
 

 

 

  

 

 

 

  

     

 

 

 

 

This week's Highlights:  

In Mozambique, it is not only the police who 
resort to public displays of violence to 
discipline citizens, but also teachers and 
school leadership. This week, 50 students at 
a school were physically punished in public 
for being late. They had to kneel during the 
singing of the national anthem and later 
crawl to their classrooms. This kind of 
punishment was delivered at a secondary 
school in Malhazine, in Maputo city, where 
students, teachers, and parents have full 
access to modern education and are 
exposed to the dictates of the rule of law. 
Students claim that distance and lack of 
public transportation make it difficult for 
them to leave their homes at dark with the 
risk of being physically assaulted and 
sometimes raped.  

This analysis is organized in different 
categories and shows how violence unfolds 
in Mozambique. Violence seems to be more 
than a ritual practice among political actors 
fighting for power, being increasingly used 
as an instrument for production and 
reproduction of social, and economic 
relations (and even for survival). It is 
CEPCB´s perception that this constancy of 
violence might be blocking the possibility of 
creating discursive spaces and practical 
measures to promote peace in the country.  
The full document with all the news clips can 
be accessed at:  

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

weekly/  
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CONTEXTO 

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

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

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

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

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

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

Rituais.  Durante a semana em análise neste documento - que vai do dia 29 de Maio a 04 de Junho– 

foram recolhidas 54 notícias relacionadas com as diferentes categorias da Violência.  
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DESTAQUES DA SEMANA DE 29 DE MAIO A 04 DE 

JUNHO DE 20221 

Essa semana o destaque vai para a notícia que semeou desconforto nos pais e encarregados de 

educação, que fala do castigo atribuído aos alunos que atrasam na entoação do hino nacional, 

na Escola Secundária de Malhazine, na província de Maputo.  

Algumas imagens amadoras mostram alunos da Escola Secundária de Malhazine, de joelhos, 

no pátio. Eram cerca de 50 alunos que não chegaram a tempo de entoar o Hino Nacional, 

marcado para às 06h45. Um outro vídeo mostra alunos a gatinhar em direção à sala de aula. 

Segundo os adolescentes, a situação é mais grave do que se vê nos vídeos. Os alunos explicaram 

em anonimato, que o atraso se deve à falta de transporte e, devido ao inverno, não podem sair 

mais cedo de casa, uma vez que receiam cair nas mãos de malfeitores. A direcção da instituição 

confirma o facto, mas alega que o mesmo só aconteceu uma vez, como forma de desincentivar 

os atrasos. 

Este é um caso típico de violência social, praticada muitas vezes porque a sociedade acredita 

que a violência é uma forma de educar crianças e de corrigir comportamentos desviantes em 

adultos (espancar ou linchar presumíveis ladrões). 

  

 
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 54 notícias, distribuídas pelas categorias da seguinte maneira: 

Violência Política (12), Paz (0), Reconciliação (03), Diálogo (02), Violência Policial (02), 

Criminalidade (24), Violência Social (08), Violência Baseada no Género (01), Crimes Rituais 

(0), e Violência Rodoviária (02). O grupo de Violência Directa contou com 43 notícias e a 

Violência Estrutural contou com 11 notícias. 

Categorias de Violência Número de Notícias 

Violência Politica 12 

Paz 0 

Dialogo 2 

Reconciliação  3 

Violência Policial 2 

Criminalidade 24 

Violência Social 8 

Violência Baseada no Genero 1 

Crimes Rituais 0 

Violência Rodoviaria 2 

Total 54 

 

Durante a semana em análise, foram colhidas 54 notícias em diversas categorias.  

De acordo com as noticias colhidas na categoria da violência politica, o custo de vida em cabo 

Delgado esta cada vez mais difícil para os deslocados do terrorismo. A ajuda humanitária tende 

a reduzir, e o apoio que recebido das poucas organizações que ainda operam na província é 

considerado insuficiente. Devido à gravidade da situação humanitária dos deslocados, algumas 

famílias estão a pensar em voltar às suas origens, mas aguardam pelas orientações das 

autoridades.  

Do outro lado, Rodrigues Lapucheque, especialista em Direito e Segurança, considerou que os 

grupos armados que actuam em Cabo Delgado adoptaram tácticas de guerrilha e a sua 

erradicação exige forças especiais preparadas para esta nova realidade. E o comandante-geral 
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da PRM, compara a acção dos terroristas à gravidez. “Se a mulher está grávida, a barriga vai 

denunciar tudo. Onde há guerra, há ataques, mortes, raptos e um rasto de destruição (…)”, 

segundo o comandante. Adriano Maleiane, Primeiro-ministro, representando Moçambique na 

XVI Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo da União Africana (UA) sobre o terrorismo 

e mudanças inconstitucionais de Governo em África, defendeu a necessidade de os Estados 

africanos terem que reforçar os mecanismos que permitem a adopção de abordagens conjuntas 

para melhor enfrentamento de ameaças de natureza transnacional, como o terrorismo, que 

afecta a província moçambicana de Cabo Delgado.  

Nesta província, crianças clamam pela paz e tranquilidade nas comunidades das regiões centro 

e norte da província. Em mensagem apresentada, esta quarta-feira no distrito de Ancuabe, por 

ocasião do 1 de Junho, Dia Internacional da Criança, os petizes lembraram que em 

consequência das acções terroristas, diversas crianças viram os seus direitos violados.  

A categoria de paz não registou nenhuma noticia e nas categorias de diálogo, reconciliação e 

violência policial houveram registos de duas, três e duas notícias respectivamente. Na categoria 

de diálogo as noticias falam da realização, esta semana, da terceira sessão do Conselho 

Nacional da Renamo. No discurso de abertura, o presidente da Renamo falou de tudo um pouco, 

com destaque para o processo de Desmobilização, Desarmamento e Reintegração (DDR) dos 

homens do seu partido, o terrorismo, a gestão dos refugiados no Malawi e as divergências 

internas. Este evento, não era realizado desde a eleição de Ossufo Momade para presidente 

desta força política. E, Pedro Comissário, Representante de Moçambique junto das Nações 

Unidas diz que o Governo continua a priorizar, na sua agenda, a manutenção da paz e segurança 

mundiais, através do diálogo, para a resolução de qualquer conflito. Por isso, um factor que 

deverá ser tomado em conta no processo de eleição de Moçambique a membro não permanente 

do Conselho de Segurança das Nações, a ter lugar a 9 de Junho corrente. 

Em relação a categoria da violência policial, nesta semana, assim como nas outras passadas, 

registou-se notas informativas que relatam a má actuação de supostos agentes da Policia da 

Republica de Mocambique. Desta vez, a vitima foi um moto-taxista em Chimoio. A família 

está desesperada e associação de moto-taxistas está preocupada e exige justiça. Na segunda 

nota informativa, um ex-comandante da Polícia da República de Moçambique (PRM) no 

Niassa é acusado de cobranças ilícitas e de ser o suposto cabecilha de um grupo armado, no 

distrito de Marrupa. A denúncia foi feita pelo presidente da Associação de Exploração de 

Recursos Naturais no distrito de Marrupa, província moçambicana do Niassa.  
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A categoria de criminalidade registou mais noticias em relação as outras, 24 de 54 noticias 

colhidas. As fontes noticiosas relatam que em Manica, a Policia da Republica de Moçambique 

desmantelou uma quadrilha que praticava crimes como assalto e roubos à moto-taxistas. 

Quadrilha esta, composta por três indivíduos, destes, padrasto e seus enteados com idades que 

variam de 17 a 29 anos. Segundo o pronunciamento da PRM em Manica, de Janeiro a esta 

parte, já se somam 10 crimes do género.  

Em Nampula, dois indivíduos portadores de deficiência física foram detidos devido a venda de 

droga. Segundo o Serviço Nacional de Investigação Criminal, os detidos em causa, usavam a 

sua condição física para praticar os crimes. Na província de Maputo, moradores do bairro 

Maxaquene, mostram-se agastados com a criminalidade. Conta a reportagem, que a Escola 

Primária Unidade 24, situada ao longo da Avenida Milagre Mabote, na Cidade de Maputo, é 

um dos lugares mais temidos. Esta está abandonada a mais de cinco anos e tornou-se 

preferencial dos malfeitores, que, à calada da noite, aterrorizam quem circula pelas redondezas.  

Ainda na onda de criminalidade, na província de Niassa, há registos frequentes de assaltos. A 

Policia da Republica de Moçambique no seu pronunciamento garante que está a trabalhar com 

vista a travar esses acontecimentos. O destaque vai para dois casos. No primeiro caso, o ex 

comandante de Marrupa, alegadamente envolvido no comando de uma quadrilha que cometiam 

assaltos, a mão armada, o segundo caso é de Madimba, onde um Director de uma escola, numa 

aldeia é tido como um chefe de uma quadrilha armada. O comando da PRM em Niassa, 

assegura que está a trabalhar com vista a travar a todo custo os crimes, com destaque aos 

cometidos com armas de fogo.  

A onda de assaltos estende-se também pela provincia de Sofala. Na cidade da Beirra, cidadãos 

queixam-se de contínuos assaltos aos indefesos no semáforo, na zona da Munhava, na estrada 

nacional numero 6. Independentemente da hora, os malfeitores subtraiem bens que julgam ser 

importante para eles. Sousa Manuel, foi uma vez vitima no semáforo da Munhava, recordou 

que lhe foi retirado um telemóvel. Magare Joao, reconheceu que a Polícia tem feito o seu 

trabalho, mas que esforços precisam ser redobrados neste sentido. Enquanto isso, a empresa 

Electricidade de Moçambique desactivou uma rede clandestina que fornecia energia a cerca de 

20 mil consumidores ilegais, na Matola, Província de Maputo. Em conexão com o caso, foram 

detidos cinco cidadãos que se faziam passar por técnicos da EDM.  

A categoria de violência social registou esta semana 8 noticias. Segundo elas, um agente da 

Policia da Republica de Moçambique, ajudante de Campo da Presidente do Conselho 
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Municipal de Sussundenga, afecto na Unidade de Protecção de altas individualidades em 

Manica, tirou a vida de sua esposa e filho menor com recurso a arma de fogo, de seguida tirou 

a sua vida. Testemunhas contam que o casal brigava quase sempre por ciúmes.  

Ainda esta semana, passou na media nacional, uma noticia que deixou desconfortável muitos 

pais e encarregados de educação. A Escola Secundária de Malhazine, na Cidade de Maputo, 

obriga alunos a entoarem o Hino Nacional ajoelhados e a engatinhar até às salas de aula por 

chegarem atrasados. A direcção da instituição confirma o facto, mas alega que o mesmo só 

aconteceu uma vez, como forma de desincentivar os atrasos. Imagens amadoras mostram cerca 

de 50 alunos que não chegaram na hora marcada para o hino nacional, 06h45. Os adolescentes 

contam que a situação é mais grave do que se vê, explicam em anonimato que o atraso se deve 

a falta de transporte. Por outro lado, a media relata que, as crianças que não frequentam escolas 

são mais vulneráveis e marginalizadas da sociedade e não desenvolvem competências de 

leitura, escrita e contas básicas, e estão isoladas da rede de segurança que os estabelecimentos 

de ensino oferecem. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, numa mensagem pelo 1 de 

Junho, Dia Internacional da Criança, aponta que estes menores estão num risco acrescido de 

exploração e a uma vida inteira de pobreza e privação.  

A categoria violência baseada no género apresentou uma noticia essa semana. Segundo a 

mesma, jornalistas de diversos órgãos de comunicação social baseados na cidade da Beira 

beneficiam de capacitação sobre a violência baseada no género em contexto da crise 

humanitária, a iniciativa é promovida pela organização da sociedade civil de proteção social 

Sekelekani. O presidente da Sekelekani, Tomás Vieira Mário, explica que a iniciativa é 

motivada pela existência de cada vez mais crises humanitárias derivadas dos desastres naturais, 

incluindo conflitos militares. 

A categoria de crimes rituais não registou nenhuma noticia, enquanto que, a categoria da 

violência rodoviária registou duas noticias. No primeiro apontamento de reportagem, fala-se 

da morte de um ciclista, de 35 anos, que perdeu a vida como resultado de um acidente de viação, 

na rua dos Pequenos Libombos em Boane, na Província de Maputo, o mesmo acidente 

envolveu um veículo ligeiro, da marca Toyota Funcargo, que seguia no sentido Boane-

Mahelane, conduzido por um jovem de 30 anos. O segundo apontamento de repostagem nesta 

categoria, é resultado de uma analise da Policia da Republica de Moçambique, entre os dias 28 

de Maio a 03 de Junho do ano transacto e o mesmo período do corrente ano. Esta análise diz 
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que a PRM registou um total de 24 acidentes de viação relevantes, contra 17 do igual período 

comparativo de 2021, com destaque para 12 atropelamentos e 06 choque entre carros.  
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GRÁFICO DAS NOTÍCIAS DA SEMANA 
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VIOLÊNCIA DIRECTA 
A violência grassa todos os ambientes e grupos sociais, sem distinção. Existe violência nas 

famílias, violência na escola, no trabalho, nas ruas, enfim em todos os locais. As ruas, por 

serem espaços públicos de convivência, por vezes viram um dos maiores espaços de 

insegurança do cidadão comum. A presença constante da violência no meio familiar, social, e 

político acaba funcionando como um filtro que determina a forma como nos comportamos, e 

também dessa maneira, a forma como a violência se desenrola no país nas suas várias vertentes 

acaba denotando as características do grupo social e se revelando no contexto das relações 

sociais. Por exemplo, a ASDI escreve que existe uma distinção “entre violência física directa 

(por exemplo guerra, assassinato, violação sexual e assalto) e violência estrutural (por exemplo 

injustiça, discriminação e exploração) imbuídas num sistema político, económico, social e 

cultural”. esses tipos de violência estão separados mais por imperativos de análise, visto que 

elas são consideradas como estando “proximamente interligadas e a violência física directa é 

muitas vezes causa pela violência estrutural”. 

O grupo da Violência Directa apresentou nesta semana 43 notícias, num universo de 54.  

 

 

VIOLÊNCIA POLÍTICA 

A violência política tem a ver com atos direcionados a infringir danos físicos, psicológicos e 

simbólicos com o objectivo de afectar o poder e a legitimidade de uma instituição (o Estado) 

ou de uma colectividade (grupo ideológico, regional, religioso, social, etc.). A violência é 

política neste caso por ela ser direcionada a uma tentativa de manter ou destruir uma 

determinada relação de poder ou correlação de forças. Os meios da violência política podem 

ser vários, o que significa que a violência não deixa de ser política se ela usa a morte de civis 

como instrumento de influenciar o poder político, da mesma maneira que a morte e 

assassinatos sem explicação de activistas sociais e políticos, e de membros de partidos 

políticos da oposição, contam como violência política por afetarem a moral e a capacidade 

das coletividades não estatais e outros grupos de interesse de desafiar o poder do grupo que 

controla o Estado. O recurso ao medo como forma de disciplinar a sociedade política, a 
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capacidade de mostrar ao cidadão que o Estado não consegue garantir a sua segurança, esses 

são os actos que categorizamos aqui como actos de violência política. 

A categoria violencia politica apresentou 12 noticias num universo de 54. De acordo com as 

noticias, o custo de vida em cabo Delgado esta cada vez mais difícil para os deslocados do 

terrorismo. A ajuda humanitária tende a reduzir, e o apoio que recebido das poucas 

organizações que ainda operam na província é considerado insuficiente. Devido à gravidade da 

situação humanitária dos deslocados, algumas famílias estão a pensar em voltar às suas origens, 

mas aguardam pelas orientações das autoridades. Do outro lado, Rodrigues Lapucheque, 

especialista em Direito e Segurança, considerou que os grupos armados que actuam em Cabo 

Delgado adoptaram tácticas de guerrilha e a sua erradicação exige forças especiais preparadas 

para esta nova realidade. E o comandante-geral da PRM, compara a acção dos terroristas à 

gravidez. “Se a mulher está grávida, a barriga vai denunciar tudo. Onde há guerra, há ataques, 

mortes, raptos e um rasto de destruição (…)”, segundo o comandante. Adriano Maleiane, 

Primeiro-ministro, representando Moçambique na XVI Cimeira dos Chefes de Estado e de 

Governo da União Africana (UA) sobre o terrorismo e mudanças inconstitucionais de Governo 

em África, defendeu a necessidade de os Estados africanos terem que reforçar os mecanismos 

que permitem a adopção de abordagens conjuntas para melhor enfrentamento de ameaças de 

natureza transnacional, como o terrorismo, que afecta a província moçambicana de Cabo 

Delgado. Nesta provincia, crianças clamam pela paz e tranquilidade nas comunidades das 

regiões centro e norte da província. Em mensagem apresentada, esta quarta-feira no distrito de 

Ancuabe, por ocasião do 1 de Junho, Dia Internacional da Criança, os petizes lembraram que 

em consequência das acções terroristas, diversas crianças viram os seus direitos violados.   

 

 

Alto custo de vida sufoca deslocados do terrorismo em Pemba: a situação de alguns 

deslocados que vivem na cidade de Pemba, capital da província de Cabo Delgado, está cada 

vez mais difícil devido ao alto custo de vida. A ajuda humanitária tende a reduzir, e o apoio 

que recebe das poucas organizações que ainda operam na província é considerado insuficiente. 

Segundo explicou a fonte, “antes conseguíamos comprar muita coisa com o valor que 

recebemos, mas agora, por causa do aumento dos preços, só dá para ter um saco de arroz, um 

de farinha e cinco litros de óleo”. Além do aumento do custo de vida, a situação de Celina 

1 
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Vicente agravou-se este ano, quando o marido perdeu o emprego que tinha conseguido há cerca 

de um ano. “Vivemos numa casa arrendada e, agora que perdi trabalho, não sei como fazer. 

Assim, estamos há dois meses sem pagar a renda e não sabemos até quando o dono de casa vai 

compreender a nossa situação”, disse Cornélio Bernardino. Outra preocupação dos deslocados 

que vivem em Pemba é a falta de solidariedade das pessoas que aparentemente estão 

indiferentes ao sofrimento dos sobreviventes dos ataques terroristas. Devido à gravidade da 

situação humanitária dos deslocados, algumas famílias estão a pensar em voltar às suas origens, 

mas aguardam pelas orientações das autoridades. 

(Disponível em: https://www.opais.co.mz/alto-custo-de-vida-sufoca-deslocados-do-

terrorismo-em-pembav/, consultado no dia 30 de Maio de 2022, às 12h30) 

 

 

Terroristas adotam guerrilha e são precisas forças especiais: especialista em Direito e 

Segurança moçambicano Rodrigues Lapucheque considerou que os grupos armados que 

actuam em Cabo Delgado adoptaram tácticas de guerrilha, em pequenos grupos, e a sua 

erradicação exige forças especiais preparadas para esta nova realidade. Os terroristas 

“recuaram, fo ram-se reorganizando em pequenos grupos, para fazer face às forças regulares, 

que são as forças da SADC mais o Ruand”, afirmou Lapucheque, docente universitário e 

coronel de Infantaria Motorizada nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM), 

doutorado em Direito e Segurança pela Universidade Nova de Lisboa. Os rebeldes, prosseguiu, 

apostam agora numa característica típica de guerrilha: desgaste do adversário, emboscadas a 

militares e assaltos a aldeias, onde procuram comida. Foram obrigados a abandonar a conquista 

e ocupação de território, actuando em permanente fuga e mobilidade, explicou. 

(Jornal Diário de Moçambique de 30 de Maio de 2022, pag.3) 

 

 

Cabo Delgado Governação distrital Segurança complicada por regresso desorganizado 

da população: A persistência da actividade de grupos armados de inspiração islâmica visando 

a população em alguns distritos de Cabo Delgado é atribuída à maior “disponibilidade” dos 

alvos civis em várias regiões, fruto da necessidade de regresso aos locais de origem, 

prescindindo de instruções do governo, normalmente pouco claras, sobre as condições de 
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segurança na região.  A avaliação dos recursos disponíveis para cultivo e subsistência das 

famílias, baseado em noticias informais, tem prevalência sobre outro tipo de avaliação de 

terceiros, incluindo do governo, levando a população a regressar paulatinamente. Segundo 

avaliações locais, a polı́tica de “reassentamento” do governo, que procurou fixar as famı́lias 

em locais mais seguros, tem vindo a perder eficácia face à gradual diminuição de terras 

disponı́veis. Os centros de “reassentamento” estão em zonas compostas por terrenos agrı́colas 

e em matas, voluntariamente cedidas pelas populações locais por proposta do governo. 

(Jornal Zambeze de 02 de Junho de 2022, pag.3) 

 

 

O terrorismo na visão do comandante-geral da PRM: por experiência própria, sentia-me 

confortável com a última opção. Esperar para ver. A guerra é como uma gravidez. Não há que 

a esconder. Se a mulher está grávida, a barriga vai denunciar tudo. Onde há guerra, há ataques, 

mortes, raptos e um rasto de destruição. Preferi não embarcar no triunfalismo quando verifiquei 

que não obstante a presença, em Cabo Delgado, de milhares de tropas moçambicanas, 

ruandesas e da SADC, os terroristas continuam num exercício de musculatura ou de 

demonstração de força, com alguma dose de atrevimento. Se não, vejamos. No meio de tanta 

movimentação de tropas no seu encalce, os terroristas conseguem, ainda assim, atacar uma 

posição das Forcas Armadas de Defesa de Moçambique, em Macomia, e matar três soldados. 

Algo que aconteceu em Marco. 

(Jornal Diario de Mocambique de 03 de Maio de 2022, pag.5) 

 

 

Alto custo de vida sufoca deslocados do terrorismo em Pemba: A situação de alguns 

deslocados que vivem na cidade de Pemba, capital da província de Cabo Delgado, está cada 

vez mais difícil devido ao alto custo de vida. A ajuda humanitária tende a reduzir, e o apoio 

que recebe das poucas organizações que ainda operam na província é considerado insuficiente. 

“Continuamos a receber ajuda do Programa Mundial para Alimentação, que dá um cheque de 

três mil e seiscentos Meticais para levantamento de alimentos nas lojas, mas, devido ao 
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aumento dos preços de produtos, estamos a passar muito mal”, reclamou Celina Vicente, uma 

deslocada oriunda do distrito de Muidumbe. Segundo explicou a fonte, “antes conseguíamos 

comprar muita coisa com o valor que recebemos, mas agora, por causa do aumento dos preços, 

só dá para ter um saco de arroz, um de farinha e cinco litros de óleo”. Além do aumento do 

custo de vida, a situação de Celina Vicente agravou-se este ano, quando o marido perdeu o 

emprego que tinha conseguido há cerca de um ano. Outra preocupação dos deslocados que 

vivem em Pemba é a falta de solidariedade das pessoas que aparentemente estão indiferentes 

ao sofrimento dos sobreviventes dos ataques terroristas. 

(Disponível em: https://www.opais.co.mz/alto-custo-de-vida-sufoca-deslocados-do-

terrorismo-em-pembav/, consultado aos 29 de Maio de 2022, 20h04) 

 

 

Na luta contra ameaças transnacionais como o terrorismo, Moçambique defende 

abordagens conjuntas: Moçambique, representado pelo Primeiro-ministro Adriano Maleiane, 

na XVI Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo da União Africana (UA) sobre o terrorismo 

e mudanças inconstitucionais de Governo em África, havida entre sexta-feira e sábado, na 

cidade de Malabo, capital da Guiné Equatorial, defendeu a necessidade de os Estados africanos 

terem que reforçar os mecanismos que permitem a adopção de abordagens conjuntas para 

melhor enfrentamento de ameaças de natureza transnacional, como o terrorismo, que afecta a 

província moçambicana de Cabo Delgado. 

(Jornal Publico de 30 de Maio de 2022, pag.5) 

 

 

“Terroristas em debandada devido a golpes duros no teatro operacional norte” -

Governador de Cabo Delgado: O Governador de Cabo Delgado reafirma que os terroristas 

estão em debandada na sequência dos golpes duros encetados pelas Forças de Defesa e 

Segurança (FDS) no teatro operacional norte. Falando em exclusivo à Radio Moçambique, 

Valige Tauabo, explicou que os recentes ataques registados em alguns distritos da província, 

resultam do desespero instalado no seio dos terroristas. O Governador explicou que mesmo 

com os ataques esporádicos de terroristas em algumas regiões, continua a se registar o regresso 
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tímido da população às suas habitações, mesmo sem orientações do executivo. O Chefe do 

executivo da província de Cabo Delgado, realçou que o facto está a pressionar o governo para 

a criação de condições básicas nas zonas afectadas. Por conta de alguma insegurança que ainda 

se vive em algumas zonas afectadas pelos ataques terroristas, Valige Tauabo apela a população 

a se manter vigilante. O Governador de Cabo Delgado falava, este fim-de-semana à margem 

da quinta sessão Ordinária do Comité Central da Frelimo, evento que teve lugar na cidade da 

Matola, Província de Maputo. 

(Disponível em: https://www.rm.co.mz/terroristas-em-debandada-devido-a-golpes-duros-no-

teatro-operacional-norte-governador-de-cabo-delgado/, consultado aos 31 de Maio de 2022, 

23h33) 

 

 

Cabo delgado: Crianças clamam pela paz e tranquilidade nas regiões alvo de ataques 

terroristas: Em Cabo delgado, crianças clamam pela paz e tranquilidade nas comunidades das 

regiões centro e norte da província, alvo de ataques terroristas. Em mensagem apresentada, esta 

quarta-feira no distrito de Ancuabe, por ocasião do 1 de Junho, Dia Internacional da Criança, 

os petizes lembraram que em consequência das acções terroristas, diversas crianças viram os 

seus direitos violados. “Fica a necessidade imperiosa de todos os seguimentos da sociedade 

engajarem-se na protecção da criança contra todos os males, pois é no sorriso de uma criança 

que a paz reside”, disseram.  Uma marcha e a deposição de uma coroa de flores na Praça dos 

Heróis moçambicanos, realização de actividades de índole cultural e um almoço de 

confraternização, marcaram a celebração do Dia Internacional da Criança no distrito de 

Ancuabe, em Cabo Delgado. 

(Disponível em: https://www.rm.co.mz/cabo-delgado-criancas-clamam-pela-paz-e-

tranquilidade-nas-regioes-alvo-de-ataques-terroristas/, consultado aos 02 de Junho de 2022, 

23h24) 
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“Não se deve medir esforço para a erradicação do terrorismo” - Presidente do 

Parlamento Infantil, em Manica: A Presidente do Parlamento Infantil, em Manica, afirma 

que não se deve medir esforço para a erradicação do terrorismo em Cabo Delgado, como forma 

de aliviar principalmente o sofrimento dos menores. Olívia Guerra diz que as crianças 

constituem um dos grupos mais afectados pelo conflito armado na medida em que ficam 

traumatizadas são forçadas a abandonar a escola nas regiões onde há insegurança. Falando nas 

celebrações do Dia Internacional da Criança, a Presidente do Parlamento Infantil, em Manica, 

apela para acções mais enérgicas para a valorização dos direitos da criança. Na ocasião, o 

Gestor de operações na Save the Children, em Manica, John Francisco, chamou a atenção para 

a denúncia de casos de violação dos direitos dos menores. 

(Disponível em: https://www.rm.co.mz/nao-se-deve-medir-esforco-para-a-erradicacao-do-

terrorismo-presidente-do-parlamento-infantil-em-manica/, consultado aos 02 de Junho de 

2022, 23h30) 

 

 

Residentes de Cabo Delgado “às vezes” detidos por aparentarem ser muçulmanos, diz 

Departamento de Estado: residentes da província de Cabo Delgado, no norte de 

Moçambique, fazem face “ao risco de algumas vezes serem alvo de prisões arbitrárias pela 

polícia e forças armadas” devido a serem identificados pela sua aparência como sendo 

muçulmanos, diz o relatório sobre liberdade religiosa no mundo do Departamento de Estado 

americano divulgado na quinta-feira, 2. O documento diz que organizações não 

governamentais, meios de informação e organizações de direitos humanos continuam “a 

criticar fortemente a resposta do Governo como exacerbando queixas entre as populações da 

maioria muçulmana históricamente marginalizadas”. O relatório faz notar que a violência dos 

rebeldes em Cabo Delgado tem tido como alvo “comunidades cristãs e muçulmanas”. O 

Departamento de Estado faz também notar as restrições impostas pela Covid 19 e diz que “sete 

dirigentes religiosos evangélicos cristãos” foram presos em Junho por realizarem serviços 

religiosos com pessoas violando as restrições de combate à Covid-19. 

(Disponível em: https://www.voaportugues.com/a/residentes-de-cabo-delgado-%C3%A0s-

vezes-detidos-por-aparentarem-ser-mu%C3%A7ulmanos-diz-departamento-de-

estado/6601944.html, consultado aos 03 de Junho de 2022, 22h36) 
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Nyusi assegura que há bons resultados no combate ao terrorismo no país: O Presidente da 

República disse que Moçambique regista resultados significativos no combate ao terrorismo. 

Filipe Nyusi falava ao fim da sua visita à Guiné Equatorial. Na ocasião, o Estadista equato-

guineense referiu que África é vítima de terrorismo organizado. O Chefe do Estado 

moçambicano terminou, esta sexta-feira, a sua visita de Estado à República da Guiné 

Equatorial. Recebido inicialmente pelo vice-presidente do país, Filipe Nyusi foi brindado com 

diversos números de danças tradicionais típicas daquele país. De seguida, dirigiu-se ao palácio 

presidencial, onde foi acolhido pelo seu homólogo equato-guineense, Teodoro Obiang. 

Nas suas declarações à imprensa, com as atenções viradas para o combate ao terrorismo em 

Moçambique, Nyusi explicou que o país regista resultados significativos. Por sua vez, o 

Presidente equato-guineense afirmou que vários países africanos têm sido vítimas do 

terrorismo organizado, por possuírem recursos naturais valiosos. Para Teodoro Obiang, 

Moçambique e Guiné Equatorial fazem parte das nações invejadas. Na mesma ocasião, os 

executivos dos dois países estiveram em conversações bilaterais e assinaram vistos jurídicos e 

um memorando na área da cultura e turismo. 

(Disponível em: https://www.opais.co.mz/nyusi-assegura-que-ha-bons-resultados-no-

combate-ao-terrorismo-no-pais/, consultado aos 03 de Junho de 2022, 22h00) 

 

 

Ruanda vai enviar empresários interessados em investir no país: Ruanda reitera que está 

determinado em apoiar Moçambique para a estabilização de Cabo Delgado, de modo a que 

haja paz e possibilidade de arranque dos investimentos. Aquele país diz ainda que há 

empresários ruandeses que poderão visitar o país para procurar áreas de interesse para 

investimento. Foi depois de uma visita de cortesia feita ao Primeiro-Ministro moçambicano, 

Adriano Maleiane, que a presidente da Câmara dos Deputados do Parlamento do Ruanda 

mostrou intenção de fortificar as relações bilaterais e económicas com Moçambique. 
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Donatile Mukabalisa disse ainda que o seu país continua determinado em apoiar militarmente 

Moçambique para pôr fim ao terrorismo. “Estamos com uma grande expectativa e muito felizes 

com este relacionamento entre os nossos países. Como sabem, temos forças do Ruanda no 

combate ao terrorismo e para restabelecer a paz em Cabo Delgado, permitir que pessoas 

reconstruam as suas vidas e facilitar investimentos naquela região do país”, terminou. No final 

do encontro, Adriano Maleiane não falou à imprensa. 

(Disponível em: https://www.opais.co.mz/ruanda-vai-enviar-empresarios-interessados-em-

investir-no-pais/, consultado aos 03 de Junho de 2022, 22h03) 

 

 

 

 

 

 

PAZ 

“A construção da paz é um processo, abrangente e de longo prazo que é feito para uma paz 

sustentável baseada nos valores dos direitos humanos. A construção da paz reconhece e 

apoia o papel central que os actores e processos têm no fim da violência e aborda 

construtivamente os efeitos imediatos e as causas estruturais do conflito violento.” Para o 

CEPCB a paz pode ser entendida num sentido positivo ou negativo, de acordo com o pioneiro 

da ideia da construção da paz, o teórico de Johan Galtung. Na perspectiva de Galtung de 

abordagem da violência, ela pode ser “violência física direta - cuja ausência é frequentemente 

chamada de paz negativa - e a violência cultural ou estrutural. Johan Galtung define esta 

última violência como existente sempre que o potencial desenvolvimento de um indivíduo ou 

grupo é diminuído - por exemplo, por uma distribuição desigual de poder e recursos. A 

ausência desses tipos de violência indirecta, não física, é uma pré-condição para a realização 

de visões abrangentes de uma ‘paz positiva’.” As novas análises apresentadas aqui, são, 

portanto, divididas em duas seções. A primeira seção apresenta a categorização das notícias 

na dualidade paz negativa e positiva. A segunda aborda as principais propostas para a paz 
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efetiva e as relações com os diferentes actores (governo, partidos políticos, sociedade civil, 

académicos, e organizações baseadas na fé. Estas nos darão uma visão geral de como os 

autores se relacionam com o princípio da paz positiva-negativa em suas propostas. 

A categoria PAZ não apresentou nenhuma noticia esta semana.  

 

DIÁLOGO 

O CEPCB vê o diálogo na perspectiva adoptada pela organização “Prison Dialoge”, onde o 

diálogo é visto como sendo um processo onde “um grupo diverso de pessoas procura 

encontrar um sentido ou entendimento comum sobre as coisas”. Isto é, o diálogo leva-os a 

caminhar numa direção comum, em que cada um entende a sua parte no que está sendo 

feito, e contribui de forma inteligente e voluntária para o que é preciso. Quando mais diversos 

os interesses do grupo (diferentes partes interessadas), ou ainda quando mais diferenças 

culturais existem (diferentes crenças e suposições), e quanto maior forem os níveis 

hierárquicos (diferenças de poder), o menos provável é que um entendimento comum seja 

realizado, e assim, o mais essencial é usar o diálogo para ter sucesso. 

A categoria diálogo registou duas noticias na semana em analise. Foi realizada esta semana a 

terceira sessão do Conselho Nacional da Renamo. No discurso de abertura, o presidente da 

Renamo falou de tudo um pouco, com destaque para o processo de Desmobilização, 

Desarmamento e Reintegração (DDR) dos homens do seu partido, o terrorismo, a gestão dos 

refugiados no Malawi e as divergências internas. Este evento, não era realizado desde a eleição 

de Ossufo Momade para presidente desta força política. Pedro Comissário, Representante de 

Moçambique junto das Nações Unidas diz que o Governo continua a priorizar, na sua agenda, 

a manutenção da paz e segurança mundiais, através do diálogo, para a resolução de qualquer 

conflito. Por isso, um factor que deverá ser tomado em conta no processo de eleição de 

Moçambique a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações, a ter lugar a 9 

de Junho corrente. 
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Renamo abre Conselho Nacional com queixas de morosidade no enquadramento dos 

desmobilizados no âmbito do DDR: Depois de vários adiamentos, arrancou, esta segunda-

feira, a terceira sessão do Conselho Nacional da Renamo. No discurso de abertura, o presidente 

da Renamo falou de tudo um pouco, com destaque para o processo de Desmobilização, 

Desarmamento e Reintegração (DDR) dos homens do seu partido, o terrorismo, a gestão dos 

refugiados no Malawi e as divergências internas. O Conselho Nacional da Renamo não era 

realizado desde o último congresso do partido, em 2019, ou seja, desde que Ossufo Momade 

foi eleito presidente desta força política. Entretanto, os estatutos deste partido prevêem que o 

conselho nacional seja realizado duas vezes ao ano. Os 120 membros do órgão reúnem-se, 

finalmente, esta segunda e terça-feira, tendo, na agenda, a preparação dos pleitos eleitorais, o 

funcionamento do partido, avaliação do processo de DDR e terrorismo em Cabo Delgado. 

(Disponível em: https://www.opais.co.mz/renamo-abre-conselho-nacional-com-queixas-de-

morosidade-no-enquadramento-dos-desmobilizados-no-ambito-do-ddr/, consultado aos 31 de 

Maio de 2022, 12h00) 

 

 

“Governo continua a priorizar o diálogo como meio de resolução de conflitos” -Pedro 

Comissário: O Representante de Moçambique junto das Nações Unidas diz que o Governo 

continua a priorizar, na sua agenda, a manutenção da paz e segurança mundiais, através do 

diálogo, para a resolução de qualquer conflito. Pedro Comissário considera que esta agenda 

não é nova sendo, por isso, um factor que deverá ser tomado em conta no processo de eleição 

de Moçambique a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações, a ter lugar 

a 9 de Junho corrente. Comissário apontou as missões internacionalistas de paz cumpridas por 

Moçambique, como exemplos que consubstanciam a sua posição. Em preparação estão 

igualmente os candidatos, incluindo Moçambique, que se desdobra em jogar a cartada final 

para assegurar o maior número de votos possíveis. É neste contexto que o mandatário da 

candidatura do país, o embaixador itinerário, Leonardo Simão, manteve hoje, em Nova Yorque, 

um encontro com vários embaixadores para pedir voto. 

(Disponível em: https://www.rm.co.mz/governo-continua-a-priorizar-o-dialogo-como-meio-

de-resolucao-de-conflitos-pedro-comissario/, consultado aos 02 de Junho de 2022, 23h56) 
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RECONCILIAÇÃO 

O termo reconciliação tem vários significados e aplicações, um indivíduo pode se reconciliar 

com seu destino. Ou ainda, membros de uma associação podem reconciliar-se depois de um 

conflito interno, ou reconciliação pode ser perseguida como um objetivo político, assim como 

a justiça é perseguida. A reconciliação é amplamente considerada por tomadores de decisão, 

profissionais, e acadêmicos como um processo centralmente necessário em sociedades 

emergentes de conflitos violentos. A reconciliação deve portanto, ser apoiada de uma partilha 

gradual do poder, uma harmonia dos compromissos políticos de cada um, a criação de um 

clima conducente à justiça econômica e uma vontade entre a população em geral em aceitar 

a responsabilidade pelo passado e pelo futuro. A justiça política, econômica e social são 

fundamentais para uma reconciliação duradoura. 

A categoria reconciliação apresentou três noticias esta semana.  

 

 

Líder da Renamo confirma que bases da antiga guerilha serão encerradas em Dezembro: 

o presidente da Renamo, principal partido da oposição em Moçambique, Ossufo Momade, 

sinalizou, na abertura do encontro do Conselho Nacional nesta terça-feira, 31, que o 

encerramento das restantes quatro bases do antigo braço armado do artido até ao final de 2022 

marcará o fim de uma das principais etapas do processo de pacificação em Moçambique. O 

encerramento das bases já tinha sido anunciado pelo Presidente da República durante o 

encontro do Comité Central da Frelimo, realizado no fim-de-semana, em Maputo. 

Filipe Nyusi disse que no âmbito do processo de Desarmamento, Desmobilização e 

Reintegração (DDR) da Renamo já foram desactivadas 12 das 16 bases que o braço armado do 

principal partido da oposição tinha. "Até ao fim de 2022, as quatro bases restantes da Renamo 

poderão ser encerradas", afirmou o chefe de Estado moçambicano. 
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Hoje, Ossufo Momade afirmou que isso marcará o fim de uma importante etapa do processo 

de pacificação em Moçambique, iniciado em 1992, na sequência da assinatura do Acordo Geral 

de Paz. 

(Disponível em: https://www.voaportugues.com/a/l%C3%ADder-da-renamo-confirma-que-

bases-da-antiga-guerilha-ser%C3%A3o-encerradas-em-dezembro/6597481.html, consultado 

no dia 02 de Junho, às 20h30) 

 

Renamo pode fechar bases militares até final deste ano: O Presidente moçambicano, Filipe 

Nyusi, disse sexta-feira que todas as bases militares da Renamo deverão estar encerradas até 

ao final do ano. “Até ao fim de 2022, as quatro bases restantes da Renamo poderão ser 

encerradas”, afirmou o chefe de Estado moçambicano. Nyusi falava na abertura da 5ª sessão 

do Comité Central da Frelimo, partido no poder e do qual é presidente. No âmbito do 

Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR) da guerrilha da Renamo, já foram 

descativadas 12 das 16 bases que o braço armado do principal partido da oposição tinha, 

acrescentou Filipe Nyusi. O líder da Frelimo avançou que 68 por cento dos cerca de cinco mil 

guerrilheiros da Renamo já foram desmobilizados, “estão nas suas casas” e em reintegração 

social. 

(Jornal Diario de Mocambque de 30 de Maio de, pag.4) 

 

 

Nyusi quer rasgar acordo alcançado com a RENAMO: Tal como sucedeu com os seus 

antecessores Armando Guebuza e Joaquim Chissano, ao que tudo indica, Filipe 

Nyusi eventualmente também não vai cumprir o acordo alcançado com a RENAMO, que 

permitiu a cessação das hostilidades na zona Centro do País e consequentemente o processo de 

DDR. É que neste consenso alcançado entre o Governo e a RENAMO e que mais tarde foi 

incorporado na revisão constitucional de 2018, o capítulo da descentralização 

prevê a eleição dos administradores distritais a partir de 2024. Filipe Nyusi declarou que o 

seu partido está comprometido com o processo de descentralização, mas defendeu que se 

deve avaliar as condições sobre o aprofundamento deste movimento. A escolha das assembleias 
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distritais e de administradores é parte do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional assinado em 

Agosto de 2019 entre o Governo da FRELIMO e a Resistência Nacional Moçambicana 

(RENAMO), principal partido da oposição e que mantém um braço armado que está em 

processo de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR). 

(Jornal Zambeze de 02 de Junho de 2022, pag.3) 

 

 

VIOLÊNCIA POLICIAL 

Adoptamos aqui nesta categoria a definição usada pela Amnistia Internacional para definir a 

brutalidade policial. O termo “brutalidade policial” às vezes é usado para referir a várias 

violações dos direitos humanos pela polícia. Isso pode incluir espancamentos, abuso racial, 

assassinatos ilegais, tortura ou uso indiscriminado da forcca por parte de agentes de controle 

de distúrbios em protestos. Na pior das hipóteses, o uso ilegal da força pela polícia pode 

resultar na privação das pessoas de seu direito à vida. Se a força policial for desnecessária ou 

excessiva, também pode significar tortura ou outros maus-tratos. A força ilegal pela polícia 

também pode violar o direito de não ser discriminado, o direito à liberdade e segurança e o 

direito a proteção igual perante a lei. Existem leis e normas internacionais rígidas que regulam 

como e quando a polícia pode usar a força - especialmente força letal. Os Princípios Básicos 

das Nações Unidas sobre o Uso da Força e Armas de Fogo pelos Funcionários da Aplicação da 

Lei (BPUFF) é o instrumento internacional chave que trata do uso da força pela polícia. O mais 

importante a lembrar é o seguinte: é obrigação máxima das autoridades do Estado, incluindo a 

polícia, respeitar e proteger o direito à vida. De acordo com o direito internacional, os policiais 

só devem usar a força letal como último recurso. Isso significa que quando tal força é 

estritamente necessária para proteger a si próprios ou a outros da ameaça iminente de morte ou 

ferimentos graves, e somente quando outras opções para diminuir a escalada são insuficientes. 

Muitos assassinatos pela polícia que vimos em todo o mundo claramente não atendem a esses 

critérios. Em países com altas taxas de assassinatos pela polícia, geralmente há uma 

combinação de fatores, incluindo leis inadequadas, discriminação racial ou outras formas de 
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discriminação, insegurança ou conflito e impunidade arraigada. Os governos que 

rotineiramente atropelam outros direitos humanos, como a liberdade de expressão e de reunião 

pacífica, muitas vezes autorizam respostas violentas da polícia a protestos e manifestações.  

Nesta semana a categoria violência policial contou com 02 noticias. Nesta semana, assim como 

nas outras passadas, registou-se notas informativas que relatam a má actuação de supostos 

agentes da Policia da Republica de Mocambique. Desta vez, a vitima foi um moto-taxista em 

Chimoio. A família está desesperada e associação de moto-taxistas está preocupada e exige 

justiça. Na segunda nota informativa, um ex-comandante da Polícia da República de 

Moçambique (PRM) no Niassa é acusado de cobranças ilícitas e de ser o suposto cabecilha de 

um grupo armado, no distrito de Marrupa. A denúncia foi feita pelo presidente da Associação 

de Exploração de Recursos Naturais no distrito de Marrupa, província moçambicana do 

Niassa.  

 

 

Suposto agentes da PRM raptam moto-taxistas em Manica: um moto-taxista foi raptado 

em Chimoio, por alguns homens que se identificaram como agentes da PRM. A família está 

desesperada e associação de moto-taxistas está preocupada e exige justiça. Era por volta das 

4:00h do último domingo, que os supostos raptores se dirigiram a casa da vitima no bairro 7 de 

Abril. O facto que a esposa quando fez buscas pelas esquadras da cidade e não encontrou seu 

marido. Em lágrimas, a mulher diz não saber do seu paradeiro e está deseperada. O presidente 

da associação dos moto-taxistas em Manica, disse que os associados há muito que vém sido 

perseguidos, onde os malfeitores chegam a tirar a vida destes homens que diariamente buscam 

sobreviver no meio a falta de emprego formal, exige que a justiça seja feita. O porta-voz da 

PRM em Manica promete dar mais detalhes sobre o assunto nos próximos dias. 

(TV Sucesso, Jornal príncipal de 29 de Maio de 2022, 20h00) 

 

 

Ex-comandante da polícia acusado de cobranças ilícitas em Niassa: um ex-comandante da 

Polícia da República de Moçambique (PRM) no Niassa é acusado de cobranças ilícitas e de ser 

o suposto cabecilha de um grupo armado, no distrito de Marrupa. A denúncia foi feita pelo 

presidente da Associação de Exploração de Recursos Naturais no distrito de Marrupa, província 
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moçambicana do Niassa.  Segundo Rodrigues Carlos, quando associação solicitava a proteção 

policial para acessar a área do garimpo, eram feitas cobranças absurdas por parte do ex-

comandante da PRM no local, Manuel Bacar, e os seus membros. Os valores chegariam a 5.000 

meticais, o equivalente a cerca de 70 euros. O líder da associação afirmou à DW que da última 

vez que solicitou a proteção da força policial, no início de maio, o comandante rejeitou o seu 

pedido. Após este episódio, a mineradora terá sido assaltada por um dos membros da PRM 

alegadamente mandatado pelo seu comandante. 

(Disponível em: https://www.dw.com/pt-002/niassa-ex-comandante-da-pol%C3%ADcia-

acusado-de-cobran%C3%A7as-il%C3%ADcitas/a-62008607, consultado no dia 04 de Juno, às 

17h00) 

 

 

CRIMINALIDADE 

Quando se fala aqui da criminalidade, pretende-se entender a forma como a sociedade, o 

governo, e grupos sociais abordam o crime. O crime é um ato deliberado que causa danos 

físicos ou psicológicos, destruição ou perda de propriedade, e é contra a lei. É um fenômeno 

humano, portanto é fato social e histórico, afetando pessoas de todos os backgrounds, locais, e 

idades. Sendo um ato público, só faz sentido quando entendido como o produto de um consenso 

social sobre o que é permitido ou não é permitido ao indivíduo fazer. O crime só existe no 

seguintes casos: (1) quando alguém com autoridade social proíbe um acto (como no caso de 

Moçambique, autoridades tradicionais), e na época moderna, (2) se o Estado passa leis que 

proíbem e punem um determinado comportamento, decretando multas ou confinamento 

forçado dos indivíduos acusados de ter praticado tal desvio comportamental.  

O Conflict pretende discutir a criminalidade, e não meramente providenciar uma lista de crimes 

tal como fornecida semanalmente pelo Ministério do Interior. Segundo uma publicação 

da  Scottish Centre for Crime & Justice Research, da Universidade de Glasgow, na Escócia, do 

ponto de vista da Criminologia e da Sociologia, a preocupação com o crime vai além da 

definição legal e examina as raízes sociais e culturais do crime e da criminalização, incluindo 
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uma abordagem de questionamento sobre o porquê algumas atitudes são consideradas “crime” 

enquanto que outras não são.  

A criminalidade adota formas definidas, sendo duas as principais: a macro-criminalidade e a 

micro-criminalidade. A macro-criminalidade ou criminalidade mediata pode ser subdividida 

em: a) criminalidade organizada; b) criminalidade supostamente organizada; e, c) 

criminalidade globalizada. A micro-criminalidade ou criminalidade imediata, a seu turno, é 

constituída pela criminalidade cotidiana, ou seja, pelos delitos considerados comuns, dentre 

eles: os hediondos e raciais, os de menor potencial ofensivo, os crimes de bagatela e as 

contravenções penais. A identificação das formas de criminalidade é caracterizada como 

exercício básico para o desenvolvimento de uma estratégia de ataque voltada à sua 

minimização. 

A categoria de criminalidade, foi a que apresentou nesta semana mais noticias, 24 num universo 

de 54 notícias colhidas. As fontes noticiosas relatam que em Manica, a Policia da Republica de 

Moçambique desmantelou uma quadrilha que praticava crimes como assalto e roubos à moto-

taxistas. Quadrilha esta, composta por três indivíduos, destes, padrasto e seus enteados com 

idades que variam de 17 a 29 anos. Segundo o pronunciamento da PRM em Manica, de Janeiro 

a esta parte, já se somam 10 crimes do género.  

Em Nampula, dois indivíduos portadores de deficiência física foram detidos devido a venda de 

droga. Segundo o Serviço Nacional de Investigação Criminal, os detidos em causa, usavam a 

sua condição física para praticar os crimes. Na província de Maputo, moradores do bairro 

Maxaquene, mostram-se agastados com a criminalidade. Conta a reportagem, que a Escola 

Primária Unidade 24, situada ao longo da Avenida Milagre Mabote, na Cidade de Maputo, é 

um dos lugares mais temidos. Esta está abandonada a mais de cinco anos e tornou-se 

preferencial dos malfeitores, que, à calada da noite, aterrorizam quem circula pelas redondezas. 

Ainda na onda de criminalidade, na província de Niassa, há registos frequentes de assaltos. A 

Policia da Republica de Moçambique no seu pronunciamento garante que está a trabalhar com 

vista a travar esses acontecimentos. O destaque vai para dois casos. No primeiro caso, o ex 

comandante de Marrupa, alegadamente envolvido no comando de uma quadrilha que cometiam 

assaltos, a mão armada, o segundo caso é de Madimba, onde um Director de uma escola, numa 

aldeia é tido como um chefe de uma quadrilha armada. O comando da PRM em Niassa, 

assegura que está a trabalhar com vista a travar a todo custo os crimes, com destaque aos 

cometidos com armas de fogo.  
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A onda de assaltos estende-se também pela provincia de Sofala. Na cidade da Beirra, cidadãos 

queixam-se de contínuos assaltos aos indefesos no semáforo, na zona da Munhava, na estrada 

nacional numero 6. Independentemente da hora, os malfeitores subtraiem bens que julgam ser 

importante para eles. Sousa Manuel, foi uma vez vitima no semáforo da Munhava, recordou 

que lhe foi retirado um telemóvel. Magare Joao, reconheceu que a Polícia tem feito o seu 

trabalho, mas que esforços precisam ser redobrados neste sentido. 

 

 

Assalto aos Mototaxistas em Chimoio: a PRM em Manica desmantela uma quadrilha que se 

dedicava a assalto e roubo a moto-taxistas. Segundo a polícia, são 3 individuos sendo padrasto 

com os seus respectivos enteados, os responsáveis por aterrorizar moto-taxistas naquele ponto 

do país. As idades dos criminosos variam entre 17 a 29 anos de idade, os dois últimos casos 

deram se no Bairro Agostinho Neto, a arredores da Cidade de Chimoio. Tendo as vitimas 

contraido ferimentos graves. Os 3 individuos são confessos, encontram-se detidos nas selas da 

3ªesquadra da PRM na cidade de Chimoio. De referir de Janeiro até agora a PRM em Manica 

registou cerca de 10 casos criminais, cujo vitimas são motociclistas. 

(TVM, Telejornal de 31 de Maio de 2022, às 20h24) 

 

 

SERNIC detem supostos traficantes em Nampula: dois individuos portadores de deficiência 

física estão a contas com a polícia em Nampula, indiciados de venda de droga. De acordo com 

o SERNIC, os detidos usavam a sua condição física para praticar as actividades ilicítas. Um 

dos individuos é benificiário do apoio social por via do Instituto Nacional da Acção Social 

(INAS), devido a sua condição física. Porém, o seu envolvimento no mundo do crime desfaz 

na totalidade a ideia de que pessoa com deficiência são incapazes de praticar qualquer tipo de 

crime. Doravante a Associação dos Deficientes em Moçambique, diz ter conhecimento que 

existem membros da agremiação envolvidos nos crimes. 

(Tv Sucesso, Jornal príncipal de 02 de Junho de 2022, 20h38) 
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Moradores de Maxaquene queixam-se de concentração de malfeitores: moradores do 

bairro Maxaquene, na Cidade de Maputo, estão agastados com o elevado índice de 

criminalidade, criado pela situação da Escola Primária Unidade 24. Abandonada em 2017, a 

instituição de ensino tornou-se num local de concentração de malfeitores. A Escola Primária 

Unidade 24, situada ao longo da Avenida Milagre Mabote, na Cidade de Maputo, é um dos 

lugares mais temidos no bairro da Maxaquene. A infra-estrutura, já degradada, depois de 

abandonada há mais de cinco anos, tornou-se preferencial para os malfeitores, que, à calada da 

noite, aterrorizam quem circula pelas redondezas. José Maria é morador do bairro Maxaquene 

há mais de 20 anos e conta que, vezes sem conta, ouviu relatos de assaltos naquela zona. Para 

as mulheres, a situação é mais alarmante. Por temerem violações, preferem usar vias 

alternativas, tal como explica Lina Flávia, residente naquela zona. O que eram salas de aula, 

gabinetes e balneários são, hoje, ruínas que albergam moradores de rua. Um local 

irreconhecível para Luísa Varode, que fez o ensino primário naquela Unidade de Ensino. “Da 

forma como está a infra-estrutura, abandonada, todo o mundo vem deitar água suja e lixo”, 

justificou Lina Flávia. 

(Disponivem em: https://www.opais.co.mz/moradores-de-maxaquene-queixam-se-de-

concentracao-de-malfeitores-na-epc-unidade-24/, consultado no dia 05 de Junho, às 05h00) 

 

 

Assaltos com armas no Niassa: nos últimos dias a província de Niassa tem registado assaltos 

frequentes, e a PRM assegura que está a trabalhar com vista a travar a onda de criminalidade 

com recurso a arma de fogo. Os casos que nos últimos dias tem marcado a actualidade são de 

o ex comandante de Marrupa, alegadamente envolvido no comando de uma quadrilha que 

comentiam assaltos, a mão armada, mas também o outro caso de Madimba, onde um Director 

de uma escola, numa aldeia é tido como um chefe de uma quadrilha armada. Apesar, destes 

casos a polícia em Niassa descarta a poliferação de armas na província, a comandante diz tratar-

se de délito comum. O comando da PRM em Niassa, assegura que está a trabalhar com vista a 

travar a todo custo os crimes, com destaque aos cometidos com armas de fogo. Apesar dos 

casos em Niassa, a província tem se destacado como sendo com menos casos de crime. 

(Tv Sucesso, Jornal príncipal de 04 de Junho de 2022, 20h:06) 
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Diretor escolar detido por liderar assaltantes armados no Niassa: A polícia moçambicana 

deteve o diretor de uma escola primária suspeito de liderar um grupo armado de assaltantes na 

província do Niassa, norte de Moçambique, anunciou ontem fonte da corporação. O diretor da 

Escola Primária Completa Hamela, no distrito de Mandimba, e outros dois membros do grupo 

estavam na posse de uma arma AK47, contendo 24 munições, disse Mirza Maguanda, porta-

voz da Polícia da República de Moçambique (PRM) em Niassa. Segundo a polícia, o grupo 

liderado pelo diretor escolar terá feito assaltos entre 22 e 26 de maio em dois postos 

administrativos de Mandimba. O diretor da escola confessou o crime e dispôs-se a ajudar a 

polícia a localizar outros integrantes, assim como outros grupos de assaltantes na região. 

(Disponível em: https://cartamz.com/index.php/sociedade/item/10857-diretor-escolar-detido-

por-liderar-assaltantes-armados-no-niassa    Consultado a 02 de Junho de 2022, às 23h16) 

 

 

Polícia captura rede de assaltantes e violadores de mulheres em Manica: A Polícia da 

República de Moçambique na autarquia de Manica desmantelou, semana finda, uma quadrilha 

que se dedicava a rou- bos, assaltos e violação de mulheres em residências. Trata-se de quatro 

indivíduos de idades compreendidas entre 25 a 35 anos de idade, os quais foram apresentados 

publicamente pelas autoridades, após terem sido neutralizados dias depois de comentarem tais 

crimes em Manica. O porta-voz do comando provincial da PRM em Manica, Mateus Mindú 

disse que neste momento a corporação está no encalco de outros dois integrantes da quadrilha, 

que ao se aperceberam da presença policial se coloram em fuga. Mindú fez saber que, para 

além de roubar bens e assaltar residências, eles intimidavam as suas vítimas, com recurso a 

objetos contundentes. Não se tem ideia de quantas casas foram violadas pelo grupo ora detido, 

mas sabe-se eles violaram e roubaram em muitas residências na autarquia de Manica. 

(Jornal Diario de Moambique de 30 de Maio de 2022, pag.2) 

 

Alfândegas frustram fuga ao fisco: As Alfândegas de Nacala frustraram na sexta-feira 

um esquema que tendia a despistar as autoridades nacionais, culminando com o não 

pagamento efectivo de taxas aduaneiras com implicações no pagamento de taxas abaixo 

do previsto. Trata-se de uma acção engendrada por um despachante aduaneiro que prestou 
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falsas declarações, isto no acto de importação de uma série de mercadorias, entre as quais 

telefones celulares, computadores portáteis, micro-ondas, equipamentos sonoros e outros. A 

mercadoria, que chegou ao porto de Nacala em único contentor de 40 pés, estava em trânsito 

para ser colocada em estabelecimentos comerciais da província de Nampula e a sua passagem 

ilesa causaria perdas ao Estado na ordem de seis milhões de meticais. O esquema chegou a ser 

desvendado por técnicos das Alfândegas no acto de examinação física da mercadoria, antes 

desta merecer aval para retirada do estabelecimento portuário de Nacala. 

(Jornal Diario de Mocambique de 30 de Maio de 2022, pag.3) 

 

Aluno mata colega em pleno recinto escolar em Zavala: um confronto físico envolvendo 

dois menores, de 10 anos, ambos alunos da Escola Primária de Caringane, no distrito de Zavala, 

sul de Inhambane, culminou em morte de um dos contendores. Os alunos, que estudavam 

juntos, envolveram-se em briga frenética por 

conta dum desentendimento não especificado de forma detalhada pelas testemunhas oculares. 

No entanto, a Polícia da República de Moçambique em Inhambane informa que a morte da 

criança foi presenciada por mais de uma dezena de pessoas. Na ocasião, as pessoas assistiam, 

impavidamente, à rixa entre os dois contendores. “No momento em que caiu, aparentemente, 

inanimado, é quando os presentes ficaram preocupados. Foi solicitada uma equipa 

multissectorial: saúde e polícia. O corpo foi levado para uma unidade sanitária, justamente lá 

onde o óbito foi declarado”, explica Juma Aly Dauto, porta--voz da PRM na província. 

(Jornal Diário de Moçambique, 01 de Junho de 2022) 

 

Fisco faz maior apreensão de telemóveis contrabandeados: Autoridade Tributária de 

Moçambique (AT) anunciou a maior apreensão de telemóveis no país, após interceptar um 

contentor com mais de 60 mil aparelhos e outros equipamentos contrabandeados no Porto de 

Nacala, província de Nampula. De acordo com João Saltiel, director das Alfândegas em Nacala, 

a mercadoria não declarada f oi encontrada quinta-feira passada num contentor proveniente da 

China, que tinha como destino final a província de Nampula. “No contentor havia também 

computadores portáteis, torradeiras, ferros de engomar, entre outros artigos. As nossas equipas 

têm atenção virada para o controlo aduaneiro e seria muito difícil passar sem que a mercadoria 

fosse detectada”, referiu Saltiel. A fonte acrescentou quese a mercadoria tivesse saído do Porto, 
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o Estado moçambicano teria perdido cerca de 16 milhões de meticais. De referir que, há 10 de 

Maio, a AT anunciou a apreensão de 19 mil telemóveis contrabandeados, quando eram 

retirados de um armazém em Maputo. 

(Jornal Notícias de 01 de Junho de 2022, pag.4) 

 

 

Assaltos continuam no semáforo da Munhava: cidadãos entrevistados pelo nosso Jornal 

queixam-se dos contínuos assaltos a cidadãos indefesos no semáforo da zona da Munhava, na 

cidade da Beira, na Estrada Nacional número seis (EN6). Contaram-nos que não importa a hora 

nem o momento, pois os malfeitores roubam tudo que acharem importante. Sousa Manuel, por 

exemplo, recordou que já foi vítima no semáforo da Munhava, onde lhe foi retirado um 

telemóvel. “Para os malfeitores não importa se a Políciam está ou não no local. Eles actuam 

normalmente”, disse. Por sua vez, Magare João reconheceu que a Polícia tem feito o seu 

trabalho, mas tem de redobrar esforços neste sentido. “Falta colaboração entre a população e a 

PRM”, defendeu, sugerindo que com mais denúncias se pode estancar esta situação para bem 

de todos. Por seu turno, Regina Augusto contou-nos que lhe tiraram o telemóvel há dias por 

volta das quinze horas. Reconheceu a pessoa, mas teve medo de denunciá-la. “Aqui muitas 

pessoas são vítimas, inclusive os automobilistas. Os indivíduos que praticam estes actos são 

conhecidos mas há sempre o receio de denunciá-los porque podem reagir com violência”, disse. 

Recordou que há dias o seu esposo foi ameaçado por alguns malfeitores quando tentou socorrer 

uma cidadã que estava sendo assaltada. Eliote Jamal referiu que os assaltos no semáforo da 

Munhava nunca pararam. As pessoas saem de casa só com o objectivo de saquear os bens dos 

outros mesmo com o carro em movimento. 

(Jornal Notícias de 01 de Junho de 2022, pag.5) 

 

CFM-Centro lança campanha de segurança ferroviária para combater roubo e 

vandalização de material ferroviário: A empresa Caminhos de Ferro de Moçambique CFM-

Centro lançou, este sábado, na Beira, Sofala, uma campanha de segurança ferroviária para o 

combate ao roubo e vandalização de material ferroviário nas linhas férreas de Sena e 

Machipanda, nas províncias de Sofala e Manica. A campanha, que conta com o envolvimento 

de agentes da Polícia da República de Moçambique (PRM) e técnicos de segurança ferroviária, 
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surge em resposta a vários prejuízos registados pela empresa CFM Centro, que totalizam mais 

de 600 milhões de meticais. O director ferroviário da empresa CFM Centro, Boaventura 

Mahave, diz que a situação tem contribuído para o descarrilamento de locomotivas, daí a 

necessidade da população estar vigilante e denunciar os infractores. 

 (Disponível em: https://www.rm.co.mz/index.php/component/k2/item/21949-cfm-centro-

lanca-campanha-de-seguranca-ferroviaria-para-combater-roubo-e-vandalizacao-de-material-

ferroviario.html, consultado aos 29 de Maio de 2022, 20h00) 

 

 

Niassa: vandalizados 4 sistemas solares de fornecimento de energia: Na província do 

Niassa, quatro sistemas solares de fornecimento de energia eléctrica estão paralisados, devido 

ao roubo e vandalização de painéis solares As incursões dos malfeitores ocorrem com maior 

frequência nos distritos de Mandimba e Mecanhelas, que fazem fronteira com o Malawi. O 

Conselho dos serviços de representação de estado na província do Niassa insta as Forças de 

Defesa e Segurança a redobrarem esforços no controlo das fronteiras para que sejam 

neutralizadas as pessoas que estão a roubar painéis solares.  Os mais de dois mil e duzentos e 

trinta sistemas solares de fornecimento de energia, no Niassa, quinhentos abastecem Escolas e 

unidades sanitárias. 

(Disponível em: https://www.rm.co.mz/niassa-vandalizados-4-sistemas-solares-de-

fornecimento-de-energia/, consultado aos 29 de Maio de 2022, 20h32) 

 

 

Polícia redobra esforços para reduzir roubos em infra-estruturas de telefonia móvel: A 

Polícia da República de Moçambique (PRM), em Cabo Delgado, está a redobrar esforços para 

reduzir a onda de roubos e vandalizações em infra-estruturas de telecomunicações.  Ontem, a 

polícia convocou a imprensa, na cidade de Pemba, para explicar o fenómeno que está a causar 

prejuízos às operadoras de telefonia móvel. “Pelo modus operandis dos malfeitores, há uma 

tendência de desactivar a comunicação naqueles pontos e não se sabe qual será o motivo que 
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estará por detrás dessa vandalização. No distrito de Balama temos quatro antenas da Vodacom 

que sofreram vandalização. Para o distrito de Montepuez, temos uma antena na zona Nanhupo 

e Nicuapa. No distrito de Ancuabe temos Metoro foi vandalizada lá uma antena. Na zona de 

Muepane, distrito de Metuge foi vandalizada uma antena da Movitel e em Mieze também, uma 

antena“, disse o porta-voz do Comando provincial da PRM, em Cabo Delgado, Mário Adolfo. 

(Disponivel em: https://www.rm.co.mz/policia-redobra-esforcos-para-reduzir-roubos-em-

infra-estruturas-de-telefonia-movel/, consultado aos 29 de Maio de 2022, 20h34) 

 

 

Desactivada rede clandestina que fornecia energia a cerca de 20 mil consumidores ilegais 

na Matola: A Empresa Electricidade de Moçambique desactivou uma rede clandestina que 

fornecia energia a cerca de 20 mil consumidores ilegais no município da Matola, província de 

Maputo. Os supostos burladores, que foram detidos em diferentes bairros do posto 

administrativo do Infulene e no distrito de Marracuene, cobravam aos clientes valores que 

variam de 3.500 a 20.000 meticais, entre outros tipos de chantagem. Em conexão com o caso, 

foram detidos cinco cidadãos que se faziam passar por técnicos da EDM, segundo o director 

da empresa, em Infulene, Samuel Guambe. “No cenário em Marracuene, tínhamos um famoso 

Lampião, que já andávamos a procura dele há mais de seis meses, faziam redes clandestinas, 

falsificavam contratos de energia, faziam inspecções usando uniforme da EDM e ameaçavam 

clientes que estavam em fraude, enquanto não estavam, e os clientes pagavam. Comunicamos 

a Polícia e começou um trabalho que encontramos cinco, mas acreditamos que há mais e vamos 

continuar a fazer o nosso trabalho junto da comunidade e com a própria polícia” afirmou. 

Estima-se que cinquenta por cento da energia consumida no Infulene é roubada. 

(Disponível em: https://www.rm.co.mz/desactivada-rede-clandestina-que-fornecia-energia-a-

cerca-de-20-mil-consumidores-ilegais-na-matola/, consultado aos 29 de Maio de 2022, 20h36) 

 

Nas cidades de Maputo e Nacala, AT desarticula redes de importação de celulares: A 

Autoridade Tributária de Moçambique (AT) está implacável contra qualquer acto que 

consubstancie contrabando de mercadorias. Para o efeito, fruto do trabalho de investigação e 
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inteligência, a AT desarticulou semana passada, nas cidades de Maputo e Nacala, e ainda na 

província de Manica, redes dedicadas à importação de telefones celulares e outras mercadorias 

sem observância da lei, tendo apreendido mais de 90 mil telefones celulares, importados da 

China. A última apreensão ocorreu na manhã de sábado, no Porto de Nacala, que de acordo 

com o director das Alfândegas de Nacala, José Salatiel, resultou do trabalho de examinação 

fisíca da mercadoria feito pelas equipas de investigação e inteligência das Alfândegas de 

Nacala, na província de Nampula. 

(Jornal Publico de 30 de Maio de 2022, pag.10) 

 

 

Cadastrado foge das celas em Nampula, e outro meliante é baleado ao tentar empreender 

a fuga: suposto cadastrado perigoso, conhecido por C4 Pedro, aproveitando-se da distração 

dos homens a lei e ordem, escapuliu-se das celas da 1˚ Esquadra da Polícia da República de 

Moçambique (PRM), em Nampula, em plena luz do dia. O criminoso, que havia desafiado as 

autoridades policiais, alegando que não o iriam deter, fugiu das celas, estando agora em parte 

incerta, considerando a Polícia que tudo está a fazer para o localizar. Residente no bairro de 

Namicopo, C4 Pedro de Namicopo é associado a vários crimes que ocorrem na cidade e 

província de Nampula, onde é líder de várias quadrilhas, como o Grupo dos 15 e os Homens-

Águia. Também é tido como comprador e vendedor de produtos resultantes do crime. 

(Jornal Publico de 30 de Maio de 2022, pag.9) 

 

 

Reduz roubo de gado em Marara, Tete: Reduziu consideravelmente nos últimos dois anos, 

o roubo de gado bovino e caprino, no distrito de Marara, em Tete, mercê das acções de reforço 

da vigilância comunitária. A título ilustrativo, foi instituído no período em referência, o 

Conselho de Policiamento Comunitário, envolvendo pessoas influentes e autoridades locais. 

Nos primeiros cinco meses deste ano, não houve registo de casos de roubo de gado bovino, 

naquele ponto da província. O administrador do distrito de Marara, disse que graças ao 

ambiente de tranquilidade que se vive, a Feira agro-pecuária de Cachembe, tem vindo a registar 
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maior afluxo de bovinos e caprinos. Cláudio Hoda disse que do arrolamento feito, o distrito de 

Marara conta actualmente, com um universo de quarenta e sete mil cabeças de gado. 

(Disponível em: https://www.rm.co.mz/reduz-roubo-de-gado-em-marara-tete/, consultado aos 

31 de Maio de 2022, 23h35) 

 

 

Niassa: Mulher a contas com a polícia acusada de roubo de bebé: Em Lichinga, província 

de Niassa, uma mulher está a contas com a polícia, acusada de ter roubado bebé de duas 

semanas. O facto aconteceu, fim-de-semana, no bairro de Singano, onde a indiciada 

supostamente roubou o bebé a uma suposta amante do marido. Em conexão com o caso, a 

polícia deteve igualmente o marido da indiciada, neste caso o pai do bebé roubado, mas os dois 

negam a acusação. A porta-voz do comando da PRM no Niassa, Mirza Maguanda, disse que o 

bebé foi resgatado, e que decorrem procedimentos para a responsabilização do casal. 

(Disponivel em: https://www.rm.co.mz/niassa-mulher-a-contas-com-a-policia-acusada-de-

roubo-de-bebe/, consultado aos 31 de Maio de 2022, 23h00) 

 

 

Assalto a loja: vídeo de camera de segurança de uma das lojas na baixa da cidade, avenida 

Fernão Magalhães, mostra três indivíduos desfaçados de mendigos, um dos bandidos com um 

saco que parece ser de lixo, outro com cobertor e o ultimo a controlar os movimentos que 

podem atrapalhar a accao criminosa. Este faz duas voltas e repara com atenção, em seguida tira 

um objecto contundente e comete o crime. Depois de muitas tentativas estes conseguiram 

invadir a loja e retiraram mais de 45 telefones, a Policia da Republica de Moçambique 

conseguiu recuperar 12. Em conexão com o caso, um individuo esta nas selas. “Comprar 

telemóvel na rua seja novo ou usado com indivíduos estranhos pode ser perigoso”, explica 

Leonel Muchina, Porta voz da PRM na cidade de Maputo. Nos desaconselhamos esta 

necessidade de adquirir telefones por vias não muito legitimas, entendemos que haja sim 

dificuldades financeiras para adquirir telefones que sejam novos, mas varias vezes telefones 

adquiridos na rua podem sim nos levar a aquisição de telefones de proveniência duvidosa e isto 
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pode sequencialmente exigir alguma responsabilização mediante este acto, disse Leonel 

Muchina. Na posse do mesmo individuo foi encontrado algum dinheiro que segundo ele, lhe 

pertence. 

(Tv Miramar, Fala Moçambique de 02 de Junho de 2022, 19h49) 

 

Sofala: Gabinete de Atendimento a Menores Vítimas de Violência registou 59 casos de 

abuso sexual de crianças: O Gabinete de Atendimento à Família e Menores Vítimas de 

Violência, em Sofala, registou nos primeiros três meses deste ano cinquenta e nove casos de 

abuso sexual a crianças. A maioria das vítimas tem entre oito e doze anos de idade, sendo que 

algumas acabaram por engravidar. Segundo a chefe do Gabinete de Atendimento a Família e 

Menores Vítimas da Violência em Sofala, Sididi Paulo, muitos casos de abuso sexual de 

menores ocorrem em contexto familiar e não são reportados às autoridades. Indicou que perto 

de cento e cinquenta crianças vítimas de violência doméstica solicitaram este ano assistência à 

instituição. 

(Disponível em: https://www.rm.co.mz/sofala-gabinete-de-atendimento-a-menores-vitimas-

de-violencia-registou-59-casos-de-abuso-sexual-de-criancas/, consultado aos 02 de Junho de 

2022, 23h20) 

 

 

Moradores de Maxaquene queixam-se de concentração de malfeitores na EPC Unidade 

24: Moradores do bairro Maxaquene, na Cidade de Maputo, estão agastados com o elevado 

índice de criminalidade, criado pela situação da Escola Primária Unidade 24. Abandonada em 

2017, a instituição de ensino tornou-se num local de concentração de malfeitores. A Escola 

Primária Unidade 24, situada ao longo da Avenida Milagre Mabote, na Cidade de Maputo, é 

um dos lugares mais temidos no bairro da Maxaquene. A infra-estrutura, já degradada, depois 

de abandonada há mais de cinco anos, tornou-se preferencial para os malfeitores, que, à calada 

da noite, aterrorizam quem circula pelas redondezas. José Maria é morador do bairro 

Maxaquene há mais de 20 anos e conta que, vezes sem conta, ouviu relatos de assaltos naquela 

zona. “Este local é um quartel de bandidos. As pessoas não podem passar por aqui às cinco 
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horas da manhã, porque correm risco de morte”, lamentou José Maria e acrescentou que o 

problema se torna cada vez mais sério, pois “as nossas esposas, que saem de casa para o 

trabalho logo de madrugada, devem ser sempre acompanhadas”. Para as mulheres, a situação 

é mais alarmante. Por temerem violações, preferem usar vias alternativas, tal como explica 

Lina Flávia, residente naquela zona. 

(Disponível em: https://www.opais.co.mz/moradores-de-maxaquene-queixam-se-de-

concentracao-de-malfeitores-na-epc-unidade-24/, consultado aos 04 de Junho de 2022, 16h00) 

 

 

No período em analise (28.05 a 03.06.22), foram registados 114 delitos, contra 116 do igual 

período do ano transato, que indica uma redução em 02 casos. O desempenho policial situou-

se em 89%, mercê do esclarecimento de 102 dos 114 crimes registados, contra 91% da 

operatividade policial obtida em igual período comparativo de 2021. 

(Comunicado de Imprensa da PRM, de 08 de Junho de 2022, pag1) 

 

Em Nampula, PRM detém cinco indivíduos por homicídio e roubo em estabelecimentos 

comerciais: A informação foi tornada pública na última segunda-feira (30), durante o briefing 

semanal das ocorrências da Polícia naquela província, pelo porta-voz do Comando Provincial 

da Polícia da República de Moçambique (PRM), Zacarias Nacute, Adjunto de Superintendente 

da Polícia. Segundo Zacarias Nacute, no dia 26 de Maio do ano em curso, cinco (05) indivíduos 

deslocaram-se ao bairro de Molipiha, distrito de Ribáuè e, com recurso a instrumentos 

contundentes, do tipo martelo e catanas, agrediram fisicamente o guarda-noturno de um 

estabelecimento comercial até a morte e, de seguida, arrombaram a porta do mesmo, onde 

subtraíram quatro (04) motorizadas de marca Logo, cinco (05) TVs plasmas de marca 

Samsung, 18 pneus de motorizada, causando um prejuízo, avaliado em 282.000,00Mtn. 

(Semanário do Agente, edição 274, 01 de Junho de 2022, pag.08) 
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Na cidade de Maputo, A Polícia da República de Moçambique (PRM) desactivou, nesta 

segunda-feira (30), na área de jurisdição da 14ª Esquadra da Polícia, uma residência que 

era usada para a produção e venda de droga pesada, do tipo cocaína e heroína. A operação 

que culminou com a apreensão de estupefacientes foi levada a cabo pela Polícia da República 

de Moçambique, através da Unidade Canina. No local, foi possível apreender drogas do tipo 

cocaína e heroína que eram produzidas na casa de um indivíduo ora a monte, mas foi possível 

neutralizar a sua namorada, por sinal, cúmplice. A jovem, de 26 anos de idade, nas mãos da 

Polícia, disse não saber da proveniência das drogas, mas garantiu que pertence ao seu namorado 

que, neste momento, se encontra em parte incerta. Segundo o porta-voz da Polícia a nível do 

Comando da PRM- Cidade de Maputo, Leonel Muchina, Adjunto de Superintendente da 

Polícia, a operação surgiu graças à denúncia dos populares que reportaram a existência de focos 

de consumo e venda de drogas. E na base da denuncia a PRM contactou a Unidade canina para 

que com cães farejadores rastreia-se a área em referência tendo culminado com a localização 

da residência em causa. No rastreio feito, a Polícia encontrou na residência droga enterrada e 

apreendeu-a. 

(Semanário do Agente, edição 274, 01 de Junho de 2022, pag.09) 

 

VIOLÊNCIA ESTRUTURAL 

O CEPCB olha para a violência na perspectiva sugerida por Johan Galtung. Este académico 

considera a violência como sendo directa e estrutural, um fenômeno que acontece tanto entre 

grupos e indivíduos, como dentro de grupos e indivíduos. Esta é a abordagem usada até agora 

por vários actores internacionais tais como a Agência Sueca para o Desenvolvimento 

Internacional e a CARE Internacional. De acordo com a ASDI, é também preciso ter cuidado 

e olhar com atenção para "as dimensões de gênero da violência, visto que têm um impacto 

desproporcional e diferente em mulheres e homens, raparigas e rapazes”. Esta última dimensão 

(de gênero) tende a ser particularmente afectada por conflitos armados.  

O grupo da Violência Estrutural apresentou nesta semana 11 notícias, num universo de 54. 
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VIOLÊNCIA SOCIAL 

Por violência social consideramos todo o tipo de violência que acontece no espaço privado e 

social, em especial a violência que acontece por motivações individuais e de grupo e que não 

estão ligadas a assuntos políticos ou econômicos. É preciso aqui realçar que toda a violência é 

social, mas no desenvolvimento do saber humano, aprendemos a destrinchar a complexidade 

da violência e discriminá-la em termos de suas motivações. Sendo assim, enquanto por 

exemplo Maria Cecília de S. Minayo reúne o consenso quando considera a violência social 

como englobando todo o tipo de violência que ocorre numa sociedade2, nós preferimos nos 

restringir aqui no Conflict somente à restante violência que acontece em contexto onde pessoas 

usam a violência para fins educativos na sociedade. Aqui entram casos de pais que violentam 

os filhos, professores que violentam alunos ou os casos reversos disso. Ela pode, tal como 

noutros tipos de violência, resultar em dano físico ou psicológico, e até mesmo em morte. Nós 

não consideramos aqui o suicídio como sendo uma forma de violência interpessoal, apesar de 

ser um tipo de violência que a pessoa comete sobre si mesma motivada tambêm muitas vezes 

por factores sociais. A violência comunitária, tal como definida aqui, é colocada dentro da 

categoria da criminalidade. A violência sexual, por estar muitas vezes ligada à questão de 

relações de poder entre o homem e a mulher, é categorizada aqui na categoria de Violência 

Baseada no Gênero. Pelo facto de a definição de criança ser social, a violência sexual 

envolvendo criança colocamos na categoria de criminalidade, porque pode ser considerado 

também como crime de pedofilia. Ainda há discussões acesas na sociedade sobre os 

casamentos prematuros, que violam os direitos da criança.  

A categoria Violencia Social registou 08 noticias nesta semana num universo de 54 colhidas. 

Segundo elas, um agente da Policia da Republica de Moçambique, ajudante de Campo da 

Presidente do Conselho Municipal de Sussundenga, afecto na Unidade de Protecção de altas 

individualidades em Manica, tirou a vida de sua esposa e filho menor com recurso a arma de 

fogo, de seguida tirou a sua vida. Testemunhas contam que o casal brigava quase sempre por 

ciúmes. Ainda esta semana, passou na media nacional, uma noticia que deixou desconfortável 

muitos pais e encarregados de educação. A Escola Secundária de Malhazine, na Cidade de 

 
2
MINAYO, M. C. S. Social Violence from a Public Health Perspective. Cad. Saúde Públ., Rio de Janeiro, 10 

(supplement 1): 07-18, 1994,  https://doi.org/10.1590/S0102-311X1994000500002  
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Maputo, obriga alunos a entoarem o Hino Nacional ajoelhados e a engatinhar até às salas de 

aula por chegarem atrasados. A direcção da instituição confirma o facto, mas alega que o 

mesmo só aconteceu uma vez, como forma de desincentivar os atrasos. Imagens amadoras 

mostram cerca de 50 alunos que não chegaram na hora marcada para o hino nacional, 06h45. 

Os adolescentes contam que a situação é mais grave do que se vê, explicam em anonimato que 

o atraso se deve a falta de transporte. Por outro lado, a media relata que, as crianças que não 

frequentam escolas são mais vulneráveis e marginalizadas da sociedade e não desenvolvem 

competências de leitura, escrita e contas básicas, e estão isoladas da rede de segurança que os 

estabelecimentos de ensino oferecem. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, numa 

mensagem pelo 1 de Junho, Dia Internacional da Criança, aponta que estes menores estão num 

risco acrescido de exploração e a uma vida inteira de pobreza e privação.    

 

 

Agente da polícia mata esposa, filho e suicida-se: Agente da polícia da República afecto na 

Unidade de Protecção à Altas Individualidades em Manica, mata esposa e filho menor com 

recurso a arma de fogo de seguida tirou a sua vida em Sussundenga. O caso deu-se na noite de 

domingo passado na sede do Distrito de Sussundenga, em Manica. O casal e os filhos residiam 

numa casa arrendada e segundo contam testemunhas, em vida havia briga quase que sempre 

por ciúmes. A atitude do agente da polícia que em vida era ajudante de Campo da Presidente 

do Conselho Municipal de Sussundenga, chocou aos vizinhos. O casal deixa 2 filhos menores. 

(TVM, Telejornal de 30 de Maio de 2022, 20h00) 

 

Infanticídio em Monapo: formanda do Instituto de Formação de Professores em Monapo, na 

Província de Nampula, detida acusada de matar recém-nascido e abandonar o corpo na lixeira. 

Trata-se de uma cidadã, solteira de 20 anos. 

(TVM, Telejornal de 30 de Maio de 2022, 20h00) 
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Crianças deslocadas vendem sucatas para sobreviver em Pemba: centenas de crianças da 

cidade de Pemba, capital de Cabo Delgado, estão a crescer na rua e vendem latas e sucatas para 

a sua sobrevivência e das suas famílias. Actualmente, segundo apurou o “O País”, muitas 

crianças estão envolvidas na venda de ferro velho para a sucataria, um negócio que está a ajudar 

a minimizar as dificuldades financeiras da maior parte da população que vive na capital da 

província.  Com apenas 14 anos de idade, Edvaldo Carlos vive com a avó. Conhece todos os 

bairros de Pemba e quase todas as ruas da cidade. “O meu trabalho é apanhar latas, ferro, 

bronze, alumínio, latas de refresco, massa de tomate e sardinhas para vender”, confirmou 

Edvaldo Carlos, que, há quatro anos, sobrevive do negócio de sucata. Desde que iniciou o 

negócio de reciclagem de sucataria, o ferro velho era mais procurado por crianças, mas, hoje, 

até alguns idosos sustentam as suas famílias apanhando latas nas ruas da cidade de Pemba. A 

maior parte das crianças que vivem ou passam o dia na rua não estuda, e quase tudo que ganha 

pelo trabalho que faz é usado para a sua alimentação e das suas famílias. 

(Disponível em: https://www.opais.co.mz/criancas-deslocadas-vendem-sucatas-para-

sobreviver-em-pemba/, consultado no dia 03 de Junho, às 20h00) 

 

 

Alunos obrigados a entoarem Hino Nacional de joelhos: a Escola Secundária de Malhazine, 

na Cidade de Maputo, obriga alunos a entoarem o Hino Nacional ajoelhados e a engatinhar até 

às salas de aula por chegarem atrasados. A direcção da instituição confirma o facto, mas alega 

que o mesmo só aconteceu uma vez, como forma de desincentivar os atrasos. Algumas imagens 

amadoras, a que “O País” teve acesso, mostram alunos da Escola Secundária de Malhazine, na 

capital do país, de joelhos, no pátio. Eram cerca de 50 alunos que não chegaram a tempo de 

entoar o Hino Nacional, marcado para as 06h45. Um outro vídeo mostra alunos a engatinharem 

em direcção à sala de aula. Segundo os adolescentes, a situação é mais grave do que se vê nos 

vídeos. Os alunos explicaram ao jornal o país, em anonimato, que o atraso se deve à falta de 

transporte e, devido ao inverno, não podem sair mais cedo de casa, uma vez que receiam cair 

nas mãos de malfeitores. A indignação é partilhada por alguns encarregados de educação, que 

consideram o acto desumano. Depois de os vídeos sobre os castigos impostos aos alunos 

circularem nas redes sociais e alguns encarregados ameaçarem denunciar a escola, a situação 

não se repetiu esta sexta-feira. Os alunos atrasados apenas permaneceram do lado de fora. 

1 

https://cepcb.org.mz/category/conflict-weekly/
https://www.opais.co.mz/criancas-deslocadas-vendem-sucatas-para-sobreviver-em-pemba/
https://www.opais.co.mz/criancas-deslocadas-vendem-sucatas-para-sobreviver-em-pemba/


CEPCB - Recolha Semanal sobre Violência em Moçambique, 29 de Maio a 04 de Junho 

de 2022, Número 29 

43 

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

Todavia, com a nossa presença, foi permitida a entrada de todos, apesar do atraso, e a entoação 

do Hino Nacional sem nenhum castigo. 

(Disponível em: https://www.opais.co.mz/alunos-entoam-hino-nacional-de-joelhos-na-escola-

secundaria-de-malhazine/, consultado no dia 04 de Junho, às 15h00) 

 

 

Crianças fora da escola vulneráveis à marginalização: as crianças que não frequentam 

escolas são mais vulneráveis e marginalizadas da sociedade e não desenvolvem competências 

de leitura, escrita e contas básicas, e estão isoladas da rede de segurança que os 

estabelecimentos de ensino oferecem. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, numa 

mensagem pelo 1 de Junho, Dia Internacional da Criança, aponta que estes menores estão num 

risco acrescido de exploração e a uma vida inteira de pobreza e privação. Quando as crianças 

estão isoladas das redes sociais, dos muitos outros serviços que podem ser prestados pelas 

escolas, estão em maior risco de violência e negligência em casa e podem perder o acesso àços, 

segundo o UNICEF. “Particularmente no con -texto dos choques económicos trazidos pela Co 

vid-19, as crianças enfrentam maior risco de serem forçadas a formas exploradoras de trabalho 

infantil e de se envolverem em trabalho perigoso para a sua idade. As escolas são importantes 

para a aprendizagem, mas também o são como local de ligação entre as crianças e a sociedade, 

onde se podem sentir protegidas e seguras”, indica a nota do UNICEF, apontando em específico 

para os menores nas zonas afectadas por emergências ou que tiveram interrupção da 

aprendizagem por causa dos ciclones ou violência terrorista no Norte do país. 

(Jornal Noticias de 01 de Junho de 2022, pag.5) 

 

ACIPOL preocupada com os suicídios envolvendo polícias: Equipas da Academia de 

Ciências Policiais partem, dentro de uma semana, para diferentes pontos do país para realizar 

trabalhos de perícia, visando identificar as causas dos suicídios envolvendo agentes da Polícia 

da República de Moçambique (PRM). Numa fase inicial, as províncias de Gaza, Inhambane, 

Manica e Sofala são as que serão contempladas por esta acção investigativa, dado que 

apresentam maior número de suicídios dos membros da corporação. O mais recente caso foi 

registado no último fim-de-semana, na vila de Sussundenga, na província de Manica, em que 

um agente da polícia tirou a vida da sua esposa e da sua filha menor, tendo, posteriormente, 
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tirado a sua própria vida. O Reitor da Academia de Ciências Policiais, José Mandra, explicou 

à Rádio Moçambique que o aumento do número destes casos no seio da corporação pode estar 

relacionado com o estado emocional dos agentes. 

(Disponível em: https://www.jornalnoticias.co.mz/destaque/acipol-preocupada-com-os-

suicidios-envolvendo-policias/, consultado aos 02 de Junho de 2022, 13h45) 

 

 

Comissão dos Direitos Humanos denuncia focos de prostituição infantil no bairro de 

reassentamento de Mandruzi: A Comissão Nacional dos Direitos Humanos denuncia focos 

de prostituição infantil no bairro de reassentamento das vítimas das calamidades naturais de 

Mandruzi, no distrito do Dondo, em Sofala. Segundo uma brigada do órgão que visitou, esta 

semana a província, alguns menores reassentados, juntam-se à noite e ao longo da Estrada 

nacional número 6 (EN6) com trabalhadoras de sexo e se envolvem com camionistas de longo 

curso. Falando em conferência de imprensa, o chefe da delegação da Comissão Nacional dos 

Direitos Humanos, Alfredo Dias, disse ser urgente a tomada de medidas para travar a 

situação.  “Urge uma solução rápida porque existe lá um grande foco de prostituição infantil. 

Temos lá meninas de doze, treze anos que na calada da noite saem e envolvem-se com 

motoristas que circulam por aquela via a troco de dinheiro e outros bens. Fizemos um apelo, 

não só aos familiares mas também aos líderes comunitários para que velem por este assunto 

que preocupa”, disse.  

(Disponível em: https://www.rm.co.mz/comissao-dos-direitos-humanos-denuncia-focos-de-

prostituicao-infantil-no-bairro-de-reassentamento-de-mandruzi/, consultado aos 03 de Junho 

de 2022, 23h00) 

 

Profanação de sepulturas na cidade da Beira: Sucedem-se os relatos de profanação de 

sepulturas na cidade da Beira, província de Sofala. O fenómeno está a inquietar os residentes, 

que pedem o reforço do controlo dos cemitérios. No cemitério de Mangalane, por exemplo, 

mais de cinquenta campas foram vandalizadas no mês passado. Os malfeitores retiram das 

campas crucifixos de cobre e outros objectos metálicos. O líder tradicional e responsável pelo 
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cemitério de Mangalane, Fernando Jaime, contou que os actos de profanação acontecem em 

plena luz do dia. Para Carlos Cassicussa, residente do décimo sétimo bairro Mungassa, a 

situação é resultado da degradação dos valores morais. 

(Disponível em: https://www.rm.co.mz/profanacao-de-sepulturas-na-cidade-da-beira/, 

consultado aos 03 de Junho de 2022, 23h12) 

 

 

VIOLÊNCIA BASEADA NO GÉNERO 

De acordo com o Conselho da Europa, a violência de gênero, é em particular a violência contra 

as mulheres, é uma das expressões mais pronunciadas das relações desiguais de poder entre 

mulheres e homens. Por género, referimo-nos aqui “aos papéis, aos comportamentos, às 

atividades e aos atributos socialmente construídos que uma determinada sociedade considera 

serem adequados para mulheres e homens. E entende a violência de género exercida contra as 

mulheres como a que abrange toda a violência dirigida contra a mulher por ser mulher ou que 

afeta desproporcionalmente as mulheres”. 

As causas da violência baseada no gênero (GBV) são várias, mas o Conselho da Europa 

identifica quatro tipos de fatores: culturais, legais, econômicos e políticos. Usamos aqui no 

Conflict a abordagem avançada pelo Conselho da Europa pela sua simplicidade e abrangência. 

Em termos culturais, visões patriarcais e sexistas legitimam a violência para garantir o domínio 

e a superioridade dos homens. Outros fatores culturais incluem estereótipos e preconceitos de 

gênero, expectativas normativas de feminilidade e masculinidade, a socialização de gênero, 

uma compreensão da esfera familiar como privada e sob autoridade masculina, e uma aceitação 

geral da violência como parte da esfera pública (ex. assédio de mulheres) e/ou como um meio 

aceitável para resolver conflitos e se afirmar.  

No tocante a fatores legais, ser vítima de violência de gênero é percebido em muitas sociedades 

como vergonhoso e fraco, com muitas mulheres ainda sendo consideradas culpadas de atrair 

violência contra si mesmas por meio de seu comportamento. Isso explica em parte os baixos 

níveis duradouros de relatórios e investigações. Quando se trata de fatores econômicos, a falta 
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de recursos econômicos geralmente torna as mulheres, mas também as pessoas LGBT+, 

particularmente vulneráveis à violência. Cria padrões de violência e pobreza que se 

autoperpetuam, tornando extremamente difícil para as vítimas se libertarem. Em termos de 

fatores políticos, a sub-representação de mulheres e pessoas LGBT+ no poder e na política 

significa que elas têm menos oportunidades de moldar a discussão e afetar mudanças nas 

políticas, ou adotar medidas para combater a violência de gênero e apoiar a igualdade. 

A categoria violência baseada no género apresentou uma noticia essa semana. Segundo a 

mesma, jornalistas de diversos órgãos de comunicação social baseados na cidade da Beira 

beneficiam de capacitação sobre a violência baseada no género em contexto da crise 

humanitária, a iniciativa é promovida pela organização da sociedade civil de proteção social 

Sekelekani. O presidente da Sekelekani, Tomás Vieira Mário, explica que a iniciativa é 

motivada pela existência de cada vez mais crises humanitárias derivadas dos desastres naturais, 

incluindo conflitos militares. 

 

 

Jornalistas em capacitação: jornalistas de diversos órgãos de comunicação social baseados 

na cidade da Beira estão a beneficiar de capacitação desde segunda-feira, sobre a violência 

baseada no género em contexto da crise humanitária, numa iniciativa promovida pela 

organização da sociedade civil de proteção social Sekelekani.Durante três dias do evento, os 

participantes analisaram questões sobre reportagens em que se abordam questões de violência 

sobre a mulher. O presidente da Sekelekani, Tomás Vieira Mário, explicou ao nosso Jornal que 

a iniciativa é motivada pela existência de cada vez mais crises humanitárias derivadas dos 

desastres naturais, incluindo conflitos militares. Para o efeito, indicou que a mulher aparece 

geralmente como a principal vítima sendo que nemsempre é abordada de forma digna. 

“Queremos chamar atenção à sua dignidade que tem a ver com o seu papel de emergência, 

porque muitas vezes para ter ajuda é assediada e pressionada”, disse. 

(Jornal Noticiasa de 03 de Junho de 2022, pag.5) 
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CRIMES RITUAIS 

Crimes ou assassinatos rituais têm a ver com a prática onde partes do corpo da vítima são 

removidos para fazer “medicamentos” para fortalecer política, profissionalmente, ou 

economicamente aqueles que a usam. O uso do termo “ritual” neste contexto pode ser 

confuso e enganador, visto que a morte das vítimas em si, ou a violação de campas para 

roubar partes de cadáveres, não é ritualizada. Neste contexto, o uso de termos como crimes 

e assassinatos rituais pode ser incorreto, apesar de ser prática corrente. É neste caso 

necessário fazer uma diferença entre o “crime ritual”, onde a vítima é sacrificada para o 

benefício da comunidade e a “morte medicinal”, onde partes do corpo da vítima são 

“colhidos” para fazer poções mágicas usadas por indivíduos para satisfazer ambições 

particulares. É melhor qualificar esses crimes como sendo “mortes medicinais” - as pessoas 

são mortas para que partes do seu corpo possam ser usadas em poções mágicas que 

supostamente garantem força, coragem e sucesso político - mas normalmente é difícil 

identificar a certo qual é qual. Existe aqui no nosso trabalho uma dificuldade de saber como 

classificar o crime quando as pessoas são raptadas ainda em vida. É difícil saber se se trata de 

um crime ritual ou de mero tráfico em partes humanas. Podemos assumir que pessoas 

portadoras de albinismo ou crianças são normalmente raptadas e mortas para fazer poções 

mágicas, mas assumir não é saber, principalmente antes de identificar os criminosos e 

esclarecer o móbil do crime. Algumas vezes, quando se trata de rapto de pessoas vivas para 

efeitos medicinais, pode ser tanto tráfico de órgãos humanos para efeitos do mercado negro 

da medicina moderna como tradicional, o que implica tanto a Associação dos Médicos 

Tradicionais de Moçambique como tambêm a Ordem dos Médicos de Moçambique. 

A categoria crimes rituais não apresentou nessa semana nenhuma noticias.  

 

VIOLÊNCIA RODOVIÁRIA 

A gravidade dos acidentes de trânsito continua mostrando o quanto o Estado e a sociedade 

desconsideram a vida humana e as formas de vida. Ao considerar que os acidentes de trânsito 
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são causados por imprudência individual (comportamento de motoristas ou pedestres), o 

Estado e a sociedade em geral reforçam sua responsabilidade e não conseguem ver as 

dimensões verdadeiramente pandêmicas da questão. A violência rodoviária também pode estar 

ligada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU por meio da questão da 

Segurança Viária, onde a ONU, por meio de sua Resolução da Assembleia Geral sobre a 

Melhoria da Segurança Viária Global (A/RES/74/299), declarou a necessidade de promover a 

Segurança Viária como parte do esforço para o cumprimento das metas da Agenda 2030. 

Sob violência rodoviária, abordamos uma série de questões. Acidentes de trânsito, mobilidade, 

raiva nas estradas e direção agressiva. Cada um desses conceitos aborda a questão geral das 

interações humanas nos espaços físicos que habitam. O conceito de Raiva na Estrada”Road” é 

um fenômeno comum e crescente. A organização sul-africana "Arrive Alive" define Raiva na 

Estrada como "um incidente em que um motorista ou passageiro irritado ou impaciente fere ou 

mata intencionalmente outro motorista, passageiro ou pedestre, ou tenta ferir ou matar outro 

motorista, passageiro ou pedestre".  Neste contexto, um incidente de raiva nas estradas pode 

ser diferenciado de outros incidentes de trânsito por sua natureza intencional e criminosa. 

Em Moçambique, a linguagem comum pressupõe que o aumento da população e da mobilidade 

leva ao aumento das mortes no trânsito. Evidências dos EUA, no entanto, mostram um declínio 

nas mortes, apesar do aumento da proporção de população e mobilidade, tanto em termos 

absolutos quanto relativos (número de motoristas licenciados e milhas cobertas por motoristas). 

Entre 1991 e 2000, de acordo com uma avaliação do Departamento de Transportes dos Estados 

Unidos, a segurança rodoviária melhorou apesar do aumento de factores aparentemente 

favoráveis a acidentes tal como “...aumento da população, quilômetros percorridos e condução 

agressiva”. 

A categoria Violencia rodoviária apresentou 02 noticias nessa semana num universo de 54 

noticias colhidas. No primeiro apontamento de reportagem, fala-se da morte de um ciclista, de 

35 anos, que perdeu a vida como resultado de um acidente de viação, na rua dos Pequenos 

Libombos em Boane, na Província de Maputo, o mesmo acidente envolveu um veículo ligeiro, 

da marca Toyota Funcargo, que seguia no sentido Boane-Mahelane, conduzido por um jovem 

de 30 anos. O segundo apontamento de repostagem nesta categoria, é resultado de uma analise 

da Policia da Republica de Mocambique, entre os dias 28 de Maio a 03 de Junho do ano 

transacto e o mesmo período do corrente ano. Esta analise diz que, a PRM registou um total de 
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24 acidentes de viação relevantes, contra 17 do igual período comparativo de 2021, com 

destaque para 12 atropelamentos e 06 choque entre carros. 

 

 

 

Acidente de viação faz um morto: um ciclista, de 35 anos, perdeu a vida, na quarta-feira, 

vítima de acidente de viação, na rua dos Pequenos Libombos, no distrito de Boane, província 

de Maputo. O acidente envolveu um veículo ligeiro, da marca Toyota Funcargo, que seguia no 

sentido Boane-Mahelane, conduzido por um jovem de 30 anos, que colheu o ciclista. Segundo 

a porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM), na província de Maputo, Carmínia 

Leite, o sinistro foi causado por ultrapassagem irregular, associada a velocidade excessiva. 

Enquanto isso, dois indivíduos um de 22 e outro de 25 anos, encontram-se sob custódia das 

autoridades, na 1ª Esquadra da PRM, de Ressano Garcia, indiciados de roubo de um 

computador portátil, numa residência. Os suspeitos assumem o crime, apontando que 

pretendiam vender o equipamento para um conhecido usar na faculdade. 

(Jornal Noticias de 03 de Junho de 2022, pag.3) 

 

 

Acidentes de viação, suas causas e consequências: no período em analise, a PRM registou 

um total de 24 acidentes de viação relevantes, contra 17 do igual período comparativo de 2021, 

com destaque para 12 atropelamentos e 06 choque entre carros. 

(Comunicado de Imprensa da PRM, de 08 de Junho de 2022, pag2) 
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Maputo, Junho de 2022 

Equipa editorial: 

Milissão Nuvunga, Daniela Joane, Eduardo 

Changule, Dilvan Chivangue, Isabel Matias, 

Arcelia Ngomane, Chanel Dalsuco e Stelio 

Macuacua. 

  

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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