultas. O Tribunal 

Supremo (TS) espera que se faça justiça no badalado processo das dívidas ocultas, cujo 

julgamento inicia próxima semana, em Maputo, envolvendo figuras sonantes no panorama 

nacional e internacional. De acordo com o vice-presidente do TS, João Beirão, a 

expectativa do órgão é que todas as questões, que estão no processo das dívidas ocultas, 

sejam esclarecidas, que o julgamento ocorra da melhor maneira e que se faça justiça de 

acordo com a lei. “Esta é a expectativa do Tribunal Supremo e julgo que é de todos os 

moçambicanos e de outros cidadãos fora do nosso país”, reagiu João Beirão. Beirão, que 

falava esta quarta-feira (18.08), no distrito de Dondo em Sofala.  

Jornal da noite STV, 18 de Agosto de 2021, 20h02min 

 

 

Entrevista-Borges Nhamirre: “Não acredito que alguém seja absolvido” no caso das 

dívidas ocultas. O julgamento do caso das dívidas ocultas, o chamado maior escândalo 

de corrupção em Moçambique, arranca na próxima segunda-feira (23.08), e começam já 

a desenhar-se alguns cenários relativamente ao que poderá vir a acontecer. O jurista e 

investigador Borges Nhamirre, que se deslocou a Nova Iorque, para acompanhar o 

julgamento de Jean Boustani, em conexão com este caso, que envolve cerca de 2,2 mil 

milhões de dólares, vaticina que nenhum dos 19 arguidos será absolvido. Para Nhamirre, 

os cabecilhas deste escândalo, "serão condenados e vão continuar na cadeia, porque 

receberam grandes somas de dinheiro; os outros também vão ser condenados, mas vão 

cumprir as suas penas em caso, pelo que não acredito que alguém seja absolvido.  
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Disponível em: https://www.voaportugues.com/a/entrevista---borges-nhamirre-

n%C3%A3o-acredito-que-algu%C3%A9m-seja-absolvido-no-caso-das-

d%C3%ADvidas-ocultas/6006094.html  consultado aos 18 de Agosto de 2021 pelas 

19h27min 

 

 

 

SERNIC aposta na formação para incrementar o esclarecimento de crimes. O Serviço 

Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) está a apostar em formações para o reforço da 

capacidade de resposta aos diversos “modus operandi” dos criminosos, em que é exigida uma 

postura mais activa, segundo o Subinspector de Investigação e Instrução Criminal de 2ª, 

Henriques Manuel. A s formações constituem o ponto de partida para o sucesso de qualquer 

actividade. O SERNIC precisa de formações específicas e/ou direccionadas para sinalização, 

identificação e investigação proactiva e ou reactiva de pessoas suspeitas de prática de crimes 

de tráfico de pessoas, auxílio a imigração ilegal e outros tipos de crime praticados contra 

mulher, criança e pessoa idosa”, explicou Manuel, responsável da área especializada de 

Combate ao Tráfico de Pessoas, Migração Ilegal e Protecção à Criança. Também, a instituição 

tem realizado, no âmbito da prevenção e investigação criminal, palestras, workshops nos locais 

vulneráveis e pré-definidos de afluência de potenciais vítimas, nas escolas, comunidades, 

instituições de administração da justiça e organizações da sociedade civil. 

Jornal Semanal do Comando-Geral da PRM, 18 de Agosto de 2021, Pág.7 

 

 

PCLF apreende redes nocivas à pesca e gaiolas na cidade de Maputo. A apreensão foi feita 

no dia 16 de Agosto do ano em curso, na baía de Maputo, numa operação conjunta levada a 

cabo pela Polícia Costeira, Lacustre e Fluvial; Serviços Províncias das Actividades 

Económicas e o Conselho Comunitário dos Pescadores da cidade de Maputo. A operação de 

fiscalização visava assegurar a prática de pesca sustentável a nível da baia de Maputo e impedir 

acções de pescadores ilegais. Durante o seu trabalho, a equipa detectou várias irregularidades, 

dentre elas, o uso de redes nocivas à pesca, falta de material próprio para a actividade pesqueira, 

tendo apreendido sete (07) redes não permitidas para a pesca e quatro (04) gaiolas. De referir 
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que, para além destas irregularidades, foram fiscalizadas várias embarcações, das quais, seis 

(06) não tinham licenças para realizar a actividade pesqueira, o que obrigou aos Serviços 

Províncias das Actividades Económicas a aplicarem O material apreendido foi entregue aos 

Serviços Provinciais de Actividades Económicas (SPAE) da cidade de Maputo para 

procedimentos posteriores. S multas no valor de 68.000.00 MT, como forma de desencorajar 

aos pescadores a não desenvolverem actividade de pesca sem as devidas licenças. 

Jornal Semanal do Comando-Geral da PRM, 18 de Agosto de 2021, Pág.8 

 

 

PRM detém um indivíduo por roubo de gado bovino. Trata-se de I. Tembe, de 25 anos de 

idade, que, na companhia de outros 03 comparsas, se introduziu num curral, no povoado de 

Zipacha, localidade de Zitundo, distrito de Matutuíne, na província de Maputo, onde retirou 

202 cabeças de gado bovino. Depois do roubo, os indivíduos conduziram o rebanho à vizinha 

África do Sul, onde seria vendido. Reportado o facto pela vítima, a PRM, em coordenação com 

a Polícia sul-africana, localizou 122 cabeças na região de Manguzi, no território sul-africano, 

e recambiou-as ao território nacional, para proceder-se a devolução ao legítimo proprietário. 

Jornal Semanal do Comando-Geral da PRM, 18 de Agosto de 2021, Pág.8 

 

 

PRM apreende três armas de fogo nas mãos de malfeitores. As armas em referência foram 

apreendidas, na semana passada, em três (03) operações distintas, realizadas pela Polícia da 

República de Moçambique (PRM) nos distritos de Sanga, Cuamba e Maúa. A primeira 

apreensão foi feita, precisamente, no povoado de Gogoma, distrito Sanga, onde a PRM abortou 

uma tentativa de roubo numa barraca, encetada por uma quadrilha composta por oito (08) 

malfeitores, munida de uma arma de fogo do tipo AK-47, que continha seis (06) munições, e 

outros instrumentos contundentes. O roubo foi frustrado graças à informação fornecida pelos 

agentes de inteligência formados no âmbito de prevenção e combate à criminalidade. No acto 

de neutralização dos miliantes, em resposta aos tiros por estes efectuados, os agentes da Lei e 

Ordem alvejaram três dos integrantes do grupo. Segundo a porta-voz da PRM-Niassa, Mirza 

Maguanda, Subinspetor da Polícia, foi possível deter os três (03) integrantes alvejados e 
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recuperar uma arma de fogo, tendo reiterado que o trabalho continua com vista a captura de 

outros integrantes da quadrilha para a sua responsabilização criminal. 

Jornal Semanal do Comando-Geral da PRM, 18 de Agosto de 2021, Pág.9 

 

 

Maputo: Sem Chang, inicia o julgamento do escândalo das dívidas ocultas. Inicia na 

próxima segunda-feira (23.08), o julgamento das chamadas dívidas ocultas, contraídas 

entre 2013 e 2014, durante o último mandato de presidencial de Armando Guebuza. É o 

julgamento mais aguardado dos últimos tempos e será no recinto da cadeia mais protegida 

do país, mais conhecida por BO, na província de Maputo. Manuel Chang, antigo ministro 

das Finanças do Governo de Guebuza, é o grande ausente. Detido em 2018, na África do 

Sul, Chang aguarda a decisão da sua extradição para Moçambique ou Estados Unidos da 

América. Em causa está um processo que tem como causa, cerca de dois mil milhões de 

dólares de empréstimos contratados em bancos europeus, com aval do Estado, cujos 

contornos começam com a falta de transparência e violação dos procedimentos legais.  

Disponível em: https://www.voaportugues.com/a/maputo-sem-chang-inicia-o-

julgamento-do-esc%C3%A2ndalo-das-d%C3%ADvidas-ocultas/6008531.html  

consultado aos 19 de Agosto de 2021 pelas 19h42min 

 

 

Onze automobilistas detidos por suborno a agentes da PT. Pelo menos onze 

automobilistas estão desde a semana passada sob custódia policial, em Gaza, indiciados 

de tentativa de suborno aos reguladores de trânsito. Trata-se, na sua maioria, de 

condutores de veículos semi-colectivos de passageiros, que tentaram, sem sucesso, 

subornar a polícia de trânsito, por valores monetários, quando interpelados e encontrados 

em situação de irregularidade. O facto foi dado a conhecer, ontem, pelo chefe do 

departamento de relações públicas no comando provincial da Polícia da República de 

Moçambique em Gaza, Carlos Macuácua, o qual explicou que os casos foram registados 

nos distritos de Bilene, Chókwè, Chibuto e cidade de Xai-Xai.  
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Jornal Diário de Moçambique, 19 de Agosto de 2021, Pág.4 

 

 

Presas 212 pessoas por alegada desobediência. A Polícia da República de Moçambique 

(PRM) diz ter detido, durante a semana passada, um total de 212 pessoas por 

desobediência às medidas preventivas contra o novo coronavírus, no âmbito do Estado de 

Calamidade Pública em vigor no país. Estas pessoas, segundo o Comando-Geral da PRM, 

foram detidas em coordenação com outras instituições do Estado, em actividades que têm 

desenvolvido, visando a garantia do cumprimento das medidas de prevenção e contenção 

da propagação da Covid-19, decorrentes da situação de Calamidade Pública, em vigor no 

território nacional. No referido período, de 7 a 13 de Agosto corrente, para além das 212 

pessoas detidas, a PRM diz ter dispersado 25.490 grupos de pessoas que se encontravam 

aglomerados em diferentes pontos do país.  

Jornal Diário de Moçambique, 19 de Agosto de 2021, Pág.16 

 

 

Chumbado pedido de testemunhas feito por António Carlos do Rosário. O primeiro 

argumento do juiz Efigénio Baptista para chumbar o pedido de testemunhas é que parte 

delas são interessadas no processo sobre as dívidas ocultas. É o caso de Filipe Nyusi, 

Presidente da República, que o réu António Carlos do Rosário queria que testemunhasse 

na qualidade de antigo ministro da Defesa e coordenador do Comando Operativo, além 

de Jean Boustani, empresário libanês e Arlindo Ngale, gestor da ProIndicus. O juiz da 

causa entende, também, que os advogados de António Carlos do Rosário são 

contraditórios nos seus pedidos, visto que tinham solicitado que se ouvisse Filipe Nyusi e 

depois um deles prescindiu da diligência requerida.  

Jornal da noite STV, 20 de Agosto de 2021 pelas 20h24min & Disponível em: 

https://www.voaportugues.com/a/d%C3%ADvidas-ocultas-juiz-do-caso-considera-

improcedente-pedido-para-arrolar-filipe-nyusi-e-35-cidad%C3%A3os-como-

testemunhas/6009882.html  consultado aos 20 de Agosto de 2021 pelas 19h29min 
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Dívidas ocultas: Ausência de Chang não vai impedir a justiça, juristas. Juristas dizem 

que o ideal seria a inclusão de Manuel Chang, tido como a peça-chave no caso das dívidas 

ocultas, no grupo de réus, cujo julgamento começa, na próxima segunda-feira, (23.08), 

em Maputo, mas consideram que a sua ausência não impede o tribunal de fazer justiça. 

Organizações da sociedade civil, de que faz parte o Centro para a Democracia e 

Desenvolvimento(CDD), dirigido por Adriano Nuvunga, dizem que não querem que 

Manuel Chang seja extraditado para Moçambique. " Algumas pessoas alegam que não se 

espera um julgamento justo, porque Manuel Chang é que devia esclarecer parte das 

questões a serem colocadas. O jurista Baltazar Fael diz ser fundamental compreender 

como é que funciona o processo penal, explicando que a responsabilidade pela prática de 

um acto criminal é individual, "e Manuel Chang há-de responder, quando chegar a altura, 

pelas acusações que forem feitas contra ele".  

Disponível em: https://www.voaportugues.com/a/d%C3%ADvidas-ocultas-

aus%C3%AAncia-de-chang-n%C3%A3o-vai-impedir-a-justi%C3%A7a-

juristas/6010210.html  consultado aos 20 de Agosto de 2021 pelas 20h12min 

 

 

Moçambicanos aguardam com expectativas o início do julgamento das “dívidas 

ocultas”. Reina, em todos os lados, uma enorme expectativa de ser feita a justiça no 

julgamento do famoso caso das dívidas ocultas, cujo início está marcado para segunda-

feira (23.08), em Maputo. O Tribunal Supremo, através de João Beirão, Juiz Conselheiro, 

centra as expectativas, na forma como o tribunal deve conduzir o processo. “Esperamos 

que se esclareçam as questões que estão lá no processo, que o processo corra da melhor 

maneira e que se faça justiça, de acordo com a Lei” disse Beirão, falando terça-feira à 

imprensa, na cidade da Beira. Alfredo Magumisse é parlamentar e docente universitário. 

Para ele, esta é uma das fases que espera que seja de esclarecimento cabal e justiça para 

os moçambicanos.  O primeiro Secretário do partido Frelimo, na cidade do Maputo, espera 

que não haja politização do caso e que a justiça, faça o seu papel.  
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Disponível em: https://www.voaportugues.com/a/mo%C3%A7ambicanos-aguardam-

com-expectativas-o-in%C3%ADcio-do-julgamento-das-d%C3%ADvidas-ocultas-

/6008966.html  consultado aos 20 de Agosto de 2021 pelas 20h25min 

 

 

 

SENAMI “desactiva” mais 50 estrangeiros ilegais no país. O Serviço Nacional de 

Migração (SENAMI), afirma ter “desactivado”, em sete dias (de 7 a 13 de Agosto), 50 

cidadãos estrangeiros em situação ilegal no país. Segundo o porta-voz da instituição, a 

acção resultou de uma campanha de fiscalização, que interpelou 70 cidadãos estrangeiros 

em situação de conflito com as leis moçambicanas, porém, acabaram legalizando a sua 

estadia em Moçambique. De acordo com Celestino Matsinhe, dos 50 que não conseguiram 

justificar a sua estadia no país, 32 foram repatriados, sendo que 18 ainda aguardam o seu 

repatriamento. A fonte sublinhou que, dos 70 interpelados, 50 entraram ilegalmente no 

país, nove permaneciam no país clandestinamente, outros nove não comunicaram a sua 

mudança de domicílio, um falsificou o visto e outro tinha seu documento de residência 

(DIRE) caducado.  

Disponível em: https://cartamz.com/index.php/sociedade/item/8679-senami-desactiva-

mais-50-estrangeiros-ilegais-no-pais  consultado aos 20 de Agosto de 2021 pelas 

20h38min 

 

 

Marcado para segunda-feira o início do Julgamento das Dívidas ocultas. Inicia 

próxima segunda-feira (23.08), o julgamento do caso das “dívidas ocultas”, tido como o 

maior escândalo de corrupção em Moçambique (desde a independência), que levou o país 

ao descrédito nas praças financeiras internacionais. Em causa, está o empréstimo, com 

garantias ilegais do Estado, de mais de 2.2 mil milhões de USD pelas três empresas 

caloteiras, nomeadamente, ProIndicus, EMATUM e MAM. Segundo a "Carta de 

Moçambique", no banco dos réus estarão 19 arguidos, que são acusados pela prática dos 

crimes de violação das regras de gestão, posse de armas proibidas, associação para 
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delinquir, chantagem, corrupção passiva, peculato, abuso de cargo ou função, falsificação 

de documentos, uso de documentos falsos e branqueamento de capitais.  

Disponível em: https://www.folhademaputo.co.mz/pt/noticias/nacional/marcado-para-

segunda-feira-o-inicio-do-julgamento-das-dividas-ocultas/  consultado aos 20 de Agosto 

de 2021 pelas 20h51min 

 

 

SENAMI aperta o cerco contra imigrantes ilegais. O Serviço Nacional de Migração 

(SENAMI) passa a controlar a entrada de estrangeiros na cidade de Maputo. Para o efeito, 

montou um posto permanente de fiscalização no Terminal Interprovincial da Junta. A 

cidade de Maputo tem sido ponto de entrada a Moçambique, ou rota de acesso a diferentes 

países, em particular africanos, para os imigrantes ilegais. Para conter esta onda, o 

SENAMI destacou 18 funcionários que passam a estar permanentemente no Terminal 

Rodoviário Interprovincial da Junta, na cidade de Maputo, para fiscalizar o movimento 

dos autocarros que fazem ligações interprovinciais e transfronteiriços. O propósito, 

segundo Felizardo Jamaca, porta-voz do SENAMI, é aferir se os estrangeiros que entram 

no país observam todas formalidades ou requisitos exigidos por lei.  

Jornal da noite STV, 21 de Agosto de 2021, 19h58min 

 

 

Manuel Chang vai ser extraditado para Moçambique e não para EUA. O jornal Daily 

Maverick indica que Pretória aceitou garantias de Maputo de que Manuel Chang será 

julgado por, supostamente, ter recebido subornos das dívidas ocultas em 2013. Ainda de 

acordo com o mesmo jornal, refere que a decisão não caiu bem aos Estados Unidos da 

América que há anos aguardam pela extradição de Chang para julgamento naquele país 

onde investidores americanos perderam milhões devido ao calote. A Procuradoria-Geral 

da República de Moçambique que lutou para que Chang fosse extraditado para 

Moçambique ainda não reagiu, mas sempre disse que o melhor país para o julgamento do 

antigo ministro é Moçambique. Esta decisão da África do Sul é tornada pública a um dia 

do julgamento do escândalo financeiro.  
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Disponível em: https://cartamz.com/index.php/politica/item/8687-manuel-chang-vai-ser-

extraditado-para-maputo-nao-para-os-estados-unidos consultado aos 21 de Agosto de 

2021 pelas 18h14min 

 

 

 

Banco Central denúncia actividade ilegal da "Vision Service". Segundo um 

comunicado do Banco de Moçambique na Posse da "Folha de Maputo", a Vision Service, 

Soluções Financeiras mais 3.000,00 MT concedia créditos dentro de uma plataforma 

electrónica online, denominada master book (livro de dívida), e aplicava uma taxa de juro 

de 35%, mediante apresentação de garantia. A nota refere ainda que o Banco de 

Moçambique participou este facto às autoridades competentes para a tomada de medidas 

apropriadas, incluindo a responsabilização dos infractores, por forma a proteger os 

cidadãos e a economia nacional. O Banco de Moçambique reitera a advertência ao público 

em geral a não adesão a contratos de natureza ilegal e fraudulenta, recomendando que se 

informem sobre a legalidade das instituições de crédito e sociedades financeiras, bem 

assim os produtos e serviços por estes oferecidos, através do seu Departamento de 

Supervisão de Conduta.  

Disponível em: https://www.folhademaputo.co.mz/pt/noticias/nacional/banco-central-

denuncia-atividade-ilegal-da-vision-service/  consultado aos 21 de Agosto de 2021 pelas 

18h32min 

 

 

SERNIC agents investigated over alleged involvement in extortion of Tanzanian 

citizen: The Provincial Office for Combating Corruption in Maputo province is 

investigating the alleged involvement of agents of the National Criminal Investigation 

Service (SERNIC) in the extortion of a foreign citizen, the institution’s spokeswoman, 

Sheila Nhamtumbo, reports. The Tanzanian citizen was arrested on suspicion of being the 

alleged owner of 19.5 kilograms of an opium-type drug, derived from methamphetamine 

and heroin. The drug was found recently on a Mozambican citizen trying to enter the 

country through the Ressano Garcia border crossing in Maputo province. The agents 
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allegedly requested a sum of US$150,000 plus four luxury vehicles from the Tanzanian 

citizen in exchange for his freedom.  

Disponível em: https://clubofmozambique.com/news/sernic-agents-investigated-over-

alleged-involvement-in-extortion-of-tanzanian-citizen-199448/  consultado aos 21 de 

Agosto de 2021 pelas 19h21min 

 

 

Vendedeira de cartão de vacinação da Covid-19. Uma técnica de medicina preventiva 

foi detida por uma equipa do Serviço Nacional de Investigação Criminal (SENIC), 

indiciada de venda de cartão de administração da vacina de Covid-19. O crime foi 

despoletado esta quinta-feira na capital provincial de Inhambane. A técnica, que tem 33 

anos de idade e 12 anos de serviço, foi encontrada em flagrante quando tentava entregar 

dois cartões preenchidos e carimbados.  

Jornal Domingo, 22 de Agosto de 2021, Pág. 5 

 

 

Tribunal pode estar a violar a lei ao julgar caso das dívidas ocultas na B.O. O 

julgamento do processo no 18/2019-C é conduzido pelo Tribunal Judicial da Cidade de 

Maputo, porém as audições vão realizar-se na Machava, província de Maputo, fora da sua 

área de jurisdição. A Lei da Organização Judiciária é clara no seu número 3, artigo 13, ao 

determinar que “as audiências e demais actos judiciais decorrem, em regra, na sede do 

respectivo tribunal”. Diz mais, logo a seguir no número 4 do mesmo artigo: “quando o 

interesse da justiça o aconselhar, as audiências podem decorrer em qualquer outro local, 

dentro da respectiva área jurisdicional”. Sucede que a escolha do Estabelecimento 

Penitenciário Especial de Máxima Segurança da Machava para o julgamento do processo 

18/2019-C, caso das dívidas ocultas, contraria os pressupostos deste instrumento legal.  

Jornal da noite STV, 22 de Agosto de 2021, 20h13 & Disponível em: 

https://www.opais.co.mz/tribunal-pode-estar-a-violar-a-lei-ao-julgar-caso-das-dividas-

ocultas-na-b-o/  consultado aos 22 de Agosto de 2021 pelas 21h04min 
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Imprensa da África do Sul diz que Chang volta para Moçambique. O jornal Daily 

Maverick indica que Pretória aceitou garantias de Maputo de que Manuel Chang será 

julgado por, supostamente, ter recebido subornos das dívidas ocultas em 2013. Ainda de 

acordo com o mesmo jornal, refere que a decisão não caiu bem aos Estados Unidos da 

América que há anos aguardam pela extradição de Chang para julgamento naquele país 

onde investidores americanos perderam milhões devido ao calote. A Procuradoria-Geral 

da República de Moçambique que lutou para que Chang fosse extraditado para 

Moçambique ainda não reagiu, mas sempre disse que o melhor país para o julgamento do 

antigo ministro é Moçambique. Esta decisão da África do Sul é tornada pública a um dia 

do julgamento do escândalo financeiro.  

Disponível em: https://www.folhademaputo.co.mz/pt/noticias/nacional/imprensa-da-

africa-do-sul-diz-que-chang-volta-para-mocambique/  consultado aos 22 de Agosto de 

2021 pelas 19h34min & Disponível em: https://www.voaportugues.com/a/manuel-

chang-poder%C3%A1-ser-extraditado-para-mo%C3%A7ambique-escreve-o-daily-

maverick/6011592.html  consultado aos 22 de Agosto de 2021 pelas 18h58min & 

Disponível em: https://cartamz.com/index.php/politica/item/8687-manuel-chang-vai-ser-

extraditado-para-maputo-nao-para-os-estados-unidos  consultado aos 22 de Agosto de 

2021 pelas 19h54min 

VIOLÊNCIA ESTRUTURAL 

O grupo da Violência Estrutural apresentou nesta semana 10 notícias, num universo de 116.  

Nesta semana, a categoria de Violência Social não houve registo de notícias nesta semana.  

 

Violência social 

 

A categoria Violência Social registou 3 notìcias nessa semana. Os destaques mostraram que 

um jovem da faixa dos 20 a 30 anos de idade foi encontrado estatelado e com sinais de agressão 
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severa, ontem no bairro de Nhamaonha, na cidade de Chimoio. Ainda não há informações 

claras, sobre as circunstâncias da morte do rapaz, cuja identidade se desconhece, mas algumas 

pessoas calculam que a vítima tinha sido linchada após um assalto naquele bairro. Outra noticia 

mostra que o confronto entre civis e militares por causa de terras, no qual os populares 

reivindicam vários hectares de terra localizados junto ao quartel da polícia militar, na cidade 

de Tete, centro de Moçambique. Afirmam que herdaram os terrenos dos seus antepassados e 

ali nasceram, cresceram e desenvolveram a prática agrícola. Indignados, dezenas de populares 

saíram à rua na terça-feira (17.08) para reivindicar as suas terras. Mas cerca de 50 polícias 

militares reprimiram a manifestação, agredindo as pessoas - incluindo mulheres idosas - e 

disparando mais de uma centena de balas reais para acabar com os tumultos. Ademais, a Polícia 

da República de Moçambique (PRM) deteve seis indivíduos durante os tumultos ocorridos 

recentemente na cidade de Moatize, província de Tete. De acordo com o porta-voz da PRM na 

província de Tete, Feliciano da Câmara, os indivíduos integram um grupo que se amotinou na 

Estrada Nacional Numero 7 (N7) e agrediu três cidadãos, um dos quais morreu durante o acto 

de retaliação ao assassinato de um moto-taxista.  

 

 

 

Achado corpo sem vida e com sinais de agressão. ume seja de um jovem da faixa dos 20 a 

30 anos de idade foi encontrado estatelado e com sinais de agressão severa, ontem no bairro de 

Nhamaonha, na cidade de Chimoio. Ainda não há informações claras, sobre as circunstâncias 

da morte do rapaz, cuja identidade se desconhece, mas algumas pessoas calculam que a vítima 

tinha sido linchada após um assalto naquele bairro. Uma fonte que não quis ser identificada, 

disse ao “Diário de Moçambique”, que nos últimos dias, o bairro de Nhamaonha tem estado a 

sofrer roubos protagonizados por larápios, o que tira sossego aos seus moradores.  

Jornal Diário de Moçambique, 16 de Agosto de 2021, Pág.4 

 

 

Tete: Confrontos violentos entre civis e militares por causa de terras. Os populares 

reivindicam vários hectares de terra localizados junto ao quartel da polícia militar, na cidade 

de Tete, centro de Moçambique. Afirmam que herdaram os terrenos dos seus antepassados e 

1 

1 

https://cepcb.org.mz/category/conflict-weekly/


RESUMO - CEPCB - Recolha Semanal sobre Violência em Moçambique, 16 a 22 de 

Agosto de 2021, Número 21 

56 

https://cepcb.org.mz/category/conflict-weekly/  

ali nasceram, cresceram e desenvolveram a prática agrícola. Acusam agora os militares de se 

apoderarem do espaço, alegando que pertence ao quartel e que está interdito à habitação e 

outras atividades. No entanto, segundo a população, os mesmos terrenos estão a ser 

comercializados a outros civis e a ser distribuídos para a fixação de residências dos próprios 

militares. Indignados, dezenas de populares saíram à rua na terça-feira (17.08) para reivindicar 

as suas terras. Mas cerca de 50 polícias militares reprimiram a manifestação, agredindo as 

pessoas - incluindo mulheres idosas - e disparando mais de uma centena de balas reais para 

acabar com os tumultos. 

 Disponível em: https://www.dw.com/pt-002/tete-confrontos-violentos-entre-civis-e-

militares-por-causa-de-terras/a-58911781, consultado aos 20 de Agosto de 2021, pelas 

17h58min 

 

Indivíduos agridem e matam cidadão. A Polícia da República de Moçambique (PRM) deteve 

seis indivíduos durante os tumultos ocorridos recentemente na cidade de Moatize, província de 

Tete. De acordo com o porta-voz da PRM na província de Tete, Feliciano da Câmara, os 

indivíduos integram um grupo que se amotinou na Estrada Nacional Numero 7 (N7) e agrediu 

três cidadãos, um dos quais morreu durante o acto de retaliação ao assassinato de um moto-

taxista.  

Jornal Domingo, 22 de Agosto de 2021, Pág.5 

 

 

Crimes rituais 

A categoria crimes rituais apresentou uma notìcia que faz referência ao tráfico de pessoas. De acordo 

com as fontes noticiosas, o Governo norte-americano, defende que a sua congénere moçambicana 

“não cumpre totalmente as normas mínimas” para a eliminação do tráfico de pessoas, facto que 

mantém o nosso país no “nível 2” dos países avaliados. A informação consta do mais recente 

relatório do Governo norte-americano sobre o tráfico de pessoas, divulgado pela sua 

representação diplomática em Moçambique.  
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Moçambique não cumpre com as “normas mínimas” para eliminação do tráfico de 

pessoas – defendem EUA: O Governo norte-americano, através da sua Embaixada em Maputo, 

defende que a sua congénere moçambicana “não cumpre totalmente as normas mínimas” para 

a eliminação do tráfico de pessoas, facto que mantém o nosso país no “nível 2” dos países 

avaliados. A informação consta do mais recente relatório do Governo norte-americano sobre o 

tráfico de pessoas, divulgado pela sua representação diplomática em Moçambique. De acordo 

com o documento, apesar das autoridades moçambicanas terem instaurado processos judiciais 

contra todos os indivíduos indiciados pela prática do tráfico de pessoas, investigaram e 

processaram menos casos de tráfico, para além de terem condenado menos traficantes e não 

identificaram as vítimas do tráfico proactivamente.  

Disponível em: https://cartamz.com/index.php/politica/item/8664-mocambique-nao-cumpre-

com-as-normas-minimas-para-eliminacao-do-trafico-de-pessoas-defendem-eua consultado 

aos19 de Agosto de 2021 pelas 21h09min 

 

 

 

 

Violência baseada no gênero 

Nesta semana a categoria violência baseada no gênero apresentou apenas uma notìcia. De 

acordo com as fontes noticiosas o Fórum Parlamentar da Comunidade para o Desenvolvimento 

da África Austral (FP da SADC) acolheu o lançamento de consultas às partes interessadas sobre 

a lei-modelo da SADC para o combate à violência baseada no gênero (VBG). A lei-modelo 

para o combate à VBG procura orientar os Estados-membros da SADC, quanto ao 

desenvolvimento de políticas actuantes sobre a violência baseada no gênero.  
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Fórum parlamentar da SADC lança consultas sobre lei de combate à violência baseada 

no gênero. O Fórum Parlamentar da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral 

(FP da SADC) acolhe, esta quarta-feira, (18.08), o lançamento de consultas às partes 

interessadas sobre a lei-modelo da SADC para o combate à violência baseada no género 

(VBG). A lei-modelo para o combate à VBG procura orientar os Estados-membros da SADC, 

quanto ao desenvolvimento de políticas actuantes sobre a violência baseada no género. O 

dispositivo legal em causa para o combate à VBG será uma ferramenta útil para a SADC, uma 

vez que, entre outras coisas, encorajará os legisladores nacionais a promulgarem as leis sobre 

a violência baseada no género, nos locais onde não existam, ou onde há mas sem estarem em 

conformidade com a lei-modelo a reverem e promulgarem leis relevantes sobre a VBG.  

Jornal da noite STV, 17 de Agosto de 2021, 20h19min 

Violência rodoviária 

Nesta semana a categoria Violência rodoviária apresentou 10 noticias. De acordo com as fontes 

noticiosas o acidente que matou cerca de 32 pessoas e feriu outras 27 em Maluana, no distrito 

da Manhiça, continua sem resposta após o prazo de 30 dias estabelecido pelo Conselho de 

Ministros para que a comissão criada de modo a apurar as razões do sinistro apresentasse suas 

conclusões. Entretanto, de acordo com a Comissão de Inquérito Independente e Multissetorial 

criada pelo Governo, o resultado do inquérito explicou que o acidente ocorreu numa zona 

devidamente sinalizada. Segundo a comissão, no local, o piso não demonstra nenhum rastro de 

travagem, o que mostra que não houve tempo para abrandar a marcha. Outra causa apontada é 

a fadiga por parte do motorista do autocarro que transportavam pessoas da Beira para a cidade 

de Maputo. O automobilista não obedeceu o descanso necessário. Fazendo 15hrs de viagem, 

tendo descansado somente 15min.  Outra noticia faz referencia ao acidente de viação mortífero 

que aconteceu no posto administrativo de Mapinhane, distrito de Vilankulo. Há registo de dois 

passageiros mortos e feridos graves. Nércia Bata, porta-voz da PRM no comando provincial, 

explicou que o sinistro deu-se no final do dia e o autocarro vocacionado no transporte de 

passageiros circulava “no sentido este/oeste”. Outra noticia mostra uma analise onde as 

autoridades policiais registaram um total de 21 acidentes de viação que resultaram em 18 óbitos 

e 22 feridos, entre graves e ligeiros. No quadro da prevenção e combate aos acidentes de viação, 
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as autoridades policiais dizem ter fiscalizado um total de 69.229 viaturas, de que resultou a 

aplicação de 4.511 multas por violação às regras de trânsito.  

 

 

 

Zimbabwe: Top cop in soup after crashing stolen exhibit vehicle – stolen in South Africa, 

brought into Zimbabwe via Mozambique: Officer commanding the Zimbabwe Republic 

Police (ZRP)’s vehicle theft squad, chief superintendent Kirisipen Mutsengi has landed himself 

in trouble with the law after he was involved in an accident while driving a vehicle which was 

being used as an exhibit in a criminal case. The vehicle had been stolen from South Africa and 

was brought into Zimbabwe via Mozambique. It had also been placed on Interpol radar 

Mutsengi ,55, stationed at Southerton Police Station, appeared before Harare magistrate 

Stanford Mambanje Thursday facing criminal abuse of office charges. He was granted $10 000 

bail and will be back in court on September 30. According to the state, on March 24 this year, 

the Zimbabwe Anti-Corruption Commission received an anonymous report pertaining to abuse 

of recovered exhibit motor vehicles at CID Vehicle Theft Squad, Southerton, Harare.  

Disponivel em: https://clubofmozambique.com/news/zimbabwe-top-cop-in-soup-after-

crashing-stolen-exhibit-vehicle-stolen-in-south-africa-brought-into-zimbabwe-via-

mozambique-199077/  consultado aos 16 de Agosto de 2021 pelas 21h46min 

 

 

 

Um mês depois, acidente de Maluana continua sem esclarecimento. O acidente que matou 

cerca de 32 pessoas e feriu outras 27 em Maluana, no distrito da Manhiça, continua sem 

resposta após o prazo de 30 dias estabelecido pelo Conselho de Ministros para que a comissão 

criada de modo a apurar as razões do sinistro apresentasse suas conclusões. O facto é que passa 

já uma semana após o prazo estabelecido para que a Comissão de Inquérito constituída por José 

Mutchine, Juiz Conselheiro jubilado do Tribunal Administrativo, Chefe da Comissão, Lo Kam 

Chong, da Ordem dos Engenheiros de Moçambique, Mário Jacob, membro da Ordem dos 

Médicos de Moçambique, Domingos Guiamba, da Ordem dos Engenheiros de Moçambique, 
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Alexandre Nhampossa e membro da Associação Moçambicana para Vítimas de Insegurança 

Rodoviários apresentasse os resultados das investigações. 

Jornal da noite STV, 19 de Agosto de 2021, 20h12min & Disponível em: 

https://www.opais.co.mz/um-mes-depois-acidente-de-maluana-continua-sem-resposta/  

consultado aos 19 de Agosto de 2021 pelas 21h06min 

 

 

Acidente de viação volta a matar mais duas pessoas em Mapinhane. Mais um acidente 

mortífero no posto administrativo de Mapinhane, distrito de Vilankulo, voltou a matar e a 

mutilar. O sinistro, de tipo despiste e capotamento, ocorreu sábado, matou duas pessoas e 

causou danos materiais avultados. Há registo de feridos graves. Nércia Bata, porta-voz da PRM 

no comando provincial, explicou que o sinistro deu-se no final do dia e o autocarro vocacionado 

no transporte de passageiros circulava “no sentido este/oeste”. Entretanto, já nas proximidades 

da sede da localidade de Mapinhane, o autocarro despistou-se e capotou, matando dois 

passageiros e ferindo com gravidade outros três que seguiam no mesmo autocarro.  
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Acidentes de viação provocam 18 óbitos. Durante a semana em análise, as autoridades 

policiais registaram um total de 21 acidentes de viação que resultaram em 18 óbitos e 22 

feridos, entre graves e ligeiros. No quadro da prevenção e combate aos acidentes de viação, as 

autoridades policiais dizem ter fiscalizado um total de 69.229 viaturas, de que resultou a 

aplicação de 4.511 multas por violação às regras de trânsito. Ainda nesta operação, 531 

condutores viram suas cartas de condução apreendidas por violação das regras de estrada e 

outros 100 ficaram sem os respectivos livretes de viaturas.  
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Erro Humano na origem do acidente de Maluana. Os resultados foram apresentados esta 

tarde (20.08), pelo presidente da Comissão de Inquérito Independente e Multissetorial criada 

3 

1 

1 

https://cepcb.org.mz/category/conflict-weekly/
https://www.opais.co.mz/um-mes-depois-acidente-de-maluana-continua-sem-resposta/


RESUMO - CEPCB - Recolha Semanal sobre Violência em Moçambique, 16 a 22 de 

Agosto de 2021, Número 21 

61 

https://cepcb.org.mz/category/conflict-weekly/  

pelo Governo. José Muchine que apresentou os resultados do inquérito explicou que o acidente 

ocorreu numa zona devidamente sinalizada. Segundo a comissão, no local, o piso não 

demonstra nenhum rastro de travagem, o que mostra que não houve tempo para abrandar a 

marcha. Outra causa apontada é a fadiga por parte do motorista do autocarro que transportavam 

pessoas da Beira para a cidade de Maputo. O automobilista não obedeceu o descanso 

necessário. Fazendo 15hrs de viagem, tendo descansado somente 15min. A lei observa que o 

automobilista não pode fazer mais de 8horas no volante por dia. A comissão foi mais longe 

dizendo que houve falta de fiscalização por parte dos agentes fiscalizadores de trânsito.  

Disponível em: https://www.folhademaputo.co.mz/pt/noticias/nacional/erro-humano-na-

origem-do-acidente-de-maluana/  consultado aos 20 de Agosto de 2021 pelas 21h03min & 

Jornal Diário de Moçambique, 21 de Agosto de 2021, Pág.16 & Jornal Domingo, 22 de 

Agosto de 2021, Pág.13 

 

 

Vítimas queixam-se da falta de assistência de Nhancale. As vítimas do acidente do dia 3 de 

Julho em Maluana, Maputo, residentes na cidade de Beira, lamentam a falta de assistência por 

parte da transportadora Nhancale, após a ocorrência do aparatoso acidente de Maluana em 

Junho do ano corrente. Entrevistados, alguns indivíduos após o agradecimento ao governador 

de Sofala pelo apoio prestado, afirmaram estarem angustiados com a atitude dos responsáveis 

da transportadora de passageiros, tendo em conta que não se preocuparam em saber a saúde 

dos sobreviventes.  
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Acidente de viação volta a matar mais duas pessoas em Mapinhane. Mais um acidante 

mortífero no posto administrativo de Mapinhane, distrito de Vilankulo, voltou a matar e a 

mutilar. O Sinistro de tipo despiste e capotamento, ocorreu sábado, matou duas pessoas e 

causou danos matérias avultados. Há registo de feridos graves. A porta-voz da PRM, Nercia 

Bata explicou que o sinistro se deu no final do dia e o autocarro vocacionado no transporte de 

passageiros circulava, no sentido este/oeste.  
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Maputo, Julho de 2021 

Equipa editorial: 

Milissão Nuvunga, Daniela Joane, Eduardo 

Changule, Ermenegildo Madede, Dilvan 

Chivangue, Ernesto Wate, Figorcia Furuma, 

Homaida Obra e Isabel Matias  

  

Parceiro: 

  

The CEPCB brings weekly to citizens, politicians, and other decision-makers in the civil, 

community, and state fields, an analysis of violence in the country. This analysis shows how 

violence unfolds, and is organised into specific analytical categories. Violence in Mozambique 

appears not only to be a common practice among political actors in the struggle for power, but 

also an instrument of production and reproduction of social, economic, and even individual 

survival relationships. It is CEPCB's perception that the constancy of "violence" may be blocking 

the capacity to build a society of peace and prosperity. The different manifestations of violence 

seem to be intersecting and creating a rationality that builds the citizen as a political subject 

product of violence in Mozambique, and also builds violence as an act of citizenship. 
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