
 

 

 

  

 

 

 

  

      

 

 

 

 

This week's Highlights:  

Roads remain unsafe in Mozambique, due both 
to the recklessness of private and the negligence 
of public regulatory authorities. Public 
authorities have missed by 30 days a 10 days 
deadline for the publication of the report of the 
Commission of Inquiry on accidents involving 
buses that caught fire without any apparent 
reason. The continued lack of policy measures 
against road accidents seems to show that the 
government is not paying enough attention to 
the death, maiming and loss of family, 
colleagues and friends that is happening 
regularly on the country's roads. From the 
general perspective of reducing violence and 
promoting well-being, the government should 
show more decisively that at least in areas 
where there are no insurgents and rebels 
affecting its projects, it can save lives by taking 
decisive policy measures, and stop a record of 
increasingly harsh measures towards drivers 
and private operators in the transport sector.  

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 12 a 18 de Junho– foram 

recolhidas 46 notícias relacionadas com as diferentes categorias da Violência.  
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DESTAQUES DA SEMANA DE 12 a 18 DE JUNHO DE 

20221 

As estradas continuam inseguras em Moçambique, tanto por culta de operadores privados como 

públicos. O destaque desta semana vai para a notícia que diz não haver ainda resultado do 

inquérito sobre os incêndios sucessivos nos autocarros públicos na Área Metropolitana de 

Maputo. Segundo a notícia, não se cumpriu o prazo de divulgação de resultados sobre as causas 

dos acidentes envolvendo autocarros de transporte de passageiros na região do Grande Maputo. 

Já se passaram mais de 45 dias desde a criação da Comissão de Inquérito pela Agência 

Metropolitana de Transportes de Maputo, a 27 de Abril último. Esta comissão, composta por 

quadros da Direcção Nacional dos Transportes e Segurança e do Fundo de Desenvolvimento 

dos Transportes e Comunicações, tinha um prazo de 10 dias para investigar as causas de 

episódios como incêndio e vários outros de acidentes de viação envolvendo autocarros de 

transporte de passageiros.  

A criação de uma comissão de inquérito composta por membros das entidades que deviam ser 

eventualmente responsabilizadas pelos acidentes é algo que pode criar dificuldades no 

apuramento dos factos. São estas instituições quem de princípio devia ter garantido tanto a 

qualidade dos autocarros adquiridos como também a fiabilidade das condições de sua 

manutenção. A continuada falta de medidas políticas contra acidentes rodoviários parece 

mostrar que o governo não dá a devida atenção à morte, mutilação e perda de familiares, 

colegas e amigos que está a acontecer regularmente nas rodovias do país. Do ponto de vista da 

redução da violência e de uma vida de bem-estar, o governo devia mostrar com mais 

determinação que pelo menos nas áreas onde não existem insurgentes e rebeldes a matar e a 

destruir, ele consegue proteger e salvar a vida das pessoas. As comissões de inquérito devem 

também levar a mudanças institucionais e não somente a recomendações de punição mais 

severa de cidadãos. 

   

  

 
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. 

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


CEPCB - Recolha Semanal sobre Violência em Moçambique, 12 a 18 de Junho de 2022, 

Número 31 

5 

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

RESUMO DAS NOTÍCIAS  

Esta semana foram recolhidas 46 notícias, distribuídas pelas categorias da seguinte maneira: 

Violência Política (19), Paz (0), Reconciliação (0), Diálogo (0), Violência Policial (8), 

Criminalidade (13), Violência Social (3), Violência Baseada no Género (0), Crimes Rituais (1), 

e Violência Rodoviária (2). O grupo de Violência Directa contou com 40 notícias e a Violência 

Estrutural contou com 06 notícias. 

Categorias de Violência Número de Notícias 

Violência Politica 19 

Paz 0 

Dialogo 0 

Reconciliação  0 

Violência Policial 8 

Criminalidade 13 

Violência Social 3 

Violência Baseada no Género 0 

Crimes Rituais 1 

Violência Rodoviária 2 

Total 46 

 

Durante a semana em análise, foram colhidas 46 notícias em diversas categorias.  

De acordo com a contagem das notícias colhidas na semana em questão, a violência política 

registou a maior parte das notícias, 19, num total de 46. Reportagens relatam, entre outras 

notícias, a ativação da escolta militar e viaturas na estrada principal de Moçambique, EN1, no 

ponto Matuge e Ancuabe, após um ataque de insurgentes que fez 4 vítimas mortais. “Todos os 

autocarros que saíram pela manhã cedo foram escoltados” por viaturas e homens fortemente 

armados, “num ambiente agitado” disse uma testemunha. As ações dos terroristas continuam a 

semear nos grupos afetados, que por consequência abandonam suas casas, escolas e mercados, 

tal como no distrito de Ancuabe, na província de Cabo Delgado.  

No âmbito do apoio internacional no combate ao terrorismo, militares da Comunidade de 

Desenvolvimento da África Austral e do Governo moçambicano mataram um número não 
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especificado de terroristas e feriram outros no dia 09, numa ofensiva contra grupos armados 

em Cabo Delgado. Enquanto isso, o Governador de Cabo Delgado reconhece que o país não 

estava preparado para combater o terrorismo naquela província. Os terroristas desencadearam, 

mais uma acção na Aldeia de Macuaia, no Distrito de Mécufi, no local, os insurgentes 

arrombaram e queimaram barracas, o que motivou o abandono da maioria da população deste 

local. Não obstante a estes acontecimentos, o dirigente pediu à população que continue a dar 

suporte às tropas.  

Arsénia Massingue, ministra do Interior, por sua vez, exige as Forças de Defesa e Segurança a 

não baixarem a guarda na luta contra o terrorismo. Arsénia Massingue reconhece que a guerra 

contra o terrorismo não é fácil, acrescenta dizendo que o dever de defender a soberania e a 

integridade territorial é, em primeiro lugar, dos moçambicanos. Além do abandono de aldeias, 

escolas e mercados, outras consequências dos ataques terroristas são a insegurança e a 

superlotação nos campos de reassentamento de deslocados, facto que se regista em Matuge. 

Numa altura em que a Espanha reitera o seu apoio a Moçambique no combate ao terrorismo, 

na província de Cabo Delgado, o Presidente da República, Filipe Nyusi, constatou a 

normalidade no funcionamento das instituições e no dia-a-dia das populações nas zonas 

recentemente alvo de ataques terroristas. 

Nas categorias de Paz, Diálogo e Reconciliação não houve registo de notícias. Segundo as 08 

notícias colhidas na categoria de violência policial, os agentes da lei e ordem ainda continuam 

a exageram no uso da força. Correu esta semana um apontamento de reportagem que falava de 

baleamento de uma criança em Nampula. Segundo a nota, a criança foi alvejada durante uma 

manifestação. Nessa manifetação, a população reivindicava contra a remoção de corrente 

elétrica (que era usada de forma ilegal) em Marrapaniua, na província de Nampula. Na segunda 

nota de reportagem, 5 reclusos foram alvejados mortalmente por um guarda prisional durante 

uma tentativa de fuga na penitenciária do distrito de Milange, acto confirmado por José 

Manuel, Director da penitenciária provincial.  

Ainda sobre a violência policial, outra nota informativa fala de agressão física que culminou 

com a morte da vítima, protagonizada por agentes da Polícia da República de Moçambique, 

que por consequência do acto, foram condenados a dois e seis anos de prisão. O caso ocorreu 

em 2020, quando os dois agentes da PRM tentaram dispersar um grupo de crianças que 

jogavam futebol no bairro da Munhava, em pleno estado de emergência, por conta da covid-
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19. A vítima que estava presente no local, registrou o momento através de fotografias, o que 

não foi do agrado dos polícias. Posteriormente agrediram o jovem até a morte. 

A categoria de Criminalidade registrou 13 notícias. Durante a semana em questão, as notas 

informativas sobre a criminalidade variaram entre corrupção e contrabando. Em Inhambane, 

um cidadão foi detido na tentativa de incendiar a casa do amante da sua esposa, motivado por 

ciúmes. O jovem de 28 anos, está também envolvido em roubo de painéis solares numa escola 

no distrito de. Em Maputo, um indivíduo foi detido por vandalizar um Posto de Transformação 

(PT) de energia elétrica, no bairro de Maxaquene, indiciado foi encontrado em flagrante com 

instrumentos usados para a vandalização de PTs. Segundo Leonel Muchina, porta-voz da 

Polícia da República de Moçambique (PRM), na cidade de Maputo, referiu que a PRM está a 

trabalhar em coordenação com a Electricidade de Moçambique (EDM) para acabar com a onda 

de sabotagens dos transformadores na capital do país.  

Ainda na onda das detenções, na província de Tete, a polícia deteve um indivíduo envolvido 

na facilitação da entrada de 14 imigrantes ilegais na cidade de Moatize, o indiciado afirma que 

nessa ação criminosa estava na companhia do seu comparsa, ora foragido. Na altura, estes 

pretendiam transportar os imigrantes ilegais para a cidade de Tete. Em Niassa, a governadora 

expressou a sua preocupação com o envolvimento de agentes da lei e ordem em actos 

criminosos. Judite Massengele manifestou a preocupação em alusão a detenção do ex-

comandante da PRM em Marrupa, suspeito de liderar grupos de criminosos que 

protagonizaram assaltos e assassinatos nos distritos de Marrupa, Mecula e Maúa. Nesta senda, 

Deolinda João Chichoma, vice-presidente da Comissão de Defesa, Segurança e Ordem Pública, 

do parlamento moçambicano, diz ser urgente a purificação das fileiras da polícia para combater 

a corrupção e a participação de agentes em actos criminais, incluindo raptos. Foram também 

detidos dois agentes, entre eles, uma mulher, envolvidos em assaltos com recurso a armas de 

fogo, no distrito de Muembe.  

Em Manica, na fronteira de Machipanda, foram apreendidos 150 kg de explosivos e 

detonadores. Este material, bélico, estava na posse de dois militares zimbabweanos e um 

nacional. A luta contra o contrabando continua. Nos primeiros 5 meses do ano, foram 

apreendidas mais de 180 viaturas e outras 144 apreensões de bebidas alcoólicas e mercadorias 

diversas. Em Sofala, o destaque nas notas de reportagem foi para os raptos. O recrudescimento 

de casos de rapto na cidade da Beira, preocupa a Comissão de Defesa e Segurança e Ordem 
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Pública da Assembleia da República, que está de visita àquela província. Este, que destacou o 

caso mais recente, da estudante universitária. Arlindo Maquivale, relator da Comissão, disse 

que a Comissão vai trabalhar com as Forças de Defesa e Segurança para intensificar as medidas 

de proteção às pessoas. No âmbito do combate à criminalidade, a PRM deteve um indivíduo 

de 36 anos, indiciado no crime de produção, consumo e venda de Cannabis sativa no distrito 

de Muembe, província de Niassa. Conclui-se a semana com o comunicado da PRM, que faz 

uma comparação da criminalidade. Segundo a qual, foram registrados 111 delitos semana em 

análise contra 112 no igual período do ano transacto, que indica uma redução em 01 caso. O 

desempenho policial situou-se em 86% mercê do esclarecimento de 96 dos 111 crimes 

registrados, contra 87% da operatividade policial obtida em igual período comparativo de 2021. 

A categoria de Violência Social registou três notícias. Houve reportagens sobre um 

envenenamento do marido e da enteada de seis  anos por uma mulher, que está presa em 

conexão com o caso. Segundo ela, não manteve contacto com as vítimas deste domingo. Alega 

ter caído num sono profundo do qual só acordou na terça-feira e encontrou os corpos sem vida. 

A categoria de Violência Baseada no Género não registou nenhuma notícia. E as categorias de 

Crimes Rituais e violência rodoviária registaram uma e duas notícias respectivamente.  
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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 40 notícias, num universo de 46.  

 

 

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 violência política apresentou 19 notícias num universo de 46.  As reportagens 

relatam, entre outras notícias, a ativação da escolta militar e viaturas na estrada principal de 

Moçambique, EN1, no ponto Matuge e Ancuabe, após um ataque de insurgentes que fez 4 

vítimas mortais. “Todos os autocarros que saíram pela manhã cedo foram escoltados” por 

viaturas e homens fortemente armados, “num ambiente agitado” disse uma testemunha. As 

ações dos terroristas continuam a semear nos grupos afetados, que por consequência 

abandonam suas casas, escolas e mercados, tal como no distrito de Ancuabe, na província de 

Cabo Delgado. No âmbito do apoio internacional no combate ao terrorismo, militares da 

Comunidade de Desenvolvimento da África Austral e do Governo moçambicano mataram um 

número não especificado de terroristas e feriram outros no dia 09, numa ofensiva contra grupos 

armados em Cabo Delgado. Enquanto isso, o Governador de Cabo Delgado reconhece que o 

país não estava preparado para combater o terrorismo naquela província. Os terroristas 

desencadearam, mais uma acção na Aldeia de Macuaia, no Distrito de Mécufi, no local, os 

insurgentes arrombaram e queimaram barracas, o que motivou o abandono da maioria da 

população deste local. Não obstante a estes acontecimentos, o dirigente pediu à população que 

continue a dar suporte as tropas. Arsénia Massingue, ministra do Interior, por sua vez, exige as 

Forças de Defesa e Segurança a não baixarem a guarda na luta contra o terrorismo. Arsénia 

Massingue reconhece que a guerra contra o terrorismo não é fácil, acrescenta dizendo que o 

dever de defender a soberania e a integridade territorial é, em primeiro lugar, dos 

moçambicanos. Além do abandono de aldeias, escolas e mercados, a outras consequências dos 

ataques terroristas são a insegurança e a superlotação nos campos de reassentamento de 

deslocados, facto que se regista em Matuge. Numa altura em que a Espanha reitera o seu apoio 

a Moçambique no combate ao terrorismo, na província de Cabo Delgado, o Presidente da 

República, Filipe Nyusi, constatou a normalidade no funcionamento das instituições e no dia-

a-dia das populações nas zonas recentemente alvo de ataques terroristas. 
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Activada escolta militar após ataque de insurgentes em Ancuabe: a Polícia moçambicana 

activou uma escolta militar de viaturas na EN1, a principal estrada de Moçambique, no troço 

entre Metuge e Ancuabe, após um ataque de insurgentes que fez quatro mortos, numa aldeia 

próxima, no sábado, 11, disseram à VOA neste domingo (12), várias testemunhas. “Tanques 

equipados de armas de alto calibre” iniciaram a escolta, no início da manhã, disse uma das 

testemunhas, que pediu o anonimato. Um passageiro da transportadora Nagi, que também 

prefere omitir o nome, disse que “todos os autocarros que saíram pela manhã cedo foram 

escoltados” por viaturas e homens fortemente armados, “num ambiente agitado”. Reporta-se 

que as colunas de viaturas estão no troço de cerca de 70 quilómetros, entre Mwepane ao 

cruzamento de Metuge, a 20 quilómetros da capital de Cabo Delgado, Pemba. Nos dois 

extremos do troço foram formadas longas filas de viaturas. 

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

militar-ap%C3%B3s-ataque-de-insurgentes-em-ancuabe-cabo-delgado/6614530.html, 

consultado no dia 14 de Junho de 2022, às 15h00) 

 

Aldeia Sunate abandonada devido ao terrorismo: a localidade de Silva Macua no Distrito 

de Ancuabe, em Cabo Delgado continua praticamente abandonada devido as ofensivas 

terroristas registradas a uma semana. Escolas sem alunos, mercados sem vendedores, está 

instalado o clima de medo no seio da população da localidade de Sunate vulgo Silva Macua, 

localizada entre a Estrada Nacional nº 1e nº380, os moradores decidem abandonar as suas 

residências por medo dos ataques terroristas, após na semana passada os insurgentes terem 

matado os funcionários da empresa grafex. 

(Tv Sucesso, Jornal Principal, do dia 13 de Junho de 2022, às 19h20) 

 

 

 

Missão da SADC diz que matou “terroristas” em Macomia: militares da Comunidade de 

Desenvolvimento da África Austral e do Governo moçambicano mataram um número não 

especificado de terroristas e feriram outros no dia 09, numa ofensiva contra grupos armados 

1 
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em Cabo Delgado. Durante a operação conjunta, foram mortos terroristas e outros sofreram 

graves ferimentos", numa floresta do distrito de Macomia, lê-se numa nota da Missão Militar 

da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SAMIM). Durante a ofensiva, um 

membro da força conjunta perdeu a vida e seis ficaram feridos, encontrando-se em recuperação. 

Os "terroristas" perderam armas AK-47 e munições. Desde julho de 2021, uma ofensiva das 

tropas governamentais com o apoio do Ruanda a que se juntou depois a Comunidade de 

Desenvolvimento da África Austral (SADC) permitiu recuperar zonas onde havia presença de 

rebeldes, a norte, junto à Tanzânia, mas a fuga destes tem provocado novos ataques noutros 

distritos usados como passagem ou refúgio temporário. 

(Disponível em: https://www.dw.com/pt-002/cabo-delgado-miss%C3%A3o-da-sadc-diz-que-

matou-terroristas-em-macomia/a-62133990, consultado no dia 15 de Junho de 2022, às 20h30) 

 

 

Números de deslocados supera residentes em Pemba: o ACNUR diz que os deslocados que 

estão em Pemba ultrapassam o número da população daquela cidade. A agência revelou hoje 

que as populações de Ancuabe, que fugiram recentemente, foram levadas para Metuge e 

Montepuez. O terrorismo em Cabo Delgado continua a provocar deslocados, o último ataque  

em Ancuabe é o exemplo. O representante da ACNR revela que a cidade de Pemba, 

considerada mais protegida, está neste momento pressionada com a quantidade da população. 

Cabo Delgado continua com os combates intensos de caça, perseguição aos terroristas. Os 

bandidos têm feito ataques esporádicos em algumas aldeias. 

(Tv Sucesso, Jornal principal, do dia 17 de Junho de 2022, às 20h00) 

 

Terrorismo: Governo não estava preparado para combater: o Governador de Cabo 

Delgado reconhece que o país não estava preparado para combater o terrorismo naquela 

província. Os terroristas desencadearam, mais uma acção na Aldeia de Macuaia, no Distrito de 

Mécufi, na última terça-feira, no local os insurgentes arrombaram e queimaram barracas, o que 

motivou o abandono da maioria da população deste local. Face à esta situação, o Governador 

de Cabo Delgado escalou este distrito com objectivo de prestar a solidariedade, e apelar a 

necessidade de aprimoramento da vigilância. A vila sede de Mécufi, foi um dos sítios que o 

Governador fez um comício e lembrou aos presentes que Moçambique, parou de investir em 
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material bélico em cumprimento do Acordo Geral de Paz, que teve lugar no ano de 1992, onde 

o Governo e a Renamo puseram o fim da guerra dos 16 anos. Por isso, os terroristas apanharam 

o país desprevenido, mas, apesar disso, soube dar a volta à situação com ajuda do Ruanda e da 

SADC.O dirigente pediu à população que continue a dar suporte às tropas. 

(TV Sucesso, Jornal Principal, do dia 18 de Junho de 2022, às  19h03) 

 

Moçambique: Activada escolta militar após ataque de insurgentes em  Ancuabe, Cabo 

Delgado: A Polícia moçambicana activou uma escolta militar de viaturas na EN1, a principal 

estrada de Moçambique, no troço entre Metuge e Ancuabe, após um ataque de insurgentes que 

fez quatro mortos, numa aldeia próxima, no sábado, 11, disseram à VOA neste domingo (12), 

várias testemunhas. “Tanques equipados de armas de alto calibre” iniciaram a escolta, no início 

da manhã, disse uma das testemunhas, que pediu o anonimato. Um passageiro da 

transportadora Nagi, que também prefere omitir o nome, disse que “todos os autocarros que 

saíram pela manhã cedo foram escoltados” por viaturas e homens fortemente armados, “num 

ambiente agitado”. Reporta-se que as colunas de viaturas estão no troço de cerca de 70 

quilómetros, entre Mwepane ao cruzamento de Metuge, a 20 quilómetros da capital de Cabo 

Delgado, Pemba. Nos dois extremos do troço foram formadas longas filas de viaturas. 

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

militar-ap%C3%B3s-ataque-de-insurgentes-em-ancuabe-cabo-delgado/6614530.html, 

consultado aos 12 de Junho de 2022, 23h47) 

 

Ministra do Interior exige bravura das FDS na luta contra o terrorismo: A ministra do 

Interior, Arsénia Massingue, exige as Forças de Defesa e Segurança a não baixarem a guarda 

na luta contra o terrorismo. Arsénia Massingue reconhece que a guerra contra o terrorismo não 

é fácil, mas deve ser levado a cabo. Falando numa das posições estacionadas em 

Mapulanganhe, no distrito de Palma, Arsénia Massingue disse que o dever de defender a 

soberania e a integridade territorial é, em primeiro lugar, dos moçambicanos. A Ministra do 

Interior visitou, este domingo, alguns distritos afectados pelo terrorismo na província de Cabo 

Delgado. 
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(Disponível em: https://www.rm.co.mz/ministra-do-interior-exige-bravura-das-fds-na-luta-

contra-o-terrorismo/, consultado aos 13 de Junho de 2022, 23h45) & (disponível em: 

https://www.voaportugues.com/a/cabo-delgado-ministra-garante-empenho-das-

for%C3%A7as-mas-analistas-alertam-para-novas-frentes-dos-insurgentes/6615686.html, 

consultado aos 13 de Junho de 2022, 23h50) 

 

Cabo Delgado: aumenta a insegurança em campos de deslocados após novos ataques em 

Ancuabe: Situação de insegurança deteriorou depois do grupo insurgente ter invadido uma 

aldeia vizinha, em Ancuabe, no sábado. Os recentes ataques em aldeias do distrito de Ancuabe, 

que acolhe milhares de deslocados da insurgência islâmica, aumentaram o clima de insegurança 

em bairros de reassentamento e campos de deslocados na província moçambicana de Cabo 

Delgado, disseram à VOA nesta segunda-feira, 13, vários deslocados. 

“Não há segurança”, precisou à VOA um dos líderes de um campo de deslocados em Metuge, 

que pediu anonimato, afirmando que a situação de insegurança deteriorou-se mais depois do 

grupo insurgente ter invadido uma aldeia vizinha, em Ancuabe, e feito quatro mortos no 

sábado. “Infelizmente, nesses dias estamos a passar mal. Desde sábado até hoje não dormimos 

devido à insegurança, porque nos chegam informações de ataques em aldeias próximas, assim 

não estamos a dormir nada”, lamentou. 

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

inseguran%C3%A7a-em-campos-de-deslocados-ap%C3%B3s-novos-ataques-em-

ancuabe/6615844.html, consultado aos 13 de Junho de 2022, 23h45) 

 

PR e Comandante em Chefe das FDS reúne-se com altas patentes da força militar 

conjunta em Cabo delgado: O Presidente da República e Comandante-Chefe das Forças de 

Defesa e Segurança, Filipe Nyusi, reuniu-se, na tarde desta quarta-feira, na cidade de Pemba, 

em Cabo Delgado, com altas patentes do exército moçambicano e comandantes dos 

contingentes da SADC e do Ruanda que apoiam o combate ao terrorismo. De acordo com um 

comunicado da Presidência, um dos objectivos do encontro foi inteirar-se do decurso das 

operações no Teatro Operacional Norte. No teatro operacional norte estão posicionadas forças 
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militares da missão da SADC e do Ruanda, que apoiam o exército moçambicano no combate 

ao terrorismo. 

(Disponível em: https://www.rm.co.mz/pr-e-comandante-em-chefe-das-fds-reune-se-com-

altas-patentes-da-forca-militar-conjunta-em-cabo-delgado/, consultado aos 16 de Junho de 

2022, 12h33) 

 

Aumenta número de deslocados nos Centros de acolhimento de Metuge, em Cabo 

Delgado: Os centros de acolhimento de Metuge, em Cabo Delgado, que recebem os cidadãos 

deslocados devido ao terrorismo, registam um aumento de entradas, devido aos novos ataques 

dos terroristas. Em entrevista a Rádio Moçambique, os responsáveis dos centros de 

acolhimento de Ntokota e Tratara, Wazir Momade e Fin ha Amade, respectivamente, disseram 

que o número de cidadãos que procuram locais seguros não para de aumentar, e numa altura 

em que os centros de acolhimento não têm condições para satisfazer a demanda.  

(Disponível em: https://www.rm.co.mz/aumenta-numero-de-deslocados-nos-centros-de-

acolhimento-de-metuge-em-cabo-delgado/, consultado aos 16 de Junho de 2022, 12h36) 

 

General Hama Thai defende revisão das estratégias no combate ao terrorismo em Cabo 

Delgado: O general na reserva, António Hama Thai, defende a revisão das estratégias que estão 

a ser usadas para combater o terrorismo na província de Cabo Delgado. Hama Thai falava esta 

quarta-feira, na aula aberta por si orientada, na Universidade Pedagógica de Maputo, no âmbito 

das celebrações dos 60 anos da FRELIMO. 

(Disponível em: https://www.rm.co.mz/general-hama-thai-defende-revisao-das-estrategias-

no-combate-ao-terrorismo-em-cabo-delgado/, consultado aos 16 de Junho de 2022, 12h37) 

 

Violência fez 79 mil deslocados internos em 2021 no país: O relatório do Alto Comissariado 

das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) sobre “Tendências globais: Deslocamentos 

Forçados”, divulgado esta quarta-feira, indica que o número de pessoas obrigadas a abandonar 
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as suas residências em consequência de guerras, violência e violações de direitos humanos 

reduziu em Moçambique para quase 79 mil (15% do número registado no ano anterior) em 

2021, contra as 530 mil registadas em 2020. Segundo os dados do relatório, a maior parte das 

pessoas forçadas a abandonar as casas são vítimas do conflito na província de Cabo Delgado, 

resultantes dos ataques terroristas que afectam este ponto do país desde 2017. A Organização 

Internacional das Migrações, agência das Nações Unidas, revela que, actualmente, existem 784 

mil deslocados internos devido ao conflito, que causou cerca de 4.000 mortes, segundo dados 

fornecidos pelo projecto de registo de conflitos ACLED. 

(Disponível em: https://www.opais.co.mz/violencia-fez-79-mil-deslocados-internos-em-2021-

no-pais/, consultado aos 16 de Junho de 2022, 23h04) 

 

Espanha reitera apoio a Moçambique no combate ao terrorismo: A Espanha reitera o seu 

apoio a Moçambique no combate ao terrorismo, na província de Cabo Delgado. O 

compromisso foi assumido hoje, em Maputo, pelo embaixador da Espanha em Moçambique, 

Alberto Carezo, para quem o terrorismo representa uma ameaça global. Alberto Carezo 

sublinhou que o apoio do seu pais é através da União Europeia, na formação de fuzileiros navais 

para enfrentar o terrorismo na província de Cabo Delgado. 

(Disponível em: https://www.rm.co.mz/espanha-reitera-apoio-a-mocambique-no-combate-ao-

terrorismo/, consultado aos 16 de Junho de 2022, 23h09) 

 

Nyusi diz que forças conjuntas estão a intensificar ataques em Cabo Delgado: O Presidente 

da República, Filipe Nyusi, esteve ontem em Ancuabe, onde constatou a normalidade no 

funcionamento das instituições e no dia-a-dia das populações nas zonas recentemente alvo de 

ataques terroristas. O Chefe de Estado confortou as populações e disse que a Força Militar 

Conjunta está a perseguir os terroristas para devolver a tranquilidade na região. Filipe Nyusi 

diz que as Forças da Defesa e Segurança e da SAMIM e Ruanda “vão continuar a perseguir, 

porque, agora, eles estão a fugir para Ancuabe e Meluco, e a meterem medo na estrada só para 

parecer que eles existem”. Entretanto, o Presidente da República e Comandante-Chefe das 

Forças de Defesa e Segurança reuniu-se, quarta-feira última, na cidade de Pemba, província de 
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Cabo Delgado, com altas patentes do exército moçambicano e comandantes dos contingentes 

da SADC e do Ruanda que apoiam o combate ao terrorismo. Segundo uma nota da Presidência 

da República, o Chefe de Estado e Comandante-Chefe das Forças de Defesa e Segurança 

pretendiam inteirar-se do decurso das operações no Teatro Operacional Norte. 

(Disponível em: https://www.opais.co.mz/nyusi-diz-que-forcas-conjuntas-estao-a-

intensificar-ataques-em-cabo-delgado/, consultado aos 17 de Junho de 2022, 14h00) 

 

 

Dinheiro de raptos pode estar a suportar a insurgência em Cabo Delgado, dizem 

analistas: Analistas suspeitam que o dinheiro dos raptos esteja a suportar o terrorismo em Cabo 

Delgado, defendendo por isso que os Serviços de Informação e Segurança do Estado (SISE) 

investiguem, profundamente, as fontes de financiamento do chamado Al Shabab. As grandes 

cidades moçambicanas estão, há bastante tempo, a serem afectadas por raptos, cujas principais 

vítimas têm sido empresários ou seus familiares, que são libertos após o pagamento de elevadas 

somas de dinheiro. Algumas quadrilhas de raptores já foram desmanteladas, mas até aqui, 

nunca foi recuperado qualquer valor envolvido no resgate, pelo menos que tenha sido tornado 

público. O Centro de Jornalismo Investigativo, tem estado a tentar compreender os contornos 

da logística da insurgência em Cabo Delgado, e o respectivo director, Luís Nhachote, diz que 

não se pode pôr de lado a hipótese de o dinheiro dos raptos alimentar o terrorismo. "Aquilo que 

é o nosso conhecimento, ao longo deste tempo de trabalho, é que o dinheiro é movimentado 

através de outros canais que existem, como aquele que é chamado Awala, em que o valor é 

entregue a alguém, como uma mula, que leva a um destino ou a algumas casas de câmbio," 

disse Nhachote. 

(Disponível em: https://www.voaportugues.com/a/dinheiro-de-raptos-pode-estar-a-suportar-a-

insurg%C3%AAncia-em-cabo-delgado-dizem-analistas/6621680.html, consultado aos 17 de 

Junho de 2022, 23h55) 

 

Face ao terrorismo em Cabo Delgado, Ministra do Interior encoraja as FDS a 

continuarem empenhadas: Arsénia Massingue, Ministra do Interior, encorajou, no último 

1 

1 

https://cepcb.org.mz/category/conflict-weekly/
https://www.opais.co.mz/nyusi-diz-que-forcas-conjuntas-estao-a-intensificar-ataques-em-cabo-delgado/
https://www.opais.co.mz/nyusi-diz-que-forcas-conjuntas-estao-a-intensificar-ataques-em-cabo-delgado/
https://www.voaportugues.com/a/dinheiro-de-raptos-pode-estar-a-suportar-a-insurg%C3%AAncia-em-cabo-delgado-dizem-analistas/6621680.html
https://www.voaportugues.com/a/dinheiro-de-raptos-pode-estar-a-suportar-a-insurg%C3%AAncia-em-cabo-delgado-dizem-analistas/6621680.html


CEPCB - Recolha Semanal sobre Violência em Moçambique, 12 a 18 de Junho de 2022, 

Número 31 

19 

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

domingo (12), numa das posições em Mapalanganha, no distrito de Palma, província de Cabo 

Delgado, as Forças de Defesa e Segurança (FDS), a continuarem empenhadas no combate ao 

terrorismo. Quero encorajar a todos, não se cansem, continuem motivados, isto vai passar, tal 

como a chuva, a doença, isto um dia vai passar e voltaremos a ter paz, mas antes de lá 

chegarmos, continuemos empenhados”, disse Arsénia Massingue. A Ministra lembrou, no 

local, que o dever de defender a soberania e a integridade territorial é dos moçambicanos em 

primeiro lugar, tendo moralizado a força a continuar firme na defesa da paz, bem-estar e do 

desenvolvimento do país. Para os que vieram nos ajudar, os irmãos do Ruanda e os da SAMIM 

(Missão Militar da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral), encontraram-nos no 

terreno, não estávamos de braços cruzados”, disse a Ministra. 

(Jornal Semanário do Agente, edição 276 de 15 de Junho de 2022, pag.1) 

 

Durante a paragem am Mapalanganha, no distrito de Palma, Bernardino Fafael insta às 

FDS a perseguirem os terroristas até o último reduto: O Comandante-Geral da PRM, 

Bernardino Rafael, Inspector-Geral da Polícia, reiterou que a Polícia vai continuar a apertar o 

cerco de modo a estancar os casos criminais, sobretudo, o terrorismo e os raptos que assolam 

o país. Discursando na ocasião, o dirigente avançou que, da semana passada até então, já 

regressaram ao convívio familiar três vítimas do rapto, faltando duas, tendo acrescentado que, 

“com a pressão que a Polícia está a fazer, provavelmente, voltem, mas isso não é vitória, porque 

os raptos nos preocupam, e quando eles libertam as vítimas, planificam outros raptos. Por isso, 

há um grande desafio de prevenir e combater os raptos nas cidades”, disse Bernardino Rafael. 

Ao falar dos raptos diante da força em Palma, o Comandante-Geral da PRM pretendia 

esclarecer que, quando uns, por um lado, combatem os terroristas nas matas, por outro, a outra 

força posicionada em outras parcelas do país, trava batalhas contra criminosos de vária índole. 

(Jornal Semanário do Agente, edição 276 de 15 de Junho de 2022, pag.2) 

 

 

No âmbito da promoção da segurança publica, Moçambique e Malawi discutem 

estratégias de combate ao terrorismo e crimes transfronteiriços: Decorre na capital 

moçambicana, Cidade de Maputo, de 14 a 16 de Junho corrente, a 14ª sessão da Comissão 
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Conjunta Permanente de Defesa e Segurança, envolvendo membros das Forças de Defesa e 

Segurança (FDS) de Moçambique e Malawi, com vista a adoptar estratégias de combate ao 

terrorismo e crimes transfronteiriços. A delegação da Polícia da República de Moçambique é 

liderada por Fernando Tsucana, Comissário da Polícia e Vice-Comandante- Geral da PRM, e 

a malawiana é liderada por George Kainja, Inspector-Geral do Serviço da Polícia do Malawi. 

No seu discurso de abertura, o Vice-Comandante- Geral da PRM abordou sobre a situação 

política, de segurança e económica de Moçambique, assim como acerca da Covid-19 e eventos 

climáticos, tendo referido que o país encontra-se estável. Tomando em conta que Moçambique 

e Malawi partilham a linha de fronteira considerada porosa, o dirigente defendeu a adopção de 

estratégias conjuntas com vista a fazer face aos crimes transnacionais que assolam os dois país 

e a região Austral de África, destacando-se o terrorismo, lavagem de dinheiro, tráfico de 

drogas, de seres humanos e de armas de fogo. 

(Jornal Semanário do Agente, edição 276 de 15 de Junho de 2022, pag.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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 não apresentou nenhuma notícia 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 notícias na semana em análise.  

 

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 
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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 notícias 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 

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, 
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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 08 notícias. A mídia ainda relata 

situações em que os agentes da lei e ordem exageram no uso da força. Correu esta semana um 

apontamento de reportagem que falava de baleamento de menor em Nampula. Segundo a nota, 

a menor foi alvejada durante uma manifestação, neste evento, a população reivindicava a 

remoção de corrente elétrica (que era usada de forma ilegal) em Marrapaniua, na província de 

Nampula.  

Na segunda nota de reportagem, 5 reclusos foram alvejados mortalmente por um guarda 

prisional durante uma tentativa de fuga na penitenciária do distrito de Milange, acto confirmado 

por José Manuel, Director da penitenciária provincial. Ainda sobre a violência policial, outra 

nota informativa fala de agressão física que culminou com a morte da vítima, protagonizada 

por agentes da Policia da República de Moçambique, que por consequência do acto, foram 

condenados a dois e seis anos de prisão. O caso ocorreu em 2020, quando os dois agentes da 

PRM tentavam dispersar um grupo de crianças que jogavam futebol no bairro da Munhava, em 

pleno estado de emergência, por conta da covid-19. A vítima que estava presente no local, 

registou o momento através de fotografias, o que não foi do agrado dos polícias. Posteriormente 

agrediram o jovem até a morte. 

 

 

 

 

Polícia alveja menor durante tumulto de população em Nampula: uma menor de 

aparentemente 8 anos de idade, foi alvejada por agentes da polícia, numa altura que a população 

revindicava contra a remoção de corrente eléctrica na zona de Marrapaniua no Município da 

Nampula, cujo os moradores consumiam de forma ilegal. Na ocasião os moradores de 

Marrapaniua partiram para a violência, atiravam pedras, facto que forçou a polícia a disparar 

para acalmar os ânimos, tendo culminado com o baleamento de uma menor. Reagindo em torno 
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do sucedido o Director da EDM, área operacional de Nampula, explicou que a remoção dos 

cabos eléctricos visa salvaguardar a vida dos cidadãos tendo em conta o perigo em que as 

mesmas estavam expostas. 

(TV Sucesso, Jornal Principal, do dia 12 de Junho, às 20h30) 

 

Zambézia. 5 reclusos mortos por guarda prisional na tentativa de fuga em Milange: Na 

Zambézia, cinco reclusos foram alvejados mortalmente ao fim da tarde desta segunda-feira, 

por um guarda prisional, quando tentavam fugir da penitenciária do distrito de Milange. O 

director da Penitenciária provincial, José Manuel, que confirmou o facto, explicou que o 

mesmo ocorreu numa altura em que se servia o jantar, quando um grupo numeroso de reclusos 

tentou fugir. “Alguns reclusos tentaram uma invasão maciça, não se sabe dizer quantos eram 

mas eram muitos e na tentativa de conter a evasão, o agente fez disparos para o ar mas não 

tendo havido o acato por parte dos reclusos, acabou atingindo entre cinco e sete reclusos. Destes 

sete, dois foram óbitos no terreno, três foram atingidos com alguma gravidade e os outros dois 

foram atingidos ligeiramente. Transportados para o hospital, os feridos graves também vieram 

a óbito, horas depois”, disse.  

(Disponível em: https://www.rm.co.mz/zambezia-5-reclusos-mortos-por-guarda-prisional-na-

tentativa-de-fuga-em-milange/, consultado aos 14 de Junho de 2022, 23h20) & (disponível em: 

https://www.voaportugues.com/a/cinco-presos-abatidos-durante-um-motim-numa-

pris%C3%A3o-em-mo%C3%A7ambique/6617585.html, consultado aos 14 de Junho de 2022, 

23h55) 

 

Espancamento de jovem até a morte leva à condenação de dois polícias: Tribunal judicial 

de Sofala condenou, esta terça-feira, dois agentes da Polícia da República de Moçambique 

(PRM) a dois e seis anos de prisão por terem espancado até a morte, um jovem de vinte anos. 

Os condenados devem ainda indemnizar a família da vítima num valor de um milhão de 

meticais. O caso ocorreu em 2020, quando os dois agentes da PRM tentavam dispersar um 

grupo de crianças que jogavam futebol no bairro da Munhava, em pleno estado de emergência, 
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por conta da covid-19. A vítima que estava presente no local, registou o momento através de 

fotografias, o que não foi do agrado dos polícias. Posteriormente agrediram o jovem até a 

morte. A juíza do caso, Ana Muchacha, diz que os membros da corporação agiram à margem 

da lei e causaram a morte. “O tribunal tomou a medida em causa, atendendo-se às 

circunstâncias dos factos, na conduta de cada um dos arguidos e o resultado dos mesmos”, 

disse. Para o advogado da família da vítima, Cremildo João, a justiça foi feita, embora nas suas 

palavras, nada traga de volta a vida que se perdeu. 

(Disponível em: https://www.rm.co.mz/espancamento-de-jovem-ate-a-morte-leva-a-

condenacao-de-dois-policias/, consultado aos 14 de Junho de 2022, 23h30) 

 

 

Polícia atinge cinco reclusos em motim na Zambézia: A Polícia alvejou cinco reclusos que 

tentavam fugir de uma prisão em Milange, da Zambézia , durante um motim na de ontem. “A 

era séria e como forma de evitar o pior foram alvejados alguns [reclusos] que já estavam a 

realizar a intentona”, referiu José dos Santos, director da penitenciária de Milange à de 

Moçambique (TVM). Um prisional começou por fazer disparos para o ar, mas dois dos 

prisioneiros foram depois “atingidos mortalmente no terreno, três ficaram feridos com 

gravidade e houve dois feridos ligeiros”, acrescentou. Os três feridos graves morreram ao serem 

transportados para o hospital. A penitenciária era vigiada na altura por dois guardas de um total 

de 11 que trabalham em turnos face a 282 reclusos, sendo que o estabelecimento prisional tem 

capacidade para 150. Segundo a segurança foi reforçada após o incidente. 

(Disponível em: https://www.jornalnoticias.co.mz/destaque/policia-atinge-cinco-reclusos-em-

motim-na-zambezia/, consultado aos 15 de Junho de 2022, 21h00) 

 

Agentes da Polícia condenados por agressão mortal em Sofala: O Tribunal Judicial da Beira 

condenou ontem dois agentes da Polícia a dois e seis anos de prisão por terem espancado, em 

2020, um homem na província de Sofala, causando ferimentos que levaram à morte. O tribunal 

condenou Juvêncio Matavel a seis anos de prisão e Nelson Alfeu a dois anos de prisão “pela 

prática de crimes de ofensas corporais voluntárias, que resultaram na morte” da vítima, 
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declarou a juíza Ana Muchacha, na leitura da sentença. Segundo a juíza, citada pela Lusa, os 

agentes deverão ainda pagar uma indemnização de um milhão de meticais à família da vítima. 

Os dois agentes espancaram Abdul Razak em Abril de 2020 no bairro da Munhava, na cidade 

da Beira, após desavenças. 

(Disponível em: https://www.jornalnoticias.co.mz/nacional/agentes-da-policia-condenados-

por-agressao-mortal-em-sofala/, consultado aos 15 de Junho de 2022, 21h03) & (TV Miramar, 

MZ no AR, 2˚ edição, 15 de Junho de 2022, 19h45) 

 

Zambézia. Foram a enterrar os restos mortais dos 5 reclusos baleados na Penitenciária 

de Milange: Foram, esta sexta-feira, a enterrar os cinco reclusos baleados, na última segunda-

feira, na penitenciária distrital de Milange, norte da Zambézia. Os reclusos, que estavam em 

prisão preventiva, terão sido alvejados por um guarda prisional, quando supostamente tentavam 

fugir do estabelecimento penitenciário, durante a hora do Jantar. Por sua vez, a secretária de 

Estado na Zambézia, Judith Mussácula, diz-se agastada com a Direcção do Serviço Nacional 

Penitenciário na Província, pelo facto de, segundo a dirigente, omitir informações das 

circunstâncias do baleam A Secretaria de Estado na Zambézia, Judith Mussacula, falava esta 

sexta-feira, após visitar a penitenciária de Milange, local onde cinco reclusos foram alvejados 

mortalmente, na última segunda-feira, por um guarda do estabelecimento. 

(Disponível em: https://www.rm.co.mz/zambezia-foram-a-enterrar-os-estos-mortais-dos-5-

reclusos-baleados-na-penitenciaria-de-milange/, consultado aos 18 de Junho de 2022, 18h00) 

 

 

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 
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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.  

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 apresentou nesta semana 13 notícias num universo de 46 notícias 

colhidas. Durante a semana em questão, as notas informativas sobre a criminalidade variaram 

entre corrupção e contrabando. Em Inhambane, um cidadão foi detido na tentativa de incendiar 

a casa do amante da sua esposa, motivado por ciúmes. O jovem de 28 anos, está também 

envolvido em roubo de painéis solares numa escola no distrito. Em Maputo, um indivíduo foi 

detido por vandalizar um Posto de Transformação (PT) de energia elétrica, no bairro de 

Maxaquene, indiciado foi encontrado em flagrante com instrumentos usados para a 

vandalização de PTs. Segundo Leonel Muchina, porta-voz da Polícia da República de 

Moçambique (PRM), na cidade de Maputo, referiu que a PRM está a trabalhar em coordenação 
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com a Electricidade de Moçambique (EDM) para acabar com a onda de sabotagens dos 

transformadores na capital do país.  

Ainda na onda das detenções, na província de Tete, a polícia deteve um indivíduo envolvido 

na facilitação da entrada de 14 imigrantes ilegais na Cidade de Moatize, o indiciado afirma que 

nessa acção criminosa estava na companhia do seu comparsa, ora furagido que não altura que 

pretendiam transportar os imigrantes ilegais para cidade de Tete. Em Niassa, a governadora 

expressou a sua preocupação com o envolvimento de agentes da lei e ordem em actos 

criminosos. Judite Massengele manifestou a preocupação em alusão a detenção do ex-

comandante da PRM em Marrupa, suspeito de liderar grupos de criminosos que 

protagonizaram assaltos e assassinatos nos distritos de Marrupa, Mecula e Maúa. Nesta senda, 

Deolinda João Chichoma, vice-presidente da comissão de defesa, segurança e ordem pública, 

do parlamento moçambicano, diz ser urgente a purificação das fileiras da polícia para combater 

a corrupção e a participação de agentes em actos criminais, incluindo raptos. Foram também 

detidos dois agentes, entre eles, uma mulher, envolvidos em assaltos com recurso a armas de 

fogo, no distrito de Muembe.  

Em Manica, na fronteira de Machipanda, foram apreendidos 150 kg de explosivos e 

detonadores. Este material, bélico, estava na posse de dois militares zimbabweanos e um 

nacional. A luta contra o contrabando continua. Nos primeiros 5 meses do ano, foram 

apreendidas mais de 180 viaturas e outras 144 apreensões de bebidas alcoólicas e mercadorias 

diversas. Em Sofala, o destaque nas notas de reportagem foi para os raptos. O recrudescimento 

de casos de rapto na cidade da Beira, preocupa a Comissão de Defesa e Segurança e Ordem 

Pública da Assembleia da República, que está de visita àquela província. Este, que destacou o 

caso mais recente, da estudante universitária. Arlindo Maquivale, relator da Comissão, disse 

que a Comissão vai trabalhar com as Forças de Defesa e Segurança para intensificar as medidas 

de protecção às pessoas. No âmbito do combate à criminalidade, a PRM deteve um indivíduo 

de 36 anos, indiciado no crime de produção, consumo e venda de Cannabis sativa no distrito 

de Muembe, província de Niassa. Conclui-se a semana com o comunicado da PRM, que faz 

uma comparação da criminalidade. Segundo a qual, foram registados 111 delitos semana em 

análise contra 112 no igual período do ano transacto, que indica uma redução em 01 caso. O 

desempenho policial situou-se em 86% mercê do esclarecimento de 96 dos 111 crimes 

registados, contra 87% da operatividade policial obtida em igual período comparativo de 2021. 
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Cidadão detido por tentativa de incêndio da casa do amante da sua esposa em 

Inhambane: está detido no Distrito de Panda em Inhambane, um jovem de 28 anos, indiciado 

de tentativa de incêndio ou incendiar uma residência do suposto amante da sua esposa, o jovem 

também está indiciado no roubo de painéis solares. O ciúme motivado pela traição levou o 

jovem a cadeia no distrito de Panda, a cerca de 2 anos ele foi a terra do Rand à busca de 

sobrevivência, sucede que a mulher se envolveu com outro homem e quando o jovem regressou 

à casa tentou queimar a residência do suposto amante como ajuste de contas. O pior não 

aconteceu graças à atenção da vítima. O indiciado virou ladrão dos painéis solares, foi flagrado 

retirando painéis solares numa escola no Distrito de Panda e confessa o crime.  

(Tv Sucesso, Jornal Principal, do dia 12 de Junho de 2022, às 20h12) 

 

 

Detido por vandalizar Pt na capital: um indivíduo encontra-se sob custódia policial desde 

ontem (segunda-feira) indiciado de vandalizar um Posto de Transformação (PT) de energia 

eléctrica, no bairro do Maxaquene, na cidade de Maputo. O suspeito foi encontrado na 

madrugada desta segunda-feira a retirar cabos de cobre  em um dos PTs no Instituto Industrial 

de Maputo. Segundo o porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM), na cidade 

de Maputo, Leonel Muchina, na altura da detenção, o acusado foi encontrado com instrumentos 

usados para a vandalização de PTs. Muchina referiu que a PRM está a trabalhar em 

coordenação com a Electricidade de Moçambique (EDM) para acabar com a onda de 

sabotagens dos transformadores na capital do país. “Nós estamos em coordenação efectiva com 

a EDM para flagrar e deter aqueles que sabotam os PTs”, disse. 

(Disponível em: https://www.jornalnoticias.co.mz/destaque/detido-por-vandalizar-pt-na-

capital/, consultado no dia 15 de Junho de 2022, às 17h30) 
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Apreendidos 150 KG de explosivos e detonadores em Manica: dois militares 

Zimbabweanos e um nacional foram detidos na posse de 150 kg de explosivos e detonadores 

que estavam na rota de contrabando na fronteira de Machipanda em Manica. A luta contra o 

contrabando continua, a força conjunta posicionada na fronteira de Machipanda identificou a 

viatura que no seu interior transportava explosivos e detonadores até aqui desconhecidos. O 

material bélico estava na posse desses indivíduos que não pretendiam pagar imposto. 

 (TV Sucesso, Jornal Principal, do dia 16 de Junho, às 19h30) 

 

Jovem detido por facilitação de imigração ilegal: na Província de Tete, a polícia deteve um 

individuo envolvido na facilitação da entrada de 14 imigrantes ilegais na Cidade de Moatize, 

trata-se de um jovem de 23 anos de idade que foi neutralizado pelas autoridades policiais no 

Bairro 12, na cidade de Moatize, que transportava 14 imigrantes ilegais de nacionalidade 

Paquistanesa e Bengali, numa viatura vindo de Malawi, com destino África do Sul. O indiciado 

afirma que nessa acção criminosa estava na companhia do seu comparsa, ora foragido que na 

altura pretendiam transportar os imigrantes ilegais para cidade de Tete, algo que não chegou a 

acontecer. Segundo as declarações da porta-voz da Migração em Tete, a neutralização do 

suposto facilitador de imigrantes resulta de um trabalho multi-sectorial levado a cabo pelas 

autoridades policiais da região. 

(TV Sucesso, Jornal Principal, do dia 16 de Junho de 2022, às 20h13) 

 

Governadora do Niassa preocupada com o recrudescimento de crimes protagonizados 

por agentes da Polícia: A governadora do Niassa está preocupada com o recrudescimento de 

crimes protagonizados por quadros da Polícia, na província. Judite Massengele manifestou a 

preocupação em alusão a detenção do ex-comandante da PRM em Marrupa, suspeito de liderar 

grupos de criminosos que protagonizaram assaltos e assassinatos nos distritos de Marrupa, 

Mecula e Maúa. Para além do ex-comandante da polícia em Marrupa encontram-se detidos 

igualmento dois agentes da corporaçao, entre eles, uma mulher, envolvidos em assaltos com 

recurso a armas de fogo, no distrito de Muembe. Além do ex-comandante da policia em 

Marrupa, encontram-se detidos dois agentes da polícia, envolvidos em assaltos com recurso a 

armas de fogo, no distrito de Muembe. A Chefe do conselho executivo provincial do Niassa 

disse que este comportamento mancha a corporação e o assusta a população e os gestores 
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públicos da região do país. “Ficamos um pouco assustados, mas não podemos afirmar 

categoricamente porque ainda não temos resultados das investigações que estão em curso, 

embora haja detenções nessa área, mas como província, estamos preocupados em relação a 

essa questão”, disse. 

(Disponível em: https://www.rm.co.mz/governadora-do-niassa-preocupada-com-o-

recrudescimento-de-crimes-protagonizados-por-agentes-da-policia/, consultado aos 13 de 

Junho de 2022, 23h40) 

 

 

País. Alfândegas apreendem mais de 108 viaturas contrabandeadas: Mais de 108 viaturas 

contrabandeadas foram apreendidas pelas autoridades alfandegárias do país, entre 1 de Janeiro 

e 31 de Maio último. No mesmo período, as Alfândegas de Moçambique realizaram 144 

apreensões de bebidas alcoólicas e outras mercadorias diversas. O porta-voz das Alfândegas, 

Fernando Tinga, aponta para uma recuperação de 50 milhões de meticais, que deviam ter sido 

cobrados nos impostos para a entrada dos referidos produtos no território nacional. Falando em 

conferência de imprensa, hoje em Maputo, o porta-voz das Alfândegas, Fernando Tinga, disse 

que as bebidas alcoólicas são as que representam maior peso nas mercadorias contrabandeadas. 

(Disponível em: https://www.rm.co.mz/pais-alfandegas-apreendem-mais-de-108-viaturas-

contrabandeadas/, consultado aos 13 de Junho de 2022, 23h33) 

 

 

Sofala. Recrudescimento de raptos na Beira preocupa Comissão Parlamentar: O 

recrudescimento de casos de rapto na cidade da Beira, em Sofala, preocupa a Comissão de 

Defesa e Segurança e Ordem Pública da Assembleia da República, que está de visita àquela 

província. A preocupação foi manifestada, esta segunda-feira na Beira, pelo relator da 

Comissão, Arlindo Maquivale, durante a conferência de imprensa, onde destacou o caso mais 

recente, da estudante universitária. Arlindo Maquivale disse que a Comissão vai trabalhar com 

as Forças de Defesa e Segurança para intensificar as medidas de protecção às pessoas. A 

Comissão vai deslocar-se aos distritos, no âmbito dos trabalhos de fiscalização. 
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(Disponível em: https://www.rm.co.mz/sofala-recrudescimento-de-raptos-na-beira-preocupa-

comissao-parlamentar/, consultado aos 13 de Junho de 2022, 23h30) 

 

 

Deputada pede purificação urgente das fileiras da polícia moçambicana: A vice-presidente 

da comissão de defesa, segurança e ordem pública, do parlamento moçambicano, Deolinda 

João Chichoma, diz ser urgente a purificação das fileiras da polícia para o combater a corrupção 

e a partiicipação de agentes em actos criminais, incluindo raptos. A deputada falava em Niassa, 

norte de Moçambique, onde o comandante da polícia, no distrito de Marrupa, se encontra 

detido, acusado de liderar um grupo de criminosos que assaltam cidadãos, com recurso a armas 

de fogo. O referido comandate é também acusado de cobranças ilícitas, sobretudo a agentes 

económicos locais. "A polícia tem que purificar as suas fileiras. É urgente, para acabarmos com 

essas situações que mancham a polícia e a sociedade no seu todo", disse Chichoma, 

visivelmente agastada com a sitiuação. Na vizinha província de Nampula, dois agentes da 

Unidade de Intervenção Rápida (UIR)), uma unidade de elite da polícia moçambicana, 

encontram-se detidos no distrito de Mogovolas, acusados de sequestro e burla. Na 

capital,Maputo, três agentes da Polícia moçambicana encontram-se detidos, acusados no crime 

de rapto ocorrido em Fevereiro deste ano. Deste grupo, faz parte um agente do Serviço 

Nacional de Investigação Criminal (SERNIC). Estes são alguns dos vários casos envolvendo 

elementos das forças policiais e não incluem os registados em 2021. Entretanto, a ministra do 

Interior, Arsénia Massingue, diz que a corrupção e outras práticas incorrectas nas Forças de 

Defesa e Segurança (FDS) comprometem o combate ao terrorismo em Cabo Delgado. 

(Disponível em: https://www.voaportugues.com/a/deputada-pede-

purifica%C3%A7%C3%A3o-urgente-das-fileiras-da-pol%C3%ADcia-

mo%C3%A7ambicana/6618871.html, consultado aos 15 de Junho de 2022, 23h56) 

 

Alfândegas apreendem 150 kgs de explosivos na fronteira de Machipanda, em Manica: 

As autoridades alfandegárias apreenderam, esta quarta-feira, na fronteira de Machipanda, em 

Manica, 150 quilogramas de explosivos com respectivos detonadores. O material bélico 

contrabandeado a partir do Zimbabwe, era transportado numa viatura de alta cilindrada, 
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ocupada por dois militares zimbabweanos. Os dois militares e um cidadão moçambicano, por 

sinal o dono da mercadoria, encontram-se detidos no comando distrital da PRM, em Manica. 

Um dos detidos diz que os explosivos e detonadores tinham como destino a fronteira e outro 

explica que o material tinha como destino as minas para a extração de ouro. 

(Disponível em: https://www.rm.co.mz/alfandegas-apreendem-150-kgs-de-explosivos-na-

fronteira-de-machipanda-em-manica/, consultado aos 16 de Junho de 2022, 12h30) 

 

Tete. Actos de corrupção em instituições lesam Estado em mais de 200 milhões de 

meticais: Mais de duzentos milhões de meticais foi o prejuízo registado pelo Estado, nos 

últimos seis meses em Tete, devido a prática de corrupção nas diversas instituições. Trata- se 

de sessenta e seis casos de corrupção que deram entrada no Gabinete provincial de combate a 

corrupção em Tete, de Dezembro do ano passado a esta parte. A directora do Gabinete 

provincial, em Tete, Atija Cássimo, explicou que, grande parte dos processos ligados a este 

tipo de crime foram registados em instituições do Estado, sendo que sete funcionários estão a 

contas com as autoridades. Os sectores de Saúde, Educação, Polícia de trânsito são os que 

registam com maior frequência casos de corrupção a nível da província de Tete.  

(Disponível em: https://www.rm.co.mz/tete-actos-de-corrupcao-em-instituicoes-lesam-

estado-em-mais-de-200-milhoes-de-meticais/, consultado aos 17 de Junho de 2022, 23h57) 

 

Em Niassa, PRM detém um cidadão por consumo e venda de Cannabis sativa: A Polícia 

da República de Moçambique (PRM) deteve, no último sábado (11), no distrito de Muembe, 

Província de Niassa, um cidadão de 36 anos de idade indiciado no crime de produção, venda e 

consumo de cannabis sativa. Trata-se de um cidadão residente na localidade de Cumbatama, 

no distrito de Muembe, que abriu uma machamba de cannabis sativa nas montanhas de 

Massambala, para a posterior venda. O facto foi descoberto pelo pessoal afecto à ligação 

Polícia-comunidade, inserido dentro das localidades e bairros, e reportou a Polícia a existência 

do cidadão que se dedicava à produção, consumo e venda de cannabis sativa. Em resposta, a 

Polícia afecta ao Comando distrital da PRM-Muembe activou as suas linhas operativas que 

culminaram com a detenção do indivíduo em causa e a apreensão de 92,9 kg de cannabis sativa 
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que se encontrava em processo de secagem para a posterior comercialização e consumo, para 

além de e destruir as plantas no campos de cultivo. De acordo com a porta-voz do Comando 

da Polícia da República de Moçambique em Niassa, Mirza Maguanda, o indivíduo encontra-se 

encarcerado nas celas do Comando Distrital da PRM de Muembe, enquanto aguarda pelo 

processo de responsabilização criminal. 

(Jornal Semanário do Agente, edição 276 de 15 de Junho de 2022, pag.6) 

 

 

Criminalidade: no período em análise, foram registados 111 delitos, contra 112 do igual 

período do ano transacto, que indica uma redução em 01 caso. O desempenho policial sitou-se 

em 86% mercê do esclarecimento de 96 dos 111 crimes registados, contra 87% da 

operatividade policial obtida em igual período comparativo de 2021. 

(Comunicado de Imprensa da PRM de 22 de Junho de 2022, pag.1) 

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 06 notícias, num universo de 46. 

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 
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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. 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 Violência Social registou 03 notícias nesta semana num universo de 45 colhidas. 

As notas informativas reportam um envenenamento de marida e enteada de 6 anos, em conexão 

com o caso está uma mulher que se encontra sob custódia da Policia da República de 

Moçambique. Segundo ela, não manteve contacto com as vítimas deste domingo, alega ela, ter 

caído num sono profundo do qual só acordou na terça-feira e encontrou os corpos sem vida.  

 

 

Mulher acusada de matar esposo e enteada por envenenamento: uma mulher de 40 anos 

de idade, é acusada de matar por envenenamento o marido e a enteada de 6 anos. O caso 

registou-se no Bairro Ferroviário no Município de Maputo, os corpos foram mantidos durante 

2 dias dentro de casa. A mulher nos últimos 4 meses vivia maritalmente com o homem de 52 

anos de idade, e uma enteada neste bairro. A polícia aponta como única culpada, mas a 

 
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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indiciada nega a acusação e salienta inocência, diz que não manteve contacto com os finados 

desde domingo, pois acabou caindo no sono profundo do qual só acordou na terça-feira. Na 

altura que se deparou com corpos sem vida. A família da indiciada diz que não tinha 

conhecimento que a filha estava no lar. A tia da indiciada diz tratar-se de um mal entendido e 

não acredita que a sobrinha tenha cometido tal acto macabro. A PRM aponta toda culpa na 

mulher e aproveita para lançar apelos contra atitudes do género. 

(TV Sucesso, Jornal Principal, do dia 16 de Junho de 2022, às 19h04) & (Disponível em: 

https://www.jornalnoticias.co.mz/destaque/detida-por-envenenar-pai-e-filha/, consultado aos 

16 de Junho de 2022, 18h00) 

 

Cabo Delgado: Cidadãos com problemas de pigmentação da pele queixam-se da alegada 

exclusão social: Cidadãos com problemas de pigmentação da pele, em Cabo Delgado, 

queixam-se da alegada exclusão na sociedade. Em entrevista a Rádio Moçambique, Júlia 

Aguacheiro, Presidente da Associação Ukalihana, que trabalha no combate a discriminação de 

albinos, disse que a exclusão é verificada no ensino formal e em alguns dos casos ocorre na 

família. Hoje é Dia de Consciencialização sobre o Albinismo, e Júlia Aguacheiro pede mais 

atenção às pessoas com problemas de pigmentação da pele. “Não só a pele, nós temos 

problemas sérios de vista, temos problemas sérios de cancro porque nós precisamos que 

tenhamos um oncologista na província e na cidade, oftalmologista e um dermatologista”, disse. 

Para assinalar a passagem do dia de consciencialização sobre o albinismo, uma marcha terá 

lugar, esta manhã, na cidade de Pemba. 

(Disponível em: https://www.rm.co.mz/cabo-delgado-cidadaos-com-problemas-de-

pigmentacao-da-pele-queixam-se-da-alegada-exclusao-social/, consultado aos 13 de Junho de 

2022, 23h35) 
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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 

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 não apresentou notícias essa semana.  
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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 também a Ordem dos Médicos de Moçambique. 

A categoria crimes rituais apresentou uma notícia essa semana, relativa ao sofrimento dos que 

enfrentam problemas de pigmentação de pele, os albinos afirmam não possuir nenhum 

mercúrio ou magia no seu corpo, a mensagem foi deixada na cerimônia do Dia Internacional 

do Albinismo. 

 

 

Discriminação de albinismo: persistem ainda em Moçambique práticas de exclusão aos 

albinos que culminam com negação a direito à vida. Os albinos dizem que nenhuma parte do 

seu corpo tem mercúrio, poder mágico ou de dar sorte. O clamor por respeito e solidariedade 
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foi emitido no discurso da Associação “Amor à vida”, durante a cerimônia de celebração do 

dia Internacional do Albinismo. O represante da UNESCO em Moçambique lamenta o 

assassinato de um albino na província de Nampula e disse esperar que os autores e outros 

criminosos indiciados à esses actos bárbaros sejam punidos conforme a lei. 

(TVM, Telejornal, do dia 13 de Junho de 2022, às 20h19) 

 

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 
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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 Violência rodoviária apresentou 02 notícias nessa semana num universo de 45 

notícias colhidas. A primeira notícia fala do polêmico incêndio nos autocarros públicos, 

segundo a mesma, ainda não há resultados do inquérito sobre acidentes envolvendo esses 

autocarros. A segunda notícia é uma análise feita pela PRM comparando o número de acidentes 

por semana com o igual período do ano passado, de acordo com esta comparação, houve uma 

redução de 04 casos de acidentes na via pública, na semana em análise. 

 

 

Ainda não há resultados do inquérito sobre acidentes em autocarros públicos: Falhou o 

prazo de divulgação de resultados sobre as causas dos acidentes envolvendo autocarros de 

transporte de passageiros na região do Grande Maputo. A Comissão de Inquérito criada tinha 

um prazo de 10 dias, mas já se passaram mais de 45. Foi para investigar as causas de episódios 

como incêndio e vários outros de acidentes de viação envolvendo autocarros de transporte de 

passageiros, que a Agência Metropolitana de Transportes de Maputo criou, a 27 de Abril 

último, uma Comissão de Inquérito, que, em 10 dias, devia ter apresentado resultados. 

Entretanto, passaram-se os 10 e nada foi apresentado publicamente. Até agora, contam-se cerca 

de 45 dias. A Comissão de Inquérito é composta por quadros da Direcção Nacional dos 

Transportes e Segurança e do Fundo de Desenvolvimento dos Transportes e Comunicações. A 

nossa reportagem saiu à rua para ouvir os transportadores. No terreno, prevalece a incerteza 

sobre as condições dos autocarros, e mais ainda, o medo por parte dos transportadores de 

passageiros que todos os dias se fazem ao volante e carregam vidas. Sobre o assunto, o jornal 

“O País” contactou a Agência Metropolitana de Transportes de Maputo, entretanto a instituição 

prometeu pronunciar-se nos próximos dias. 

(Disponível em: https://www.opais.co.mz/ainda-sem-resultados-o-inquerito-sobre-acidentes-

em-autocarros-publicos/, consultado aos 16 de Junho de 2022, 23h00) 
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Acidentes de viação, suas causas e consequências: no período em análise, a PRM 

registou um total de 13 acidentes de viação relevantes, contra 17 do igual período comparativo 

2021, com destaque para 09 atropelamentos e 02 despistes e capotamento. 

(Comunicado de Imprensa da PRM de 22 de Junho de 2022, pag.2) 
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Maputo, Junho de 2022 

Equipa editorial: 
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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. 
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