
 

 

 

  

 

 

 

  

    

 

 

 

 

This week's Highlights:  

The Government wants to tighten the legal 
framework in force in the country, regarding 
the fight against terrorism and organized 
crime. To this end, the parliament approved 
this Thursday, in general, the proposal to 
revise the law on preventing and combating 
money laundering and financing of 
terrorism and financing the proliferation of 
weapons of mass destruction. On the basis 
of the Law, the Minister of Justice for 
Constitutional and Religious Affairs 
explained that the law now approved will 
inhibit and hinder the use of the financial 
system and other sectors of economic 
activity for organized and transnational 
crime. Systems for increased check and 
balances on law and order institutions were 
not announced in connection to the new 
law. 

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, 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 – composto por notícias sobre Violência Política, Violência Policial, 

Criminalidade, Paz, Reconciliação e Diálogo; e Violência Estrutural – que integra 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 08 a 14 de maio – foram recolhidas 75 

notícias relacionadas com as diferentes categorias da Violência.  
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DESTAQUES DA SEMANA DE 08 A 14 DE MAIO DE 

20221 

 

O destaque desta semana faz menção ao facto segundo o qual o   Governo quer endurecer o 

quadro legal vigente no país, relativamente ao combate ao terrorismo e criminalidade 

organizada. Para o efeito, o parlamento aprovou esta quinta-feira, na generalidade, a proposta 

de revisão da lei referente a prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento 

ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Na fundamentação desta Lei, a 

Ministra da Justiça Assuntos Constitucionais e Religiosos, Helena Kida explicou que a lei ora 

aprovada vai inibir e dificultar o uso do sistema financeiro e outros sectores de actividade 

económica para a criminalidade organizada e transnacional. O Presidente da Comissão dos 

Assuntos Constitucionais e de Legalidade, António Boene, disse, no seu parecer, que a presente 

lei vai permitir adequar o regime jurídico de prevenção e combate ao branqueamento de capitas, 

segundo os padrões normativos internacionais.  

Espera-se pela emplementação de uma lei que se sirva de políticas públicas eficazes em prol 

da eliminação deste mal público. Contudo, a lei, sem mecanismos de salvaguarda eficazes que 

contenham os casos já recorrentes de abusos de poder por agentes do Estado, pode vir a criar 

ainda mais desafios aos cidadãos no âmbito dos gozos dos seus direitos políticos. 

  

 

  

 
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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RESUMO DAS NOTÍCIAS  

Esta semana foram recolhidas 75 notícias, distribuídas pelas categorias da seguinte maneira: 

Violência Política (35), Paz (1), Reconciliação (3), Diálogo (0), Violência Policial (1), 

Criminalidade (27), Violência Social (2), Violência Baseada no Género (2), Crimes Rituais (0), 

e Violência Rodoviária (4). O grupo de Violência Directa contou com 70 notícias e a Violência 

Estrutural contou com 5 notícias. 

Categorias de Violência Numero de Noticias 

Violência Política 35 

Paz 1 

Diálogo 0 

Reconciliação  3 

Violência Policial 1 

Criminalidade 27 

Violência Social 2 

Violência Baseada no Género 2 

Crimes Rituais 0 

Violência Rodoviária 4 

Total 75 

A categoria de violência política foi a que contou com mais notícias, sendo 35 num total de 75. 

As notas informativas destacam o terrorismo em Cabo Delagado, onde a polícia anuncia 

regresso de cerca de duas mil pessoas às suas áreas de residência. A polícia também afirmou 

no início da semana em Cabo Delgado, que continua a combater o grupo de insurgentes 

islâmicos em apenas dois redutos, nos distritos de Nangade e Macomia. Entretanto, os 

insurgentes reivindicaram a morte de três militares num ataque ao quartel das Forças de Defesa 

e Segurança (FSD). Do ponto de vista legal, o Governo quer endurecer o quadro legal vigente 

no país, relativamente ao combate ao terrorismo e ao crime organizado. Para o efeito, o 

parlamento aprovou esta quinta-feira, na generalidade, a proposta de revisão da lei referente a 

prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo e proliferação 

de armas de destruição em massa. Enquanto isso, crentes da Igreja Católica, na Arquidiocese 
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de Maputo, clamam pelo fim dos ataques terroristas em Cabo Delgado, visando a restauração 

da Paz efectiva no país.  

Ainda nas notas informativas, cinco pessoas dizem ter sido libertadas por um grupo armado 

que os raptou em Cabo Delgado, ao norte de Moçambique. De acordo com as pessoas que os 

acolheram, os raptados estavam na floresta com terroristas e que decidiram libertá-los, sem 

uma explicação mais detalhada. Com o apoio da União Europeia (UE) e do Governo Federal 

alemão, a Organização Internacional para as Migrações (OIM) está a apoiar o Governo de 

Moçambique na emissão de certidões de nascimento a 10.000 pessoas deslocadas internamente 

(IDPs) e comunidades de acolhimento no distrito de Balama, Cabo Delgado. Enquanto fugiam 

da insegurança ou de desastres naturais, centenas de milhares perderam a documentação civil. 

Esta situação representa um risco para os migrantes já vulneráveis e para as populações 

deslocadas internamente, expondo-os a novos desafios como a liberdade de circulação restrita, 

o seu acesso a serviços básicos, entre outros. 

As cinco tempestades tropicais que que fustigaram as zonas costeiras do Norte e Centro desde 

o início deste ano afectaram dezenas de milhares de famílias, incluindo refugiados e pessoas 

deslocadas internamente pela violência que contínua a ter como palco a província de Cabo 

Delgado.  

Na categoria de reconciliação, foram registadas três notícias, segundo uma das quais, o 

Conselho Nacional de Defesa e Segurança (CNDS) anunciou, hoje, que cessaram, 

definitivamente, as hostilidades militares na região centro do país. Sendo assim, o órgão apelou 

às populações para intensificarem a vigilância nas suas comunidades, com vista a evitarem 

situações que possam pôr em causa a segurança e a ordem públicas naquela região que foi, 

durante anos, afectada por ataques militares. A antiga base da Renamo, no distrito de Cuamba, 

província do Niassa, foi encerrada, esta sexta-feira, com a desmobilização de 281 ex-

guerrilheiros. 

Nas categorias de diálogo e crimes rituais não houve registo de notícias, durante a semana em 

análise.   

A categoria de Criminalidade contou com 27 notícias, num universo de 75 recolhidas durante 

a semana. As fontes noticiosas relatam que na província de Inhambane, arrancou o julgamento 

de um jovem de 29 anos de idade que é acusado de agressão a uma família, onde apoderou-se 

de cerca de 170 mil meticais no Distrito de Zavala. Em Nampula, onze funcionários da Saúde 
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foram expulsos e oito demitidos da função pública por envolvimento em cobranças ilícitas. O 

Hospital Central de Nampula (HCN) registou o maior número de denúncias que resultaram 

nessa decisão.  

Ainda na categoria de criminalidade, funcionários do GIZ, uma entidade alemã especializada 

em projectos de cooperação técnica e de desenvolvimento sustentável e da Direcção Provincial 

de Educação e Desenvolvimento Humano (DPEDH), em Inhambane, estão envolvidos num 

esquema de desvio de 1.098.167,03 MT (um milhão, noventa e oito mil, cento e sessenta e sete 

meticais e três centavos). Para camuflar a falcatrua, os mesmos adjudicaram a uma empresa da 

sua “inteira confiança” as obras de construção de um sanitário de quase dois metros de 

comprimento e um metro de largura. O escândalo deu-se, concretamente, no distrito de Panda.  

Dois agentes da Polícia da República de Moçambique (PRM) na Zambézia estão detidos desde 

ontem, acusados no crime de tráfico e consumo de drogas. A informação foi confirmada pelo 

Comandante da PRM na Zambézia, Aquilasse Manda, que falava por ocasião dos 46 anos da 

corporação.  

No que concerne ao grupo de violência estrutural (onde entram categorias como violência 

social, violência baseada no género, e crimes rituais), houve registo de poucas notícias. A 

categoria de Violência Rodoviária apresentou 4 notícias nessa semana. As fontes noticiosas 

mostratraram que o Tribunal Judicial da Cidade de Nampula iniciou o julgamento de um 

funcionário do Município de Nampula que, em Abril do ano passado, atropelou mortalmente 

um adolescente e não lhe prestou socorro. Também se reportou que outro autocarro de 

passageiros se incendiou, desta vez na Vila do Save, província de Inhambane. O autocarro 

pertecente à transportadora Citylink, que deixou a cidade de Maputo com destino à Beira, na 

província de Sofala transportava 50 passageiros na altura do acidente. 
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GRÁFICO DAS NOTÍCIAS DA SEMANA 

 
 

VIOLÊNCIA DIRECTA 
O grupo da Violência Directa apresentou nesta semana 70 notícias, num universo de 75.  

 

 

VIOLÊNCIA POLÍTICA 

 

A categoria violencia politica apresentou 35 notícias num universo de 75. Segundo os dados 

colhidos nesta categoria, A Renamo acusou membros da Frelimo, no poder, de incendiarem 

casas e roubarem animais de criação de membros da oposição, na província de Sofala, centro 

do país, alertando que a 

paz corre perigo. As notícias mostram ainda que o Ministério da Defesa de Moçambique 

pretende formalizar o grupo de milicianos designados por “força local”, que combate o 

terrorismo em Cabo Delgado. A medida é discutida em vários sectores, havendo quem olha 

para a situação como um mau precedente para o país. 

O grupo é integrado por antigos veteranos da luta de libertação nacional que foram mobilizados 
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para defender as comunidades contra os insurgentes que desde 2017 aterrorizam a zona norte 

de Cabo Delgado. O Comandante-Geral da Polícia da República de Moçambique convida os 

terroristas, que actuam em Cabo Delgado, a deporem as armas e se entregarem livremente às 

autoridades, visando a sua reintegração social. O convite de Bernardino Rafael foi feito, esta 

sexta-feira, num encontro que manteve com a população da sede distrital de Macomia, em Cabo 

Delgado, frisando que serão perdoados pelos crimes cometidos.  

 

 

Mozambique: Special section on terrorism in Cabo Delgado Attorney’s Office: The 

Attorney’s Office in the northern Mozambican province of Cabo Delgado has set up a specialist 

section to seal with matters concerning terrorism, according to a report in the Maputo daily 

“Noticias”. The spokesperson for the Provincial Attorney’s Office, Angelo Sueta, said this is 

the first section of the kind to be set up since the recent creation of the Central Offices for the 

Fight against Organised and Transnational Crime. “This section, which brings together 

magistrates, law officers, and staff of the National Criminal Investigation Service (Sernic) has 

been set up because we are witnessing acts of terrorism in our province, which implies adopting 

strategies to deal with the challenges imposed by this type of crime. And I should say that we 

are making progress”, declared Sueta.  

Disponivel em: https://clubofmozambique.com/news/mozambique-special-section-on-

terrorism-in-cabo-delgado-attorneys-office-216249/ consultado aos 09 de Maio de 2022, pelas 

20h24 min 

 

 

Retorno de veteranos ugandeses a Montepuez: Chefe de Estado moçambicano apresentou, 

em Montepuez, um grupo de veteranos da Luta de Libertação do Uganda, liderado pelo Major-

general Ivan Coreta. Este grupo de veteranos, segundo Filipe Nyusi, sente ainda no sangue o 

fervor da solidariedade entre os povos dos dois países. Falando da sua recente visita a Kampala, 

capital ugandesa. 

(Jornal Publico:09 de Abril de 2022, pag.3) 

 
1 

1 
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Cabo Delgado: Two health centres will reopen in Palma district this week: Two health 

centres closed by the recent terrorist activity in Palma district, Cabo Delgado province, are to 

reopen this week. The health centres in Quionga and Muti are reopening to serve citizens 

returning to their areas of origin. Magido Sabune, provincial director of health in Cabo 

Delgado, spoke to Radio Moçambique about other facilities in the province which have 

reopened following improvements in the security situation. “Palma Health Centre is also 

working, as is Maganja Health Centre. In Macomia district, the Health Centre of the Macomia 

headquarters and the maternity hospital have already been rehabilitated, and some colleagues 

have already returned.  

Disponivel em: https://clubofmozambique.com/news/cabo-delgado-two-health-centres-will-

reopen-in-palma-district-this-week-216344/ consultado aos 09 de Maio de 2022, pelas 20h30 

min 

 

 

 

Mozambique: Government preparing statute for local force militias in Cabo Delgado: 

Mozambique’s defence minister, Cristóvão Chume, considers it necessary to frame the militias 

referred to as the “local force” that have been supporting the military in the fight against 

insurgency in Cabo Delgado, in the north of the country, within the terms of the law. “More 

than anything it is [important] to regulate its operation and that work is being done by the 

ministry of defence and other forces: we are in the final stages of creating its own statute” so 

that “it does not operate outside the law,” he said in an interview with London-based 

international affairs think tank Chatham House, heard by Lusa on Monday. Despite several 

entities in Mozambique questioning the delivery of weapons to groups of civilians, led by 

former combatants (even from the constitutional point of view), Cristóvão Chume highlights 

their role in fighting insurgency.  

(Disponivel em: https://clubofmozambique.com/news/mozambique-government-preparing-

statute-for-local-force-militias-in-cabo-delgado-216384/ consultado aos 09 de Maio de 2022, 

pelas 20h37 min) & (disponível em: https://www.dw.com/pt-002/mo%C3%A7ambique-

governo-quer-legalizar-mil%C3%ADcias-em-cabo-delgado/a-61737499, Extraído a 11 de 

Maio de 2022) 

2 

https://cepcb.org.mz/category/conflict-weekly/
https://clubofmozambique.com/news/cabo-delgado-two-health-centres-will-reopen-in-palma-district-this-week-216344/
https://clubofmozambique.com/news/cabo-delgado-two-health-centres-will-reopen-in-palma-district-this-week-216344/
https://clubofmozambique.com/news/mozambique-government-preparing-statute-for-local-force-militias-in-cabo-delgado-216384/
https://clubofmozambique.com/news/mozambique-government-preparing-statute-for-local-force-militias-in-cabo-delgado-216384/
https://www.dw.com/pt-002/mo%C3%A7ambique-governo-quer-legalizar-mil%C3%ADcias-em-cabo-delgado/a-61737499
https://www.dw.com/pt-002/mo%C3%A7ambique-governo-quer-legalizar-mil%C3%ADcias-em-cabo-delgado/a-61737499


RESUMO - CEPCB - Recolha Semanal sobre Violência em Moçambique, 08 a 14 de Maio 

de 2022, Número 26 

10 

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

 

 

Mozambique: More than 1,500 return home, as village once held by terrorists comes back 

to life: The police commander in Cabo Delgado, Vicente Chicote, announced on Monday the 

return home of about 1,500 people living in the interior of the Mozambican province, in an area 

until now deserted because of the armed insurgency. “In the last week alone, we received more 

than 1,500 people who were living in a reception centre and have returned to the village of 

Awasse [in Mocímboa da Praia district]. We also received people from Palma who have 

returned to the main town of Mocímboa da Praia,” he said at a public ceremony in Pemba, the 

provincial capital. Awasse is located at a crossroads that gives access to the districts located 

further north, namely Mueda, Mocímboa da Praia and Palma. Disponivel em: 

https://clubofmozambique.com/news/mozambique-more-than-1500-return-home-as-village-

once-held-by-terrorists-comes-back-to-life-216386/ consultado aos 10 de Maio de 2022, pelas 

20h05 min 

 

 

Renamo acusa Frelimo de incendiar casas e roubar animais em Sofala: A Renamo acusou 

os membros da Frelimo, no poder, de incendiarem casas e roubarem animais de criação dos 

membros da oposição, na província de Sofala, centro do país, alertando que a 

paz corre perigo. “Desloquei-me aos distritos de Nhamatanda e Gorongosa e os nossos 

membros não hesitaram em afirmar que [membros da Frelimo] queimaram as suas casas e 

roubaram os seus animais de criação”, disse Geraldo Carvalho, chefe regional do centro para a 

implantação da Renamo. Carvalho, que já foi deputado pelo MDM e guerrilheiro do braço 

armado do partido, falava na quinta-feira, na cidade da Beira, capital da província de Sofala, à 

margem das festividades do dia da Liga Juvenil da organização. 

(Diário de Moçambique, 10 de Maio de 2022, pag.2) & (disponível em: 

https://www.dw.com/pt-002/mo%C3%A7ambique-renamo-acusa-frelimo-de-incendiar-casas-

e-roubar-animais/a-61715808, extraido a 11 de Maio de 2022) 
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Cabo Delgado: ONG propõe diálogo com insurgentes para pôr fim ao conflito: Relatório 

anual da ONG moçambicana Centro para a Democracia e Desenvolvimento (CDD), 

apresentado em Maputo, aponta o diálogo com os insurgentes como uma das soluções para 

acabar com a violência armada em Cabo Delgado. Foi apresentado esta quinta-feira (05.05), 

em Maputo, o relatório anual da organização não-governamental Centro para a Democracia e 

Desenvolvimento (CDD). O documento aponta o diálogo com os insurgentes como uma das 

soluções para acabar com a violência armada na província de Cabo Delgado, a semelhança do 

que já tinha feito em Outubro de 2021, e sugere ainda o desenvolvimento de projetos que 

impeçam os jovens de aderir aos movimentos extremistas. O diretor do CDD, Adriano 

Nuvunga, quer que os mais novos sejam o motor do desenvolvimento. "Porque somente assim 

os jovens, que compreendem melhor o desafio do seu tempo, podem ajudar a encontrar 

soluções. Mas também há a questão de que a extração de recursos, minerais em particular, tem 

que gerar desenvolvimento", explica. Já o coordenador da Agência de Desenvolvimento 

Integrado do Norte (ADIN), João Machatine, que tem estado a desenvolver vários projetos em 

Cabo Delgado, defende que é preciso procurar uma agenda e um rosto para o diálogo.  

(Disponivel em: https://www.dw.com/pt-002/cabo-delgado-ong-prop%C3%B5e-

di%C3%A1logo-com-insurgentes-para-p%C3%B4r-fim-ao-conflito/a-61698166, Extraido a 

11 de Maio de 2022) 

 

 

Mozambique: Only two Cabo Delgado districts unsafe: Macomia and Nangade are the only 

districts in the northern Mozambican province of Cabo Delgado that remain unsafe due to the 

presence of terrorists, according to the provincial police commander, Vicente Chicote, cited in 

Tuesday’s issue of the independent daily “O Pais”. “The fight against terrorism continues”, he 

said. “We are battling against the last holdouts of the enemy, which are currently in Macomia 

district and a small circle on the outskirts of Nangade”. In addition to armed combat against 

the jihadists, he added, the police are trying to eliminate the terrorists’ sources of food. 

“Recently, the basic food of the terrorists is cassava which they manage to obtain from 

abandoned fields around the villages of Quinto Congresso, Nova Zambezia, Chai and 

elsewhere in the interior”, said Chicote. “We are making every effort to suffocate the group 

with hunger. We are also working to cut off their sources of information and to limit their 

escape to other parts of the province”.  

1 

https://cepcb.org.mz/category/conflict-weekly/
https://www.dw.com/pt-002/cabo-delgado-ong-prop%C3%B5e-di%C3%A1logo-com-insurgentes-para-p%C3%B4r-fim-ao-conflito/a-61698166
https://www.dw.com/pt-002/cabo-delgado-ong-prop%C3%B5e-di%C3%A1logo-com-insurgentes-para-p%C3%B4r-fim-ao-conflito/a-61698166


RESUMO - CEPCB - Recolha Semanal sobre Violência em Moçambique, 08 a 14 de Maio 

de 2022, Número 26 

12 

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

Disponivel em: https://clubofmozambique.com/news/mozambique-only-two-cabo-delgado-

districts-unsafe-216471/ consultado aos 10 de Maio de 2022, pelas 20h20 min 

 

 

Mozambican diplomats visit Cabo Delgado, support IDPs – Noticias: A delegation of 

Mozambican diplomats led by Minister of Foreign Affairs and Cooperation Verónica 

Macamo has been visiting the province of Cabo Delgado to express solidarity with the victims 

of terrorism. In Pemba, Macamo and the national diplomats helld a working meeting with the 

Secretary of State of Cabo Delgado, António Taimo Supeia, the Governor of Cabo Delgado, 

Valige Tauabu, and the president of the Northern Development Agency (ADIN), Armindo 

Ngunga. At this meeting, they formally delivered a donation to the displaced: more than 14.7 

million meticais, laboratory equipment, school furniture, among other items, in support of the 

victims of terrorist attacks. The donation results from the contribution of employees of the 

Ministry who are in the country and in the different diplomatic missions around the world.  

Disponivel em: https://clubofmozambique.com/news/mozambican-diplomats-visit-cabo-

delgado-support-idps-noticias-216441/ consultado aos 10 de Maio de 2022, pelas 20h20 min 

 

 

Conselho de Defesa e Segurança encoraja FDS a intensificar acções para erradicar 

ameaças terroristas: O Presidente da República e Comandante-Chefe das Forças de Defesa e 

Segurança, Filipe Nyusi, dirigiu, esta quarta-feira, em Maputo, a Nona Reunião Ordinária do 

Conselho Nacional de Defesa e Segurança, CNDS. Um comunicado recebido pela redacção da 

Rádio Moçambique (RM) indica que a reunião analisou a situação da ordem e segurança 

pública, com enfoque para os Teatros Operacionais Centro e Norte. O órgão saudou os esforços 

das Forças de Defesa e Segurança e de seus parceiros internacionais pela consolidação da 

segurança nos distritos afectados pelas acções terroristas na Província de Cabo Delgado, facto 

que tem contribuído para o retorno progressivo da população às zonas de origem. O CNDS 

encorajou as Forças de Defesa e Segurança a intensificarem as acções combativas, visando 

erradicar todas a ameaças terroristas, factor preponderante para o desenvolvimento das zonas 
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afectadas e do país em geral. Sobre o Teatro Operacional Centro, o órgão notou com satisfação 

a cessação definitiva das hostilidades e a consolidação da paz, fruto da desarticulação da 

autoproclamada Junta Militar da Renamo. Assim, o órgão apelou às populações a 

intensificarem a vigilância nas suas comunidades para evitarem situações que possam pôr em 

causa a segurança e a ordem públicas. O órgão apelou ao governo a continuar o acarinhamento 

do processo de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração dos desmobilizados da 

autoproclamada Junta Militar da Renamo. 

(Disponível: https://www.rm.co.mz/index.php/component/k2/item/21590-presidente-da-

republica-dirige-nona-reuniao-ordinaria-do-cnds.html, consultado aos 11 de Maio de 2022, 

19h17) 

 

 

Mozambique: Islamic State claims responsibility for attack – AIM: The self-styled 

“Islamic State” (ISIS) has claimed responsibility for the deaths of three Mozambican soldiers 

in a terrorist attack last Saturday, against a military position in Quiterajo administrative post, 

in Macomia district, in the northern province of Cabo Delgado. The ISIS statement, according 

to a report in the independent newssheet “Carta de Mocambique” referred to Mozambique as 

a “province” in the ISIS caliphate. The last people who called Mozambique a province were 

the Portuguese colonialists, for whom all Portugal’s African colonies were “overseas 

provinces”. The Cabo Delgado provincial police commander, Vicente Chicote, has said that 

Macomia and Nangade are now the only two districts made unsafe by terrorist activities.  

Disponivel em: https://clubofmozambique.com/news/mozambique-islamic-state-claims-

responsibility-for-attack-aim-216667/ consultado aos 11 de Maio de 2022, pelas 20h16 min 

 

 

CPLP atenta aos esforços de Moçambique no combate ao terrorismo: Director do Centro 

de Análises Estratégias da organização disse hoje, em Maputo, que a CPLP, não só está atenta, 

como também pode analisar um eventual pedido de apoio feito pelo país. A Comunidade dos 

Países de Língua Portuguesa diz que está atenta aos esforços de Moçambique, apoiado pelos 

seus parceiros no combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado, e revelou abertura em 
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ajudar caso o país peça. Numa reunião do Centro de Análises Estratégicas da organização 

realizada hoje, na Cidade de Maputo, para discutir a mobilidade militar entre os países da 

região, o mais recente director-geral da instituição clarificou a jornalistas que o tema do 

terrorismo em Moçambique não estava na agenda do encontro, contudo assegurou.  

Disponivel em: https://www.opais.co.mz/cplp-atenta-aos-esforcos-de-mocambique-no-

combate-ao-terrorismo/ consultado aos 11 de Maio de 2022, pelas 20h32 min 

 

Mozambique: Conflict and Successive Climate Shocks Worsen Crisis in Northern 

Mozambique: Mozambique has been battered by five tropical storms along its northern coastal 

areas since the start of this year. Tens of thousands of families have been affected, including 

refugees and people internally displaced by ongoing violence in the oil-rich province of Cabo 

Delgado. The last storm, Tropical Cyclone Gombe, made landfall on March 11. It affected 

some 736,000 people, including tens of thousands of refugees, asylum-seekers and the 

communities hosting them. Grainne OHara, the Division of International Protection for the 

U.N. refugee agency, recently participated in a high-level mission to Mozambique to view the 

impact of the climate disasters and assess the needs.  

(Disponivel em: https://allafrica.com/stories/202205120081.html consultado aos 11 de Maio 

de 2022, pelas 20h24 min) 

 

 

 

Mozambique: SAMIM Force Commander visits SAMIM bases in Cabo Delgado – 

SANDF: Major General Xolani Mankayi, the SADC Mission In Mozambique (SAMIM) Force 

Commander, recently visited the SAMIM Forward Operating Bases (FOBs) in Macomia, 

Mueda, Nangande and lastly, the contingents in Pemba. The Force Commander was 

accompanied by some of his Senior Staff members from the SAMIM Force Headquarters and 

commenced with his visit in Macomia on 26 April 2022. In all the Forward Operating Bases 

visited, a briefing was conducted on the progress of the mission, operational successes achieved 

by SAMIM since its inception in July 2021 and challenges that align with mandated tasks. “The 

1 

1 

https://cepcb.org.mz/category/conflict-weekly/
https://www.opais.co.mz/cplp-atenta-aos-esforcos-de-mocambique-no-combate-ao-terrorismo/
https://www.opais.co.mz/cplp-atenta-aos-esforcos-de-mocambique-no-combate-ao-terrorismo/
https://allafrica.com/stories/202205120081.html


RESUMO - CEPCB - Recolha Semanal sobre Violência em Moçambique, 08 a 14 de Maio 

de 2022, Número 26 

15 

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

purpose of the visit is to experience the situation first hand, and talk to soldiers on the ground 

with the view to inform them about the progress of the operation and to also understand the 

challenges that they are facing” the General said.  

(Disponivel em: https://clubofmozambique.com/news/mozambique-samim-force-

commander-visits-samim-bases-in-cabo-delgado-sandf-216684/ consultado aos 12 de Maio de 

2022, pelas 20h06 min) 

 

 

Mozambique: People released by rebels speak of hunger within the insurgency: Five 

people say they were freed by an armed group that kidnapped them in Cabo Delgado, northern 

Mozambique, and described the inner workings of the insurgency that is ravaging the region, 

residents who received them told Lusa on Tuesday. “Five people arrived here at the main 

village of Nangade,” with signs of malnutrition, said one of the inhabitants of this Tanzania-

adjacent district, bounded to the north by the Rovuma River, which has been hit by attacks 

since the beginning of the year. “They arrived on Saturday: they had gone missing, and after 

so long without us knowing about them, they are here. They said they were in the woods with 

terrorists and that they decided to free them,” but without any more detailed an explanation.  

(Disponivel em: https://clubofmozambique.com/news/mozambique-people-released-by-

rebels-speak-of-hunger-within-the-insurgency-216723/ consultado aos 12 de Maio de 2022, 

pelas 20h27 min) 

 

 

Mozambique: CNDS calls for reintegration of displaced people: Mozambique’s National 

Defence and Security Council (CNDS) on Wednesday urged the political and administrative 

authorities in the northern province of Cabo Delgado to speed up activities that will lead to the 

integration into normal life of people displaced from their homes by terrorist raids, but who are 

now returning in several Cabo Delgado districts. According to a statement from President 

Filipe Nyusi’s office, this was one of the recommendations from the CNDS meeting, which 

Nyusi chaired. The CNDS is a body that advises the President on matters concerning national 

1 

1 

https://cepcb.org.mz/category/conflict-weekly/
https://clubofmozambique.com/news/mozambique-samim-force-commander-visits-samim-bases-in-cabo-delgado-sandf-216684/
https://clubofmozambique.com/news/mozambique-samim-force-commander-visits-samim-bases-in-cabo-delgado-sandf-216684/
https://clubofmozambique.com/news/mozambique-people-released-by-rebels-speak-of-hunger-within-the-insurgency-216723/
https://clubofmozambique.com/news/mozambique-people-released-by-rebels-speak-of-hunger-within-the-insurgency-216723/


RESUMO - CEPCB - Recolha Semanal sobre Violência em Moçambique, 08 a 14 de Maio 

de 2022, Número 26 

16 

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

sovereignty, territorial integrity, security and the defence of the democratically established 

power.  

(Disponivel em: https://clubofmozambique.com/news/mozambique-cnds-calls-for-

reintegration-of-displaced-people-216748/ consultado aos 13 de Maio de 2022, pelas 20h34 

min) 

 

 

EU, the German Federal Government, and IOM support the Government of 

Mozambique in the provision of civil documentation to Internally Displaced Persons 

(IDPs) and host communities in Cabo Delgado: Thanks to the European Union (EU) and the 

German Federal Government the International Organization for Migration (IOM) is supporting 

the Government of Mozambique in issuing birth certificates to 10.000 Internally Displaced 

Persons (IDPs) and host communities in the district of Balama, Cabo Delgado. The situation 

of insecurity in the province of Cabo Delgado has left more than 780,000 people displaced 

across central and northern Mozambique since 2017 (DTM Baseline Assessment Report Round 

15, February 2022). While fleeing insecurity or natural disasters, hundreds of thousands lost 

their civil documentation. This situation poses a risk to already vulnerable migrants and 

internally displaced populations, exposing them to further challenges such as restricted 

freedom of movement, harassment, family separation, discrimination, Gender-Based Violence 

or risk of statelessness, as well as hindering their access to basic services, among others.  

(Disponivel em: https://clubofmozambique.com/news/eu-the-german-federal-government-

and-iom-support-the-government-of-mozambique-in-the-provision-of-civil-documentation-

to-internally-displaced-persons-idps-and-host-communities-in-cabo-delgado-216756/ 

consultado aos 13 de Maio de 2022, pelas 20h45 min) 

 

 

 

Mozambique: Situation in Cabo Delgado not yet fully under control – Portugal 

minister: Portugal’s foreign minister, João Gomes Cravinho, said on Wednesday that terrorism 
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in Mozambique’s Cabo Delgado province was “not yet fully under control” and that the war in 

Ukraine could not take attention away from Africa. “The continued presence of people with 

links to the Islamic State – Central African Province (ISCAP) and the growing propaganda of 

ISIS over Cabo Delgado is a cause for concern,” Gomes Cravinho said at the ministerial 

meeting of the Global Coalition to Defeat the Islamic State (IS), held today in Marrakesh. 

Stressing the importance of international aid to improve the situation in the province of Cabo 

Delgado, in northern Mozambique, the foreign minister stressed that “one cannot say that the 

situation is totally under control,” which is why, he argued, the focus should remain on Africa.  

(Disponível em: https://clubofmozambique.com/news/mozambique-situation-in-cabo-

delgado-not-yet-fully-under-control-portugal-minister-216706/ consultado aos 12 de Maio de 

2022, pelas 20h20 min) 

 

 

Moçambique: "Legalização" de milícias divide opiniões:  O Ministério da Defesa de 

Moçambique pretende formalizar o grupo de milicianos designados por “força local”, que 

combate o terrorismo em Cabo Delgado. A medida é discutida em vários sectores, havendo 

quem olha para a situação como um mau precedente para o país. 

O grupo é integrado por antigos veteranos da luta de libertação nacional que foram mobilizados 

para defender as comunidades contra os insurgentes que desde 2017 aterrorizam a zona norte 

de Cabo Delgado. A mobilização surgiu há sensivelmente três anos, quando, de forma directa, 

e perante a ineficácia das Forças de Defesa e Segurança, em conter as incursões terroristas, a 

Associação dos Combatentes de Luta de Libertação Nacional (ACLLIN), pediu que lhes 

fossem entregues armas para proteger as comunidades. 

 

(Disponível em: https://www.voaportugues.com/a/mo%C3%A7ambique-

legaliza%C3%A7%C3%A3o-de-mil%C3%ADcias-divide-opini%C3%B5es-/6567398.html   

consultado a 11 de Maio de 2022, pelas 23:57) 

 

Cabo Delgado: Polícia anuncia degradação da insurgência e Estado Islâmico 

reivindica ataque: Polícia anuncia regresso de cerca de duas mil pessoas às suas áreas de 

residência A Polícia moçambicana em Cabo Delgado afirmou no início da semana continuar 
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a combater o grupo de insurgentes islâmicos em apenas dois redutos, nos distritos de 

Nangade e Macomia, entretanto, o Estado Islâmico reivindicou a morte de três militares num 

ataque ao quartel das Forças de Defesa e Segurança (FSD). Mais fragilizado, o grupo 

localmente conhecido por al-shaabab, continua activo e com ataques esporádicos nas aldeias 

dos distritos de Nangade e Macomia, praticamente mais para pilhagem de alimentos para o 

seu reabastecimento, disse Vicente Chicote, comandante provincial da Polícia da República 

de Moçambique (PRM) em Cabo Delgado. “Vamos continuar a empreender este tipo de 

esforços até a eliminação destes malfeitores que andam a aterrorizar a nossa população”, 

acrescentou Chicote. 

(Disponível em: https://www.voaportugues.com/a/cabo-delegado-pol%C3%ADcia-anuncia-

degrada%C3%A7%C3%A3o-da-insurg%C3%AAncia-e-estado-isl%C3%A2mico-reivindica-

ataque/6566488.html, consultado aos 11 de Maio de 2022) 

 

Niassa: Secretary of State says displaced persons have returned to areas of origin: 

The Secretary of State for Niassa province, in northern Mozambique, says that all those 

displaced by armed attacks in Mecula district, have already returned to their areas of origin, 

where they are living in a “calm environment”. “The entire displaced population [sheltering] 

in the district headquarters town of Mecula has already returned to their areas of origin and at 

the moment lives in a relatively calm environment,” Dinis Vilanculos said during a formal 

hand-over of vehicles to the Police of the Republic of Mozambique, Lusa reports.  

 Disponível em: https://www.dw.com/pt-002/niassa-secret%C3%A1rio-de-estado-diz-que-

deslocados-regressaram-%C3%A0s-zonas-de-origem/a-61779468    consultado a 12 de Maio 

de 2022, pelas 23:24 

 

Moçambique: A Guerra contra o terrorismo está quase ao fim: O comandante-geral da 

Polícia da República de Moçambique (PRM), Bernardino Rafael, fez esta sexta-feira (13.05) 

um ponto de situação sobre o combate contra grupos armados que aterrorizam distritos da 

província de Cabo Delgado, quando falava com um contingente militar do Ruanda, no Posto 

Administrativo de Chai, distrito de Macomia. "Não estamos a dizer que chegámos ao fim, mas 

está quase", declarou Rafael. O chefe máximo da polícia moçambicana avançou que já foram 

executadas 70% das operações militares planificadas contra os grupos armados que atuam na 
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província de Cabo Delgado, faltando concretizar 30%. "A guerra é mais dura, difícil, quando 

chega ao fim, quando está quase a chegar ao fim", enfatizou o comandante-geral da polícia. 

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

terrorismo-est%C3%A1-quase-a-chegar-ao-fim/a-61794671    consultado a 13 de Abril de 

2022, às 23:49 

 

FDS na reunião anti-terrorismo: UMA delegação das Forças de Defesa e Segurança (FDS), 

liderada pela ministra do Interior, Arsénia Massingue, participou ontem, em Marraquexe, 

Marrocos, na reunião cujo objectivo era a troca de experiência no combate ao terrorismo. 

Moçambique participou na Reunião Ministerial da Coligação Internacional Anti Daesh (ISIS) 

na qualidade de observador. Dereferir que o país tem enfrentado com sucesso grupos terroristas 

ligados ao ISIS, que desde 2017 atacam e saqueiam bens da população em alguns distritos da 

província de CaboDelgado. 

(Jornal Noticias, 12 de Maio de 2022, pag.8) 

 

 

Governo quer endurecer quadro legal de combate ao terrorismo: O Governo quer 

endurecer o quadro legal vigente no país, relativamente ao combate ao terrorismo e 

criminalidade organizada. Para o efeito, o parlamento aprovou esta quinta-feira, na 

generalidade, a proposta de revisão da lei referente a prevenção e combate ao branqueamento 

de capitais e financiamento ao terrorismo e financiamento a proliferação de armas de destruição 

em massa. Na fundamentação da Lei, a Ministra da Justiça Assuntos Constitucionais e 

Religiosos, explicou que a lei ora aprovada vai inibir e dificultar o uso do sistema financeiro e 

outros sectores de actividade económica para a criminalidade organizada e transnacional. O 

Presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais e de Legalidade, António Boene, disse, 

no seu parecer, que a presente lei vai permitir adequar o regime jurídico de prevenção e 

combate ao branqueamento de capitas, segundo os padrões normativos internacionais.  

(Disponível: https://www.rm.co.mz/index.php/component/k2/item/21611-governo-quer-

endurecer-quadro-legal-de-combate-ao-terrorismo.html, consultado aos 12 de Maio de 2022, 

19h40) 
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“Terroristas devem depor armas e se entregarem às autoridades”- Comandante-Geral 

da Polícia: O Comandante-Geral da Polícia da República de Moçambique convida os 

terroristas, que actuam em Cabo Delgado, a deporem as armas e se entregarem livremente às 

autoridades, visando a sua reintegração social. O convite de Bernardino Rafael foi feito, esta 

sexta-feira, num encontro que manteve com a população da sede distrital de Macomia, em Cabo 

Delgado, frisando que serão perdoados pelos crimes cometidos. “Aqueles são terroristas 

treinados, matam, queimam casas, estragam bens da população. Talvez porque os próprios 

líderes, os chefes lhes obrigam a fazer isso. Desistam disso ! Podem voltar também para casa ! 

Regressem e vão ser recebidos. Ninguém vai vos matar. As Forças de Defesa e Segurança não 

vão vos matar, apenas vamos entregar ao governo e este, condignamente, vai vos tratar como 

seres humanos, como filhos moçambicanos“ , disse. Alguns populares que intervieram no 

encontro, manifestaram a sua gratidão às Forças de Defesa e Segurança e tropas estrangeiras, 

pelo seu empenho no restabelecimento da paz e segurança, nas zonas afectadas pelos 

terroristas.  

(Disponível em: https://www.rm.co.mz/index.php/component/k2/item/21644-terroristas-

devem-depor-armas-e-se-entregarem-as-autoridades-comandante-geral-da-policia.html, 

consultado aos 13 de Maio de 2022, 22h11) 

 

Namaacha. Peregrinos clamam pelo fim do terrorismo em Cabo Delgado: Crentes da Igreja 

Católica na Arquidiocese de Maputo clamam pelo fim dos ataques terroristas em Cabo 

Delgado, visando a restauração da Paz efectiva no país. Reunidos em Peregrinação ao Santuário 

de Fátima, em Namaacha, província de Maputo, para a celebração dos 105 anos de aparição de 

Nossa Senhora de Fátima, em Portugal, alguns entrevistados pela Rádio Moçambique 

condenaram a actuação dos terroristas em Cabo Delgado. Acrescentaram que, nestas orações, 

colocam também diante de Deus a situação da Guerra na Rússia-Ucrânia. “É preciso que haja 

paz. Olhando para aquilo que está a acontecer na zona norte, deixa muito a desejar porque nós 

vivemos muito tempo em guerra: poucas vezes ficamos em paz e continuamos sempre com 

problemas. Penso que Deus olhe por nós para ver este povo a prosperar e a produzir e viver em 
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paz…..aqui estamos para rezar por Cabo delgado mas os nossos irmãos da Ucrânia estão neste 

momento desamparados, não têm sítio onde viver“, afirmaram alguns entrevistados. 

(Disponível em: https://www.rm.co.mz/index.php/component/k2/item/21659-namaacha-

peregrinos-clamam-pelo-fim-do-terrorismo-em-cabo-delgado.html, consultado aos 14 de 

Maio de 2022, 23h20) 

 

 

“Combate ao terrorismo a 30% de ser vencido “-Comandante-geral da Polícia: O 

Comandante-geral da Polícia da República de Moçambique (PRM) diz que o combate ao 

terrorismo, em Cabo Delgado, está a 30 por cento de ser vencido. Bernardino Rafael entende, 

entretanto, que, nesta fase, os desafios para o combate a este mal tendem a acentuar-se. São 

declarações feitas, esta sexta-feira, numa interacção com as Forças de Defesa e Segurança 

moçambicanas e ruandesas, no Teatro Operacional Norte. “Ainda falta 30%, não estamos a 

dizer que chegamos ao fim, mas está quase. Por isso, viemos encorajar os colegas para mais 

um avanço progressivo e a estratégias para o combate ao terrorismo no terreno. Parabéns 

colegas, muita força! O Conselho confia em vós para a reposição da ordem e segurança públicas 

na defesa da soberania nacional e integridade territorial. Acima de tudo, proteger as instituições 

do estado democraticamente eleitas neste país” , afirmou. Na ocasião, Bernardino Rafael 

anunciou a morte de 54 terroristas e a captura de outros 4, nas operações, em curso, em Cabo 

Delgado, nos últimos dois meses. No mesmo período, 195 pessoas, na sua maioria mulheres e 

crianças, fugiram das bases dos terroristas.  

(Disponível em: https://www.rm.co.mz/index.php/component/k2/item/21664-combate-ao-

terrorismo-a-30-de-ser-vencido-comandante-geral-da-policia.html, consultado aos 14 de Maio 

de 2022, 23h30) 

 

“Evitar focos de terrorismo e branqueamento de capitais através de cantinas 

rurais “-Ministro da Indústria e Comércio: O Governo está a desencadear acções para evitar 

focos de terrorismo e branqueamento de capitais, através de cantinas rurais. Os indícios destes 

actos através do pagamento de dinheiro ao vivo, ocorrem na comercialização de culturas de 
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rendimento como gergelim, tabaco e algodão. O facto foi revelado, em Tete, pelo Ministro da 

Indústria e Comércio no trabalho de monitoria da implementação do Plano Económico e Social 

naquela região do país. Para Silvino Moreno, é necessária a criação de mecanismo de controlo 

da circulação do dinheiro movimentado naquelas actividades comerciais através de circuitos 

instituídos legalmente. O Ministro fez saber igualmente que estão em curso, no país, acções 

para o controlo de operadores de várias áreas de actividades que desparecem sem deixar rasto 

e em algumas vezes, após o cometimento de crimes em comunidades, no país. 

(Disponível em: https://www.rm.co.mz/index.php/component/k2/item/21662-evitar-focos-de-

terrorismo-e-branqueamento-de-capitais-atraves-de-cantinas-rurais-ministro-da-industria-e-

comercio.html, consultado aos 14 e Maio de 2022, 23h30) 

 

 

 

 

 

 

Frelimo SG strengthens logistics of the local force fighting terrorism in Cabo Delgado: 

With a view to reinforcing the local force on the front line of the fight against terrorism in the 

north of Cabo Delgado province, Frelimo Secretary General Roque Silva delivered a donation 

of foodstuffs in Mueda, on Monday (09-05 ). The assistance comprised five tons of rice ( 200 

bags of 25 kg), two tons of butter beans, one ton of corn flour, 20 boxes of cooking oil, 15 bags 

of salt and 20 packages of sugar. The Frelimo secretary general said that the gesture aims to 

improve the logistical conditions of a fearless force that has been an example worldwide, 

because, even at an advanced age, they continue to fight for the preservation of independence 

and in defence of the homeland, transmitting to the spirited young people of the FDS their 

experience of the armed struggle and adapting it to the current challenge of combating 

terrorism.  

Disponivel em: https://clubofmozambique.com/news/frelimo-sg-strengthens-logistics-of-the-

local-force-fighting-terrorism-in-cabo-delgado-216765/ consultado aos 13 de Maio de 2022, 

pelas 21h07 min 
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Mozambique strengthens laws against money laundering and terrorist financing: 

The Assembly of the Republic of Mozambique yesterday generally approved amendments to 

the Law on Money Laundering and Terrorist Financing aimed at strengthening the regulatory 

framework for preventing and combating this type of crime. The modifications were approved 

by consensus among the three benches of parliament. In substantiating the need for the review, 

the Minister of Justice and Religious Affairs, Helena Kida, said that the changes aimed to 

prevent the financial system and economic institutions from being used for covert purposes. 

“Mozambique is cruelly and directly suffering a terrorist invasion,” Kida noted, referring to 

the attacks by armed groups in Cabo Delgado province, northern Mozambique. Kida added 

that the changes would also allow Mozambique to act quickly in implementing United Nations 

resolutions to freeze assets.  

Disponivel em: https://clubofmozambique.com/news/mozambique-strengthens-laws-against-

money-laundering-and-terrorist-financing-216767/ consultado aos 13 de Maio de 2022, pelas 

21h15 min 

 

 

Mozambique: Government issues ID cards to internally displaced persons – AIM: The 

Mozambican government, in cooperation with The European Union (EU), Germany and the 

International Organization for Migration (IOM), has started to register internally displaced 

citizens in the northern province of Cabo Delgado. Since October 2017, raids by jihadist 

terrorists in Cabo Delgado have left more than 800,000 people displaced from their homes. 

While fleeing from insecurity or natural disasters, thousands of people have lost their 

documentation. This situation poses a risk to already vulnerable migrants and internally 

displaced populations, exposing them to other challenges such as restricted freedom of 

movement, harassment, family separation, discrimination, gender-based violence, or risk of 

statelessness, as well as hindering their access to basic services.  
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Disponivel em: https://clubofmozambique.com/news/mozambique-government-issues-id-

cards-to-internally-displaced-persons-aim-216796/  consultado aos 13 de Maio de 2022, pelas 

21h22 min 

 

 

 

Mozambique Police Chief visits Rwanda Security Forces in Chai, speaks with over 800 

people from Macomia district – photos: The Police Commander of Republic of Mozambique, 

Inspector General of Police (IGP) Bernardino Rafael and District Administrator of Macomia 

District Mr. Tomas Badae accompanied by the Rwanda Security Forces leadership visited the 

Rwandan Security Forces Task Force at the Administrative Post of Chai on Friday, May 13, 

2022.  Read the full press  release about this visit, issued by the  Ministry of Defence of the 

Government of Rwanda, below. Today, Friday 13th May 2022, the Police Commander of 

Republic of Mozambique, Inspector General of Police (IGP) Bernardino Rafael and District 

Administrator of Macomia District Mr. Tomas Badae accompanied by the Rwanda Security 

Forces leadership visited the RSF Task Force at the Administrative Post of Chai.  

Disponivel em: https://clubofmozambique.com/news/mozambique-police-chief-visits-

rwanda-security-forces-in-chai-speaks-with-over-800-people-from-macomia-district-photos-

216841/ consultado aos 14 de Maio de 2022, pelas 20h02 min 

 

 

Liderança de Karim nunca condenou ataques em Cabo Delgado nem apoia vítimas: 

Conhecida pela sua filosofia filantrópica e promoção de valores como a paz,a Comunidade 

Mahometana sempre foi um actor activo na sociedade moçambicana, sendo parceiro do 

governo em várias vertentes. Contudo, segundo denunciam os 

membros da comunidade, de um tempo a esta parte a direcção distanciou-se dos de- 

sígnios da congregação. Um dos aspectos que mais deixa indignada a comunidade Mahometana 

em Moçambique é o facto de haver um silêncio profundo da direcção de Saleem Karim sobre 

1 

1 

https://cepcb.org.mz/category/conflict-weekly/
https://clubofmozambique.com/news/mozambique-government-issues-id-cards-to-internally-displaced-persons-aim-216796/
https://clubofmozambique.com/news/mozambique-government-issues-id-cards-to-internally-displaced-persons-aim-216796/
https://clubofmozambique.com/news/mozambique-police-chief-visits-rwanda-security-forces-in-chai-speaks-with-over-800-people-from-macomia-district-photos-216841/
https://clubofmozambique.com/news/mozambique-police-chief-visits-rwanda-security-forces-in-chai-speaks-with-over-800-people-from-macomia-district-photos-216841/
https://clubofmozambique.com/news/mozambique-police-chief-visits-rwanda-security-forces-in-chai-speaks-with-over-800-people-from-macomia-district-photos-216841/


RESUMO - CEPCB - Recolha Semanal sobre Violência em Moçambique, 08 a 14 de Maio 

de 2022, Número 26 

25 

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

o terrorismo em Cabo Delgado, que nunca apareceu publicamente a 

condenar os actos bárbaros protagonizados em nome do radicalismo islâmico. 

(Jornal Evidencias, 14 de Maio 2022, pag.5) 

 

 

PAZ 

A categoria PAZ apresentou 1 noticias num universo de 75 noticias.  

 

 

Moçambique: Base da guerrilha da Renamo encerrada no norte do país: O enviado 

pessoal do secretário-geral das Nações Unidas para Moçambique anunciou o encerramento de 

uma base da guerrilha da Renamo, principal partido da oposição, no norte do país, e a 

desmobilização de 281 combatentes. Mirko Manzoni explicou, em comunicado, que a base foi 

desativada no distrito de Cuamba, província do Niassa, no âmbito do processo de 

Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR) dos guerrilheiros da Resistência 

Nacional Moçambicana (Renamo). "Esta é a primeira base a ser encerrada em 2022 e a 12.ª no 

total, desde junho de 2020. Os preparativos para o encerramento desta base foram 

particularmente desafiantes, em grande parte devido às condições meteorológicas adversas que 

dificultaram o acesso à base", disse Manzoni, na nota. 

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

renamo-encerrada-no-norte-do-pa%C3%ADs/a-61798564     Consultado a 14 de Abril de 2022, 

às 18:38 

 

 

DIALOGO 

A categoria dialogo, não apresentou nunhuma noticias esta semana.  
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RECONCILIAÇÃO 

A categoria reconciliação apresentou 3 noticias, num universo de 75 noticias. Fontes noticiosas 

revelaram que o secretário de Estado da província de Cabo Delgado admitiu na sexta-feira 

atrasos no plano de reconstrução dos pontos afetados pelo conflito armado na província, no 

norte de Moçambique. Ainda sobre reconciliação, Conselho Nacional de Defesa e Segurança 

(CNDS) anunciou, hoje, que cessaram, definitivamente, as hostilidades militares na região 

centro do país. E também, a antiga base da Renamo, no distrito de Cuamba, província do 

Niassa, foi encerrada, esta sexta-feira, com a desmobilização de 281 ex-guerrilheiros. 

 

 

 

 

Mozambique: Reconstruction plans for Cabo Delgado behind schedule – government: 

The secretary of state of Cabo Delgado province on Friday admitted delays in the 

reconstruction plan of the points affected by the armed conflict in the province, in northern 

Mozambique. “In relation to the reconstruction plan, we are a little behind schedule, especially 

in the area of infrastructure reconstruction,” said António Supeia, speaking to the media in 

Cabo Delgado. The Cabo Delgado Reconstruction Plan, approved by the Mozambican Cabinet 

in September last year, is budgeted at 256 million euros and aims to respond to the destruction 

as well as the humanitarian crisis caused by armed attacks that broke out in the province in 

2017. According to the provincial secretary of state, the teams from different ministries that 

have been visiting the districts most affected by the armed conflict since September will speed 

up the work in the coming days.  

Disponivel: https://clubofmozambique.com/news/mozambique-reconstruction-plans-for-

cabo-delgado-behind-schedule-government-216225/ consultado aos 09 de Maio de 2022, pelas 

20h17 min 

 

Cessaram definitivamente ataques na região centro do país: O Conselho Nacional de 

Defesa e Segurança (CNDS) anunciou, hoje, que cessaram, definitivamente, as hostilidades 
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militares na região centro do país. “Sobre o Teatro Operacional Centro, o órgão notou com 

satisfação a cessação definitiva das hostilidades e a consolidação da paz, fruto da desarticulação 

da auto-proclamada Junta Militar da Renamo”, aponta uma nota da Presidência da República. 

Sendo assim, o órgão apelou às populações para intensificarem a vigilância nas suas 

comunidades, com vista a evitarem situações que possam pôr em causa a segurança e a ordem 

públicas naquela região que foi, durante anos, afectada por ataques militares.  

Disponivel em: https://www.opais.co.mz/cessaram-definitivamente-ataques-na-regiao-centro-

do-pais/ consultado aos 11 de Maio de 2022, pelas 21h14 min 

 

 

 

 

DDR. Encerrada base da Renamo em Cuamba, Niassa: A antiga base da Renamo, no 

distrito de Cuamba, província do Niassa, foi encerrada, esta sexta-feira, com a desmobilização 

de 281 ex-guerrilheiros. Trata-se da primeira base encerrada, este ano, completando, assim, 12 

bases da Renamo desactivadas, desde Junho de 2020. Em comunicado, o enviado Pessoal do 

Secretário-Geral da ONU e Presidente do Grupo de Contacto, Mirko Manzoni, louva o 

contínuo empenho do Presidente da República, Filipe Nyusi, e do Presidente da Renamo, 

Ossufo Momade, no processo de pacificação efectiva do país, através do processo de 

Desmobilização, Desarmamento e Reintegração (DDR). No documento, Mirko Manzoni 

assegura que as Nações Unidas vão continuar a apoiar Moçambique no caminho da 

reconciliação nacional. 

(Disponível em: https://www.rm.co.mz/index.php/component/k2/item/21646-ddr-encerrada-

base-da-renamo-em-cuamba-niassa.html, consultado aos 13 de Maio de 2022, 22h13)  
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VIOLÊNCIA POLICIAL 

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

 

Cabo Delgado. População contra má actuação de alguns elementos da Polícia, em 

Macomia: A população de Macomia, em Cabo Delgado, queixa-se de uma alegada má 

actuação de alguns elementos da Unidade de Intervenção Rápida, uma das forças especiais da 

Polícia da República de Moçambique, estacionada na vila sede distrital, no âmbito do 

restabelecimento da segurança, face ao terrorismo. Os cidadãos, que apresentaram a queixa ao 

Comandante-geral da PRM, apontaram agressões físicas e extorsão, como sendo alguns dos 

problemas. Depois de ouvir todas as preocupações apresentadas e tomar nota, Bernardino 

Rafael prometeu tomar medidas duras e sérias contra os prevaricadores. “Aquele que esteja 

desviar a missão de proteger e fazer mal população, este deves ser expulso e estar na casa dele 

porque ainda não está maduro para proteger a população. Vamos tomar medidas sérias, porque 

nós, eu pessoalmente gosto de ver a população orgulhosa perante a sua polícia, perante a sua 

força que lhe protege, mas as medidas vão ser tomadas e esta força vai mudar a forma de ser e 

de estar. Também vamos reorientar, porque as forças não podem estar na vila-sede, têm que 

estar onde tem o inimigo para ser combatido “, disse. 

 (Disponível em: https://www.rm.co.mz/index.php/component/k2/item/21658-cabo-delgado-

populacao-contra-ma-actuacao-de-alguns-elementos-da-policia-em-macomia.html, 

consultado aos 14 de Maio de 2022, 23h21) 

 

RENAMO contra "terror" policial nas eleições em Moçambique: .A Resistência Nacional 

Moçambicana apelou hoje à polícia para não criar "um ambiente de terror" nas autárquicas de 

11 de outubro de 2023, acusando a corporação de impedir "eleições livres, justas e 

transparentes". "Não queremos um ambiente de terror criado pela polícia nas próximas eleições 

", afirmou José Manteigas, porta-voz e deputado da RENAMO na Assembleia da República 

(AR), durante a sessão de perguntas das bancadas parlamentares ao Governo. "A paz que 
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estamos a criar não deve ser posta em causa por apetites, para, a todo o custo, [a FRELIMO] 

se perpetuar no poder", acrescentou. O porta-voz do principal partido da oposição acusou as 

forças policiais de terem uma postura "sanguinária" e demonstrarem "musculatura" contra 

membros dos partidos da oposição, visando gerar um clima propício à fraude eleitoral a favor 

da Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO), partido no poder. A atuação ilegal dos 

agentes de autoridade, prosseguiu, não se limita aos períodos eleitorais, porque é parte do 

padrão de conduta dos agentes.  "Um dos pressupostos do Estado de Direito é a liberdade de 

expressão e manifestação, que de forma clara e inquestionável foi retirada aos moçambicanos, 

sobretudo, desde 2015, o que representa a ditadura implantada pelo regime [da FRELIMO] 

desde 1975", afirmou José Manteigas.  

(Disponivel em: https://www.dw.com/pt-002/renamo-contra-terror-policial-nas-

elei%C3%A7%C3%B5es-em-mo%C3%A7ambique/a-61536885,  Consultado a 10 de Maio 

de 2022) 

CRIMINALIDADE 

A categoria de criminalidade apresentou nesta semana 27 noticias, num universo de 75 noticias 

colhidas. Os dados informactivos desta semana mostram que funcionários da Saúde foram 

expulsos e oito demitidos da função pública na província de Nampula por envolvimento em 

cobranças ilícitas. A Saúde na província de Nampula instaurou 40 processos contra 

funcionários do sector, na sequência de denúncias de cobranças ilícitas aos utentes das unidades 

sanitárias. Nesta senda, dois agentes da Polícia da República de Moçambique (PRM) na 

Zambézia estão detidos desde ontem, acusados no crime de tráfico e consumo de drogas. Alem 

destas notas informativas, duas quadrilhas chefiadas por agentes da Polícia da República de 

Moçambique (PRM), acabam de ser desmanteladas na província do Niassa. Das quadrilhas 

compostas por oito pessoas, que cometiam crimes na cidade de Lichinga e distrito de Muembe, 

foram detidas cinco, estando outras três a monte. Uma das agentes da Polícia assumiu o 

envolvimento na prática de crimes. 

  

 

Jovem de 29 anos em julgamento por roubo de 170 mil meticais: Na província de 

Inhambane, arrancou o julgamento de um jovem de 29 anos de idade, que é acusado de agressão 
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a uma família, onde apoderou-se de cerca de 170 mil meticais no Distrito de Zavala. O jovem 

é comerciante informal, na vila de Quissico, em Zavala, está na barra do tribunal acusado de 

ter roubado na residência vizinha. Segundo Despacho de pronúncia do Ministério Público o 

jovem convidou 5 pessoas para o acto, que estão em parte incerta, com recurso a paus entrou 

na residência e agrediu, tendo levado consigo o dinheiro. O crime ocorreu em Março de ano 

passado, nos arredores da Vila Municipal de Quissico. O jovem está indiciado de roubo 

agravado. O advogado do reu, em questões prévias diz que o seu cliente é inoncente, e afirma 

que no dia do incidente ele esteve em sua casa na companhia da sua família. 

(Jornal principal, Tv sucesso, 09 de Maio de 2022, 20h00) 

 

Taipo trial: Witnesses may be charged with perjury – AIM report: Judge Ivandra Uamusse 

of the Maputo City Court on Friday threatened to start proceedings for perjury against some 

witnesses in the case of the theft of 113 million meticais (about 1.8 million US dollars, at the 

current exchange rate) from the Labour Ministry’s Directorate of Migrant Labour (DTM) in 

2014-15. Eleven people are on trial in this case, including former Labour Minister Helena 

Taipo. While there is no obligation on suspects to tell the truth in criminal cases, the same is 

not true of witnesses who, if caught lying, may face perjury charges. On Friday morning, 

Uamusse repeatedly reminded one witness, Carla Muchuane, an accountant who had once 

worked in the DTM finance department, of her sworn duty to tell the truth.  

Disponivel em: https://clubofmozambique.com/news/taipo-trial-witnesses-may-be-charged-

with-perjury-aim-report-216204/ consultado aos 09 de Maio de 2022, pelas 20h10 min 

 

 

Onze funcionários de Saúde expulsos em Nampula: Onze funcionários da Saúde foram 

expulsos e oito demitidos da função pública na província de Nampula por envolvimento em 

cobranças ilícitas. O Hospital Central de Nampula (HCN) registou o maior número de 

denúncias que resultaram nessa decisão. A Saúde na província de Nampula instaurou 40 

processos contra funcionários do sector, na sequência de denúncias de cobranças ilícitas aos 

utentes das unidades sanitárias. Os processos em causa dizem respeito aos primeiros três meses 

deste ano e já houve desfecho. 

Em conferência de imprensa conjunta, a médica Munira Abdou, directora dos Serviços 

Provinciais dos Assuntos Sociais em Nampula, deu a entender que a área que dirige está a 

distanciar-se dos funcionários com condutas desviantes, pelo que, depois de uma investigação 

aturada e com factos comprovativos, foram tomadas medidas que vão de leves a graves. “Estes 
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oito e onze foram mesmo demitidos e expulsos. Para dizer que já não fazem parte. Temos 

enfermeiros, administrativos e seguranças que estão dentro deste número.” O HCN lidera a 

lista de cobranças ilícitas, por isso é onde houve maior número de expulsões. “Para além da 

maternidade, temos o Banco de Sangue onde temos informação de venda de sangue, mas 

também temos acompanhado a nível do Banco de Socorro no nosso hospital e temos outro 

lugar que temos que trabalhar com mais cuidado, que é o serviço de raio-X”, detalhou Cachimo 

Mulina, director do HCN, donde 10 funcionários foram expulsos. 

Disponível em: https://www.opais.co.mz/expulsos-11-funcionarios-da-saude-em-nampula-

por-cobrancas-ilicitas/, consultado no dia 09 de Maio, às 23h00 

 

Desviado mais de um milhão de meticais em Inhambane: Funcionários do GIZ, uma 

entidade alemã especializada em projectos de cooperação técnica e de desenvolvimento 

sustentável, e da Direcção Provincial de Educação e Desenvolvimento Humano (DPEDH), em 

Inhambane, estão envolvidos num esquema de desvio de 1.098.167,03 MT (um milhão, 

noventa e oito mil, cento e sessenta e sete meticais e três centavos). Para camuflar a falcatrua, 

os mesmos adjudicaram a uma empresa da sua “inteira confiança” as obras de construção de 

um sanitário de quase dois metros de comprimento e um metro de largura. O escândalo deu-se, 

concretamente, no distrito de Panda. 

(Dossiers & factos, 09 de Abril de 2022, pag.6) 

 

Cerco apertado contra corruptos em Sofala: Depois de denúncias de esquemas de corrução 

a nível do Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia da Beira, em Sofala, 

envolvendo funcionários do Departamento de Recursos Humanos, supostamente mergulhados 

na venda de vagas, no âmbito da contratação de professores, Stela Zeca, Secretária de Estado 

na província, fez na última sexta-feira uma visita-relâmpago àquele sector,como objectivo de 

aferir a veracidade dos factos. No local, instruiu a direção da instituição a colaborar na 

descoberta da verdade material para a responsabilização dos funcionários visados, caso se 

confirme o seu envolvimento no alegado esquema de corrupção. 
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(JORNAL PUBLICO:  09 de Abril de 2022, pag.11) 

 

Detidos polícias por tráfico e consumo de drogas: Dois agentes da Polícia da República de 

Moçambique (PRM) na Zambézia estão detidos desde ontem, acusados no crime de tráfico e 

consumo de drogas. A informação foi confirmada hoje pelo Comandante da PRM na Zambézia, 

Aquilasse Manda, que falava por ocasião dos 46 anos da corporação. Manda disse que o caso 

já está no Ministério Público e os visados serão responsabilizados. Abordado pela imprensa 

sobre as estratégias de combate à corporação, Manda disse que o trabalho de purificação iniciou 

há vários anos. Descreve os actos cometidos pelos envolvidos como sendo um comportamento 

individual e não da corporação. 

Disponível em: https://www.jornalnoticias.co.mz/nacional/detidos-policias-por-trafico-e-

consumo-de-drogas/, consultado no dia 10 de Maio, às 10h00. 

 

Cobranças ilícitas nas maternidades -Enfermeiras enfrentam processos disciplinares: 

PELO menos cinco profissionais de saúde materno -infantil, afectos a várias unidades 

hospitalares, em 

Nampula, enfrentam processos disciplinares, indiciados de cobranças ilícitas nas maternidades. 

A supervisora provincial de saúde materno-infantil nos Serviços Provinciais de Saúde, 

Rosimere Bange, disse no Dia da Enfermeira de Saúde Materno-Infantil, a 5 de Maio, que os 

processos instaurados são fruto de denúncias das parturientes e do público em geral. 

Reconheceu que as cobranças ilícitas, que configuram corrupção, são um mal que mancha os 

profissionais e o Ministério da Saúde, em particular. Sustentou que a enfermeira de saúde 

materno-infantil exerce uma profissão nobre, pelo que não deve enveredar por este tipo de 

práticas. 

(jornal Noticias, 10 de Maio de 2022, pag.6) 

 

 

Mozambique: Two gangs allegedly led by PRM agents dismantled in Niassa: Two criminal 

gangs, thought to be behind crimes in Lichinga city and Muembe district and allegedly led by 
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agents of the Police of the Republic of Mozambique (PRM), have been neutralised in Niassa 

province. The gangs between them comprised eight members, five of whom have been arrested, 

with the other three currently at large. One of the police officers arrested confessed to being 

involved in criminal activity. “I was involved in a robbery in Muembe. They used machetes, I 

only passed on information, telling them that ‘Here they have someone who has money, [in] 

Muembe district.’ she said. The head of public relations at the Provincial PRM Command in 

Niassa, Alves Mathe, said that various goods had been recovered from the hands of the 

detainees.  

Disponivel em: https://clubofmozambique.com/news/mozambique-two-gangs-allegedly-led-

by-prm-agents-dismantled-in-niassa-216697/ consultado aos 12 de Maio de 2022, pelas 20h13 

min 

 

 

 

 

EDM perde mais de 700milhoes de meticais durante três meses: o facto foi ontem revelado 

a imprensa na Beira, pelo director regional centro daquela empresapublica, Belmiro Mates, no 

âmbito da reunião que juntou todas as delegações, com objectivo de avaliar o estagio das 

operações e aprimorar estratégias que visam estancar o mal que cria prejuízos enormes a EDM, 

bem como aos consumidores, que acabam ficando as escuras ou recebendo energia de fraca 

qualidade. Ele explicou que so na provincia deTete as perdas representam 40 por cento, contra 

com 26 por cento de sofala e 13 por cento da zambezia . Belmiro Mateus revelou que apesar 

de nos últimos tempos registar-se uma relativa redução de casos de vandalização das infra-

estruturas eletricas, gracas ao trabalho da instituição e autoridades locais, a problemática não 

deixa de constituir preocupação para a firma. 

(Diário de Moçambique, 10 de Maio de 2022, pag.4) 
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Zambézia: Registo de casos de corrupção não para de aumentar. O Gabinete Provincial de 

Combate à Corrupção regista cada vez mais processos desde a sua instalação, em novembro do 

ano passado. Os funcionários do setor público são os mais envolvidos em casos de corrupção.A 

instalação do gabinete de apoio a corrupção na função publica ocorreu há seis meses com o 

intuito de ajudar a reduzir os casos em Moçambique, mas tal não tem acontecido. Entre os 

envolvidos estão funcionários públicos dos setores da educação e saúde, autoridades policiais 

e autoridades tributárias. "Há muitos processos na província, 63 já é um número bem 

considerável. Temos processos que se referem à corrupção no setor público. Veja só que só 

temos dois processos no setor privado, o que significa que 61 se reputa à corrupção no setor 

público", explica o porta-voz do gabinete, Edson Henriques. O historiador Bruno Mediante 

associa o aumento de processos de corrupção à maior participação da população na denúncia 

destes casos. "Não tínhamos aqui um organismo específico para tratar desta matéria.  Assim 

que entrou em funcionamento, ficou mais fácil para aqueles que têm alguma coisa a denunciar. 

Já não precisam de fazer muito esforço para fazer chegar a sua denúncia, diferentemente de 

quando a província da Zambézia era atendida pelo órgão responsável na província de 

Nampula", diz. Para o analista político Ricardo Raboco, a erradicação da corrupção depende 

essencialmente da vontade política. "A qualidade de atendimento nas instituições públicas caiu 

de sobremaneira por causa da corrupção. Enquanto não houver vontade política de se combater 

a corrupção, a corrupção vai continuar a ser mais magistral que os próprios edifícios", sublinha.  

(Disponivel em: https://www.dw.com/pt-002/zamb%C3%A9zia-registo-de-casos-de-

corrup%C3%A7%C3%A3o-n%C3%A3o-para-de-aumentar/a-61737756 , consultado em 10 

de Maio de 2022, pelas 21:49) 

 

 

Detidos três cidadãos por tráfico de droga na Beira: Três cidadãos nacionais estão a contas 

com o Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC), indiciados na prática do crime 

de tráfico de drogas. Os mesmos foram detidos em flagrante na posse de diferentes quantidades 

de soruma nas cidades da Beira e Dondo. A primeira quantidade do estupefaciente, 

correspondente a 440 gramas,foi aprendida no dia 4 do mês em curso na casa de um dos 

acusados, de 38 anos de idade, residente no bairro do Macurungo. Os outros 29 gramas, 

estavam na posse de uma cidadã de 43 anos, natural da província de Tete e residente no bairro 

da Munhava. Já a última droga, em quantidade de 15.181 quilogramas, estava no interior de 
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um saco,na residência de um outro indivíduo de 35 anos de idade, natural da cidade da Beira. 

Este último, segundo o SERNIC, recebia o produto do namorado da referida mulher. 

( Diário de Moçambique, 10 de Maio de 2022, pag.4) 

 

 

Moradores querem um posto policial: Devido ao aumento os moradores de Muabvi pedem 

a instalação de um   posto policial. Segundo Luisa Jose, um posto ou uma esquadra da policia 

no bairro aliviaria o sofrimento dos moradores. Disse que Muabvi tem sido apoiado pelos 

agentes da 9 esquadra nalgumas vezes mas o efetivo que se desloca não tem sido do bairro. 

Luisa Jose afirmou ainda que esta subunidade policial não tem viatura e quando solicitada 

chega tarde. Saide Ezequiel apontou que o bairro tem sido ajudado pela polícia comunitária, 

mas os dos agentes da PRM. De acordo co Ezequiel, pautado pela sensibilização e quando 

intercetam malfeitores encaminha-o as autoridades competentes. Mas explicou, noutros casos 

quando os criminosos estão munidos de armas fica difícil a polícia comunitária enfrenta-los. 

(Jornal Noticias, 11 de maio de 2022, pag.5) 

 

 

Julgamento de Taipo: Ministério Público exige pena máxima – Relatório AIM: O 

Ministério Público pediu a pena máxima de prisão para a ex-ministra do Trabalho Helena 

Taipo, e outros dez acusados de roubar 113 milhões de meticais (1,8 milhões de dólares norte-

americanos, à taxa de câmbio atual) da Direção Nacional do Trabalho (DTM) do Ministério do 

Trabalho em 2014/15. Apresentando os seus argumentos finais na terça-feira ao Tribunal Da 

Cidade de Maputo, a acusação exigiu ainda que os arguidos pagassem na totalidade o dinheiro 

roubado. Os outros principais arguidos incluem a ex-diretora nacional do Trabalho Migrante, 

Anastácia Zitha; o antigo diretor do Sector Financeiro da DTM, José Mondlane; e o ex-

Coordenador de Projetos de Reinserção Social para Antigos Mineiros e seus Dependentes, 

Pedro Taimo. 

Disponivel em: https://clubofmozambique.com/news/taipo-trial-prosecution-demands-

maximum-sentence-aim-report-216665/ consultado aos 11 de Maio de 2022, pelas 

20h08 min 
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Detidos indivíduos que agrediram agente da PRM e roubaram arma e dinheiro: Dois dos 

cinco indivíduos que agrediram um agente da PRM e apoderaram-se da sua arma, do tipo 

AKM, no passado dia 1 deste mês, e roubaram cerca de três milhões de Meticais numa fábrica 

de chinelos na Beira, de um investidor chinês, foram detidos pela corporação. Os dois 

confessaram o crime, mas um deles negou a sua participação na agressão e roubo da arma. Dois 

dos seis integrantes do grupo pertencem a uma agência de segurança privada, aliás eles estavam 

em serviço no dia do assalto. Os dois suspeitos foram detidos no passado fim-de-semana. Um 

deles confessou o crime e contou que o assalto começou a ser orquestrado cerca de 10 dias 

antes quando o mesmo entrou em contacto com o seu primo, o outro detido, e com quem vivia, 

para encontrar os assaltantes, através de um amigo que se encontrava supostamente numa 

cadeia em Maputo.  

Disponivel em: https://www.opais.co.mz/detidos-individuos-que-agrediram-agente-da-prm-e-

roubaram-arma-e-dinheiro/ consultado aos 11 de Maio de 2022, pelas 20h40 min 

 

Desmanteladas 2 quadrilhas chefiadas por agentes da PRM no Niassa: Duas quadrilhas 

chefiadas por agentes da Polícia da República de Moçambique (PRM), acabam de ser 

desmanteladas na província do Niassa. Das quadrilhas compostas por oito pessoas, que 

cometiam crimes na cidade de Lichinga e distrito de Muembe, foram detidas cinco, estando 

outras três a monte. Uma das agentes da Polícia assumiu o envolvimento na prática de crimes. 

“Estou envolvida de um assalto que aconteceu em Muembe. Eles usaram catanas, eu só dei 

comunicação dizendo que aqui tem alguém que tem dinheiro, distrito de Muembe”, disse. O 

Chefe das Relações Públicas no Comando provincial da PRM, em Niassa, Alves Mathe, disse 

que nas mãos dos malfeitores foram recuperados vários bens. “O que mais nos apoquenta é o 

envolvimento de dois nossos colegas membros da PRM. Posso afirmar aqui e categoricamente, 

que esses indivíduos terão uma punição severa e exemplar. Além dos roubos sucessivos que 

eles cometerem, correm, contra esses indivíduos, processos disciplinares e criminais, em 

simultâneo ”, disse. 
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(Disponível em: https://www.rm.co.mz/index.php/component/k2/item/21601-desmanteladas-

2-quadrilhas-chefiadas-por-agentes-da-prm-no-niassa.html, consultado aos 12 de Maio de 

2022, 08h43) 

 

 

PRM prende malfeitores em Muembe: um grupo de cinco indivíduos, entre os quais uma 

agente da Polícia da República de Moçambique (PRM) no Niassa, f oi detido depois de assaltar 

três residências na sede distrital de Muembe, onde saquearam um montante estimado em 165 

mil meticais. Informações da corporação indicam que cabia a agente da PRM, o papel de 

monitorar os movimentos que as vítimas, por sinal comerciantes locais, faziam quando em 

posse de valores monetários destinados a deposito em Lichinga, uma vez que Muembe não 

possui um banco. Depois de obter as informações necessárias,a polícia transmitia aos restantes 

membros da quadrilha que juntos desenhavam e executavam os planos de assalto. Presume-se 

que seja a mesma agente que este ano orquestrou um assalto à sua própria residência, onde a 

quadrilha furtou 20 mil meticais pertencentes ao seu esposo. 

(Jornal Noticias, 12 de Maio de 2022, pag.2) 

 

Detido homem acusado de fraude electrónica:  um indivíduo encontra-se detido, desde 

segunda-feira, n1.ª Esquadra da PRM, sita na baixa da cidade, indiciado da prática dos crimes 

de fraude electrónica e posse de documentação falsa, que resultou na retirada de 620 mil 

meticais numa agência bancária localizada na capital do país. O suspeito foi preso quando 

tentava levantar mais de 200 mil meticais, mas refuta as alegações justificando que estava a 

abrir uma conta bancária para receber dinheiro a fim de comprar uma viatura. “Na verdade, eu 

fui usado pelo Mauro (genro), que me pediu a conta para receber dinheiro para comprar um 

carro”, disse. O suspeito disse ainda que, ao receber o valor, teria uma comissão de 20 mil 

meticais. O porta-voz da PRM na cidade de Maputo, Leonel Muchina, referiu que suspeita 

haver o envolvimento de alguns agentes bancários que fornecem dados a redes criminosas. 

“Estas informações ó podem ser fornecidas por funcionários do banco aos bandidos que forjam 

documentos que permitem o lev anta-mento do dinheiro”, explicou. 

1 

1 

https://cepcb.org.mz/category/conflict-weekly/
https://www.rm.co.mz/index.php/component/k2/item/21601-desmanteladas-2-quadrilhas-chefiadas-por-agentes-da-prm-no-niassa.html
https://www.rm.co.mz/index.php/component/k2/item/21601-desmanteladas-2-quadrilhas-chefiadas-por-agentes-da-prm-no-niassa.html


RESUMO - CEPCB - Recolha Semanal sobre Violência em Moçambique, 08 a 14 de Maio 

de 2022, Número 26 

38 

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

( Jornal Noticias, 12 de Maio de 2022, pag.3) 

 

Tentativa de suborno à PT resulta na detenção de sete automobilistas: Sete automobilistas 

estão desde a semana passada a contas com as autoridades policiais na província de Gaza, 

indiciados do crime de suborno a agentes reguladores de trânsito. Os indiciados, na sua maioria 

condutores de transportes semi-colectivos de passageiros, terão, alegadamente, tentado 

subornar agentes da Polícia de Trânsito com valores monetários, supostamente para escaparem 

das multas, na sequência das irregularidades cométidas durante a condução. O facto foi dado a 

conhecer ontem, na cidade de Xai-Xai, pelo chefe do departamento de relaões públicas no 

Comando Pro - 

vincial da Polícia da República de Moçambique em Gaza, Carlos Macuácua, o qual garantiu 

que 

contra os sete cidadãos detidos já foram lavrados os respectivos autos e encaminhados aos 

órgãos da Justiça com vista a sua responsabilização, pelo crime de corrupção activa. 

(DIÁRIO DE MOÇAMBIQUE, 12 DE MAIO DE 2022, pag.4) 

 

Dívidas ocultas: Arquivado processo da Ordem dos Advogados de Moçambique contra 

juiz: Ordem dos Advogados de Moçambique acusou o juiz de "tirano" quando expulsou dois 

advogados da sala e audiências O Conselho Superior de Magistratura Judicial (CSMJ) arquivou 

o processo contra Efigénio José Baptista, o juiz que julga o caso das “dívidas ocultas”, movido 

pela pela Ordem dos Advogados de Moçambique (OAM). O processo contra Baptista foi 

apresentado em Fevereiro depois do juiz ter expulso da tenda da cadeia da Machava, onde 

decorreu o julgamento, os advogados Salvador Nkamate e Jaime Sunda, após 

desentendimentos com os mesmos. 

(Disponível em: https://www.voaportugues.com/a/d%C3%ADvidas-ocultas-arquivado-

processo-da-ordem-dos-advogados-de-mo%C3%A7ambique-contra-juiz-/6568637.html, 

consultado aos 12 de Maio de 2022) 
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Gaza. Apreendidas em Bilene mais de 8.500 garrafas de bebidas alcoólicas 

contrabandeadas: A Autoridade Tributária de Moçambique, em Gaza, apreendeu, esta quinta-

feira, no distrito de Bilene, mais de oito mil e quinhentas garrafas de bebidas alcoólicas 

contrabandeadas. As referidas bebidas, avaliadas em cerca de cinco milhões de meticais,  foram 

recolhidas no armazém de uma empresa, na Vila municipal da Macia. A directora das 

Alfândegas, em Gaza, Lúcia Bacar, disse que a apreensão destas bebidas resulta do trabalho 

intenso levado a cabo pela instituição em toda província. O representante da empresa onde 

foram apreendidas as referidas bebidas, na vila da Macia, Sérgio Joaquim, admite que a 

mercadoria foi contrabandeada.  

(Disponível em: https://www.rm.co.mz/index.php/component/k2/item/21635-gaza-

apreendidas-em-bilene-mais-de-8-500-garrafas-de-bebidas-alcoolicas-contrabandeadas.html, 

consultado aos 13 de Maio de 2022, 14h59) 

 

PRM recupera AK47 arrancada ao agente agredido na Munhava: comandante da PRM 

em sofala, Joaquim Sive revelou ontem que a corrupção acaba de recuperar a arma de fogo do 

tipo AK47, arrancada domingo passado ao agente da corporação agredido com gravidade com 

cinco assaltantes a mão armada, durante o assalto ocorrido na fábrica de chinelos, na Munhava, 

cidade da Beira. A incursão dos meliantes culminou igualmente no roubo de três milhões de 

meticais. O reaparecimento da arma ocorre um dia apos a polícia ter apresentado na Beira, dois 

dos cinco bandidos neutralizados pela corporação, sendo que um dele é vigilante da empresa 

de segurança privada, de nome Gaspar Vicente, 26 anos. O outro, sem histórico, foi identificado 

apenas por Benedito Esteves, de 38. 

(Diario de Mocambique, 13 de Maio 2022, pag.3) & (Jornal Noticias, 13 de Maio de  2022, 

Pag.5) 

 

Matou o marido com recurso a uma chave francesa: uma mulher de 39 anos esta sob 

custodia policial desde quarta-feira na 11ª esquadra da PRM, no boquico acusada de matar 

esposo com recurso a uma francesa e esconder o corpo no sanitário. O crime ocorreu esta 

semana, na sequência de desentendimentos entre o casal. A indiciada foi detida três dias depois, 
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devido a intervenção dos vizinhos, incomodados pelo cheiro nauseabundo. A denunciada 

confessa o crime, afirmando que agrediu o companheiro sem a intenção de mata-lo. A porta 

voz da PRM na província de Maputo, Carminia Leite, confirma a detenção e referiu que neste 

momento o serviço de investigação crimial (SERNIC) já foi a casa do casal para fazer os 

exames e remoção do corpo para a morgue. 

(Jornal Noticias, 14 de Maio, pag.3) 

 

Delinquência juvenil preocupa PRM: comandante da polícia da Republica de Moçambique 

(PRM) na cidade de Maputo, Fabiao Nhancololo reconheceu a necessidade de reforço da 

ligação entre a policia e a juventude, como forma de reduzir o seu envolvimento em crimes. 

Falando ontem na Escola secundaria Francisco Manyanga numa palestra sobre delinquência 

juvenil, evento inserido nas comemorações do 47 aniversario da PRM disse que a maior parte 

dos crimes envolve jovens que consomem e vendem drogas. Só no ano de 2021 a PRM 

desativou cerca de 164 focos de venda de drogas e foram detidos cerca de 264 indivíduos 

indicou Nhancololo apontou também que no primeiro trimestre deste ano foram desativados 

30 focos de venda de drogas e detidos 101 indivíduos, 80 por cento dos quais jovens. 

(Jornal Noticias, 14 de Maio, pag.3) 

 

No período em analise (07-13 de Maio), foram registados 88 delitos, contra 90 do igual 

período do ano transacto, que indica uma redução em 02 casos. O desempenho policial situou-

se em 88%, merce do esclarecimento de 77 dos 88 crimes registados, contra 88% da 

operatividade policial obtida em igual período comparativo de 2021. 

(Comunicado de Imprensa, PRM, 07-13 de Maio de 2022) 

 

 

No dia 11.05.2022, cerca das 21h45 no entroncamento entre EN-12 e EN-105, a PRM 

interpelou uma viatura de marca Nissan, modelo NP200 Champion, com chapa de inscrição 

AII 388-MP, pertencente ao nacional Ch. Amade, proveniente da Ilha de Moçambique, o qual 

desobedeceu o sinal de paragem, e, durante a perseguição, o motorista abandonou a viatura na 
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localidade de Capira, levando consigo a chave, tendo sido removida para o comando Distrital 

da PRM-Monapo. Da averiguação feita, constatou-se que a mesma transportava 425kg de 

droga, (cocaína) em embalagens de 30kg. 

Durante a averiguação, compareceu naquele Comando, por volta das 02h00, o nacional A. I. 

Nhorooro, 35 anos de idade, ora detido, por corrupção activa aos membros da PRM no valor 

de 200.5000,00Mt para recuperar a droga. Em conexão com o caso, a PRM apreendeu 02 

viaturas e marcas Nissan e Toyota Harrier, AAG 029 CA, 03 chaves de viaturas, 03 telemóveis, 

200.500,00Mt em numerário e 425kg de droga. 

(Comunicado de Imprensa, PRM, 07-13 de Maio de 2022) 

 

 

Em Inhambane: Rede Mulher Policia, nesta mesma Unidade Policial, na área de 

jurisdição da 2ª Esquadra da PRM-Cidade de Inhambane, foi neutralizada, durante a 

semana finda, uma quadrilha composta por quatro indivíduos indiciados que se dedicavam ao 

crime de roubo em residências. Trata-se de indivíduos com idades compreendidas entre 18 e 

35 anos, destes, 02 eram pedreiros numa obra residencial no bairro Muéle-1, que, se 

aproveitando da ausência dos proprietários da mesma, roubaram 21 varrões, 01 rebarbadeira, 

um computador de mesa e uma máquina impressora. A detenção dos indiciados e a apreensão 

dos bens 08 foi possível graças a pronta denúncia dos proprietários à Polícia que logo em 

coordenação com outras forças acenou linhas operativas e efectuou diligencias que culminaram 

com o encarceramento destes indivíduos. Os indivíduos confessaram o crime e referiram que 

pretendiam vender os bens no mercado da cidade da Maxixe. “Queríamos vender e já tínhamos 

apanhado um cliente na Maxixe que queria comprar o computador por 2000,00MT”, disse um 

dos integrantes do grupo. A Polícia em Inhambane apela a população a reforçar as medidas de 

segurança nas suas residências e a reportar prontamente a subunidade policial mais próxima, 

os crimes que possam se registar nas comunidades. 

(Jornal Semanário do Agente, edição 271, quarta-feira, 11 de Maio de 2022, pag.8) 

 

 

 

Há escolas ainda sem aulas em ManicaMunicípio em braerro com comerciantes na KaTembe 
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VIOLÊNCIA ESTRUTURAL 

O grupo da Violência Estrutural apresentou nesta semana 4 notícias, num universo de 36. 

VIOLÊNCIA SOCIAL 

A categoria Violencia Social registou duas noticias nesta semana.   

 

Child labour: The boys working as porters at Nampula markets – Ikweli: The use of 

children to carry and load products in the city of Nampula is increasingly worrying, and 

represents a chilling and reprehensible violation of children’s rights. The children, mostly aged 

between 10 and 15, are scattered among the various markets in northern Mozambique’s largest 

urban centre, and whenever a customer arrives they run after them, asking for a ‘biscate’ [odd 

job]. The Ikweli reporting team spoke to some of the minors who work at the markets. They 

said that they see it as the only way to earn a living for themselves and, in certain cases, even 

for their families. Fifteen-year-old Aires Pedro lives in the Mutauanha neighbourhood and has 

been going to the Waresta wholesale market for more than five years, often skipping school to 

work loading various products. Aires attends the 5th grade at the Mutauanha EPC, but can earn 

150.00 meticais a day working at the market.  

Disponivel em: https://clubofmozambique.com/news/child-labour-the-boys-working-as-

porters-at-nampula-markets-ikweli-216457/ consultado aos 10 de Maio de 2022, pelas 20h12 

min 

 

 

Violação dos Direitos Humanos: Raimundo Faduco, que é delegado provincial do 

Movimento Democrático de Moçambique (MDM), em Inhambane, classifica a situação como 

preocupante e diz que viola, de forma clara, os direitos humanos. Faduco diz que é chegado o 

momento de quem é de direito pôr a mão na consciência e procurar formas de resolver o 
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problema, sem, no entanto, colocar em risco a saúde dos vendedores que ali exercem a sua 

atividade comercial. 

"- O povo não merece passar por aquele tipo de sofrimento, queremos convidar o Governo para 

que, antes de tomar decisões sobre estas matérias, primeiro crie condições mínimas para que 

os vendedores estejam bem confortáveis". 

(Dossiers económico, 14 de maio de 2022, pag.9) 

 

VIOLÊNCIA BASEADA NO GÉNERO 

A categoria violência baseada no género apresentou nessa semana duas noticias.  

 

Mudanças climáticas agravam violência baseada no género: presidente do Fórum Mulher, 

Nzira De Deus, disse que as alterações climáticas têm contribuído muito para agravar a 

violência baseada no género,visto que em confinamento as vítimas não têm acesso aos serviços 

de acompanhamento da acção social. Ela fez estas declarações recentemente em Maputo, 

durante o café feminista realizado sob o lema “violência baseada no género em contexto de 

crise climática”, tendo explicado que a violência baseada no género, constitui um desafio para 

o país, tendo em conta que o registo aponta maior número de casos 

diariamente. “As variações climáticas, a violência baseada no género e doméstica são fatores 

interligados que assolam a sociedade e merecem atenção das entidades competentes para sua 

mitigação por serem problemas sociais que afecta maioritariamente às mulheres”. 

(Diário de Moçambique, 10 de Maio de 2022, pag.2) 

 

Marido esfaqueia esposa por beber com vizinhos: um jovem de 29 anos de idade que movido 

por ciúmes feriu gravemente a sua esposa a facada, no distrito de Machanga sofala, porque 

alegadamente estava a consumir bebida tradicional denominada “Sura”nna companhia de três 

jovens na vizinhança durante a madrugada. O nosso jornal apurou ontem junto da PRM, 

durante o nosso o balanco das ocorrências policiais das últimas 72 horas, que se trata de Ricardo 
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Barage. O caso ocorreu por volta das 2:30 horas da sexta-feira passada no bairro de Mavinga. 

Segundo contou o porta voz da corporação deste ponto do pais, Dércio 

 Chacate vítima, cujo nome não revelou contraiu ferimentos, quando Borage se dirigiu a 

residência de sua vizinha munido de uma faca encontrou a mulher enquanto babia na 

companhia de três vizinhos, o que resultou na agressão. Apos o acontecimento, a mulher, de 

25 anos de idade, foi socorrida ao hospital local onde se encontra a receber cuidados médicos. 

(Diário de Moçambique, 10 de Maio de 2022, pag.4) 

 

 

 

CRIMES RITUAIS 

A categoria crimes rituais não apresentou nessa semana nenhuma noticias.  

 

VIOLÊNCIA RODOVIÁRIA 

A categoria Violencia rodoviária apresentou 4 noticias nessa semana. As fontes noticiosas 

mostratraram que, o Tribunal Judicial da Cidade de Nampula iniciou o julgamento de um 

funcionário do Município de Nampula que, em Abril do ano passado, atropelou mortalmente 

um adolescente e não prestou socorro à vítima. Outro autocarro de passageiros incendiou-se, 

desta vez em Vila do Save, província de Inhambane. O autocarro citylink, que deixou a cidade 

de Maputo com destino à Beira, na província de Sofala transportava 50 passageiros na altura 

do acidente. 

 

 

Motorista do Município de Nampula em julgamento: O Tribunal Judicial da Cidade de 

Nampula iniciou o julgamento de um funcionário do Município de Nampula que, em Abril do 

ano passado, atropelou mortalmente um adolescente e não prestou socorro à vítima. Lopes da 

Silva perdeu o filho mais velho em Abril do ano passado, vítima de um acidente de viação. O 
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veículo envolvido no sinistro é um camião de recolha de resíduos sólidos do Conselho 

Municipal da Cidade de Nampula, cujo motorista não terá prestado socorro ao sinistrado, nem 

a edilidade se aproximou à família do finado, o que causou choque e indignação.  

Disponivel em: https://www.opais.co.mz/motorista-do-municipio-de-nampula-em-

julgamento/ consultado aos 11 de Maio de 2022, pelas 22h14 min 

 

 

Maputo-Beira bus catches fire in Save, Inhambane – Watch: Another passenger bus caught 

fire yesterday, this time in Vila do Save, Inhambane province. The Citylink bus, which left 

Maputo city bound Beira, Sofala province, was carrying 50 passengers at the time of the 

accident. Seven of these suffered minor injuries. Information sent to Jornal Caderno from Save 

indicates that the passengers were accommodated in a school overnight. Yesterday, an 

electrical short circuit was indicated as the cause of the fire.  

Disponivel em: https://clubofmozambique.com/news/maputo-beira-bus-catches-fire-in-save-

inhambane-watch-216771/ consultado aos 13 de Maio de 2022, pelas 20h52 min 

 

 

Acidentes de viação matam 18 pessoas: Pelo menos 18 pessoas morreram e outras 17 

contraíram ferimentos graves, em consequência dos 30 acidentes de viação ocorridos durante 

a semana finda, em território nacional. Segundo um comunicado do Comando-geral da Polícia 

da República de Moçambique, os sinistros foram causados pelo excesso de velocidade e má 

travessia do peão. Como forma de mitigar a sinistralidade rodoviária, a Polícia fiscalizou 

59.102 viaturas e aplicou 3.790 multas. Também apreendeu 1.080 veículos, 28 livretes, 364 

cartas de condução por diversas irregularidades e deteve 18 indivíduos por condução ilegal e 

56 por corrupção activa.  

 

(Diario de Mocambique, 12 de Maio de 2022, pag.4) 
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No período em analise (07-13 de Maio), a PRM registou um total de 17 acidentes de viação 

relevantes, contra 19 do igual período comparativo de 2021, com destaque para 10 

atropelamentos e 03 choques entre carros. 

(Comunicado de Imprensa, PRM, 07-13 de Maio de 2022) 
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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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