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This week's Highlights:  

In this Weekly, we highlight the fact that shortly 

after the submission of the proposed revision of 

the anti-terrorism law, which penalizes the 

disclosure of classified information related to, 

for example, national peace and security issues, 

government officials come to the public to 

spread false news about the conflict in Cabo 

Delgado. The police were caught denyi[g the 

occurrence of an attack in Ancuabe, while the 

President confirmed it. Under the proposed law, 

journalists can get up to 12 years in prison. In the 

case of the attack on Ancuabe, what should be 

the position of the journalist or the judicial 

bodies, since there was clearly a dissemination 

of false news that originated from a public 

official with administrative authority to speak on 

behalf of the government? How can the 

proposed law be changed to accommodate 

punishment to government officials spreading 

false news? 

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 05 a 11 de Junho– foram 

recolhidas 37 notícias relacionadas com as diferentes categorias da Violência.  
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DESTAQUES DA SEMANA DE 05 a 11 DE JUNHO DE 

20221 

No destaque desta semana, realçamos notícias que mostram que logo após a aprovação da 

proposta de revisão da lei antiterrorismo, que penaliza a divulgação de informações 

classificadas relacionadas por exemplo com questões de paz e segurança nacionais, 

funcionários do governo vem ao público difundir notícias falsas sobre o conflito em Cabo 

Delgado.  

Esta semana houve reportes de ataque a um dos distritos de Cabo Delgado, província assolada 

pelo terrorismo desde 2017. Um grupo de insurgentes ligado ao Estado Islâmico decapitou uma 

pessoa e incendiou dezenas de habitações na aldeia Nanduli, no domingo, dia 5, no primeiro 

ataque ao distrito de Ancuabe, na província moçambicana de Cabo Delgado, onde se supõe que 

tenham estabelecido uma nova base há um mês, disseram à VOA nesta segunda-feira, dia 6, 

várias fontes locais.. O ataque forçou centenas de pessoas, muitas delas já deslocadas de outros 

distritos, a passarem a noite nas matas. Em Cabo Delgado, Ancuabe acolhe o maior número de 

deslocados dos ataques insurgentes depois de Metuge. Este ataque a Ancuabe foi publicamente 

reconhecido pelo Presidente da República 

Contudo, o mesmo ataque foi desmentido pela Polícia da República de Moçambique, na voz 

de Mário Adolfo, Porta-voz da PRM no Comando Provincial, explicando que os homens 

armados vistos pela população a se movimentarem na vila-sede do distrito, no posto 

administrativo de Metoro e nalgumas aldeias locais, pertencem às Forças de Defesa e 

Segurança, e estavam em cumprimento de uma missão de monitoria. Na ocasião, apelou à 

população que fugiu das suas casas, temendo um eventual ataque armado para regressarem, 

pois a situação de segurança está controlada. 

Os moçambicanos dependem da mídia nacional e da comunicação oficial de estruturas 

autorizadas, para ter informações relativas aos acontecimentos nas zonas afectadas pelo 

terrorismo no país, principalmente, depois da aprovação da proposta de revisão da lei 

antiterrorismo. Eis que agora, a PRM decide desmentir as palavras do próprio Presidente da 

                                                 
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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República e as da população que testemunhou o acontecimento no local, dizendo que não houve 

ataque nenhum, era somente as FDS em monitoria. Esta situação semeou desconforto na 

sociedade moçambicana e de alguma forma descredibiliza as palavras do governo. 

Neste contexto, verificamos que a reflexão do MISA Moçambique2 se tornou profética, ao 

criticar o número 2 do artigo 19 Lei nº 5/2018, de 2 de Agosto, que refere que aquele que 

intencionalmente difundir informação segundo a qual um acto terrorista foi ou é susceptível 

de ser cometido, sabendo que a informação é falsa é punido com a pena de prisão de 8 a 12 

anos. De acordo com o MISA, esta disposição apresenta-se bastante subjectiva e passível de 

diversas interpretações quanto à noção de “falsidade” da informação veiculada sobre uma 

presumível acção terrorista. O MISA também discorda da ideia de que não se pode discutir a 

suceptibilidade de uma ocorrência, pois isso se constitui numa proibição expressa do debate 

em torno do terrorismo e de qualquer fenómeno a ele associado. Do mesmo modo, não cabe 

ao jornalista provar a intencionalidade do enunciador da informação potencialmente falsa. No 

caso do ataque a Ancuabe, qual deveria ser a posição do jornalista ou dos órgãos judiciais, visto 

que houve claramente a divulgação de uma notícia falsa que originou de um funcionário 

público com autoridade administrativa para se pronunciar em nome do governo?  

 

  

                                                 
2
  Proposta de Lei “Anti-Terrorismo” restringe Liberdades de Expressão e de Imprensa em Moçambique 

https://www.misa.org.mz/index.php/destaques/noticias/141-proposta-de-lei-anti-terrorismo-restringe-liberdades-

de-expressao-e-de-imprensa-em-moçambique  
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RESUMO DAS NOTÍCIAS  

Esta semana foram recolhidas 37 notícias, distribuídas pelas categorias da seguinte maneira: 

Violência Política (13), Paz (1), Reconciliação (0), Dialogo (0), Violência Policial (0), 

Criminalidade (17), Violência Social (2), Violência Baseada no Género (1), Crimes Rituais (1), 

e Violência Rodoviária (2). O grupo de Violência Directa contou com 31 notícias e a Violência 

Estrutural contou com 6 notícias. 

Categorias de Violência Número de Notícias 

Violência Política 13 

Paz 1 

Diálogo 0 

Reconciliação  0 

Violência Policial 0 

Criminalidade 17 

Violência Social 2 

Violência Baseada no Género 1 

Crimes Rituais 1 

Violência Rodoviária 2 

Total 37 

 

Durante a semana em análise, foram colhidas 37 notícias em diversas categorias. A categoria 

de criminalidade registrou a maior parte das notícias desta semana, 17. As reportadas, relatam 

entre outros casos, detenções, burla, sequestro, roubo e corrupção. Em Tete, foram detidos 3 

indivíduos envolvidos no crime de venda ilegal de fármacos, na posse destes, foram 

encontradas diversas quantidades de medicamentos, na ultima sexta-feira. Essa detenção, foi 

resultado de uma operação realizada pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal 

(SERNIC), na tentativa de travar e desincentivar a prática deste crime. Na província de 

Nampula, 5 cidadãos foram detidos acusados de sequestro e burla a cidadãos. Dos 5 detidos, 

dois são agentes afectos na Unidade de Intervenção Rápida (UIR) em Nampula. O crime foi 

consumado no distrito de Mogovolas, concretamente na vila de Nametil, os detidos teriam 

sequestrado dois irmãos, mantendo-os em cárcere privado durante quatro dias, numa residência 

algures no bairro Namutequeliua, na cidade de Nampula. Exigindo em troca 100 mil meticais 

https://cepcb.org.mz/category/conflict-weekly/
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à família. Ainda na onda sequestros, em Chimoio, um mototaxista se encontra desaparecido, 

após ter sido sequestrado por um suposto passageiro. Casos como este, tem aumentado o 

número cada dia que passa. O presidente da Associação dos Moto-taxistas exige que seja feito 

trabalho, para salvar esta classe trabalhadora que vive numa verdadeira insegurança. 

Esta semana a corrupção veio à tona, com denúncias de esquemas em diferentes escolas de 

condução na cidade da Beira. Sobre os instrutores pesam indícios de recebimento de valores 

monetários para a facilitação da obtenção de cartas de condução. Na sequência da denúncia, 

Antónia Charre admitiu que a maior parte dos acidentes de viação que ocorrem na cidade da 

Beira, causando vítimas humanas e danos materiais pode estar relacionada com o facto de os 

instruendos não estarem suficientemente preparados para a condução.  

Mais uma vez a PRM publicou um comunicado de imprensa, no qual, faz comparação dos 

registros de delitos cometidos em 2021 e no igual período de 2022. Esta semana, segundo o 

comunicado, foram registrados 109 delitos, contra 99 do igual período do ano transacto, que 

indica um aumento em 10 casos. O desempenho policial situou-se em 86%, mercê do 

esclarecimento de 94 dos 109 crimes registrados, contra  85% da operatividade policial obtida 

em igual período comparativo de 2021. 

A categoria de violência política registrou 12 notícias. Segundo elas, ainda há relatos de 

actuacoes de insurgentes na zonas afectadas pelo terrorismo, em Cabo Delgado. Esta semana, 

insurgentes decapitaram uma pessoa e incendiaram dezenas de habitações num ataque a 

Ancuabe, no domingo (5). No âmbito do combate ao terrorismo, a República do Ruanda reitera 

a disponibilidade de continuar a apoiar Moçambique no processo de reconstrução dos distritos 

afectados pelo terrorismo, na província de Cabo Delgado. Donatile Mukabalisa, presidente da 

Câmara dos deputados do parlamento ruandês, pronunciou estas palavras no final do encontro 

de cortesia que manteve sexta-feira com o Primeiro-ministro, Adriano Maleiane. Depois de 

algumas notas informativas relatando o ataque a Ancuabe, a PRM vem à imprensa desmentir 

o suposto ataque. O porta-voz da Polícia no Comando provincial, Mário Adolfo, explicou que 

os militares vistos pela população a se movimentarem na vila-sede do distrito, no posto 

administrativo de Metoro e nalgumas aldeias locais, pertencem às Forças de Defesa e 

Segurança, e estavam em cumprimento de uma missão de monitoria. Em contrapartida, o 

presidente Filipe Nyusi, reconhece o ataque. Ataque este, que forçou centenas de pessoas, 

muitas delas já deslocadas de outros distritos, a passarem a noite nas matas.Face a esta situação, 

https://cepcb.org.mz/category/conflict-weekly/
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Valige Tauabo, Governador de Cabo Delgado, dispensou nesta quarta-feira, 8, seis viaturas da 

sua comitiva para transportar dezenas de deslocados que fugiram de ataques terroristas em 

Ancuabe e que viviam ao relento ou nas bermas da estrada em Metoro, a sul do distrito.  

A categoria PAZ apresentou uma notícia esta semana, segundo a qual, o Governo do Reino da 

Noruega vai disponibilizar mais de 160 milhões de Meticais para projetos de empoderamento 

da mulher na promoção da paz e segurança em Moçambique. Este projeto será implementado 

pela ONU Mulheres, com duração de dois anos. 

As categorias de diálogo, reconciliação e violência policial não apresentaram notícias esta 

semana. A categoria de violência social registrou 2 notícias na semana em questão. Elas falam 

do abuso de menores e trabalho infantil. A primeira noticia relata que pelo menos 59 casos de 

abuso sexual foram registados na cidade da Beira, nos últimos três meses. No seio disto surge 

um apelo feito à sociedade, para denunciar os autores deste tipo de crime. Sididi Paulo, chefe 

do Gabinete de Atendimento à Família e Menores Vítimas de Violência, avançou que muitos 

casos de abuso sexual de menores acontecem em contexto familiar e que não são apresentados 

as autoridades.  

A segunda noticia vem mostrar que a luta contra o trabalho infantil no pais, não tem surtido 

efeito desejado, segundo a mesma, não obstante a aprovação do Plano Nacional de Combate 

ao Trabalho Infantil (PNAPFTI) em 2017, que preconiza a prevenção e eliminação das Piores 

Formas de Trabalho Infantil (PFTI), através de acções integradas como retirar, reabilitar e 

integrar as crianças envolvidas, o fenómeno prevalece, com mais ênfase para a cidade de 

Maputo, visto como o centro das oportunidades. 

A categoria de violência baseada no género apresentou uma noticia essa semana, que fala sobre 

o assassinato a facada de uma cidadã, no bairro Polana Caniço “B”, na cidade de Maputo. O 

acusado, de 46 anos, que responde pelo nome de J. Vombe, movido por ciúmes, com recurso 

a uma arma branca do tipo faca, desferiu golpes contra a sua esposa, esta, que perdeu a vida a 

caminho do hospital. A categoria de crimes rituais registou uma noticia, que fala da detenção 

de seis homens suspeitos de assassinar um homem que tinha problemas de pigmentação de 

pele. O caso ocorreu no dia 16 de Maio, no Distrito de Mogovolas. Segundo Zacarias Nacute, 

porta-voz da Polícia da República de Moçambique em Nampula, o tio da vítima fez parte do 

grupo que protagonizou esta acção.  
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A categoria de violência rodoviária registrou duas notícias, num universo de 37. Uma das notas 

relata a morte de quatro pessoas num acidente ocorrido em Chicumbane, na província de Gaza, 

no mesmo acidente 17 outras pessoas saíram feridas, estas foram socorridas imediatamente e 

se encontram a receber cuidados intensivos no Hospital Provincial de Xai-Xai. Segundo a 

declaração do responsável da Polícia de Trânsito em Gaza, Francisco Nhanala, os quatro 

perecidos foram declarados óbitos no local do sinistro. A segunda nota informativa é uma 

comparação da PRM relativamente aos acidentes na via pública. No período em análise, a PRM 

registou um total de 21 acidentes de viação relevantes, contra 11 do igual período comparativo 

de 2021. 
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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 31 notícias, num universo de 37.  

 

 

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 capacidade de mostrar ao 
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cidadão que o Estado não consegue garantir a sua segurança, esses são os actos que 

categorizamos aqui como actos de violência política. 

A categoria de violência política registrou 13 notícias esta semana. Segundo elas, ainda há 

relatos de actuacoes de insurgentes na zonas afectadas pelo terrorismo, em Cabo Delgado. Esta 

semana, insurgentes decapitaram uma pessoa e incendiaram dezenas de habitações num ataque 

a Ancuabe, no domingo (5). No âmbito do combate ao terrorismo, a República do Ruanda 

reitera a disponibilidade de continuar a apoiar Moçambique no processo de reconstrução dos 

distritos afectados pelo terrorismo, na província de Cabo Delgado. Donatile Mukabalisa, 

presidente da Câmara dos deputados do parlamento ruandês, pronunciou estas palavras no final 

do encontro de cortesia que manteve sexta-feira com o Primeiro-ministro, Adriano Maleiane. 

Depois de algumas notas informativas relatando o ataque a Ancuabe, a PRM vem à imprensa 

desmentir o suposto ataque. O porta-voz da Polícia no Comando provincial, Mário Adolfo, 

explicou que os militares vistos pela população a se movimentarem na vila-sede do distrito, no 

posto administrativo de Metoro e nalgumas aldeias locais, pertencem às Forças de Defesa e 

Segurança, e estavam em cumprimento de uma missão de monitoria. Em contrapartida, o 

presidente Filipe Nyusi, reconhece o ataque. Ataque este, que forçou centenas de pessoas, 

muitas delas já deslocadas de outros distritos, a passarem a noite nas matas. Face a esta 

situação, Valige Tauabo, Governador de Cabo Delgado, dispensou nesta quarta-feira, 8, seis 

viaturas da sua comitiva para transportar dezenas de deslocados que fugiram de ataques 

terroristas em Ancuabe e que viviam ao relento ou nas bermas da estrada em Metoro, a sul do 

distrito.  

 

 

 

Insurgentes decapitam uma pessoa no primeiro ataque a Ancuabe: um grupo de 

insurgentes ligado ao Estado Islâmico decapitou uma pessoa e incendiou dezenas de habitações 

na aldeia Nanduli, no domingo, 5, no primeiro ataque ao distrito de Ancuabe, na província 

moçambicana de Cabo Delgado, onde se supõe tenham estabelecido uma nova base há um mês, 

disseram à VOA nesta segunda-feira, 6, várias fontes locais. 

 O ataque a Ancuabe, que faz fronteira com a capital Pemba a Este, forçou centenas de pessoas, 

muitos delas já deslocadas de outros distritos, a passarem a noite nas matas. O distrito de 

1 
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Ancuabe acolhe o maior número de deslocados dos ataques insurgentes depois de Metuge, na 

província. 

(Disponível em: https://www.voaportugues.com/a/cabo-delgado-insurgentes-decapitam-uma-

pessoa-no-primeiro-ataque-a-ancuabe/6605200.html, consultado no dia 08 de Junho de 2022, 

às 09h00) 

 

Ruanda reitera apoio na reconstrução de Cabo Delgado: República do Ruanda reitera a 

disponibilidade de continuar a apoiar Moçambique no processo de reconstrução dos distritos 

afectados pelo terrorismo, na província de Cabo Delgado. A vontade foi expressa pela 

presidente da Câmara dos deputados do parlamento ruandês, Donatile Mukabalisa, no final do 

encontro de cortesia que manteve sexta-feira com o Primeiro-ministro, Adriano Maleiane. 

Donatile Mukabalisa assegurou que o Governo ruandês está disponível para apoiar a reparação 

dos estragos em infra-estruturas nos distritos afectados pelo terrorismo no sentido de permitir 

o retorno confortável da população às suas origens. O Ruanda enviou no ano passado para 

Moçambique um contingente militar que, em colaboração com as Forças de Defesa e 

Segurança de Moçambique e da Comunidade de Desenvolvimento da Africa Austral. 

(Jornal Domingo de 05 de Junho de 2022, pag.6) 

 

PRM desmente suposto ataque terrorista a Ancuabe: comando da Polícia da República de 

Moçambique (PRM), em Cabo Delgado, desmentiu ontem rumores de um suposto ataque 

terrorista no distrito de Ancuabe. O porta-voz da Polícia no Comando provincial, Mário 

Adolfo, explicou que os militares vistos pela população a se movimentarem na vila-sede do 

distrito, no posto administrativo de Metoro e nalgumas aldeias locais, pertencem às Forças de 

Defesa e Segurança, e estavam em cumprimento de uma missão de monitoria. Na ocasião, 

apelou à população que fugiu das suas casas, temendo um eventual ataque armado para 

regressarem, pois a situação de segurança está controlada. 

(Jornal Noticias de 06 de Junho de 2022, pag.1) 
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Extradição de Manuel Chang: tribunal da RAS indefere pedido da PGR: tribunal 

Constitucional da África do Sul indeferiu ontem o pedido da Procuradoria-Geral da República 

(PGR) de Moçambique para recorrer da extradição do ex-ministro das Finanças Manuel Chang 

para os Estados Unidos. “O Tribunal concluiu que o pedido deve ser julgado indeferido com 

custas, por não serdo interesse da Justiça ouvi-lo nesta fase”, refere-se na ordem da mais alta 

instância da Justiça sul-africana a que a Lusa teve acesso. A PGR de Moçambique apresentou, 

no final do ano passado, um pedido de acesso directo ao Tribunal Constitucional sul-africano, 

solicitando a reapreciação da decisão do Tribunal Superior de Gauteng, em Joanesburgo, de 

extraditar para os Estados Unidos da América (EUA) o ex-ministro moçambicano Manuel 

Chang, preso há três anos e meio sem julgamento na África do Sul. O caso de extradição do 

antigo governante moçambicano encontra-se ainda pendente no Tribunal Supremo de Justiça 

da África do Sul, em Bloemfontein, onde a PGR apresentou também um pedido para interpor 

recurso da decisão anunciada a 10 de Novembro do ano passado pelo tribunal provincial em 

Joanesburgo. 

(Jornal Noticias de 08 de Junho de 2022, pag.01) 

 

 

Cabo Delgado: Terroristas atacam aldeia Nanduli, em Ancuabe: Terroristas atacaram, na 

noite de ontem, a aldeia Nanduli, distrito de Ancuabe, em Cabo Delgado. Segundo alguns 

populares de Nanduli e de outras aldeias circunvizinhas, os terroristas além de incendiar casas, 

pilharam bens da população daquela comunidade localizada no interior do distrito de Ancuabe. 

Neste momento, segundo apurou a Rádio Moçambique, em Ancuabe, regista-se uma 

movimentação de populares que fogem das suas aldeias para a sede do distrito, em busca de 

segurança. 

(Disponível em: https://www.rm.co.mz/cabo-delgado-terroristas-atacam-aldeia-nanduli-em-

ancuabe/, consultado aos 06 de Junho de 2022, 23h40) 

 

 

Cabo Delgado: Insurgentes decapitam uma pessoa no primeiro ataque a Ancuabe: O 

ataque, já reconhecido pelo Presidente Filipe Nyusi, forçou centenas de pessoas, muitas delas 

já deslocadas de outros distritos, a passarem a noite nas matas. Um grupo de insurgentes ligado 
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ao Estado Islâmico decapitou uma pessoa e incendiou dezenas de habitações na aldeia Nanduli, 

no domingo, 5, no primeiro ataque ao distrito de Ancuabe, na província moçambicana de Cabo 

Delgado, onde se supõe tenham estabelecido uma nova base há um mês, disseram à VOA nesta 

segunda-feira, 6, várias fontes locais. O Presidente Filipe Nyusi reconheceu o ataque. O ataque 

a Ancuabe, que faz fronteira com a capital Pemba a Este, forçou centenas de pessoas, muitos 

delas já deslocadas de outros distritos, a passarem a noite nas matas. O distrito de Ancuabe 

acolhe o maior número de deslocados dos ataques insurgentes depois de Metuge, na província. 

(Disponível em: https://www.voaportugues.com/a/cabo-delgado-insurgentes-decapitam-uma-

pessoa-no-primeiro-ataque-a-ancuabe/6605200.html, consultado aos 06 de Junho de 2022, 

23h33) 

 

 

Moçambique acusado de detenções de supostos muçulmanos confundidos com 

terroristas: A liberdade religiosa no país registou várias violações em 2021, caracterizadas 

por detenções arbitrárias de grupos religiosos que eram associados ao terrorismo, revelam os 

Estados Unidos da América. Há pessoas que, por parecerem muçulmanas (pelas roupas e 

barba), eram recolhidas às celas. Os EUA dedicam sete páginas para descrever cenários vividos 

em Moçambique. A informação é avançada no relatório anual dos Estados Unidos sobre a 

Liberdade Religiosa no mundo, referente ao ano 2021. O documento foi divulgado a 2 de Junho 

corrente, na versão inglesa, e aponta violações da liberdade religiosa na sequência do combate 

ao terrorismo em Cabo Delgado. 

“Numa tentativa de controlar a situação (em Cabo Delgado) e conter a violência, a Polícia 

continuou a prática de deter arbitrariamente alguns indivíduos, porque pareciam muçulmanos 

pela sua roupa ou barba, segundo organizações islâmicas nacionais e outros relatos nos media.” 

Na sequência dos acontecimentos, representantes do Conselho Islâmico em Cabo Delgado 

tiveram de dialogar com o Governo para que se evitasse a detenção de indivíduos muçulmanos 

não ligados à insurgência. Além da detenção destas pessoas, o departamento do Estado norte-

americano diz que, “nos dias 7 e 12 de Setembro, a Polícia deteve dois grupos pertencentes a 

um grupo religioso não identificado na província de Tete”. O argumento inicial para as pessoas 

serem recolhidas às celas era a violação das medidas de prevenção da COVID-19, que 
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determinavam a não realização de cultos com aglomeração de pessoas. Entretanto, de acordo 

com o relatório, a Polícia estava a investigar grupos ligados à insurgência em Cabo Delgado. 

(Disponível em: https://www.opais.co.mz/mocambique-acusado-de-detencoes-de-supostos-

muculmanos-confundidos-com-terroristas/, consultado aos 06 de Junho de 2022, 20h45) 

 

 

Nyusi confirma ataques à aldeia de Nanduli, em Ancuabe: Um grupo de terroristas atacou, 

domingo, 5, a aldeia de Nanduli, no distrito de Ancuabe, a 100 Km da província de Cabo 

Delgado, incendiando casas e pilhando bens da população local e outras circunvizinhas. Estes 

ataques, perpetrados a 30 Km do entroncamento entre a EN1 e EN380 (conhecido como “Silva 

Macua”), não só criaram pânico entre os populares como também forçaram as comunidades a 

pernoitarem nas matas. Houve registo de movimentação da população que saiu em debanda da 

aldeia partiu em busca de abrigo e segurança na sede do distrito. O facto foi confirmado, hoje, 

pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, que falava à margem de uma reunião virtual entre 

a Frelimo e o secretário-geral do partido comunista de Vietnam. 

Filipe Nyusi começou por dizer que o terrorismo não termina, acrescentando ainda que os 

terroristas atacaram uma aldeia perto de Ancuabe, província de Cabo Delgado, com o objectivo 

de assaltar comida. Os dados indicam que, de 2017 a 2022, os terroristas mataram mais de duas 

mil pessoas no Norte de Moçambique, e até aqui, acima de 850 pessoas já ficaram deslocadas 

por causa da insurgência e a situação ainda está longe do fim. Houve, no domingo, mais um 

ataque, próximo à vila de Ancuabe, a cerca de 100 km de Pemba. 

(Disponível em: https://www.opais.co.mz/nyusi-confirma-ataques-a-aldeia-de-nanduli-em-

ancuabe/, consultado aos 06 de Junho de 2022, 23h33) 

 

Agitação em Ancuabe: a presença de um contingente das Forças de Defesa e Segurança, na 

zona de Gihote, que se deslocou para este ponto com claras indicações de repelir qualquer 

tentativa de ataque, criou alguma agitação no seio da população. Precisou-se de uma explicação 

por parte das autoridades para que a população se acalmasse.  Há relatos de algum medo por 
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parte de populares da aldeia de Nhamomani que receiam ataques terroristas, depois de terem 

sido avistados homens armados naquela zona. Neste momento, questiona-se se os terroristas 

não terão ajustado a sua forma de actuação face à presença da Missão Militar da Comunidade 

de Desenvolvimento da África Austral em Moçambique (SAMIM). Desde Julho do ano 

passado, uma ofensiva das tropas governamentais com o apoio do Ruanda, a que se juntou 

depois a SADC, permitiu aumentar a segurança, recuperando várias zonas onde havia presença 

de rebeldes, nomeadamente a vila de Mocímboa da Praia, que estava ocupada desde Agosto de 

2020. 

(Disponível em: https://www.opais.co.mz/nyusi-confirma-ataques-a-aldeia-de-nanduli-em-

ancuabe/, consultado aos 06 de Junho de 2022, 23h34) 

 

 

Alice Mabota diz que insurgentes são indivíduos sem políticas concretas: A activista social, 

Alice Mabota, entende que não há perseguição de ceitas religiosas no país, apesar de o 

Governo, em alguns momentos, não conseguir distinguir terroristas dos religiosos. Mabota 

reagia assim ao relatório dos EUA sobre liberdade religiosa em Moçambique que aponta 

algumas fragilidades. No entender da activista social, o Governo pode estar a mostrar que está 

“atrapalhado” ao perseguir qualquer pessoa que vê, porque “não sabe quem é quem”, referindo-

se aos terroristas. Entretanto, Mabota considera que alguns terroristas têm usado a capa da 

religião islâmica para cometer atrocidades, por isso questiona: “E a própria religião, onde é que 

se esquiva, para dizer ‘o governo está a nos perseguir?” Mabota procura entender ainda a 

fiabilidade das informações que constam do relatório dos EUA e argumenta: “quem escreveu 

esse relatório ouviu alguém que foi confundido com insurgentes, enquanto, na verdade, era 

religioso”. Trata-se de um problema que, segundo explica, tem a ver com os métodos de 

investigação das autoridades moçambicanas. Aliás, a fonte afirma que o serviço de inteligência 

perdeu credibilidade. 

(Disponível em: https://www.opais.co.mz/alice-mabota-diz-que-insurgentes-sao-individuos-

sem-politicas-concretas/, consultado aos 07 de Junho de 2022, 20h00) 
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João Pereira: “há uma mudança de estratégia na actuação do grupo terrorista”: O 

politólogo, professor e investigador João Perreira fixou-se, durante dois meses, em Cabo 

Delgado, para fazer um estudo sobre a situação do terrorismo naquele ponto do país. João 

Pereira fez uma radiografia, esta segunda-feira, no programa Noite Informativa da Stv Notícias, 

sobre o antes e depois da presença das forças estrangeiras no terreno. Mais, abordou as 

dinâmicas dos grupos terroristas que, desde 2017, têm estado a semear luto, destruir infra-

estruturas públicas e sociais e criar pânico no seio das comunidades locais. Pereira começou, 

na sua análise, por dizer que “aquilo que está a acontecer é normal”. O politólogo descreve, 

depois, as dinâmicas do conflito para uma melhor percepção por parte da sociedade 

moçambicana.  

“Há duas coisas a entender. A primeira grande questão é que existe um aumento das operações 

militares levadas a cabo pelas Forças de Defesa e Segurança, tropas ruandesas e da SAMIM. 

Havendo um aumento de operações, por exemplo, uma maior ofensiva deste conjunto de 

actores militares no terreno, logo há uma mudança na estratégia de actuação do próprio grupo 

em relação à ofensiva e a todo um aparato de acções e operações no terreno”, começou por 

explicar Pereira. O professor explica que, com a intensificação das operações no terreno por 

parte das forças conjuntas, o grupo terrorista, tal como em outros países onde operam, mudou 

a sua estratégia de actuação. 

(Disponível em: https://www.opais.co.mz/joao-perreira-ha-uma-mudanca-de-estrategia-na-

actuacao-do-grupo-terrorista/, consultado aos 07 de Junho de 2022, 20h40) 

 

 

Comité de Protecção dos Jornalistas insta Presidente Moçambicano a não promulgar lei 

anti-terrorismo: em causa, uma cláusula que pode criminalizar reportagens sobre a 

insurgência no norte de Moçambique. O Comité de Protecção de Jornalistas (CPJ), com sede 

em Nova Iorque, instou o Presidente moçambicano a não promulgar as alterações à lei anti-

terrorismo recentemente aprovadas pela Assembleia Nacional por ser uma ameaça à liberdade 
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de imprensa. “O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, não deve assinar emendas à legislação 

antiterrorista do país, mas sim pedir ao Parlamento que altere uma cláusula abrangente que 

pode criminalizar reportagens sobre a insurgência no norte de Moçambique”, lê-se num 

comunicado publicado na terça-feira, 7, no site daquele organização não governamental, que 

cita a coordenador dos programas para África, Angela Quintal. O artigo em causa determina 

que “aquele que, sendo moçambicano, estrangeiro ou apátrida, residente, ou encontrando-se 

em Moçambique, fizer ou reproduzir publicamente, afirmações relativas a actos terroristas que 

sabe serem falsas ou grosseiramente deformadas, com a intenção de criar pânico, distúrbios ou 

insegurança e desordem públicas, é punido com a pena de dois a oito anos de prisão”.  As 

alterações visam, segundo o Governo e a Frelimo, como forma de combater o terrorismo e a 

lavagem de dinheiro que pode ser usado por organizações terroristas. 

(Disponível em: https://www.voaportugues.com/a/comit%C3%A9-de-

protec%C3%A7%C3%A3o-dos-jornalistas-insta-presidente-mo%C3%A7ambicano-a-

n%C3%A3o-promulgar-lei-anti-terrorismo/6608082.html, consultado aos 08 de Junho de 

2022, 14h30) 

 

 

Governador disponibiliza transporte para deslocados de Ancuabe regressarem às suas 

casas: o governador de Cabo Delgado, Valige Tauabo, dispensou nesta quarta-feira, 8, seis 

viaturas da sua comitiva para transportar dezenas de deslocados que fugiram de ataques 

terroristas em Ancuabe e que viviam ao relento ou nas bermas da estrada em Metoro, a sul do 

distrito. Pelo menos 760 famílias chegaram a Pemba, capital da província, até ontem, 

provenientes da aldeia Nanduli, fustigada no domingo, 5, pelo ataque de Ancuabe, o décimo 

distrito que a ser afectado diretamente pela  insurgência em Cabo Delgado. O governante, que 

escalou o distrito três dias depois do primeiro ataque a Ancuabe, que provocou quatro mortos, 

encorajou a população das aldeias não atingidas a regressar às suas origens, como forma de 

não agravar a crise humanitária já vivida em Cabo Delgado. 

(Disponível em: https://www.voaportugues.com/a/cabo-delgado-governador-disponiliza-

transporte-para-deslocados-de-ancuabe-regressarem-%C3%A0s-suas-casas/6608271.html, 

consultado no dia 09 de Junho de 2022, às 11h00) 
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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 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 apresentou uma noticia esta semana, segundo a qual, o Governo do Reino da 

Noruega vai disponibilizar mais de 160 milhões de Meticais para projectos de empoderamento 

da mulher na promoção da paz e segurança em Moçambique. Este projecto será implementado 

pela ONU Mulheres, com duração de dois anos. 

 

 

Noruega disponibiliza 164 milhões de Meticais para projectos de promoção da paz: O 

Governo do Reino da Noruega vai disponibilizar mais de 160 milhões de Meticais para 

1 

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


CEPCB - Recolha Semanal sobre Violência em Moçambique, 05 a 11 de Junho de 2022, 

Número 30 

21 

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

projectos de empoderamento da mulher na promoção da paz e segurança em Moçambique. O 

projecto, a ser implementado pela ONU Mulheres, em coordenação com o Governo de 

Moçambique, terá duração de dois anos. É mais um projecto ligado ao empoderamento e à 

participação da mulher na promoção da paz e segurança que foi lançado esta terça-feira, em 

Maputo, através da assinatura de um memorando de entendimento entre o Governo do Reino 

da Noruega e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento em Moçambique (UNU 

Mulheres). Segundo a fonte, o projecto vai apoiar o Governo de Moçambique no 

desenvolvimento do novo plano de acção nacional sobre mulher, paz e segurança, numa altura 

em que este grupo tem sido bastante afectado pela guerra na zona Norte do país. 

(Disponível em: https://www.opais.co.mz/noruega-disponibiliza-164-milhoes-de-meticais-

para-projectos-de-promocao-da-paz/, consultado aos 07 de Junho de 2022, 22h30) 

 

 

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 não registou noticias na semana em analise.  
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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 não apresentou noticias esta semana.  

 

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 força 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 
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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 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.  

A categoria de violência policial não apresentou nenhuma noticia esta semana. 

 

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 

uma abordagem de questionamento sobre o porquê algumas atitudes são consideradas “crime” 

enquanto que outras não são.  
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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 registou 17 notícias, num universo de 37 colhidas. As reportadas, 

relatam entre outros casos, detenções, burla, sequestro, roubo e corrupção. Em Tete, foram 

detidos 3 indivíduos envolvidos no crime de venda ilegal de fármacos, na posse destes, foram 

encontradas diversas quantidades de medicamentos, na ultima sexta-feira. Essa detenção, foi 

resultado de uma operação realizada pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal 

(SERNIC), na tentativa de travar e desincentivar a prática deste crime. Na província de 

Nampula, 5 cidadãos foram detidos acusados de sequestro e burla a cidadãos. Dos 5 detidos, 

dois são agentes afectos na Unidade de Intervenção Rápida (UIR) em Nampula. O crime foi 

consumado no distrito de Mogovolas, concretamente na vila de Nametil, os detidos teriam 

sequestrado dois irmãos, mantendo-os em cárcere privado durante quatro dias, numa residência 

algures no bairro Namutequeliua, na cidade de Nampula. Exigindo em troca 100 mil meticais 

à família. Ainda na onda sequestros, em Chimoio, um mototaxista se encontra desaparecido, 

após ter sido sequestrado por um suposto passageiro. Casos como este, tem aumentado o 

número cada dia que passa. O presidente da Associação dos Mototaxistas exige que seja feito 

trabalho, para salvar esta classe trabalhadora que vive numa verdadeira insegurança. 

Esta semana a corrupção veio à tona, com denúncias de esquemas em diferentes escolas de 

condução na cidade da Beira. Sobre os instrutores pesam indícios de recebimento de valores 

monetários para a facilitação da obtenção de cartas de condução. Na sequência da denúncia, 

Antónia Charre admitiu que a maior parte dos acidentes de viação que ocorrem na cidade da 

Beira, causando vítimas humanas e danos materiais pode estar relacionada com o facto de os 

instruendos não estarem suficientemente preparados para a condução.  
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Mais uma vez a PRM publicou um comunicado de imprensa, no qual, faz comparação dos 

registros de delitos cometidos em 2021 e no igual período de 2022. Esta semana, segundo o 

comunicado, foram registrados 109 delitos, contra 99 do igual período do ano transacto, que 

indica um aumento em 10 casos. O desempenho policial situou-se em 86%, mercê do 

esclarecimento de 94 dos 109 crimes registrados, contra  85% da operatividade policial obtida 

em igual período comparativo de 2021. 

 

 

Detidos três indivíduos em conexão com venda ilegal de fármacos em Tete: na última 

sexta-feira, o SERNIC realizou uma operação em locais onde a venda ilegal de fármacos ocorre 

e o resultado desta acção foi a detenção de três indivíduos e apreensão de quantidades diversas 

de medicamentos. Os indiciados desta prática no mercado informal negam seu envolvimento 

no crime e alegam estar detidos injustamente. “Eu estava na banca do meu amigo e vinha 

comprar alguma coisa para comer, mas, quando cheguei ao local, a Polícia estava a fazer o seu 

trabalho e os agentes pediram-me para os acompanhar. Não sei por que estou detido”, disse um 

dos indiciados. Outro indiciado alega ser apenas vendedor de chinelos no mercado Kwachena 

e não propriamente de fármacos. “A Polícia confundiu-me com indivíduos que vendem 

medicamentos quando saía de um alfaiate no mercado. Mas eu sou apenas um vendedor 

ambulante de chinelos e estou a ser acusado injustamente”, negou a prática do crime. Um dos 

detidos que assumiu seu envolvimento de venda ilegal de medicamentos nos mercados 

informais esclareceu ter adquirido os fármacos numa das farmácias privadas, no centro da 

cidade de Tete. “Eu compro estes medicamentos nas farmácias Goving e Aziaty, no centro da 

cidade Tete”, refere um dos indiciados também a contas com as autoridades. A porta-voz do 

Serviço Nacional de Investigação Criminal em Tete, Celina Roque, diz que os fármacos foram 

apreendidos em plena luz do dia nos mercados Kwachena, Cambinde e Canongola na última 

sexta-feira. A fonte refere, ainda, que maior parte dos fármacos apreendidos já se encontra fora 

de prazo. Por isso, apela à população para não seguir por vias ilegais para compra de 

medicamentos, facto que pode ser prejudicial à saúde pública. Celina Roque esclareceu ainda 

que foi aberto um processo-crime contra os indiciados, pelo que deverão responder pelos seus 

actos na barra da justiça. 

(Disponível em: https://www.opais.co.mz/detidos-tres-individuos-em-conexao-com-venda-

ilegal-de-farmacos-em-tete/, consultado no dia 08 de Junho de 2022, às 07h00) 
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Agentes da UIR detidos: dois agentes da Polícia da República de Moçambique afectos à 

Unidade de Intervenção Rápida (UIR) em Nampula estão detidos nas celas do SERNIC, 

indiciados de sequestro e burla a cidadãos. O crime foi consumado no distrito de Mogovolas, 

concretamente na vila de Nametil, onde os agentes, em conivência com mais três pessoas ora 

detidas, teriam sequestrado dois irmãos, mantendo-os em cárcere privado durante quatro dias, 

numa residência algures no bairro Namutequeliua, na cidade de Nampula. Para a libertação 

daqueles cidadãos, os sequestradores exigiram 100 mil meticais à família. Enina Tinine, porta-

voz do SERNIC em Nampula, que revelou esta informação no habitual briefing com a 

imprensa, indicou que depois de muitas negociações sobre o valor, os agentes receberam dez 

mil meticais cada, por via da plataforma e-mola, até que caíram nas mãos da Polícia. 

(Disponível em: https://www.jornalnoticias.co.mz/destaque/detidos-dois-agentes-da-uir/, 

consultado no dia 08 de Junho de 2022, às 12h00) 

 

 

Reclusos queixam-se de advogados burlões: reclusos da Cadeia Preventiva de Maputo, 

queixam-se da existência de advogados burlões que levam dinheiro e não concluem processos. 

Os reclusos reclamam ainda de expiração de prazos de suas prisões. A demora nos recursos de 

tramitações de processos é também outro problema. O Instituto de Patrocínio e Assistência 

Jurídica (IPAJ), reconhece os problemas e sobretudo no que diz respeito a expiração de prazos 

de prevenção preventiva. As queixas dos reclusos da cadeia preventiva de Maputo foram feita 

à margem da Feira organizada do IPAJ, evento que visava divulgar os direitos e deveres dos 

reclusos. 

(Tv Sucesso, Jornal Principal de dia 10 de Junho de 2022, às 19h03) 
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Moto taxista sequestrado em Chimoio por falso cliente: na província de Manica, um 

operador de moto-taxistas está desaparecido, após ter sido sequestrado por um falso cliente. 

Nos últimos dias há cada vez mais relatos de moto-taxistas mortos, por falsos clientes e que 

depois apoderam-se dos seus meios. Neto de 29 anos de idade, foi vitima de malfeitores, onde 

na noite de 4 feira teria sido contactado para que transporta-se um cliente, mas o que não sabia 

é que tratava-se de mais um grupo que tinha intenção de lhe sequestrar. Desde a 4 feira a família 

tem sido chantageada pelos malfeitores, mas não avança o possível paradeiro do Neto e muito 

menos se está em vida. O presidente de Associação dos Moto-taxistas exige que seja feito 

trabalho, para salvar esta classe trabalhadora que vive numa verdadeira insegurança. 

(Tv Sucesso, Jornal Principal, do dia 10 de Junho de 2022, ás 19h10) 

 

Há esquemas de corrupção nas escolas de condução: Á denúncias de esquemas de corrupção 

nas diferentes escolas de condução na cidade da Beira. Sobre os instrutores pesam indícios de 

recebimento de valores monetários para a facilitação da obtenção de cartas de condução, prática 

denunciada semana finda no decurso da visita de trabalho que a presidente da Assembleia 

Provincial de Sofala, Antónia Charre, efectuou à Direcção Provincial dos Transportes e 

Comunicações. Na sequência da denúncia, 

Antónia Charre admitiu que a maior parte dos acidentes de viação que ocorrem na cidade da 

Beira, causando vítimas humanas e danos materiais pode estar relacionada com o facto de 

instruendos não estarem suficientemente preparados para a condução. Charre acrescentou que 

tinha informações segundo as quais os instrutores possuem uma tabela já estipulada de valores 

a “pagar” para que rapidamente se consiga a carta de condução. “Esta situação deve ser banida. 

Por vezes, quem de facto tem conhecimentos suficientes é reprovado por falta desse 

pagamento. Os que não desembolsam valores mesmo sabendo não passam”, assegurou, 

sublinhando que os membros da Assembleia provincial têm informações sobre estes casos. 

(Jornal Noticias de 06 de Junho de 2022, pag.5) 

 

Roubos deixam Aeroporto de Nacala sem voos nocturnos: moderno Aeroporto 

Internacional de Nacala, na província de Nampula, não está a realizar voos nocturnos desde 

2021 por falta de iluminação na pista de aterragem, causada pelo roubo dos cabos que 

alimentam aquela infra-estrutura. A informação foi avançada segunda-feira, em Maputo, pelo 
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director de Infra-Estruturas nos Aeroportos de Moçambique, Acácio Tuendue,numa reunião 

que juntou empresas e instituições públicas e privadas para reflectirem em torno do problema 

da vandalização de infra-es- truturas de utilidade pública. Segundo Tuendue, além de 

comprometer a navegação aérea, a falta de iluminação já causou prejuízos avaliados em mais 

de 20 milhões de meticais. “Em consequência dessa mesma vandalização, o Aeroporto de 

Nacala já não pode receber voos nocturnos porque as luzes da pista não estão a funcionar”, 

disse Tuendue. A fonte revelou que o equipamento instalado para apoiar a navegação dos voos 

regulares e de emergência também foi vandalizado. Explicou ainda que um quilómetro de cada 

um dos cabo roubado e que alimentam as luzes da pista custa quase um milhão de meticais e, 

por isso, os voos noturnos só poderão voltar a ser realizados após a reposição do material. 

(Jornal Notícias de 08 de Junho de 2022, pag.4) 

 

 

Consumo de drogas nas escolas atinge níveis alarmantes: consumo de álcool e drogas por 

muitos alunos tem vindo a aumentar nos últimos tempos tanto no interior como nas 

proximidades de alguns estabelecimentos de ensino, na cidade da Beira. Consequentemente, 

muitos estudantes acabam afectando o seu próprio desempenho escolar. Segundo o Gabinete 

de Prevenção e Combate a Drogas, os adolescentes e jovens são os principais consumidores de 

substâncias psicoactivas e bebidas alcoólicas, o que, não raras vezes, compromete o seu próprio 

futuro. Numa ronda efectuada pelo nosso Jornal por algumas escolas da urbe, os gestores 

mostraram-se preocupados com a situação que, nalgumas vezes, perturba o ambiente de 

leccionação e gera agressões ou ameaças entre os alunos. Enquanto isso, os alunos abordados 

pelo “Notícias” indicam que os colegas envolvidos neste actos geralmente consomem bebidas 

com maior teor de álcool, nomeadamente as destiladas, por serem as mais acessíveis. 

(Jornal Diário de Moçambique de 08 de 2022, pag.5) 

 

 

Cinco assaltantes invadem e roubam 6.500 euros na residência de padres: cinco 

indivíduos, dos quais três detidos e dois a monte, invadiram uma residência de 

líderes religiosos e roubaram vários bens, incluindo dinheiro, no bairro Munhonha, no posto 

administrativo de Mafambisse, distrito de Dondo, em Sofala. De acordo com o porta-voz da 
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PRM, Dércio Chacate, o crime ocorreu por volta das 2 horas da madrugada do dia 3 de Junho, 

quando os assaltantes, munidos de catanas e alavancas, arrombaram a porta principal e 

introduziram-se na residência de padres de uma paróquia local. Os sacerdotes foram ameaçados 

antes de os protagonistas do crimese apoderarem de dinheiro no valor de seis mil e quinhentos 

euros, um ipad, laptop, seis telemóveis, duas mochilas, uma carteira, causando um prejuízo 

avaliado em 531.740 mil meticais. “Trabalhos havidos junto do Serviço Nacional de 

Investigação Criminal, culminaram com a de- tenção de três indivíduos dos cinco envolvidos 

no caso e a recuperação do laptop roubado. Estão, neste momento, dois indivíduos a monte. 

(Jornal Diário de Moçambique de 08 de 2022, pag.2) 

 

Crime organizado tem grande força num contexto de muita impunidade, diz arcebispo 

da Beira: O arcebispo da Beira, Cláudio Dalla Zuanna, condena a onda de raptos frequentes 

no país e alerta que este crime pode estar ligado às instituições do Estado. Dalla Zuanna diz 

ainda que a situação é perigosa, na medida em que os autores do crime podem até infiltrar-se 

nas instituições da Justiça Falando à margem da cerimónia de graduação de estudantes da 

Universidade Católica de Moçambique, o arcebispo da Beira, Cláudio Dalla Zuanna, alertou 

que os gestos e acções isoladas não travar os raptos e defendeu a união de esforços para 

combater o crime que ganhou contornos alarmantes no país. Cláudio Dalla Zuanna referiu 

ainda que os raptos são prova da existência de crime organizado no país, o que é uma situação 

muito perigosa. O arcebispo da Beira chama atenção ainda para o perigo de se estar num 

contexto de muita impunidade, realçando que tal pode ser um sinal de que os criminosos estão 

infiltrados nas instituições de Justiça. “O crime organizado pode até infiltrar-se dentro das 

instituições e comprometer o trabalho e serviço”, alertou o arcebispo. Para o arcebispo da Beira, 

é fundamental que todos os sectores da sociedade se envolvam no combate a este crime que 

tem como principais alvos empresários ou figuras a si ligadas. 

(Disponível em: https://www.opais.co.mz/crime-organizado-tem-grande-forca-num-contexto-

de-muita-impunidade-diz-arcebispo-da-beira/, consultado aos 05 de Junho de 2022, 20h00) & 

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

tem-grande-for%C3%A7a-em-mo%C3%A7ambique-diz-arcebispo-da-beira/6603913.html, 

consultado aos 05 de Junho de 2022, 22h20) 
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Detidos três indivíduos em conexão com venda ilegal de fármacos em Tete: A venda ilegal 

de fármacos do Sistema Nacional de Saúde é uma realidade nos mercados informais da capital 

provincial de Tete. Os referidos medicamentos são comercializados à margem da lei e sob olhar 

impávido das autoridades. Indivíduos sem conhecimentos técnicos de saúde colocam, com a 

sua acção criminosa, em perigo a vida das pessoas. Para estancar a venda ilegal de fármacos, o 

Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) realizou, na última sexta-feira, uma 

operação em locais onde a venda ilegal de fármacos ocorre e o resultado desta acção foi a 

detenção de três indivíduos e apreensão de quantidades diversas de medicamentos. Os 

indiciados desta prática no mercado informal negam seu envolvimento no crime e alegam estar 

detidos injustamente. “Eu estava na banca do meu amigo e vinha comprar alguma coisa para 

comer, mas, quando cheguei ao local, a Polícia estava a fazer o seu trabalho e os agentes 

pediram-me para os acompanhar. Não sei por que estou detido”, disse um dos indiciados. Outro 

indiciado alega ser apenas vendedor de chinelos no mercado Kwachena e não propiamente de 

fármacos. “A Polícia confundiu-me com indivíduos que vendem medicamentos quando saía de 

um alfaiate no mercado. Mas eu sou apenas um vendedor ambulante de chinelos e estou a ser 

acusado injustamente”, negou a prática do crime. Um dos detidos que assumiu seu 

envolvimento de venda ilegal de medicamentos nos mercados informais esclareceu ter 

adquirido os fármacos numa das farmácias privadas, no centro da cidade de Tete. 

(Disponível em: https://www.opais.co.mz/detidos-tres-individuos-em-conexao-com-venda-

ilegal-de-farmacos-em-tete/, consultado aos 06 de Junho de 2022, 23h40) 

 

 

Roubo de material de sinalização força fecho do tráfego nocturno no Aeroporto de 

Nacala: os gestores do Aeroporto Internacional de Nacala, na província de Nampula, 

decidiram fechar o tráfego nocturno de aviões, devido ao roubo de materiais de sinalização. 

Esta medida agrava as contas daquele aeroporto, que desde a sua inauguração, em 2014, 

ressente-se do baixo tráfego para a sua rentabilização. De acordo com Acácio Tuende, 

administrador da empresa Aeroportos de Moçambique, a acção dos vândalos foi de tal forma 
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que atingiu consideravelmente a estrutura de iluminação, que não havia mais solução que não 

a suspensão de voos nocturnos. "Tivemos esse infortúnio de roubo de cabos de luzes de pista. 

Tivemos assim que paralisar os voos nocturnos, até que o sistema de iluminação seja totalmente 

reposto" disse Tuende, falando à comunicação social, em Maputo. 

(Disponível em: https://www.voaportugues.com/a/roubo-de-material-de-

sinaliza%C3%A7%C3%A3o-for%C3%A7a-fecho-do-tr%C3%A1fego-nocturno-no-

aeroporto-de-nacala-/6605544.html, consultado aos 06 de Junho de 2022, 23h30) 

 

 

PGR perde “batalha judicial” para travar extradição de Chang para os EUA: Tribunal 

Constitucional da África do Sul recusou, hoje, a reapreciar a decisão da justiça sul-africana de 

extraditar o ex-ministro das Finanças, Manuel Chang, para os Estados Unidos. O constitucional 

entende que o pedido feito pela Procuradoria-Geral da República não é do interesse da justiça. 

Mais um desaire para Moçambique e para os esforços da Procuradoria-Geral da República para 

trazer Manuel Chang de regresso a Maputo. Numa nota divulgada a meio da tarde desta terça-

feira, o Tribunal Constitucional da África do Sul decidiu que não vai reapreciar a decisão do 

Tribunal Superior de Gauteng, em Joanesburgo, que, em Novembro do ano passado, 

determinou que o ex-ministro moçambicano das Finanças deve ser extraditado para os Estados 

Unidos. 

“O Tribunal Constitucional (…) concluiu que o pedido deve ser julgado improcedente, com 

custas, por não ser do interesse da justiça ouvi-lo nesta fase”, lê-se na nota. É, na verdade, mais 

uma batalha perdida para o Estado moçambicano, representado pela PGR, depois de ter 

assistido, no passado mês de Novembro, à reversão, pela justiça, da decisão política que tinha 

sido tomada por Ronald Lamola, ministro da Justiça e Serviços Correcionais daquele país, de 

que Manuel Chang deve ser extraditado para Moçambique. A batalha judicial em curso sobre 

o “caso Manuel Chang” surge na sequência de um recurso do Fórum para a Monitoria do 

Orçamento, organização moçambicana da sociedade civil, que contestou a decisão do ministro 

da Justiça sul-africano, Ronald Lamola, de extraditar Manuel Chang para Moçambique. 

(Disponível em: https://www.opais.co.mz/tribunal-sul-africano-nega-recurso-da-pgr-sobre-

manuel-chang/, consultado aos 07 de Junho de 2022, 20h43) & (disponível em: 
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https://www.voaportugues.com/a/manuel-chang-pode-ser-extraditado-para-os-eua-depois-do-

tribunal-constitcional-sul-africano-recusar-pedido-ser-julgado-em-

mo%C3%A7ambique/6606901.html, consultado aos 07 de Junho de 2022, 23h36) 

 

 

 

Criminalidade: no período em analise, foram registados 109 delitos, contra 99 do igual 

período do ano transacto, que indica um aumento em 10 casos. O desempenho policial situou-

se em 86%, merce do esclarecimento de 94 dos 109 crimes registados, contra  85% da 

operatividade policial obtida em igual período comparativo de 2021. 

(Comunicado de Imprensa da PRM de 15 de Junho de 2022, pag.1) 

 

 

Durante a inauguração da 11 Esquadra da PRM-Boquisso, Comandante-Geral exorta a 

população a denunciar os actos criminais: Bernardino Rafael, Inspector-Geral da Polícia e 

Comandante-Geral da Polícia da República de Moçambique (PRM), exortou, há dias, durante 

a inauguração da 11ª Esquadra da PRM- Boquisso, à população a denunciar todos os actos 

criminais e os supostos autores, assim como outras atitudes que atentam contra a Ordem, 

Segurança e Tranquilidade Públicas. Usem a vossa Esquadra, denunciando todos os casos que 

tentam alterar a Ordem e Segurança e Tranquilidade Públicas ”, disse o Comandante- Geral da 

PRM, encorajando a colaboração das lideranças comunitárias que trabalham directamente com 

a população, por um lado, e, por outro, com a Polícia, na resolução dos problemas da população. 

(Jornal Semanário do Agente, edição 275 de 8 de Junho de 2022, pag.02) 

 

Em Inhambane, A Polícia da República de Moçambique (PRM) deteve, na passada 

quarta-feira (01), na área de jurisdição da 2ª Esquadra da PRM, dois indivíduos 

indiciados no roubo de diversos bens no bairro Muelé. Os indiciados, com idades entre 25 

e 28 anos, recorrendo a instrumentos contundentes, arrombaram uma residência no bairro 

Muelé, onde furtaram diversos bens, com destaque para 02 frigoríficos, 01 termo aquecedor, 
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loiça sanitária, botijas de gás e 01 TV Plasma. A detenção dos indivíduos e a recuperação dos 

bens, por parte da PRM, foi possível graças à pronta denúncia dos proprietários. Questionados 

sobre o crime, os indiciados revelaram que, por volta das 12 horas da quarta-feira, escalaram 

uma residência no bairro Muelé, tendo se aproveitado da distração do guarda, entraram na casa 

e saquearam vários bens, para posterior venda. De acordo com o Chefe do Departamento de 

Relações Públicas da PRM-Inhambane, Jumá Aly Daúto, Superintendente da Polícia, os 

indivíduos são reincidentes na prática deste tipo de crime. Quanto aos bens recuperados já 

foram entregues aos proprietários. 

(Jornal Semanário do Agente, edição 275 de 8 de Junho de 2022, pag.07) 

 

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 6 notícias, num universo de 37. 

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 
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como englobando todo o tipo de violência que ocorre numa sociedade3, 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 de violência social registou 2 notícias na semana em questão. Elas falam do abuso 

de menores e trabalho infantil. A primeira noticia relata que pelo menos 59 casos de abuso 

sexual foram registados na cidade da Beira, nos últimos três meses. No seio disto surge um 

apelo feito à sociedade, para denunciar os autores deste tipo de crime. Sididi Paulo, chefe do 

Gabinete de Atendimento à Família e Menores Vítimas de Violência, avançou que muitos casos 

de abuso sexual de menores acontecem em contexto familiar e que não são apresentados as 

autoridades.  

A segunda noticia vem mostrar que a luta contra o trabalho infantil no pais, não tem surtido 

efeito desejado, segundo a mesma, não obstante a aprovação do Plano Nacional de Combate 

ao Trabalho Infantil (PNAPFTI) em 2017, que preconiza a prevenção e eliminação das Piores 

Formas de Trabalho Infantil (PFTI), através de acções integradas como retirar, reabilitar e 

integrar as crianças envolvidas, o fenómeno prevalece, com mais ênfase para a cidade de 

Maputo, visto como o centro das oportunidades. 

 

                                                 
3
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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Abuso de menores continua na Beira: pelo menos 59 casos de abuso sexual de menores 

foram registados, nos últimos três meses, na cidade da Beira, sendo que a sociedade é chamada, 

mais uma vez, a denunciar os autores deste tipo de crime. De acordo com a chefe do Gabinete 

de Atendimento à Família e Menores Vítimas de Violência, Sididi Paulo, algumas das pessoas 

afectadas acabaram por engravidar, entretanto, sem indicar o número de gestantes. A fonte 

adiantou que muitos casos de abuso sexual de menores ocorrem em contexto familiar e não são 

apresentados às autoridades de tutela para serem dirimidos judicialmente. Tudo isto, conforme 

apurámos junto de Sididi Paulo, acontece numa altura em que perto de 150 crianças vítimas de 

violência doméstica solicitaram ainda este ano assistência daquela instituição do Estado. Trata-

se de crimes contra a liberdade sexual, destacando-se 10 crianças violadas sexualmente, 11 que 

tiveram  contacto sexual com menores de 12 anos de idade, 37 noutros casos similares e um 

caso de atentado ao pudor. 

(Disponível em: https://www.jornalnoticias.co.mz/destaque/abuso-de-menores-continua-na-

beira/, consultado no dia 09 de junho de 2022, às 10h00) 

 

 

Trabalho infantil, um mal por combater: trabalho infantil é um fenómeno que afecta, em 

grande medida, países subdesenvolvidos, onde maior parte da população vive em condições 

precárias. Como forma de melhorar as 

condições de vida, pais e/ou encarregados de educação colocam as crianças em actividades de 

rendimento, violando os seus direitos, particularmente o de estudar. Mesmo com a aprovação 

do Plano Nacional de Combate ao Trabalho Infantil (PNAPFTI) em 2017, que 

preconiza a prevenção e eliminação das Piores Formas de Trabalho Infantil (PFTI), através de 

acções integradas como retirar, reabilitar e integrar as crianças envolvidas, o fenómeno 

prevalece, com mais ênfase para a cidade de Maputo, visto como o centro das oportunidades. 

(Jornal Noticias de 06 de Junho de 2022, pag.3) 
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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 

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 
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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 de violência baseada no género apresentou uma noticia essa semana, que fala sobre 

o assassinato a facada de uma cidadã, no bairro Polana Caniço “B”, na cidade de Maputo. O 

acusado, de 46 anos, que responde pelo nome de J. Vombe, movido por ciúmes, com recurso 

a uma arma branca do tipo faca, desferiu golpes contra a sua esposa, esta, que perdeu a vida a 

caminho do hospital. 

 

 

Homem mata esposa à facada na cidade de Maputo: A Polícia da República de Moçambique 

(PRM)-Cidade de Maputo deteve, na semana passada, na área de jurisdição da 12ª Esquadra 

da PRM, um indivíduo indiciado no crime de homicídio qualificado. Trata-se de J. Vombe, de 

46 anos de idade, que, movido por ciúmes, com recurso a uma arma branca do tipo faca, 

desferiu golpes contra a sua esposa, a qual veio a perder a vida a caminho do hospital. O caso 

deu-se, no bairro Polana Caniço “B”, algures na cidade de Maputo. “Perdi a cabeça, fiz algo 

que não deveria ter feito. Nós já vínhamos discutindo há duas semanas pelo mesmo motivo 

(ciúme) ”, disse o indiciado, quando questionado pela equipa de reportagem do “SA”. De 

acordo com Leonel Muchina, Adjunto de Superintendente da Polícia e porta-voz da PRM na 

cidade de Maputo, a detenção do indivíduo foi graças à ligação entre a Polícia e a comunidade. 

(Jornal Semanário do Agente, edição 275 de 8 de Junho de 2022, pag.07) 

 

 

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 

1 

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


CEPCB - Recolha Semanal sobre Violência em Moçambique, 05 a 11 de Junho de 2022, 

Número 30 

38 

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

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 também a Ordem dos Médicos de Moçambique. 

A categoria de crimes rituais registou uma noticia, que fala da detenção de seis homens 

suspeitos de assassinar um homem que tinha problemas de pigmentação de pele. O caso ocorreu 

no dia 16 de Maio, no Distrito de Mogovolas. Segundo Zacarias Nacute, porta-voz da Polícia 

da República de Moçambique em Nampula, o tio da vitima fez parte do grupo que protagonizou 

esta acção.  

 

 

Homicídio de homem com albinismo em Nampula Polícia detém seis suspeitos: Polícia 

deteve seis homens que terão assassinado uma pessoa com albinismo para vender as ossadas 

em Nampula, no norte de Moçambique, anunciou fonte da corporação. O caso ocorreu no dia 

16 de 

Maio, no distrito de Mogovolas. Entre os detidos está um tio da vítima, disse à imprensa 

Zacarias Nacute, porta-voz da Polícia da República de Moçambique em Nampula. 

“Uma parte do grupo foi detida no distrito de Murrupula, onde havia enterrado as ossadas para 

posterior venda”, referiu a polícia. Os homens confessaram o crime e afirmaram que 

receberiam seis milhões de meticais pela venda das ossadas a um estrangeiro, ainda não 

identificado, segundo fonte da Polícia 
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(Jornal Diário de Moçambique de 08 de Junho de 2022, pag.3) 

 

 

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 

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”. 
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A categoria de violência rodoviária registou duas noticias, num universo de 37. Uma das notas 

relata a morte de quatro pessoas num acidente ocorrido em Chicumbane, na provincia de Gaza, 

no mesmo acidente 17 outras pessoas saíram feridas, estas foram socorridos imediatamente e 

se encontram a receber cuidados intensivos no Hospital Provincial de Xai-Xai. Segundo a 

declaração do responsável da Polícia de Trânsito em Gaza, Francisco Nhanala, os quatro 

perecidos foram declarados óbitos no local do sinistro. A segunda nota informativa ee uma 

comparação da PRM relativamente aos acidentes na via publica. No período em analise, a PRM 

registou um total de 21 acidentes de viação relevantes, contra 11 do igual período comparativo 

de 2021. 

 

 

 

Quatro mortos e 17 feridos num acidente em Chicumbane: Quatro pessoas morreram e 

outras 17 contraíram ferimentos, entre graves e ligeiros, na sequência de um acidente de viação 

ocorrido na tarde de ontem na zona da baixa de Chicumbane, no distrito do Limpopo, em Gaza. 

Segundo o responsável da Polícia de Trânsito em Gaza, Francisco Nhanala, os quatro perecidos 

foram declarados óbitos no local do sinistro, que envolveu duas viaturas, sendo uma de marca 

Toyota Runx e mini-“bus” Toyota Hiace de transporte semicolectivo de passageiros. O “chapa” 

transportava 15 pessoas. Nhanala garantiu que os 17 feridos foram socorridos imediatamente e 

se encontram a receber cuidados intensivos no Hospital Provincial de Xai-Xai, tendo 

igualmente apontado o excesso de velocidade e corte de prioridade por parte do motorista do 

Toyota Runx como a principal causa do sinistro. O motorista da viatura Runx, cuja identidade 

não foi 

revelada, perdeu a vida no local. 

(Jornal Noticias de 08 de Junho de 2022, pag.01) 

 

 

Acidentes de viação, suas causas e consequências: no período em analise, a PRM registou 

um total de 21 acidentes de viação relevantes, contra 11 do igual período comparativo de 2021, 

com destaque para 13 atropelamentos e 06 choque entre carros. 

(Comunicado de Imprensa da PRM de 15 de Junho de 2022, pag.2) 
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Maputo, Junho de 2022 

Equipa editorial: 

Milissão Nuvunga, Daniela Joane, Eduardo 

Changule, Dilvan Chivangue, Isabel Matias, 

Arcélia Ngomane, Chanel Dalsuco e Stélio 

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. 

 

 

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

