
 

 

 

  

 

 

 

  

    

 

 

 

 

This week's Highlights:  

At a time when Mozambicans relies entirely 
on the media to stay informed about 
terrorism in the country, the government 
submits, and the parliament relying on 
votes from the majority party, approves an 
anti-terrorism law that harshly punishes 
information disclosure. According to the 
law, anyone who discloses, by any means, 
classified information is punished with a 
prison sentence that can go from 12 to 16 
years. Setting something as a state secret is 
sometimes problematic. Here are the 
questions that do not want to shut up: what 
is classified information and how to know if 
the information that will be disseminated 
about terrorism is true and/or complete? 

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: 

https://cepcb.org.mz/category/conflict-weekly/  
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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 15 a 21 de Maio– foram 

recolhidas 62 notícias relacionadas com as diferentes categorias da Violência.  
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DESTAQUES DA SEMANA DE 15 A 21 DE MAIO DE 

20221 

Na semana em analise, as noticias e os comentários giraram em torno da proposta de lei 

aprovada. Num momento em que Moçambique depende inteiramente dos órgãos sociais de 

comunicação para se manter informado sobre o terrorismo no país, o governo aprova uma 

proposta de revisão da lei antiterrorismo. Segundo a qual, quem divulgar, por qualquer meio, 

informação classificada é punido com uma pena de prisão que pode ir de 12 a 16 anos. Definir 

algo como segredo de estado por vezes é problemático. Eis as questões que não querem calar: 

oque é informação classificada e como saber se a informação que será difundida sobre o 

terrorismo é verídica e/ou completa? 

 

RESUMO DAS NOTÍCIAS  

Esta semana foram recolhidas 62 notícias, distribuídas pelas categorias da seguinte maneira: 

Violência Política (22), Paz (0), Reconciliação (0), Diálogo (0), Violência Policial (2), 

Criminalidade (34), Violência Social (1), Violência Baseada no Género (0), Crimes Rituais (0), 

e Violência Rodoviária (3). O grupo de Violência Directa contou com 58 notícias e a Violência 

Estrutural contou com 04 notícias. 

Categorias de Violência Numero de Noticias 

Violência Politica 22 

Paz 0 

Dialogo 0 

Reconciliação  0 

Violencia Policial 2 

Criminalidade 34 

Violencia Social 1 

Violência Baseada no Genero 0 

Crimes Rituais 0 

 
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. 
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Violencia Rodoviaria 3 

Total 62 

 

Na semana finda, a categoria de violência política teve registo de 22 noticias. Segundo as notas 

a Igreja Católica, Arquidiocese de Maputo, reitera o anseio pelo fim imediato da insurgência 

em Cabo Delgado. Apesar da continuada insuergência, a calma retornou àlgumas zonas do 

Norte do país, e as vítimas dos conflitos no Niassa começam a regressar às suas casas. Ainda 

que estejam a viver em condições precárias, os perto de 4 mil deslocados dos ataques terroristas 

no distrito de Mecula, província do Niassa, já regressaram às suas casas nas localidades de 

Naulala 1 e 2, Nalama e Mbamba. O facto foi constatado há dias, durante a visita do 

Administrador de Mecula, António Joaquim Pedro, àquelas regiões.  

Ainda na mesma categoria O Comandante-geral da Polícia da República de Moçambique 

(PRM), Bernardino Rafael, reitera o empenho total das Forças de Defesa e Segurança, no 

restabelecimento de segurança no posto administrativo de Chai, distrito de Macomia, para o 

regresso dos cidadãos deslocados devido ao terrorismo. Os países da região continuam 

empenhados em apoiar Moçambique. O Botswana reafirmou o seu apoio na luta contra o 

terrorismo, num encontro entre o Presidente da República Filipe Nyusi e o vice-presidente do 

Botswana, Slumber Tsogwane. No encontro, Slumber Tsogwane garantiu que seu país vai 

continuar a apoiar Moçambique na luta contra o terrorismo que assola a província de cabo 

Delgado.  

Ainda no âmbito do combate à insurgência, o parlamento aprovou, esta quarta-feira, na 

generalidade, a proposta de lei que estabelece o regime jurídico específico aplicável à 

prevenção, repreensão e combate ao terrorismo e acções conexas. Na especialidade os 

deputados fizeram alterações ao texto inicial, passando a punir apenas a quem tiver custódia 

ou sendo funcionário público divulgar informação classificada e reduziu de 12 para oito anos 

de prisão a quem mentir sobre o terrorismo. 

Nas categorias de paz, dialogo e reconciliação não houve registo de noticias. Na categoria de 

violência policial, registou-se apenas duas noticias. 

A categoria de criminalidade registou maior parte das notícias, 34 do total de 62 colhidas. 

Durante a semana em questão, uma cidadã de 39 anos de idade matou na 

madrugada da última terça-feira o marido, de 34 anos, com recurso a uma chave-francesa e 

machado, e o meteu numa latrina. Ainda na honda de criminalidade, foram detidos em Sofala, 
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2 supostos traficantes de drogas. Os mesmos, foram neutralizados pelo Serviço Nacional de 

Investigação Criminal (SERNIC). Já tinham um mandado de captura e vinham sendo 

monitorados pela corporação. Alfeu Sitoe, porta-voz do SERNIC, explica que na posse dos 

indivíduos foi apreendido pouco mais de um quilograma de heroína e um valor de quarenta e 

seis mil meticais que se presume ser resultado da venda da droga.  

Agentes da lei e ordem, continuam a ser capturados em actos de crimes violentos. Dois agentes 

foram detidos acusados de assalto à mão armada em Maputo, dos quais, um membro das Forças 

Armadas de Defesa de Moçambique (FDAM) e um agente da Polícia da República de 

Moçambique (PRM). Reportou-se ainda, um caso em que um grupo de menores mataram outro 

menor na disputa por ratazana. A vítima teria abandonado os amigos visitando sozinho as 

armadilhas de onde tirou uma das ratazanas. A atitude não agradou os seus companheiros que 

partiram para violência tendo espancando ate a morte. Segundo a polícia, a disputa começou 

num dos povoados da localidade de Inharrime na província de Inhambane, a sul do pais. 

 

 

GRÁFICO DAS NOTÍCIAS DA SEMANA 
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VIOLÊNCIA DIRECTA 
O grupo da Violência Directa apresentou nesta semana 58 notícias, num universo de xx.  

 

 

VIOLÊNCIA POLÍTICA 

A categoria violencia politica apresentou 22 noticias num universo de 62. Segundo os dados 

colhidos nesta categoria, vitimas do terrorismo no Niassa regressam às suas casas, ainda que 

estejam a viver em condições precárias, os perto de 4 mil deslocados dos ataques terroristas no 

distrito de Mecula, província do Niassa, já regressaram às suas casas nas localidades de Naulala 

1 e 2, Nalama e Mbamba.  

Duplica taxa de uniões prematuras entre crianças deslocadas em Cabo Delgado o número de 

uniões prematuras entre crianças deslocadas pelo terrorismo na província moçambicana de 

Cabo Delgado duplicou nos últimos seis meses nos centros de acomodação e bairros de 

reassentamento em todos os distritos, indicam novos dados divulgados nesta terça-feira, 17, 

pela organização humanitária Save The Children.  

Nyusi exige da PRM novas abordagens para travar terrorismo e raptos o Presidente da 

República diz que a presença da Polícia nos teatros operacionais contra o crime deve reflectir-

se na devolução da paz ao país. Filipe Nyusi lembra que os moçambicanos vivem dramas 

devido ao terrorismo, raptos e outros males, o que impõe à PRM a necessidade de melhorar as 

suas abordagens. o Parlamento aprovou, esta quarta-feira, na generalidade, a proposta de 

revisão da Lei que estabelece o regime jurídico específico aplicável à prevenção, repreensão e 

combate ao terrorismo e acções conexas. As divergências estão relacionadas com o artigo 

dezanove, referente a divulgação da informação que prevê pena de prisão de 8 a 12 anos para 

quem intencionalmente difundir informações sobre o terrorismo, sabendo serem falsas. A 

Renamo e o MDM defendem a retirada deste artigo, alegando que vai limitar as liberdades 

profissionais dos jornalistas. 
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Igreja Católica, Arquidiocese de Maputo, reitera anseio pelo fim do terrorismo em Cabo 

Delgado: A Igreja Católica, Arquidiocese de Maputo, reitera o anseio pelo fim imediato do 

terrorismo, em Cabo Delgado. A vontade foi expressa, este fim-de-semana, no Santuário de 

Fátima, em Namaacha, província de Maputo, pelo Arcebispo de Maputo, durante as orações 

inseridas na celebração da Aparição de nossa Senhora de Fátima, em Portugal. Dom Francisco 

Chimoio explicou que a igreja vai continuar a rezar para o fim do terrorismo em Cabo Delgado. 

Por seu turno, o governador da província de Maputo, Júlio Parruque, enalteceu, durante o 

evento, o papel da Igreja Católica na pacificação do país e na luta contra a covid-19. 

(Disponível em: https://www.rm.co.mz/index.php/component/k2/item/21671-igreja-catolica-

arquidiocese-de-maputo-reitera-anseio-pelo-fim-do-terrorismo-em-cabo-delgado.html, 

consultado aos 15 de Maio de 2022, 22h55) 

 

Vitimas do terrorismo no Niassa regressam às suas casas: Ainda que estejam a viver 

em condições precárias, os perto de 4 mil deslocados dos ataques terroristas no distrito de 

Mecula, província do Niassa, já regressaram às suas casas nas localidades de Naulala 1 e 2, 

Nalama e Mbamba. O facto foi constatado há dias, durante a visita do Administrador de 

Mecula, António Joaquim Pedro, àquelas regiões. Na ocasião, a população queixou-se da falta 

de quase tudo, desde roupa, alimentação e material para reconstrução das suas casas. Em 

resposta, o administrador de Mecula disse que a população não deve ficar desesperada, 

porque o Governo está a acompanhar o processo de reinício da vida das famílias deslocadas, 

de tal maneira que o processo de transporte da população é feito por viaturas disponibilizadas 

pelo governo e há sempre uma escolta das FDS. 

(Disponível em: https://cartamz.com/index.php/sociedade/item/10651-vitimas-de-ataques-

terroristas-no-niassa-regressam-as-suas-casas  consultado aos 16 de Maio de 2022, às 19:07) 

 

 

Duplica taxa de uniões prematuras entre crianças deslocadas em Cabo Delgado: O 

número de uniões prematuras entre crianças deslocadas pelo terrorismo na província 

1 

1 
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moçambicana de Cabo Delgado duplicou nos últimos seis meses nos centros de acomodação e 

bairros de reassentamento em todos os distritos, indicam novos dados divulgados nesta terça-

feira, 17, pela organização humanitária Save The Children. A organização avança que entre 

Janeiro a Março de 2022, 108 crianças foram empurradas para uniões prematuras, devido a 

uma combinação de fatores, incluindo o sofrimento contínuo vivido nos centros de trânsito e 

os desafios de recomeçar a vida do zero em áreas distantes, contra 65 casos registados no último 

trimestre de 2021, de Outubro a Dezembro. No primeiro trimestre de 2022, prossegue a Save 

the Children, o número de crianças recém-casadas aumentou de forma constante, de seis em 

Janeiro, para 32 em Fevereiro e 70 em Março nos distritos de Pemba, Metuge, Chiure e 

Montepuez. 

(Disponível em: https://www.voaportugues.com/a/duplica-taxa-de-uni%C3%B5es-

prematuras-entre-crian%C3%A7as-deslocadas-em-cabo-delgado/6577304.htm    consultado a 

17 de Abril de 2022, às 23:52) 

 

Comandante-geral da Polícia reitera empenho das FDS no restabelecimento de 

segurança em Chai, Cabo Delgado: O Comandante-geral da Polícia da República de 

Moçambique (PRM), Bernardino Rafael, reitera o empenho total das Forças de Defesa e 

Segurança, no restabelecimento de segurança no posto administrativo de Chai, distrito de 

Macomia, para o regresso dos cidadãos deslocados devido ao terrorismo. Bernardino Rafael 

respondia, assim, ao pedido das mais de 7 mil pessoas escondidas nas matas do distrito de 

Macomia, que clamam pela criação de condições para o regresso seguro às zonas de origem. 

Os cidadãos deslocados disseram ao Comandante-geral da Polícia que vivem em condições 

difíceis nas matas. “Vamos fazer de tudo para a população, paulatinamente, regressar e 

garantirmos a segurança. Vamos levar esta mensagem para o governo, no sentido de criar 

condições do hospital, como bem pediram aqui, mas mais que isso, a administração do distrito, 

e os outros parceiros de cooperação, poderão passar por aqui para ver o que se tem, para se 

começar a regressar”, afirmou. O Comandante-geral da PRM falava semana finda, num 

encontro que manteve na sede do posto administrativo de Chai, com cidadãos que ainda se 

encontram na situação de deslocados. 

 (Disponível em: https://www.rm.co.mz/index.php/component/k2/item/21679-comandante-

geral-da-policia-reitera-empenho-das-fds-no-restabelecimento-de-seguranca-em-chai-cabo-

delgado.html, consultado aos 16 de Maio de 2022, 10h00) 
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Botswana vai continuar a apoiar Moçambique na luta contra o terrorismo: O Botswana 

garante que vai continuar a apoiar Moçambique na luta contra o terrorismo, na província de 

Cabo Delgado. Para o efeito, o Vice-Presidente da Botswana desloca-se, ainda hoje, à Cabo-

Delgado, para acarinhar e avaliar a participação das tropas twsanas, na SAMIM, ou seja, na 

Missão Militar da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral. O Vice-Presidente 

da Botswana, Slumber Tsogwane, que foi hoje recebido, em audiência, pelo Presidente da 

República, Filipe Nyusi, explicou que veio ao país, igualmente, para prestar apoio moral a 

Moçambique. Ainda hoje, o Chefe do Estado recebeu o Presidente da Assembleia Nacional da 

República do Botswana, Phandu Skelemani, com quem discutiu o estágio da cooperação entre 

os dois países. 

 (Disponível em: https://www.rm.co.mz/index.php/component/k2/item/21687-botswana-vai-

continuar-a-apoiar-mocambique-na-luta-contra-o-terrorismo.html, consultado aos 16 de Maio 

de 2022, 15h00) & (disponível em: https://www.opais.co.mz/botswana-garante-continuidade-

no-apoio-a-luta-contra-terrorismo/, 16 de Maio de 2022, 20h10) 

 

 

Botswana reafirma apoio a luta contra o terrorismo:  Presidente da Republica Felipe Nyusi 

recebeu ontem no seu gabinete de trabalho, o vice-presidente do Botswana, Slumber Tsogwane, 

que garantiu que seu país vai continuar a apoiar Moçambique na luta contra o terrorismo que 

assola a província de cabo Delgado. De visita ao país, o vice-presidente do Botswana deslocou-

se de cabo delgado para participação das tropas tswanas na Missão Militar da comunidade para 

o Desenvolvimento da Africa Austral (SADC). O dirigente explicou que a visita o país 

visa igualmente prestar apoio moral a Moçambique pelo esforço e resultados que tem 

alcançado no combate ao terrorismo. 

(Jornal Noticias de 17 de Maio de 2022, pag.9) & (Disponível em: 

https://www.rm.co.mz/index.php/component/k2/item/21724-vice-presidente-do-botswana-

pede-firmeza-na-luta-contra-o-terrorismo-em-cabo-delgado.html, consultado aos 17 

de Maio de 2022, 23h10) 

2 

2 
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Nyusi exige da PRM novas abordagens para travar terrorismo e raptos: O Presidente da 

República diz que a presença da Polícia nos teatros operacionais contra o crime deve reflectir-

se na devolução da paz ao país. Filipe Nyusi lembra que os moçambicanos vivem dramas 

devido ao terrorismo, raptos e outros males, o que impõe à PRM a necessidade de melhorar as 

suas abordagens. A Polícia da República de Moçambique (PRM) celebrou, hoje, 17 de Maio, 

47 anos de existência, com vários desafios a colocarem à prova a capacidade preventiva e 

combativa da criminalidade. O destaque vai para o terrorismo em Cabo Delgado, que coloca 

em causa a integridade do país. Para Filipe Nyusi, “é necessário continuar a garantir a presença 

da Polícia da República de Moçambique nos teatros operacionais”. Diz que, com patriotismo, 

a Polícia deve continuar “a defender a independência e a integridade territorial, devemos 

continuar a lutar contra quaisquer actos de agressão, visando devolver à Nação o clima de paz 

e segurança”. 

(Disponível em: https://www.opais.co.mz/nyusi-exige-da-prm-novas-abordagens-para-travar-

terrorismo-e-raptos/, consultado aos 17 de Maio de 2022, 23h33) 

 

 

Parlamento aprova proposta de revisão da Lei sobre prevenção e combate ao terrorismo 

e acções conexas: O Parlamento aprovou, esta quarta-feira, na generalidade, a proposta de 

revisão da Lei que estabelece o regime jurídico específico aplicável à prevenção, repreensão e 

combate ao terrorismo e acções conexas. Divergências entre as bancadas parlamentares, 

marcaram o debate em torno do instrumento viabilizado pela bancada da Frelimo, sendo que a 

Renamo e o MDM se abstiveram da aprovação. As divergências estão relacionadas com o 

artigo dezanove, referente a divulgação da informação que prevê pena de prisão de 8 a 12 anos 

para quem intencionalmente difundir informações sobre o terrorismo, sabendo serem falsas. A 

Renamo e o MDM defendem a retirada deste artigo, alegando que vai limitar as liberdades 

profissionais dos jornalistas. 

 (Disponível em: https://www.rm.co.mz/index.php/component/k2/item/21745-parlamento-

aprova-proposta-de-revisao-da-lei-sobre-prevencao-e-combate-ao-terrorismo-e-accoes-

conexas.html, consultado aos 18 de Maio de 2022, 23h10) 
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Suposto terrorista foi capturado na Ilha Quirimba: um suposto terrorista foi capturado no 

último domingo na Ilha Quirimba, no Distrito de Ibo, província de Cabo Delgado, este tentava 

entrar naquela região, através de um posto de travessia perto da sede de Quissanga. De acordo 

com as fontes, o suposto terrorista estava com um outo homem, que conseguiu fugir. Os dois 

homens, não estavam armados, foram denunciados por alguns populares que acreditam terem 

visto los durante algumas incursões na aldeia Cagembe, distrito de Quissanga. 

(Disponível em: https://cartamz.com/index.php/sociedade/item/10684-capturado-suposto-

terrorista-na-ilha-quirimba-em-cabo-delgado, consultado no dia 19 de Maio, às 9h20) 

 

 

Combate ao terrorismo em Cabo Delgado: mais de 30 terroristas rendem-se às autoridades em 

Nangade: Mais de 30 terroristas confessos entregaram-se na última terça-feira (17) na aldeia 

Namuine, no Distrito de Nangade, província de Cabo Delgado. Segundo apuramos de fontes 

locais e militares, os terroristas, com idades compreendidas entre os 18 aos 40 anos de idade, 

começaram por interpelar um agricultor local, a quem entregaram uma carta em que pediam 

clemência e mostravam o seu arrependimento por tudo que fizeram nos últimos anos. 

Conforme contaram fontes militares, os homens depuseram as armas e de mãos no ar 

entregaram-se a uma das unidades militares posicionadas naquela região que, nos últimos 

quatro anos, é palco de incursões terroristas. Há dias, o Comandante-Geral da Polícia da 

República de Moçambique, Bernardino Rafael, em Macomia, exortou os terroristas a 

renderem-se, dizendo que seriam humanamente tratados, porque as autoridades sabiam que 

foram enganados pelos seus superiores. 

(Disponível em: https://cartamz.com/index.php/sociedade/item/10696-combate-ao-

terrorismo-em-cabo-delgado-mais-de-30-terroristas-rendem-se-as-autoridades-em-nangade     

consultado aos 19 de Maio de 2022, às 19:51) 

 

 

1 

1 
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Comissão Política da Frelimo enaltece esforços das FDS e parceiros na consolidação da 

segurança em Cabo Delgado e Niassa: A Comissão Política da Frelimo enaltece os esforços 

das Forças de Defesa e Segurança e de parceiros internacionais, pela consolidação da segurança 

nos distritos afectados pelo terrorismo em Cabo Delgado e Niassa. Reunida, esta quarta-feira, 

na sua Septuagésima segunda sessão ordinária, a Comissão Política encorajou o Governo a 

continuar a apostar na formação em diversos ramos das Forças de Defesa e Segurança, na busca 

de soluções, cada vez mais seguras e sustentáveis, refere um comunicado. O órgão da Frelimo 

saúda o Presidente da República e o Governo pelos passos que têm sido dados no processo do 

Desarmamento, Desmobilização e Reintegração, com a desativação das bases em alguns 

distritos das províncias do centro e norte do país, bem como pelas várias frentes de actuação. 

 (Disponível em: https://www.rm.co.mz/index.php/component/k2/item/21761-comissao-

politica-da-frelimo-enaltece-esforcos-das-fds-e-parceiros-na-consolidacao-da-seguranca-em-

cabo-delgado-e-niassa.html, consultado aos 19 de Maio de 2022, 12h30) 

 

 

Moçambique: "Lei antiterrorismo irá penalizar o jornalismo" alerta sociedade civil: Em 

entrevista exclusiva à DW África, Ernesto Nhanale, diretor-executivo do MISA Moçambique, 

classifica a lei antiterrorismo hoje aprovada pelo Parlamento de retrocesso para as liberdades 

de imprensa e de expressão. A organização não-governamental moçambicana "Instituto de 

Comunicação Social da África Austral” (MISA) considera que a proposta de revisão da lei 

antiterrorismo, submetida pelo Governo moçambicano ao parlamento, colide com a 

Constituição. Adianta que na sua presente forma o projeto é "um retrocesso para as liberdades 

de imprensa e de expressão". A proposta foi aprovada na especialidade esta quinta-feira (19.05) 

no Parlamento moçambicano. O MISA Moçambique critica a proposta de condenar a penas de 

prisão de 12 a 16 anos quem divulgar informação classificada, considerando que a norma irá 

"penalizar o jornalismo" e "os cidadãos em geral, e não quem tem o dever de salvaguardar o 

segredo de Estado". Em causa está o artigo 19, na lei antiterrorismo. Ernesto Nhanale: O 

artigo 19 prevê que aquele que divulgar, por qualquer meio, informação classificada é punido 

com uma pena de prisão que pode ir de 12 a 16 anos. Definir algo como segredo de Estado por 

vezes é problemático. 
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(Disponível em: https://www.dw.com/pt-002/mo%C3%A7ambique-lei-antiterrorismo-

ir%C3%A1-penalizar-o-jornalismo-alerta-sociedade-civil/a-61867147, consultado aos 19 de 

Maio de 2022, 23h55) 

 

 

 

Desceu de 12 para 8 anos a pena de prisão por mentir sobre terrorismo: Foi ontem 

aprovado em definitivo a lei de combate ao terrorismo. Na especialidade os deputados fizeram 

alterações ao texto inicial, passando a punir apenas a quem tiver custódia ou sendo funcionário 

público divulgar informação classificada e reduziu de 12 para oito anos de prisão a quem mentir 

sobre o terrorismo. Durante a sessão da última quarta-feira, onde o Governo apresentou a 

proposta de revisão da lei de prevenção, repreensão e combate ao terrorismo e acções conexas, 

os dois pontos do artigo 19 trouxeram discórdia no seio dos deputados, o que fez com que a 

Renamo e o MDM se abstivessem. A comissão de assuntos constitucionais, direitos humanos 

e legalidade acolheu as inquietações dos deputados, refez o artigo, tendo ficado com a seguinte 

redacção final: “Aquele, que por dever legal tiver custódia ou sendo funcionário ou agente do 

Estado aceder à informação classificada e por qualquer meio a divulgar no âmbito da presente 

lei, é punido com a pena de prisão de 12 a 16 anos”. A proposta do Governo estava assim 

redigida: “Aquele que, por qualquer meio, divulgar informação classificada no âmbito da 

presente lei, é punido com a pena de prisão de 12 a 16 anos”. 

(Disponível em: https://www.opais.co.mz/desceu-de-12-para-8-anos-a-pena-de-prisao-por-

mentir-sobre-terrorismo/, consultado aos 21 de Maio de 2022, 19h00) 

 

 

Terrorismo não deriva de conflitos religiosos: as acções terroristas que ocorrem nos distritos 

a norte da província de Cabo Delgado, desde Outubro de 2017, não são motivados por questões 

religiosas, segundo descartou ontem o Presidente da República, Filipe Nyusi. Falando ontem, 

em Maputo, no encontro que manteve com o líder da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Dos 

Últimos Dias, Elder Rasband, que se encontra de visita ao país, o Chefe do Estado apontou que 
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no seio dos terroristas existem pessoas de diferentes religiões, origens e etnias. O Presidente 

Nyusi recordou que Moçambique é um Estado laico e olha para a religião como parceira na 

promoção de acções que visam o desenvolvimento. Por seu turno, o líder da Igreja de Jesus 

Cristo dos Santos dos Últimos Dias afirmou que a sua congregação tem estado a trabalhar em 

parceria com Moçambique em questões humanitárias. 

( Jornal Noticias de 20 de Maio 2022, pag.1) 

 

 

Últimas bolsas de guerrilha em Cabo Delgado-Nó apertado com reforço de apoio externo: 

O governo moçambicano continua a apostar no apoio externo para a resolução da situação de 

segurança em Cabo Delgado, sendo já mais de 4.300 os militares estrangeiros no terreno (apoio 

e combate), com tendência para envolvimento de novos actores a prazo. A reforma das forças 

armadas (FADM) consta entre os planos do actual ministro da Defesa e ex-Chefe de Estado-

maior do Exército, General Cristóvão Chume, nomeado para o governo em novembro de 2021, 

assumindo a impreparação militar do Estado para enfrentar sublevações deste tipo e assegurar 

o controlo sobre a totalidade do território nacional. Prossegue a actividade dos grupos armados 

de inspiração islâmica nos distritos de Mcomia, Nangade e Muidumbe mas a um nível 

considerado “controlado” e disperso. Elementos de informação locais indiciam a perda gradual 

de capacidade de reorganização e preparação de ofensivas em maior escala. As células activas 

são compostas por menos de 20 elementos em média. 

(Jornal Zambeze de 19 de Maio de 2022, pag. 02) 

 

 

Criminalização do jornalismo:  Uma das disposições que está a levantar preocupações de 

mais apertos contra as liberdades de expressão e de imprensa é o Artigo 19. No seu número 

um, o Artigo estabelece que “aquele que, por qualquer meio, divulgar informação classificada 

no âmbito da presente Lei, é punido com a pena de prisão de 12 a 16 anos”. Mas é sempre 

questionável exigir dos órgãos de comunicação social e dos jornalistas, por exemplo, a proteção 

de informação classificada, se a sua missão, em sociedades democráticas, é, justamente, 

divulgar toda a informação, desde que seja de interesse público. Há, por isso, justificados 

receios de que o instituto de “informação classificada” possa ser usado para calar a imprensa, 
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ainda mais quando, no passado, órgãos de comunicação social críticos à governação do dia 

pararam em Tribunal, acusados de violação de segredo de Estado. O caso mais recente é do 

semanário Canal de Moçambique, que foi acusado de violar segredo do Estado, quando 

denunciou a existência de um contrato entre o Ministério da Defesa Nacional e a Anadarko 

para a prestação de serviços especiais de segurança sobre os empreendimentos de gás, na bacia 

do Rovuma. 

 (Jornal Savana de 20 de Maio de 2022, pag.4) 

 

  

“Terrorismo” do Estado contra o jornalismo livre: O governo de Filipe Nyusi nunca 

escondeu o seu desconforto pelo trabalho da imprensa independente na cobertura da guerra de 

Cabo Delgado. Desde início, o governo lançou uma verdadeira caça às bruxas contra jornalistas 

envolvidos na cobertura da guerra. O caso de Amade Abubacar e Adriano Germano, repórteres 

da Rádio Comunitária de Macomia, presos em 2019, justamente sob acusação de “instigação 

pública a um crime com uso de meios informáticos a favor de terroristas”, foram os mais 

mediáticos. No ano seguinte, Ibrahimo Mbaruco, repórter da Rádio Comunitária de Palma, foi 

preso por militares, conforme sua última mensagem enviada por telemóvel a seus colegas. Mais 

de dois anos depois, Mbaruco continua desaparecido. Mas, porque mesmo com as detenções, 

o jornalismo livre continuava a escrutinar o avançada guerra, incluindo as derrotadas FDS 

perante o inimigo, o governo, através de seus serviços de propaganda, passou a atacar, 

publicamente, os órgãos de comunicação e profissionais que colocassem em causa as versões 

oficiais sobre a guerra. Ao seu estilo de recados, Filipe Nyusi é um dos rostos desses ataques 

contra o jornalismo independente. 

(Jornal Savana de 20 de Maio de 2022, pag.6) 

 

 

Ruanda procura benefícios económicos: O apoio militar do Ruanda no combate aos grupos 

insurgentes em Cabo Delgado tem motivações económicas e de afirmação da influência 

continental, considera uma análise do Instituto de Relações Internacionais Francês (Ifri). A 

análise é intitulada “Diplomacia militar do Ruanda- O uso político de meios militares por 

Kigali visando aumentar o prestígio e a influência em África e além”.Sobre a presença das 
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Forças de 

Defesa do Ruanda (RDF, em inglês), o estudo não tem dúvidas: “No caso de Moçambique, os 

acordos de segurança foram o prelúdio para o estabelecimento de parcerias económicas. 

Através das suas respetivas instituições, o Conselho de Desenvolvimento do Ruanda (RDB) e 

a Agência para a Promoção de Investimentos e Exportações (APIEX), os dois países assinaram 

um memorando de entendimento”, refere a análise, no capítulo sobre “Os motivos por detrás 

da diplomacia militar do Ruanda”. 

(Jornal Savana de 20 de Maio de 2022, pag.12) 

 

 

Luta contra o terrorismo em Cabo Delgado-Governante sul-africana lamenta 

intervenção tardia da SADC: A ministra sul-africana das Relações Internacionais e 

Cooperação, Naledi Pandor, lamentou que a SADC tenha levado tempo para intervir na luta 

contra o terrorismo na província moçambicana de Cabo Delgado. Pandor reiterou que as ações 

terroristas em Cabo Delgado são uma ameaça à segurança e estabilidade de toda a região de 

África Austral. A governante sul-africana disse estar satisfeita com o facto de Moçambique e 

a região terem concordado em instalar a missão militar da SADC, em Cabo Delgado para lutar 

contra o terrorismo. “Como SADC, levamos muito tempo a discutir a insurgência em Cabo 

Delgado. Muitos de nós estávamos convencidos da necessidade de se atuar rapidamente, mas 

havia questões de autorização ligadas a soberania. Estou satisfeita, porque a região e 

Moçambique concordaram em estabelecermos uma missão militar da SADC em Moçambique, 

para combater a insurgência. As acções terroristas em curso em Cabo Delgado são uma ameaça 

à segurança e estabilidade de toda a região da SADC”, reconheceu Naledi Pandor. 

(Diario de Mocambique de 20 de Maio de 2022, pag.6)  

 

 

Em Cabo Delgado, CNDS felicita e encoraja as FDS a intensificarem operações contra os 

terroristas: O encorajamento do Conselho Nacional da Defesa e Segurança (CNDS) foi 

transmitido por Bernardino Rafael, Inspector-Geral da Polícia e Comandante-Geral da Polícia 

da República de Moçambique, na última sexta-feira (13), durante a visita de trabalho a algumas 
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Unidades das Forças de Defesa e Segurança (FDS) moçambicanas e ruandesas no Posto 

Administrativo de Chai, distrito de Macomia. Falando aos jornalistas durante a visita, 

Bernardino Rafael referiu que a 9ª sessão Ordinária do Conselho Nacional da Defesa e 

Segurança, realizada na semana passada, em Maputo, divulgou que nos últimos dois (02) 

meses, 54 terroristas foram mortos e outros quatro (04) capturados em confrontos directos com 

as Forças de Defesa e Segurança do país, do Ruanda e da Comunidade para o Desenvolvimento 

da África Austral (SADC). Graças a essas operações conjuntas, 195 pessoas, na sua maioria 

mulheres e crianças, que haviam sido capturadas, fugiram das bases dos terroristas. 

(Semanário do Agente, edição 272 de 18 de Maio de 2022, pag.4) 

 

 

 

PAZ 

A categoria PAZ não apresentou nenhuma noticia esta semana.  

 

DIALOGO 

A categoria dialogo, não apresentou nunhuma noticia esta semana.  

 

RECONCILIAÇÃO 

A categoria reconciliação não apresentou nunhuma noticia esta semana.  
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VIOLÊNCIA POLICIAL 

Nesta semana a categoria violência policial contou com apenas 2 noticias.  

 

 

Comandante da Polícia promete investigar denúncias de violações de direitos humanos 

em Cabo Delgado: Moradores queixam-se e dão voz a denúncias de organizações, como a 

Human Right Watch. Inspectores do Comando Geral da Polícia da República de Moçambique 

(PRM), seguem dentro de dias para Cabo Delgado, a fim de investigar denúncias de violações 

de direitos humanos cometidas por agentes da Unidade de Intervenção Rápida (UIR), uma 

força policial de elite, no distrito de Macomia.  Activistas dizem que abusos a cidadãos são 

recorrentes em Cabo Delgado. Foi o Comandante-Geral da Polícia da República de 

Moçambique, Bernardino Rafael, quem fez o anúncio, após ouvir denúncias de populares em 

Macomia, um dos distritos afectados pela violência armada.  Os residentes, que acabam de 

regressar à sede distrital de Macomia, donde tinham fugido devido à guerra, denunciaram ao 

chefe da Polícia, casos de agressões físicas e extorsões, entre outras situações de violação de 

direitos humanos, praticadas por agentes da polícia posicionados na vila, para a protecção dos 

cidadãos.  

(Disponível em: https://www.voaportugues.com/a/comandante-da-pol%C3%ADcia-promete-

investigar-den%C3%BAncias-de-viola%C3%A7%C3%B5es-de-direitos-humanos-em-cabo-

delgado/6575655.html, consultado aos 16 de Maio de 2022, 20h20) 

 

 

Inspectores da polícia vão a Macomia apurar alegadas violações:  A população de Macomia 

em Cabo Delgado, queixa-se de uma alegada má actuação de alguns elementos da UIR, 

(Unidade de Intervenção Rápida) uma das forças especiais da polícia da República de 

Moçambique, na vila sede distrital. Os cidadãos que apresentaram queixam ao Comandante 

Geral da PRM, que na última sexta-feira visitou aquele distrito, apontaram agressões físicas e 

extorsão de dinheiro, como sendo algumas dessas anomalias a destacar. Você jovem de 
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Macomia basta estar bonito é perguntado você trabalha aonde para você estar bonito assim? 

Aonde apanhou esses cinco mil meticais? Nós temos medo desses UIR, esses insurgentes que 

estão no mato temos medo deles, mesmo essa nossa força que está aqui na vila com o povo, 

temos medo. Como vamos viver?” Questionaram os presentes. Depois de ouvir todas 

preocupações apresentadas e tomar nota, o Comandante Geral da PRM, não se fez de rogado e 

prometeu a população que medidas sérias serão tomadas contra os prevaricadores. Para o efeito, 

segundo Bernardino Rafael, uma equipa de inspectores do Comando Geral será destacada 

brevemente a Macomia para apurar a vera- cidade dos factos no terreno. 

(Jornal Zambeze de 19 de Maio de 2022, pag. 12) 

 

 

CRIMINALIDADE 

 

A categoria de criminalidade apresentou nesta semana 34 noticias, num universo de 62 noticias 

colhidas. As notas informativas, reportam a detenção de 2 assaltantes de residência em 

Milange, na Zambézia, dois indivíduos foram detidos no fim-de-semana, pela polícia, suspeitos 

de pertencerem a uma quadrilha que protagonizou um assalto na última sexta-feira na vila de 

Milange, província da Zambézia. Escândalo da fraude no Terminal Maritimo de Maputo: 

negada soltura de dois implicados, dois dos implicados na fraude de 18,6 Milhões de USD no 

Terminal Marítimo de Maputo, nomeadamente Mahomed Jawad e Abdul Sacur Acbar, detidos 

a 19 de Janeiro, e cumprindo prisão preventiva na Cadeia Civil (Estabelecimento Prisional 

Preventivo de Maputo), viram suas solturas, decretadas pelo juiz Eusébio Lucas (do Tribunal 

Judicial da Cidade de Maputo), rejeitadas pela direcção da cadeia. Ainda nesta categoria, fala-

se de criminalidade na Matola, um grupo composto por quatro pessoas sendo que um e agente 

da policia e o outro era militar mais dois civis onde um deles era proprietário do carro, teriam 

conseguido roubar mais de 130 mil maticais e telemóveis as vitimas. Um agente da policia teria 

se envolvido no assalto a via publica munido de uma arma de fogo no bairro de Boquisso. As 

vitimas contam que estavam a espera de transporte quando de repente chega uma minibus com 
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os quatro indivíduos indivíduos envolvidos no roubo, contam que teriam sido forcados a entrar 

na viatura e de seguida aconteceu o roubo. 

 

 

Política de policiamento de proximidade está contribuir para redução de crimes em Gaza: 

A Polícia da República de Moçambique (PRM), em Gaza, diz que a política de policiamento 

de proximidade, adoptada recentemente, está a contribuir para a redução de crimes nas 

comunidades. A estratégia da corporação consiste na deslocação dos seus membros às famílias 

e outros locais da comunidade para um diálogo direccionado, com vista a garantir um ambiente 

de harmonia. O Comandante provincial da PRM, em Gaza, João Mapuela, disse ainda que é 

preocupação da corporação, o aumento de casos de suicídios, causados por desentendimentos 

familiares. “O objectivo da política de policiamento de proximidade é o procurarmos estar cada 

vez mais perto do nosso cidadão, portanto, a polícia tem que aproximar esses serviços a este 

cidadão, indo à sua residência, indo ao local de trabalho, conversando com o cidadão e indo 

acompanhar aquilo que é o pulsar do cidadão em relação a actividade policial, aquilo que é o 

pulsar do cidadão em relação a situação da ordem pública, a sua própria segurança, no seu local 

de trabalho, na sua residência e em locais onde ele frequenta mais” disse. O Comandante 

provincial da PRM, em Gaza, João Mapuela, falava no âmbito das celebrações do 17 de Maio, 

Dia da Polícia da República de Moçambique. 

(Disponível em: https://www.rm.co.mz/index.php/component/k2/item/21672-politica-de-

policiamento-de-proximidade-esta-contribuir-para-reducao-de-crimes-em-gaza.html, 

consultado aos 15 de Maio de 2022, 22h59) 

 

Cidadã mata o marido e mete o corpo na latrina: Uma cidadã de 39 anos de idade matou na 

madrugada da última terça-feira o marido, de 34 anos, com recurso a uma chave-francesa e 

machado. O crime, que chocou os familiares do malogrado e os vizinhos, ocorreu no bairro de 

Boquisso, município da Matola, província de Maputo. Após o ato macabro, a cidadã dirigiu-se 

às autoridades do bairro para confessar o crime. Na ocasião, pediu que fosse acompanhada à 

esquadra local para, igualmente, informar o sucedido. Em conversa com a reportagem do 

domingo, disse que, depois de matar o marido, arrastou-o até à casa de banho de fora da casa. 

De seguida, meteu-o na latrina que o casal encerrou depois de construir uma casa de banho 
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dentro de casa. Para ocultar os sinais do crime, a cidadã tapou a latrina com sacos, capim e 

ramos de árvore. Não satisfeita, limpou o sangue que estava espalhado no soalho da casa, 

usando um pano molhado. 

 (Jornal Domingo, 15 de Maio de 2022, pag.4) 

 

 

Agredi o meu esposo com chave francesa: Florinda Mbenhane, a cidadã que alegadamente 

matou o marido, confessou o crime. Contou que aplicou vários golpes na cabeça e braços do 

malogrado. “Brigávamos quase todas as semanas. Desta vez, a discussão começou quando ele 

viu algumas notificações da PRM na minha bolsa. Pensou que eu queria lhe levar à cadeia. 

Durante a discussão, ele começou a torturar-me. De repente, vi ao meu lado uma chave 

francesa, não pensei muito, apanhei-a e bati-lhe na cabeça. Ele caiu”, narrou. E prosseguiu: 

“fiquei com medo de ele se levantar e matar-me. Daí que peguei no machado e comecei a dar-

lhe golpes. Foram tantas vezes, uns na cabeça, outros nos braços. O sangue começou a escorrer 

no chão. Encostei-me no peito dele para sentir se o coração dele ainda batia”. Acrescentou que 

ficou preocupada quando, de repente, se lembrou que no interior da casa havia crianças que 

estavam a dormir. 

(Jornal Domingo, 15 de Maio de 2022, pag.4) 

 

Sofala. 2 supostos traficantes de drogas neutralizados pelo SERNIC: Em Sofala, mais dois 

supostos traficantes de drogas, foram neutralizados, este fim-de-semana pelo Serviço Nacional 

de Investigação Criminal (SERNIC). Os indivíduos, detidos já tinham um mandado de captura 

e vinham sendo monitorados pela corporação. O porta-voz do SERNIC, vem Sofala, Alfeu 

Sitoe explica que na posse dos indivíduos foi apreendido pouco mais de um quilograma de 

heroína  e um valor de quarenta e seis mil meticais que se presume  ser resultado  da venda da 

droga. Entretanto, os indiciados negam a acusação. 

(Disponível em: https://www.rm.co.mz/index.php/component/k2/item/21685-sofala-2-

supostos-traficantes-de-drogas-neutralizados-pelo-sernic.html, consultado aos 16 de Maio de 

2022, 11h03) 
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Detidos 2 assaltantes de residência em Milange, na Zambézia: Dois indivíduos 

foram detidos no fim-de-semana, pela polícia, suspeitos de pertencerem a uma quadrilha que 

protagonizou um assalto na última sexta-feira na vila de Milange, província da Zambézia. “O 

outro integrante da quadrilha foi atingido mortalmente durante o assalto na residência. Na 

ocasião, acidentalmente, a Polícia da República de Moçambique (PRM) alvejou também, 

mortalmente, o proprietário da casa que estava a ser assaltada. Os factos foram confirmados, 

ontem, pelo Comandante provincial da PRM, na Zambézia, Aclesse Manda, à margem da 

Reunião com secretários de bairros e líderes comunitários. Em relação as circunstâncias do 

baleamento do proprietário da residência Comandante provincial da PRM, na Zambézia, 

explica que o facto terá ocorrido durante a patrulha”, disse.  

 (Disponível em: https://www.rm.co.mz/index.php/component/k2/item/21681-detidos-2-

assaltantes-de-residencia-em-milange-na-zambezia.html, consultado aos 16 de Maio de 2022, 

11h05) 

 

Detidos agentes da PRM e FADM acusados de assalto à mão armada em Maputo: Quatro 

indivíduos, dos quais um membro das Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FDAM) e 

um agente da Polícia da República de Moçambique (PRM), encontram-se detidos, na Província 

de Maputo, acusados de burla e assalto à mão armada. Depois do trabalho, na noite da última 

sexta-feira, no Zimpeto, Wilson Maibasse e o seu amigo enfrentaram dificuldades para 

regressar à casa no bairro Boquisso. Devido à falta de transporte, os dois pediram boleia num 

“minibus”, no qual se faziam transportar um membro das FADM, um agente da PRM, afecto 

à Unidade de Protecção de Altas Individualidades e dois civis. Durante o percurso, um dos 

quatro indivíduos que deram boleia aos jovens anunciou um assalto com recurso a uma arma 

de fogo do tipo pistola, supostamente da PRM. Wilson Maibasse conta que perdeu cerca de 

130 mil Meticais e vários pertences, entre os quais telemóveis que usava para efectuar as 

transacções electrónicas de dinheiro. Os indiciados negam o seu envolvimento no crime, mas 

o agente da PRM alega que estava no “minibus” a convite do primo para um passeio que 

culminaria com uma visita a um familiar no bairro Boquisso. O cidadão admitiu que a pistola 

é sua, mas não soube explicar por que razão levou uma arma de serviço para o local do assalto. 

“Resumindo, eu não vejo a necessidade de eles dizerem que tiramos arma, se nós éramos cinco 
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e eles eram dois. Será que não podíamos conseguir assaltá-los sem arma?”, questionou o agente 

da PRM para depois negar a prática do crime: “Nós não os assaltamos, não assaltamos 

ninguém.” 

(Disponível em: https://www.opais.co.mz/detidos-agentes-da-prm-e-fadm-acusados-de-

assalto-a-mao-armada-em-maputo/, consultado aos 16 de Maio de 2022, 16h29) 

 

Escândalo da fraude no Terminal Maritimo de Maputo: negada soltura de dois 

implicados: Dois dos implicados na fraude de 18,6 Milhões de USD no Terminal Marítimo de 

Maputo, nomeadamente Mahomed Jawad e Abdul Sacur Acbar, detidos a 19 de Janeiro, e 

cumprindo prisão preventiva na Cadeia Civil (Estabelecimento Prisional Preventivo de 

Maputo), viram suas solturas, decretadas pelo juiz Eusébio Lucas (do Tribunal Judicial da 

Cidade de Maputo), rejeitadas pela direcção da cadeia. Na quinta-feira passada, apurou "Carta", 

um dos dois havia sido solto, mas foi recolhido de novo à cadeia com a intervenção de 

elementos do SERNIC (Serviço Nacional de Investigação Criminal). Este caso ainda vai dar 

muito que falar nos próximos tempos. Na verdade, trata-se de mais um "dejá vù" de uma justiça 

amarrada por interesses que desafiam seus procedimentos legais. A recusa do cumprimento de 

um mandado de soltura passada por um juiz de instrução é ilegal. Mas o juiz pode emitir um 

segundo mandado e este terá de ser cumprido. Isto poderá acontecer hoje, soube "Carta". Na 

passada quinta-feira, alguns dos suspeitos do caso, que estavam detidos na cadeia da Machava, 

foram soltos no mesmo quadro. No dia seguinte, apurou "Carta", um deles já tinha deixado o 

país, alarmando alguns magistrados do Ministério Público, que tinha feito deste caso uma das 

suas derradeiras bandeiras na reacção penal contra a corrupção. 

(Disponível em: https://www.cartamz.com/index.php/politica/item/10646-escandalo-da-

fraude-fiscal-no-terminal-maritimo-de-maputo-negada-soltura-de-dois-implicados, 

consultado aos 16 de Maio de 2022, 20h20) 

 

Trinta e nove funcionários e gestores públicos na “mira” da justiça em Inhambane: Em 

causa está um escândalo que teve o seu auge no passado dia 09 de Maio do presente ano, 

quando uma brigada do Gabinete Provincial de Combate à Corrupção (GPCC) escalou o 
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distrito de Panda, província de Inhambane, com a finalidade de identificar os 39 funcionários 

e dirigentes públicos envolvidos em actos de corrupção. Segundo apurou a “Carta”, o alegado 

saque dos fundos públicos envolve Chefes dos Postos Administrativos; das Localidades; 

alguns Técnicos das Serviços distritais da Educação, Saúde, Actividades Económicas e de 

Planeamento e Infra-estruturas; alguns Motoristas; entre outros funcionários afectos a 

diferentes subsectores e repartições. A viciação de guias e a sobrefacturação, sempre que um 

projecto ou concurso é lançado no distrito, entre outras irregularidades, são os males que 

concorreram para a identificação dos 39 funcionários. Foram também identificados a antiga 

Administradora de Panda transferida para o distrito de Massinga e o ex-Secretário Permanente 

do distrito, transferido parao distrito de Funhalouro. Devido à situação, a Administradora em 

questão foi ouvida na passada terça-feira (10) pelo Ministério Público (MP). 

 (Disponível em: https://www.cartamz.com/index.php/sociedade/item/10653-trinta-e-nove-

funcionarios-e-gestores-publicos-na-mira-da-justica-em-inhambane, consultado aos 16 de 

Maio de 2022, 20h33) 

 

 

Menores matam outro menor por disputa de ratazana: segundo a policia a disputa começou 

num dos povoados da localidade de Inharrime na província de Inhambane a sul de 

Moçambique, Tudo comeca quando cinco menores por sinal parentes saíram como de costume 

para aproveitar o período de ferias para uma secção de caca de ratazanas, sucede que no dia 

seguinte um dos menores que por sinal a vitima teria abandonado os amigos visitando sozinho 

as armadilhas de onde tirou uma das ratazanas, a atitude não agradou os outro quatro que 

partiram para violência tendo espacando ate a morte. Os quatro menores foram retidos na 

esquadra desde o final de semana passado na esquadra de policia em Inharrime nas mãos das 

autoridades. 

(TV Miramar, Fala Mocambique de 16 de Maio de 2022) 

 

 

Burla nas redes sociais: SERNIC desatativou um grupo de burladores que publicavam 

imagens de viaturas indicando vendo para depois recolher dinheiro das pessoas que estivessem 

interessadas em comprar. SERNIC diz que estes indivíduos publicam fotos de viaturas nas 
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redes sociais e os interessados enviam dinheiro mas o não adquiram os viaturas, os burladores 

visitam parques de venda de viatura e através de conta com dados falsos no facebook publicava 

a viaturas e os interessados faziam uma transferência adiantada do valor na conta que lhe foi 

atribuída e so de conta de que se tratava de burla quando dirigiu-se ao parque de viaturas para 

proveder ao levantamento da viatura e o foi quando dispoleta-se tratar de uma burla, ou 

proprietário do parque não reconheceu o numero da conta que tinha sido oferecido pelos 

bandidos. 

(TV Miramar, Fala Mocambique de 16 de Maio de 2022) 

 

   

Criminalidade na Matola : um grupo composto por quatro pessoas sendo que um e agente da 

policia e o outro era militar mais dois civis onde um deles era proprietário do carro, teriam 

conseguido roubar mais de 130 mil maticais e telemóveis as vitimas. Um agente da policia teria 

se envolvido no assalto a via publica munido de uma arma de fogo no bairro de boquico. As 

vitimas contam que estavam a espera de transporte quando de repente chega uma minibus com 

os quatro indivíduos indivíduos envolvidos no roubo, contam que teriam sido forcados a entrar 

na viatura e de seguida aconteceu o roubo. Usou-se uma carinha de transporte escolar para sido 

usado assaltos, apurou-se também que um dos assaltantes era agente de transação eletrónica e 

conseguiram arrancar 130 mil meticais de uma das vítimas. 

(TV Miramar, Fala Mocambique de 16 de Maio de 2022) 

 

 

Detidos por assalto à mão armada: DOIS indivíduos, sendo um membro da Polícia da 

República de Moçambique (PRM) e outro das Forças Armadas de Defesa de Moçambique 

(FADM), estão a contas com o Serviço Nacional de InVestigação Criminal (SERNIC) desde 

sábado, na província de Maputo, indiciados de assalto na via pública com recurso a uma arma. 

W.Maibasso, uma das vítimas do assalto, disse ter pedido boleia, na companhia de um 

amigo, no bairro de Boquisso, e no percurso foram assaltados sob ameaça de arma. De repente, 

segundo contou, um dos agentes tirou arma enquanto outro batia no amigo, retirando-o da 

viatura, tendo-lhes arrancado celulares, cujos cartões continham dinheiro de 130 mil meticais 

no Mpesa e Emola. Os suspeitos negam o envolvimento no crime, alegando que não havia 

necessidade de se usar arma, uma vez que estavam em maior número comparado com as 
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vítimas. Não houve assalto, apenas confusão quando tentávamos expulsar os dois jovens do 

carro”, contou o agente da PRM. 

(Jornal Noticias de 17 de Maio de 2022, pag.3) 

 

Apreendidas 53 toneladas de pedras semipreciosas: A AUTORIDADE Tributária (AT) 

apreendeu sábado 53 toneladas de pedras semipreciosas no posto de controlo de Anchilo, 

distrito de Nampula, em trânsito para Nacala-Porto, a partir de onde seriam exportadas para 

China. A apreensão foi feita pela Unidade de Fiscalização da Autoridade Tributária, segundo 

o director dos Serviços Provinciais das Alfândegas de Nampula, Felito Tawala. Acrescentou 

que os operadores tinham falsificado as certidões de quitação, o que fere o Decreto 63/2021, 

de 1 de Setembro, que aprova o regulamento sobre a comercialização de diamantes, metais e 

gemas. Twala informou ainda que, de Janeiro a Abril, as Alfândegas de Nampula apreenderam 

148 viaturas, sendo 8 9 por ilícitos fiscais e 59 por contravenções aduaneiras. No mesmo 

período, foram apreendidas 248 unidades de explosivos, 340 unidades de telemóveis da marca 

Infinix e 765 caixas de bebidas alcoólicas, por incumprimento da Lei 17/2017, de 28 de 

Dezembro, que aprova o Imposto sobre o Consumo Específico, conjugado com o Diploma 

Ministerial 64/2021, de 21 de J ulho, que aprova o regulamento sobre a selagem de bebidas 

alcoólicas e tabaco manufacturado. 

(Jornal Noticias de 17 de Maio de 2022, pag.6) 

 

 

Dívidas não declaradas: Juiz Efigênio Baptista não localizou dois declarantes: O Juiz 

Efigênio Baptista anunciou, esta terça-feira, não ter localizado os dois primos da Ré Ângela 

Leão, alistados para serem ouvidos na discussão em torno da titularidade de dois imóveis que 

o Ministério Publico acredita pertencerem ao réu Gregório Leão. Trata-se de Olga Buque e 

Nelson Buque, citados como parte do negócio de venda dos dois apartamentos que constam da 

lista dos arrestos dos bens, cuja titular é recusada pelo réu Gregório Leão. A declarante Olga 

Buque, por exemplo, foi citada pelo declarante Adiel Buque, também primo da ré Ângela Leão, 

como tendo pedido a sua intervenção no negócio de venda de um dos apartamentos, registados 

em nome da Sociedade Anlaba Investment SA. No seu anúncio, o Juiz Efigenio Baptista, 
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esclareceu que o Tribunal tem informações que o declarante Nelson Buque é membro das 

Forças Armadas de Defesa de Moçambique, e neste momento encontra-se em missão na 

província de Cabo Delgado. O Juiz que julga o caso das dívidas não declaradas disse ainda que 

o Tribunal tentou ligar para o número disponível da declarante Olga Buque, mas este encontra-

se desligado. 

(Disponível em: https://www.rm.co.mz/index.php/component/k2/item/21716-dividas-nao-

declaradas-juiz-efigenio-baptista-nao-localizou-dois-declarantes.html, consultado aos 17 de 

Maio de 2022, 23h12) 

 

Caso Dívidas não Declaradas. Audição de mais 2 declarantes para esclarecimento da 

titularidade de dois imóveis: O Tribunal Judicial da cidade de Maputo que julga o caso das 

Dívidas não declaradas, prossegue hoje com a audição de mais dois declarantes para o 

esclarecimento da titularidade de dois imóveis que o Ministério Publico acredita pertencerem 

ao réu Gregório Leão. Trata-se de Olga Buque e Nelson Buque, ambos primos da ré Ângela 

Leão, esposa do antigo director-geral do Serviço de Informações e Segurança do Estado (SISE), 

Gregório Leão. Os dois declarantes a serem ouvidos hoje, foram citados como parte do negócio 

de venda dos dois apartamentos que constam da lista dos arrestos dos bens, cuja titularidade é 

recusada pelo réu Gregório Leão. A declarante Olga Buque, por exemplo, será ouvida nesta 

audiência por ter sido citada pelo declarante Adiel Buque, também primo da ré Ângela Leão, 

como tendo pedido a sua intervenção no negócio de venda de um dos apartamentos, registados 

em nome da Sociedade Anlaba Investment SA. A audição dos dois declarantes, notificados 

pelo Juiz Efigénio Baptista, marca o prolongamento deste processo que devia ter terminado a 

14 de Abril passado. 

 (Disponível em: https://www.rm.co.mz/index.php/component/k2/item/21704-caso-dividas-

nao-declaradas-audicao-de-mais-2-declarantes-para-esclarecimento-da-titularidade-de-dois-

imoveis.html, consultado aos 17 de Maio de 2022, 23h20) 

 

Caso das dívidas não declaradas. Tribunal conclui sessão especial do contraditório 

diferido: O Tribunal Judicial da Cidade de Maputo concluiu, esta terça-feira, a sessão especial 
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do contraditório diferido no julgamento do caso das dívidas não declaradas. Trata-se de uma 

sessão que discutiu o arresto dos bens de 11 dos 19 réus implicados no caso das dívidas não 

declaradas, num processo movido pelo Ministério Público. Inicialmente a conclusão da sessão 

especial do contraditório diferido, estava marcada para o dia 14 de Abril passado, facto que 

não aconteceu por conta do dilema em torno da titularidade de dois imóveis, que o Ministério 

Público acredita pertencerem ao reu Gregório Leão. O réu Gregório Leão, por sua vez, refere 

que os dois imóveis localizados na cidade de Maputo, são propriedade da Sociedade Anlaba 

Investment AS, um veículo operativo do SISE. Os referidos imóveis foram vendidos após a 

detenção do antigo Director Geral do Serviço de Informações e Segurança do estado, facto que 

segundo o Ministério Público vislumbra uma tentativa de ocultação da titularidade pelo réu 

Gregório leão. Por conta da contradição em torno da titularidade dos dois apartamentos, o juiz 

Efigénio Baptista alistou depois de ouvir seis declarantes em torno deste assunto, dois primos 

da ré Ângela Leão, esposa do antigo Director Geral do SISE. Trata-se de Olga Buque e Nelson 

Buque, citados como tendo participado do negócio de venda dos dois imóveis. 

(Disponível em: https://www.rm.co.mz/index.php/component/k2/item/21731-caso-das-

dividas-nao-declaradas-tribunal-conclui-sessao-especial-do-contraditorio-diferido.html, 

consultado aos 17 de Maio de 2022, 23h30) 

 

 

Sofala. Detidos 2 elementos de quadrilha supostamente liderada por agentes da PRM: O 

Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC), em Sofala, deteve, esta terça-feira na 

Beira, dois elementos de uma empresa de segurança privada, que faziam parte de uma quadrilha 

supostamente liderada por um grupo de agentes da Polícia da República de Moçambique 

(PRM). Na posse dos indivíduos foram apreendidos diversos electrodomésticos e fardos de 

roupa, furtados numa loja em que eram responsáveis pela segurança, e que estavam 

armazenados na residência de um dos membros da polícia. O porta-voz do SERNIC, em Sofala, 

Alfeu Sitoe, disse que diligências estão em curso, com vista a neutralizar os agentes da Polícia, 

ora fugitivos. Explicou que para os dois seguranças, foi aberto um processo que será 

encaminhado aos órgãos da Justiça. 
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(Disponível em: https://www.rm.co.mz/index.php/component/k2/item/21753-sofala-detidos-

2-elementos-de-quadrilha-supostamente-liderada-por-agentes-da-prm.html, consultado aos 18 

de Maio de 2022, 23h13) 

 

Tete. 6 detidos acusados de crimes de sequestro e violação sexual: Seis indivíduos estão 

detidos, na cidade de Tete, por suspeita de prática de crimes de sequestro e violação sexual de 

duas menores de quinze anos. O grupo, neutralizado pelos agentes do Serviço de Investigação 

Criminal (SERNIC), é também indiciado no crime de venda e consumo de drogas. A porta-voz 

do SERNIC em Tete, Celina Roque, explicou que a detenção dos indivíduos resultou de uma 

denúncia popular. Celina Roque fez saber que, a prisão dos seis indivíduos já foi legalizada e 

que as vitimas estão a receber acompanhamento médico. 

 (Disponível em: https://www.rm.co.mz/index.php/component/k2/item/21739-tete-6-detidos-

acusados-de-crimes-de-sequestro-e-violacao-sexual.html, consultado aos 18 de Maio de 2022, 

23h14) 

 

 

Quadrilha detida por furto: SEIS indivíduos estão a contas com o Serviço Nacional de 

Investigação Criminal (SERNIC), na província de Maputo, indiciados de furto num 

estabelecimento comercial no Bairro do Infulene, onde subtraíram diversos produtos. E. 

Naimano, representante da vítima,disse que o crime ocorreu na madrugada do dia 4 de Maio, 

tendo sido retirados produtos alimentares di versos, desde sacos de arroz, carne, óleo, botijas 

de gás, entre outros, totalizando um milhão de meticais. Os suspeitos negam o seu 

envolvimento no crime, alegando que foram chamados para fazer um trabalho.Segundo o 

porta-voz do SERNIC na província de Maputo, Henrique Mendes, os indiciados derrubaram 

uma das paredes do estabelecimento. Referiu que um dos seis indiciados é o comprador de uma 

parte da mercadoria 

roubada, e neste momento encontram-se a monte três indivíduos. 

(Jornal Noticias de 18 de Maio de 2022, pag.3) 
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Cento e onze polícias processados em Gaza: Cento e onze agentes da policia da republica de 

Moçambique foram processados por praticas desviantes, de Maio de 2021 a esta parte, na 

província de Gaza. De acordo com Joao Mupuela comandante da PRM em Gaza, este número 

representa um incremento em 26,1 por cento de casos, uma vez que no período anterior foram 

processados 88 policiais. Dos 111 processados três foram expulsos e os restantes cumpriram 

penas disciplinares e/ou penas criminais. Por ocasião das celebrações do 17 de Maio, Dia da 

policia , Mupuela afirmou que a PRM EM Gaza não vai tolerar que colegas usando farda 

policial, se desviem das normas que regem a actividade. 

(Jornal Noticias de 18 de Maio de 2022, pag.6) 

 

 

Três agentes da PRM e dois seguranças detidos por roubo na Beira: dois agentes de 

segurança privada estão detidos, na cidade da Beira, em conexão com roubos em armazéns. De 

acordo com o SERNIC, a dupla agia em conivência com agentes da PRM que na acção 

escoltavam bens roubados para evitar desconfiança. Matérias com electrodomesticos, 

aparelhos de som, capulanas, etc.. foram retirados no armazém de um cidadão chinês no 

período noturno, por agentes da segurança privada, que na altura dos factos guarneciam o local. 

Enquento um confessa o crime, o outro refuta as acusações afirmando ter pensado que os 

produtos, estavam a sair de forma legal, dai que ele diz não ter desconfiado, já que estavam a 

ser acompanhados por agentes da polícia. 

(TV Sucesso, Jornal príncipal Tv sucesso de 18 de Maio de 2022) 

 

 

Sequestrada filha de empresário junto à Universidade na Cidade da Beira: é mais um acto 

repugnante que assola os cidadãos moçambicanos de origem asiática. Em causa o rapto, na 

manhã desta quinta-feira, de uma jovem de 19 anos de idade, de nome Safiyah Saleji, filha de 

um empresário beirense. A vítima foi raptada junto à Faculdade de Economia e Gestão, da 

Universidade Católica de Moçambique (UCM), durante o intervalo de lanche. Ela estuda 

naquela instituição de ensino superior. Segundo as testemunhas, os raptores faziam-se 

transportar numa viatura da marca Toyota Ractis, cinzenta. Tudo aconteceu durante o intervalo 

1 

3 

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


RESUMO - CEPCB - Recolha Semanal sobre Violência em Moçambique, 15 a 21 de Maio 

de 2022, Número 27 

31 

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

de mais uma aula, quando esperavam por badjias (pasteis feitos na base de feijão nhemba), 

tendo sido abordada, junto com a amiga, por dois homens munidos de arma de fogo. 

 

(Disponível em: https://cartamz.com/index.php/sociedade/item/10713-sequestrada-filha-de-

empresario-junto-a-universidade-na-cidade-da-beira   consultado aos 20 de Maio de 2022, às 23:50) & 

(Disponível em: https://www.rm.co.mz/index.php/component/k2/item/21765-rapto-de-uma-

jovem-filha-de-agente-economico-da-beira-em-sofala.html, consultado aos 19 de Maio de 

2022, 14h30) &(disponível em: https://www.opais.co.mz/raptada-filha-de-empresario-na-

cidade-da-beira/, consultado aos 19 de Maio de 2022, 14h40) 

 

 

Detidos dois agentes por terem roubado e usado viatura da PRM para escoltar bens: Dois 

agentes da Polícia da República de Moçambique (PRM) foram detidos na cidade da Beira, 

indiciados de roubo em conluio com dois seguranças de uma empresa privada. Eles roubaram 

diversos bens, entre os quais electrónicos e vestuários. Para camuflarem o roubo, usaram uma 

viatura da corporação para escoltar os bens roubados no bairro Vaz. O crime iniciou-se com o 

desvio de uma chave do armazém onde ocorreu o roubo e produção de uma cópia. Na base da 

qual, cerca das 20 horas da passada segunda-feira, os dois agentes de segurança abriram o 

armazém e todos os bens roubados foram transportados num mini-bus, cujas cadeiras tinham 

sido desmontadas, e, enquanto os bens eram introduzidos, uma viatura da PRM chegou ao local 

do crime, com dois agentes, tendo-os, estes, escoltado. Tanto os agentes da PRM, como os 

seguranças, confirmaram o envolvimento no roubo e escolta por uma viatura da corporação 

mediante pagamento, pelos seguranças, de cinco mil Meticais. “Confirmo, sim, a participação 

no roubo e não tenho mais nada a falar”, confessou um dos agentes da PRM, cujas palavras 

foram também ditas por um dos seguranças, acrescentando outros detalhes: “eles não eram 

dois, eram três. Além do dinheiro, levaram vários bens”. O SERNIC lamentou o 

comportamento dos dois agentes da PRM e garantiu que serão movidos processos disciplinares 

e criminais contra os mesmos e que todos os envolvidos neste roubo serão responsabilizados. 

(Disponível em: https://www.opais.co.mz/detidos-dois-agentes-por-terem-roubado-e-usado-

viatura-da-prm-para-escoltar-bens/, consultado aos 19 de Maio de 2022, 15h30) & (TV 

Miramar, MZ no AR 2˚ edição, 19 de Maio de 2022, 18h40) 
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Perigoso cadastrado foge da esquadra da Polícia em Nampula: A Polícia da República de 

Moçambique (PRM), em Nampula, está no encalço de um cidadão tido como sendo perigoso, 

para responsabilizá-lo pelos seus crimes. O cidadão cadastrado escapuliu-se da primeira 

esquadra na última terça-feira. Questionado sobre a fuga, o porta-voz da Polícia da República 

de Moçambique, em Nampula, Zacarias Nacute, respondeu que indicado estava no recinto da 

esquadra enquanto se legalizava a sua detenção e aproveitou-se da distracção dos agentes em 

serviço, para escapulir-se. Nacute assegurou que esforços estão a ser envidados para neutralizar 

o criminoso. 

 (Disponível em: https://www.rm.co.mz/index.php/component/k2/item/21795-perigoso-

cadastrado-foge-da-esquadra-da-policia-em-nampula.html, consultado aos 21 de Maio de 

2022, 10h00) 

 

 

Detido funcionário por pagar para si pensões de falecidos: Um funcionário público afecto 

ao Serviço Provincial da Economia e Finanças de Tete foi ontem encarcerado por ordens do 

Gabinete Provincial de Combate a Corrupção, indiciado de prática de actos de fraude 

financeira,que consistia no pagamento de pensões para si dos pensionistas falecidos.Um 

comunicado de imprensa do Gabinete Provincial de Combate a Corrupção de Tete, que 

recebemos ontem, refere que o aludido funcionário, lesou ao Estado o valor de 7.414.049 

meticais. O processo do arguido deu entrada no dia 25 de Janeiro último naquele gabinete, 

reportando factos de fraude financeira perpetrados pelo referido funcionário público, da área 

de Repartição de Visto e Abonos (sector de pensões). 

(Diario de Mocambique, 19 de Maio de 2022) 

 

SERNIC desmantela quadrilha de burladores em Vilankulo: O Serviço Nacional de 

Investigação Criminal (SERNIC) na província de Inhambane, sul do país, acaba de desmantelar 

uma quadrilha de alegados burladores. A accão policial ocorreu há dias na cidade turística de 
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Vilankulo, norte da província. No total são quatro presumíveis gatunos que que se encontram 

enclausurados nas masmorras do comando distrital da PRM em Vilankulo. Ao que o “Diário 

de Moçambique” apurou, a regularização da prisão dos meliantes já teve lugar no tribunal 

distrital. Os detidos recortavam papéis, deixando-os com dimensões taxativas de notas de 

moedas nacionais e estrangeiras. De seguida introduziam os mesmos papéis em envelopes, cuja 

parte frontal apresenta-se transparente. É nesta parte onde colocam uma nota verdadeira. 

(Diario de Mocambique, 19 de Maio de 2022) 

 

Detidos indivíduos acusados de burla nas redes sociais: serviço Nacional de investigação 

criminal(SERNIC) na cidade de Maputo deteve dois indivíduos indiciados de burla usando 

redes sociais. Aos supostos burladores publicavam em contas fictícias, imagens de viaturas 

simulando venda, para depois receberem valores de cidadãos interessados em comprar. Falando 

a imprensa, o porta-voz do SERNIC, Hilario Lole, explicou que se trata de indivíduos de 

nacionalidade Moçambicana que se dedicavam a prática desse crime, publicando fotografias 

fictícias nas redes sociais fazendo-se passar por revendedores. Referiu que os indiciados, 

dirigiam-se aos parques de vendas de viaturas, tiravam fotografias e publicavam em contas 

falsas nas redes sociais, concretamente no Facebook. Sublinhou que para atrair a atenção dos 

compradores os indivíduos simulavam a venda destas viaturas a preços inferiores aos 

praticados nos parques e, encaminhavam o comprador ao local para apreciar, fingindo ser os 

proprietários do parque. 

(Diario de Mocambique, 18 de Maio de 2022, pag.2) 

 

Agentes da Polícia detidos por furto: DOIS agentes da Polícia da República de Moçambique 

(PRM) afectos à 5.ª Esquadra, no bairro da Munhava, na cidade da Beira, encontram-se há dias 

sob custódia policial indiciados de furto agravado. Outros dois indivíduos vigilantes num 

estabelecimento comercial estão igualmente a contas com a Polícia por práticas criminosas. 

Segundo o porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) em Sofala, 

Alfeu Sitoe, a 

detenção destes elementos resulta de um trabalho aturado da Polícia, com colaboração da 

população. Sitoe referiu que os agentes da Polícia envolvidos nestas práticas operavam num 
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estaleiro que alberga serviços de diferentes empresas. Em conluio com outros indivíduos 

ligados ao estaleiro, mandaram fabricar uma chave falsa, com qual tiveram acesso ao interior 

do armazém, de onde retiraram vários bens, como leitores de música, televisores e fardos de 

capulanas. “Após o furto, um dos integrantes do grupo ligou ao seu vizinho, igualmente Polícia, 

a quem pediu que escoltasse a viatura do tipo ‘minibus’ que transportava o produto do roubo. 

Porém, o agente solicitado estava de folga, o que o levou a solicitar os préstimos de colegas 

que na altura faziam patrulha”, contou. De acordo com Sitoe, quando o SERNIC tomou 

conhecimento do que estava a suceder, activou as suas acções operativas para encontrar os 

envolvidos em flagrante delito, o que culminou com a sua detenção. 

(Jornal Noticias de 20 de Maio de 2022, pag.1) 

 

Detidos três agentes da Polícia que roubaram a ladrões: Beira- A Polícia deteve, na tarde 

de ontem, quarta-feira,18 de Maio, na Beira, três agentes suspeitos de conivência com 

criminosos na província de Sofala,disse, ontem, ao “Canalmoz”, o porta-voz do SERNIC, 

Alfeu Sitoe. “Os dois agentes estão detidos por cometimento de crimes junto dos seus três 

outros comparsas agentes de segurança privada que também estão detidos por furto de diversos 

produtos”, disse Alfeu Sitoe, na Beira, que falava a jornalistas após a apresentação dos agentes, 

Alfeu Sitoe disse que aqueles foram detidos na sequência de um mandado de busca e captura 

emitido pelo Tribunal Provincial de Sofala, a pedido da Procuradoria Provincial e do SERNIC, 

após se ter provado. 

(Canalmoz de 19 de Maio de 2022, pag.5) 

 

Agentes da PRM detidos em conexão com roubo: dois agentes da PRM, cujos nomes ainda 

se desconhecem, encontram-se privados da liberdade em conexão com roubo de vários bens, 

tais como rolos de capulanas, rádios e televisores plasmas em um armazém pertencente a um 

cidadão de nacionalidade chinesa, no bairro de Vaz na Beira. O roubo deu-se na noite de 

domingo, quando os referidos agentes, em colaboração com guardas, quase encontram 

igualmente detidos, usaram uma chave falsa para abrir o local e retirar os bens sem deixar 

nenhum vestígio. Depois de retirados os produtos, colocaram num minibus, enquanto o carro 

das autoridades seguia atrás a escoltar a viatura carregada. Um dos agentes, quando 
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questionado sobre o seu envolvimento no caso, contou que recebeu chamada de um vizinho 

seu, que trabalha no local onde os produtos foram retira dos, para facilitar o roubo. 

(Diario de Mocambique de 20 de Maio de 2022, pag.2) 

 

No período em analise, foram registados 102 delitos, contra 109 do igual período do ano 

transacto, que indica uma redução em 07 casos. O desempenho policial situou-se em 86%, 

mercê do esclarecimento de 88 dos 102 crimes registados, contra 91% da operatividade policial 

em igual período comparativo de 2021. 

(Comunicado de Imprensa, do dia 25 de Maio de 2022) 
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VIOLÊNCIA ESTRUTURAL 

O grupo da Violência Estrutural apresentou nesta semana 4 notícias, num universo de 62. 

VIOLÊNCIA SOCIAL 

A categoria Violencia Social registou 1 noticias nesta semana.   

 

 

Suspeita de feitiçaria perde casa: casa de Elisa Tembe, situada no bairro Paulo Samuel 

Kankhomba no distrito de Boane, província de Maputo, foi incendiada por desco- 

nhecidos, supostamente por Elisa ter morto quatro pessoas, entre elas 

uma menor de quase um ano, recorrendo à feitiçaria. 

Em consequência desta atitude, a vítima perdeu quase todos os 

bens que se encontravam no interior da casa, nomeadamente, pratos, 

panelas, fogão, roupa e comida. Perdeu, também, o cartão do banco, 

documentos pessoais e do seu falecido marido, assim como 1000 ran- 

des que o seu filho pediu-lhe para guardar. 

Elisa Tembe revelou que está a enfrentar inúmeras dificuldades, 

uma vez que só tem a roupa que tinha vestido no dia do crime. A víti- 

ma considra a situação vingança protagonizada pelos vizinhos. Neste 

momento, foi acolhida por uma amiga. 

“Já participei o caso ao Ministério Público.  

(Jornal Domingo, 15 de Maio de 2022, pag.4) 

 

VIOLÊNCIA BASEADA NO GÉNERO 

A categoria violência baseada no género não apresentou nenhuma noticia essa semana.  
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CRIMES RITUAIS 

A categoria crimes rituais não apresentou nessa semana nenhuma noticias.  

 

VIOLÊNCIA RODOVIÁRIA 

A categoria Violencia rodoviária apresentou 3 noticias nessa semana num universo de 62 

noticias colhidas.  

 

 

Autoridades intensificam sensibilização pública: necessidade de mitigar o impacto 

devastador dos acidentes de viação, que diariamente ceifam vidas e provocam avultados danos 

materiais,levou as entidades policiais 

na cidade da Beira a intensificar a sensibilização junto das comunidades. Entre os envolvidos 

neste trabalho há um entendimento da responsabilidade de todos os actores como con dição 

para o fim ou mitigação da sinistralidade. A acção já conhece um grande dinamismo, sobretudo 

com o relaxamento das medidas de prevenção da pandemia da Covid-19.  A propósito, o chefe 

da Secção de Instrução e Educação Pública da Polícia de Trânsito em Sofala, Estêvão Duarte, 

disse estar em curso a sensibilização ao nível dos estabelecimentos de ensino, comunidades 

dos 26 bairros residenciais e igrejas, por serem lugares de grandes aglomerados e com 

potenciais utentes das rodovias. 

(Jornal Noticias, de 18 de Maio de 2022, pag.5) 

 

 

Acidentes de viação mataram sete pessoas em uma semana: Maputo – Sete pessoas 

morreram, e vinte e três contraíram ferimentos, dos quais 21 graves e três ligeiros,em 

consequência de 17 acidentes de viação registados em todo o território nacional durante a 
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semana passada. Segundo a informação tornada pública, ontem, pelo Comando-Geral da 

Polícia da República de Moçambique, os acidentes tiveram como causas excesso de velocidade 

e ultrapassagem irregular. 

(Canalmoz de 19 de Maio 2022, pag.07) 

 

 

No período em analise, a PRM registou um total de 22 acidentes de viação relevantes contra 

15 do igual período comparativo de 2021, com destaque para 11 atropelamentos e 04 choques 

entre carros. 

(Comunicado de Imprensa, do dia 25 de Maio de 2022) 

 

 

This publication was sponsored by the Rosa Luxemburg Stiftung with funds of the Federal Ministry for 

Economic Cooperation and Development of the Federal Republic of Germany. This publication or parts 

of it can be used by others for free as long as they provide a proper reference to the original publication. 

● The content of the publication is the sole responsibility the partner and does not necessarily 
reflect a position of RLS. 

 

Maputo, Maio de 2022 

Equipa editorial: 

Milissão Nuvunga, Daniela Joane, Eduardo 

Changule, Black Wakanda, Dilvan Chivangue, 

Isabel Matias, Arcelia Ngomane, Chanel Dalsuco 

e Stelio Macuacua. 

  

Parceiro: 
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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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