
 

 

 

  

 

 

 

  

      

 

 

 

 

This week's Highlights:  

 

Dialogue, Reconciliation and Peace are three 

issues off the Mozambican political agenda. 

This week, we didn't find any news related 

to these three issues, and looking at previous 

weeks, concerns about peace or dialogue 

only arise when there are attacks by 

insurgents. For a society constantly at war, 

the absence of sustained domestic and 

international concern on the matter shows 

that for both the government and the 

international community, the well-being of 

Mozambicans is not a political problem. In 

Mozambique, peace seems to be understood 

only as the absence of war 

 

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 19 a 25 de junho– foram 

recolhidas 31 notícias relacionadas com as diferentes categorias da Violência.  
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RESUMO DAS NOTÍCIAS  

Esta semana foram recolhidas 31 notícias, distribuídas pelas categorias da seguinte maneira: 

Violência Política (4), Paz (0), Reconciliação (0), Diálogo (0), Violência Policial (1), 

Criminalidade (21), Violência Social (2), Violência Baseada no Género (1), Crimes Rituais (0), 

e Violência Rodoviária (2). O grupo de Violência Directa contou com 26 notícias e a Violência 

Estrutural contou com 5 notícias. 

Categorias de Violência Número de Notícias 

Violência Politica 4 

Paz 0 

Dialogo 0 

Reconciliação  0 

Violência Policial 1 

Criminalidade 21 

Violência Social 2 

Violência Baseada no Género 1 

Crimes Rituais 0 

Violência Rodoviária 2 

Total 31 

 

Durante a semana em análise, foram colhidas 31 notícias em diversas categorias.  

A categoria de Criminalidade foi a que registou mais notícias na semana em questão. Duas 

delas, relatam uma denúncia feita pela Polícia da República de Moçambique (PRM) na semana 

passada,  relativa à circulação, nas redes sociais e outras plataformas, de um falso concurso de 

ingresso às fileiras da corporação por via de repescagem de candidatos reprovados na 

frequência do XLII Curso Básico de Formação de Guardas da Polícia. O Director de Formação 

e Pessoal no Comando-Geral da Polícia, Abílio Ambrósio, disse que o falso concurso, não tem 

data e nem assinatura, ostenta um carimbo e caracteres que se assemelham aos que são usados 

pela instituição. No âmbito do combate ao crime, na província de Maputo, o Serviço de 

Investigação Criminal (SERNIC) e a Polícia da República de Moçambique (PRM) 

desmantelaram, hoje, uma fábrica clandestina de produção de “mandrax”, uma droga 

sedativa, na Matola. Na operação, foram detidos quatro indivíduos, dois de nacionalidade 

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


CEPCB - Recolha Semanal sobre Violência em Moçambique, 19 a 25 de Junho de 2022, 

Número 32 

5 

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

chinesa e dois moçambicanos. Segundo Joice Martins, chefe do Departamento de Relações 

Públicas da PRM, na província de Maputo, a fábrica funcionava há três meses e a droga era 

fabricada pelos dois cidadãos estrangeiros.  

Mais uma vez, a postura da Polícia da República de Moçambique (PRM) é manchada pelo 

comportamento negativo dos seus agentes. Dois agentes da PRM, na província de Nampula 

são indiciados de protagonizar um assalto e roubo a residência de um operador de transportes 

públicos. No momento do assalto, os dois agentes possuíam duas armas de fogo, que depois 

foram recuperadas pelas autoridades. Segundo conta a vítima a ação, para além de roubo, tanto 

o proprietário da residência como a sua família foram ameaçados de morte e na ocasião foi-

lhes apontada uma arma de fogo.  

Continuam as detenções no país, por cometimento de crimes. O SERNIC deteve o 

Administrador da Universidade Pedagógica em Maputo, e mais 3 funcionários da mesma 

instituição. Segundo a SERNIC, estes são acusados de roubo de equipamento informático da 

instituição. A detenção destes 4 cidadãos foi graças a um vídeo supostamente filmado por um 

dos serventes que se encontrava de serviço. A criminalidade, tem sido também escolha de 

alguns indivíduos que, de princípio, lhes foi incumbida a missão de zelar pela ordem e 

tranquilidade públicas no país. Quatro agentes da polícia, um militar e dois civis foram, 

supostamente, enterrados vivos acusados de roubo de gado no posto administrativo de 

Maluana, no Distrito da Manhiça, no início desta semana. Ainda na província de Maputo, a 

polícia deteve o Chefe da localidade de Matsequenha, no distrito de Namaacha. Este, é 

indiciado de roubo de vinte e quatro bovinos no povoado de Matianine, localidade de Calacala. 

Num trabalho conjunto com o Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC), a Polícia 

da República de Moçambique (PRM) deteve também um Secretário de Bairro, por alegado 

envolvimento no crime. 

Na violência política, esta semana, houve registo de quatro noticias. Segundo a mídia nacional, 

o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, está a enfrentar 

dificuldades na mobilização de fundos para assistência às vítimas do terrorismo em Cabo 

Delgado.  Segundo o coordenador do ACNUR em Moçambique, Hugo Reicheberger, as 

dificuldades resultam do aumento de conflitos noutras regiões do mundo. Enquanto isso, 

registam-se detenções de supostos terroristas na Beira. A detenção dos referidos indivíduos, 

que ocorreu após três meses de investigação, foi suportada por um mandato de captura emitido 
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pelo Tribunal Judicial da Cidade da Beira. De acordo com o Serviço Nacional de Investigação 

Criminal (SERNIC), “o líder do grupo tem recrutado cidadãos de nacionalidade queniana, para 

a insurgência na província de Cabo Delgado”. No âmbito da prevenção e combate ao 

terrorismo, no seu discurso, Arsénia Massingue, acompanhada pela Ministra da Administração 

Interna do Malawi, Jean Sendeza, na magna reunião de peritos militares e de segurança pública 

de Moçambique e Malawi que decorreu de 14 a 16 de junho corrente, na capital moçambicana, 

cidade de Maputo, avançou que, por via de estratégias desenhadas ao longo da   reunião, estão 

criadas as condições para uma cooperação bilateral mais proveitosa. 

A violência social registou duas notícias esta semana. As notícias relatam o assassinato de uma 

idosa, cometido por um jovem de 23 anos de idade com recurso a uma catana, depois deste ter 

consumido bebidas alcoólicas para ganhar coragem. A vítima no caso, era acusada de feitiçaria. 

E, a segunda noticia, revela a exposição de crianças ao abuso sexual na internet. Uma pesquisa 

realizada por três entidades nomeadamente ECPAT International, Organização Internacional 

de Polícia Criminal (INTERPOL), Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), 

apoiado pelo Fundo para Acabar com a Violência contra Crianças (EVAC), denominada 

“Projecto Disrupting Harm”, diz que treze por cento de crianças moçambicanas com idades 

entre 12 e 17 anos foram vítimas, no ano passado, de exploração e abuso sexual ocorridos via 

Internet. 

A categoria de violência rodoviária registou duas noticias. Uma sobre o despiste de um carro 

na Avenida Marginal. Felizmente, do acontecimento não resultaram vitimas mortais, ao que 

tudo indica, uma pessoa contraiu ferimentos ligeiros. A viatura, incendiou-se, depois 

de despistar-se e embater num obstáculo fixo. José Nhantumbo, porta-voz da Polícia de 

Trânsito, diz que o acidente, que destruiu parcialmente a viatura, registou-se quando o carro 

seguia no sentido Costa do Sol-Baixa da cidade de Maputo e acrescenta que a viatura se 

despistou devido ao piso escorregadio em decorrência da chuva. 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. 

A violência policial registou uma noticia. Nesta, Helena Kida promete investigar a morte de 

cinco reclusos baleados mortalmente na cadeia distrital de Milange, na província da Zambézia, 

centro do pais. Para tal, duas equipas de inquérito foram criadas para avaliar os contornos da 
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situação. “Uma das equipas foi criada ontem (19) e integra equipas do Ministério da Justiça e 

do Serviço Nacional de Prisões, e esperamos ter o inquérito concluído em uma semana” disse 

Helena Kida.  

A categoria violência baseada no género apresentou uma notícia relacionada com um trabalho 

de investigação feito pelo Instituto Nacional de Saúde e o Instituto Nacional da Estatística, que 

fala sobre violência sexual de mulheres de menos de 18 anos de idade. Segundo o relatório, os 

maiores causadores dessa violência são antigos e parceiros íntimos. Intitulado Inquérito Sobre 

Violência contra a Criança em Moçambique, o estudo revela que as mulheres são as principais 

vítimas de violação sexual no país. 

Outras categorias do Conflict, como paz, diálogo, reconciliação e crimes rituais não registaram 

nenhuma notícia esta semana. 

 

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 26 notícias, num universo de 31.  

 

 

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. 

Na violência política, esta semana, houve registo de quatro notícias. Segundo a mídia nacional, 

o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, está a enfrentar 

dificuldades na mobilização de fundos para assistência às vítimas do terrorismo em Cabo 

Delgado.  Segundo o coordenador do ACNUR em Moçambique, Hugo Reicheberger, as 

dificuldades resultam do aumento de conflitos noutras regiões do mundo. Enquanto isso, 

registam-se detenções de supostos terroristas na Beira. A detenção dos referidos indivíduos, 

que ocorreu após três meses de investigação, foi suportada por um mandato de captura emitido 

pelo Tribunal Judicial da Cidade da Beira. De acordo com o Serviço Nacional de Investigação 

Criminal (SERNIC), “o líder do grupo tem recrutado cidadãos de nacionalidade queniana, para 

a insurgência na província de Cabo Delgado”. No âmbito da prevenção e combate ao 

terrorismo, no seu discurso, Arsénia Massingue, acompanhada pela Ministra da Administração 

Interna do Malawi, Jean Sendeza, na magna reunião de peritos militares e de segurança pública 

de Moçambique e Malawi que decorreu de 14 a 16 de Junho corrente, na capital moçambicana, 

cidade de Maputo, avançou que, por via de estratégias desenhadas ao longo da   reunião, estão 

criadas as condições para uma cooperação bilateral mais proveitosa. 

 

 

 

ACNUR sem fundos para assistir vítimas do terrorismo em Cabo Delgado: O Alto 

Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, está a enfrentar dificuldades 

na mobilização de fundos para assistência às vítimas do terrorismo em Cabo Delgado.  Segundo 

o coordenador do ACNUR em Moçambique, Hugo Reicheberger, as dificuldades resultam do 

aumento de conflitos noutras regiões do mundo.   Hugo Reicheberger falava esta terça-feira, 

em Lichinga, no Niassa, à margem do seminário de capacitação de técnicos da zona norte do 

Instituto Nacional de Gestão e Redução de Risco de Desastres. 

(Disponível em: https://www.rm.co.mz/acnur-sem-fundos-para-assistir-vitimas-do-

terrorismo-em-cabo-delgado/, consultado aos 22 de Junho de 2022, 20h06) 
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Detidos na Beira cinco somalis supostos colaboradores de terroristas: cinco indivíduos de 

nacionalidade somali foram detidos, há dias, na cidade da Beira, indiciados de recrutar cidadãos 

estrangeiros e nacionais para as fileiras dos terroristas, assim como da prática de tráfico de 

pessoas e de drogas, uso e falsificação de documentos. A detenção dos referidos indivíduos, 

que ocorreu após três meses de investigação, foi suportada por um mandato de captura emitido 

pelo Tribunal Judicial da Cidade da Beira. De acordo com o Serviço Nacional de Investigação 

Criminal (SERNIC), “o líder do grupo tem recrutado cidadãos de nacionalidade queniana, para 

a insurgência na província de Cabo Delgado”. “Tomamos conhecimento da existência de uma 

residência nesta cidade (referindo-se à Beira), onde se encontravam cidadãos de nacionalidade 

estrangeira, que se dedicavam à prática de vários crimes e, pela sua natureza e olhando para os 

sujeitos, o SERNIC não podia executar os mandados sozinho; era necessário colaborar com 

outras Forças de Defesa e Segurança (FDS), nomeadamente a PRM, o SENAMI e o SISE. Esta 

operação resultou em detenção dos cinco indivíduos, entre os quais uma mulher, e apreensão 

de quatro documentos de viagem, 11 passaportes, sendo seis com características quenianas e 

cinco com características somalis; um bilhete com características somalis; três com 

características quenianas e 13 cartões de pedido de asilo na República de Moçambique”, 

detalhou Alfeu Sitoe, porta-voz do SERNIC em Sofala. 

(Disponível em: https://www.opais.co.mz/detidos-na-beira-cinco-somalis-supostos-

colaboradores-de-terroristas/, consultado aos 23 de Junho de 2022, 19h15) 

 

 

Ministra do Interior exorta FDS de Moçambique e Malawi a redobrarem esforços no 

combate ao terrorismo e crimes transfronteiriços: falando durante o acto de encerramento 

da 14ª sessão da Comissão Conjunta Permanente de Defesa e Segurança Moçambique-Malawi, 

a Ministra do Interior, Arsénia Massingue, exortou, na semana finda, os membros das Forças 

de Defesa e Segurança (FDS) dos dois países a redobrarem esforços, com vista a eliminarem o 

terrorismo e crimes transfronteiriços. A magna reunião de peritos militares e de segurança 

pública de Moçambique e Malawi decorreu de 14 a 16 de Junho corrente, na capital 
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moçambicana, cidade de Maputo, e visava, para além de aprimorar as medidas de prevenção e 

combate à criminalidade transfronteiriça, avaliar o grau de cumprimento das decisões tomadas 

na sessão anterior. No seu discurso, Arsénia Massingue, acompanhada pela Ministra da 

Administração Interna do Malawi, Jean Sendeza, avançou que, por via de estratégias 

desenhadas ao longo da   reunião, estão criadas as condições para uma cooperação bilateral 

mais proveitosa. 

(Jornal Semanário do Agente, edição 277 de 22 de Junho de 2022, pag.1) 

 

 

 

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 não apresentou nenhuma noticia esta semana.  
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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.  

 

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.  

 

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


CEPCB - Recolha Semanal sobre Violência em Moçambique, 19 a 25 de Junho de 2022, 

Número 32 

13 

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

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, 

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 violência policial registou uma noticia. Nesta, Helena Kida promete investigar a morte de 

cinco reclusos baleados mortalmente na cadeia distrital de Milange, na província da Zambézia, 

centro do pais. Para tal, duas equipas de inquérito foram criadas para avaliar os contornos da 

situação. “Uma das equipas foi criada ontem (19) e integra equipas do Ministério da Justiça e 

do Serviço Nacional de Prisões, e esperamos ter o inquérito concluído em uma semana” disse 

Helena Kida.  
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Moçambique: Helena Kida promete investigação da morte de cinco reclusos em  Milange: 

Duas equipas de inquérito foram criadas para avaliar os contornos do baleamento mortal de 

cinco reclusos da cadeia distrital de Milange, na província da Zambézia, centro de 

Moçambique. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (20) pela ministra da Justiça, Assuntos 

Constitucionais e Religiosos, que promete para a próxima semana, elementos que lhe permitam 

tomar eventuais medidas em torno do caso. “Uma das equipas foi criada ontem (19) e integra 

equipas do Ministério da Justiça e do Serviço Nacional de Prisões, e esperamos ter o inquérito 

concluído em uma semana” disse Helena Kida, em declarações à imprensa. Para já, Kida coloca 

de lado que tenha havido excesso de zelo por parte do guarda prisional, que afinal, era o único 

a trabalhar para guarnecer mais de 200 reclusos. 

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

promete-investiga%C3%A7%C3%A3o-da-morte-de-cinco-reclusos-em-

milange/6625225.html, consultado aos 20 de Junho de 2022, 21h00) 

 

 

 

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 
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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 registou 21 noticias esta semana. Esta categoria, foi a que registou 

mais noticias na semana em questão. Duas delas, relatam uma denuncia feita pela Polícia da 

República de Moçambique (PRM), semana passada, a denuncia é relativa à circulação, nas 

redes sociais e outras plataformas, de um falso concurso de ingresso às fileiras da corporação 

por via de repescagem de candidatos reprovados na frequência do XLII Curso Básico de 

Formação de Guardas da Polícia. O Director de Formação e Pessoal no Comando-Geral da 

Polícia, Abílio Ambrósio, disse que o falso concurso, não tem data e nem assinatura, ostenta 

um carimbo e caracteres que se assemelham aos que são usados pela instituição. No âmbito do 

combate ao crime, na província de Maputo, o Serviço de Investigação Criminal (SERNIC) e 

a Polícia da República de Moçambique (PRM) desmantelaram, hoje, uma fábrica clandestina 

de produção de “mandrax”, uma droga sedativa, na Matola. Na operação, foram detidos quatro 

indivíduos, dois de nacionalidade chinesa e dois moçambicanos. Segundo Joice Martins, chefe 

do Departamento de Relações Públicas da PRM, na província de Maputo, a fábrica funcionava 

há três meses e a droga era fabricada pelos dois cidadãos estrangeiros. Mais uma vez, a postura 
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da Polícia da República de Moçambique (PRM) é colocada na balança pela sociedade, devido 

a sua actuação destranquilizante, dois agentes da PRM, na província de Nampula são indiciados 

de protagonizar assalto e roubo a residência de um operador de transportes públicos, no 

momento do assalto as mesmas figuras possuíam duas armas de fogo, que depois foram 

recuperadas pelas autoridades. Segundo conta a vítima a acção para além de roubo, o 

proprietário da residência junto de sua família, foram ameaçados de morte e na ocasião 

apontado uma arma de fogo. Continuam as detenções no país, por cometimento de crimes. O 

SERNIC deteve o Administrador da Universidade Pedagógica em Maputo, e mais 3 

funcionários de uma das melhores e mais antiga Universidade do país. Segundo SERNIC em 

Maputo, no lugar de zelarem por bom funcionamento da universidade estes pautaram pela 

criminalidade. A detenção destes 4 cidadãos foi graças a um vídeo supostamente filmado por 

um dos serventes que se encontrava de serviço. A criminalidade, tem sido também escolha de 

alguns indivíduos que, de princípio, lhes foi incumbida a missão de zelar pela ordem e 

tranquilidade publicas no país. Quatro agentes da polícia, um militar e dois civis foram, 

supostamente, enterrados vivos acusados de roubo de gado no posto administrativo de 

Maluana, no Distrito da Manhiça no início desta semana. Ainda na província de Maputo, a 

policia deteve o Chefe da localidade de Matsequenha, no distrito de Namaacha. Este, é 

indiciado de roubo de vinte e quatro bovinos no povoado de Matianine, localidade de Calacala. 

Num trabalho conjunto com o Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC), a Polícia 

da República de Moçambique (PRM) deteve também um Secretário de zona, por alegado 

envolvimento no crime. 

 

 

 

 

PRM denuncia falso concurso de ingresso: a Polícia da República de Moçambique (PRM) 

denunciou, semana passada, a circulação, nas redes sociais e outras plataformas, de um falso 

concurso de ingresso às fileiras da corporação por via de repescagem de candidatos 

reprovados na frequência do XLII Curso Básico de Formação de Guardas da Polícia. Abílio 

Ambrósio, Director de Formação e Pessoal no Comando-Geral da Polícia, disse que o falso 

concurso, sem data e nem assinatura, ostenta um carimbo e caracteres que se assemelham aos 
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que são usados pela instituição. No referido documento, faz-se menção à disponibilidade de 

380 vagas, sendo que os candidatos reprovados deveriam prestar, de novo, provas de aptidão 

física, exames médicos e de Covid-19, para serem selecionados num espaço de tempo que vai 

de 15 a 30 de Junho corrente, em todos os comandos provinciais. Ambrósio disse que“ isso não 

passa de uma falsidade. A PRM não emitiu nenhum comunicado, tanto é que o presente curso 

está a decorrer normalmente e sem previsão de entrada de nenhum outro candidato porque o 

processo fechou há muito tempo”. Ainda afirmou que diligências estão em curso para apurar, 

a fonte e o autor desta informação falsa, que não passa de um acto de burla”. 

(Jornal Notícias de 20 de Junho de 2022, pg 6) 

 

Moradores do bairro Subestação queixam-se da criminalidade: os residentes do bairro da 

Subestação queixam-se do aumento de criminalidade, nos últimos tempos, uma situação que 

disseram estar a agravar-se por falta de patrulha policial. Segundo relatam alguns moradores, 

os malfeitores protagonizam as suas acções à noite, em plena via pública, ameaçando as vítimas 

de morte em caso de reação. “Eles estão muito atentos aos movimentos das pessoas na estrada. 

À partir das 19:00 horas, começam a actuar, aproveitando-se do Inverno. 

(Jornal Notícias de 20 de Junho de 2022, pg7) 

 

Desmantelada fábrica de “Mandrax” na Matola: o Serviço de Investigação Criminal 

(SERNIC) e a Polícia da República de Moçambique (PRM) desmantelaram, hoje, uma fábrica 

clandestina de produção de “mandrax”, uma droga sedativa, na Matola, província de Maputo. 

Na operação, foram detidos quatro indivíduos, dois de nacionalidade chinesa e dois 

moçambicanos. Segundo Joice Martins, chefe do Departamento de Relações Públicas da PRM, 

na província de Maputo, a fábrica funcionava há três meses e a droga era fabricada pelos dois 

cidadãos estrangeiros. A fábrica era camuflada como oficina e depósito de farinha de milho, 

mas tinha outra finalidade. Fontes afirma ainda que no local existe mais de meia tonelada de 

droga, mas o serviço de investigação criminal ainda está a fazer o mapeamento e a identificação 

de todos objectos que se encontram no local, e posteriormente fará o resumo real das 

quantidades efectivas que foram apreendidas. Por seu turno, os moçambicanos que 
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transportavam os produtos da empresa dizem que não sabiam que estavam a transportar drogas. 

“Eu já tenho três meses a trabalhar nesta casa. Eles nos mandavam para os locais e nós não 

sabíamos o que eles estavam a fazer. Portanto, saímos para fazer o nosso trabalho. Quando eles 

terminam ligam-nos transportar a mercadoria”, disse um dos moçambicanos presos. A droga 

“mandrax” consiste em pílulas de metaqualona – também conhecidas como ‘quaaludes’ -, 

composto com efeito sedativo e muito usado em comprimidos para dormir. 

 (Disponível em: https://www.jornalnoticias.co.mz/destaque/desmantelada-fabrica-

clandestina-de-mandrax-na-matola/, consultado no dia 21 de Junho de 2022, às 20h00) & 

(Jornal Semanário do Agente, edição 277 de 22 de Junho de 2022, pag.6) 

 

 

Supostos Agentes da PRM assaltam uma residência em Nampula: dois agentes da PRM, 

na província de Nampula são indiciados de protagonizar assalto e roubo a residência de um 

operador de transportes públicos, no momento do assalto as mesmas figuras possuíam duas 

armas de fogo, que depois foram recuperadas pelas autoridades. Segundo conta a vítima a acção 

para além de roubo, o proprietário da residência junto de sua família, foram ameaçados de 

morte e na ocasião apontado uma arma de fogo. Sem mostrar a cara com medo de represália a 

vítima conta o que aconteceu. “Apanharam meu empregado a dormir, amarraram o cão, 

amarraram o empregado, feriram-lho na cabeça, dali eles vieram em direcção a porta de 

entrada, arrebentaram a porta de grades, e a porta de dentro de madeira. “Foram amarrar o meu 

irmão mais novo, dali foram ao quarto dos meus filhos, e depois foram para o meu quarto, 

chegaram lá e exigiram dinheiro, telefone, foram recolhendo os bens”. Sobre o porte de armas, 

a vítima afirma se tratar de agentes da polícia, que já estão detidos. 

(TV Sucesso, Jornal Principal de 21 de Junho de 2022, às 19h35) 

 

Caso Mahamudo Amurane: o Ministério Público acusa Saíde Ali Abdala de ter sido o autor 

dos disparos que mataram o então edil de Nampula, Mahamudo Amurane, na noite de 4 de 

Outubro de 2017. Ainda de acordo com a acusação, o indiciado agiu em concertação com 

Zainal Satar, empresário do ramo de construção civil. Os dois foram os últimos a manter 

contacto com o finado. Quatro meses para completar cinco anos, eis que o Tribunal Judicial da 
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Província de Nampula começa verdadeiramente o julgamento do chamado “caso Amurane”, 

para desvendar a incógnita em torno da morte do edil que aconteceu em plena celebração do 

Dia da Paz. De acordo com a acusação do Ministério Público, lida na secção desta quarta-feira, 

Saíde Ali Abdala era vereador de Feiras e Mercados e teve um desentendimento com o seu 

chefe Mahamudo Amurane, quando tentou, à revelia, ceder um espaço bem localizado no 

centro da cidade a um cidadão identificado nos autos por Satar. Durante a fase de instrução 

preparatória, os dois acusados disseram que os disparos tinham sido feitos de frente para trás, 

mas o relatório balístico provou o contrário. Nesta fase de produção de provas em sede de 

julgamento, o Tribunal tem a missão de examinar os factos da acusação, ouvir os arguidos e 

decidir se são ou não culpados pela morte de Mahamudo Amurane. 

(Disponível em: https://www.opais.co.mz/quem-matou-mahamudo-amurane/, consultado no 

dia 26 de Junho de 2022, às 20h00) 

 

 

SERNIC deteve Administrador da UP em Maputo: o SERNIC deteve o Administrador da 

Universidade Pedagógica em Maputo, e mais 3 funcionários daquela instituição. Os quadros 

são acusados de roubo na Universidade. Esses indivíduos são 4 funcionários de uma das 

melhores e mais antigas Universidades do país, um é Administrador da instituição, outro seu 

adjunto, os restantes são responsáveis pela chave da universidade e 1 motorista. Segundo 

SERNIC em Maputo, no lugar de zelar pelo bom funcionamento da universidade estes 

pautaram pela criminalidade. O suposto cabecilha do grupo, diz que o esquema era a retirada 

de 2 computadores, e não de todo equipamento. O motorista diz que foi solicitado pelo 

Administrador por 2 vezes para carregar bens roubados. A detenção destes 4 cidadãos foi 

graças a um vídeo supostamente filmado por um dos serventes que se encontrava de serviço. 

Estes 4 indivíduos têm de 8 à 30 anos de serviço na UP. 

(TV Sucesso, Jornal principal de 23 de Junho de 2022, às 19h05) 
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Sete pessoas enterradas vivas em Maluana: quatro agentes da polícia, um militar e dois civis 

foram, supostamente, enterrados vivos acusados de roubo de gado no posto administrativo de 

Maluana, no Distrito da Manhiça no início desta semana. A polícia deteve os possíveis autores 

do crime, o que enfureceu os populares que foram se amotinar no posto policial, a exigir a sua 

libertação. O chefe do posto administrativo de Maluana confirma a ocorrência, mas até aqui 

são escassas as informações detalhadas em torno desse facto. A população acusa a polícia de 

detenções arbitrárias e de agir em conivência com supostos malfeitores e, por isso, exige a 

transferência do comandante do posto policial e seu efectivo. 

(Disponível em: https://www.opais.co.mz/sete-pessoas-enterradas-vivas-em-maluana/, 

consultado no dia 26 de Junho de 2022, às 17h00)  

 

Província de Maputo. Detido chefe da localidade de Matsequenha indiciado de  roubo de 

24 bovinos: O Chefe da localidade de Matsequenha, no distrito de Namaacha, província de 

Maputo, está a contas com a polícia, indiciado de  roubo de vinte e quatro bovinos no povoado 

de Matianine, localidade de Calacala. Num trabalho conjunto com o Serviço Nacional de 

Investigação Criminal (SERNIC), a Polícia da República de Moçambique (PRM) deteve 

também um Secretário de zona, por alegado envolvimento no crime, segundo o porta-voz da 

polícia na província de Maputo, Juarce Martins. 

(Disponível em: https://www.rm.co.mz/provincia-de-maputo-detido-chefe-da-localidade-de-

matsequenha-indiciado-de-roubo-de-24-bovinos/, consultado aos 20 de Junho de 2022, 20h46) 

& (disponível em: https://www.jornalnoticias.co.mz/nacional/sociedade-nacional/chefe-do-

posto-secretario-do-bairro-detidos-por-furto-de-gado/, consultado aos 20 de Junho de 2022, 

21h00) 

 

 

PRM denuncia falso concurso de ingresso: A Policia da República de Moçambique (PRM) 

denunciou, semana passada, a circulação, nas redes sociais e outras plataformas, de um falso 

concurso de ingresso às fileiras da corporação por via de repescagem de candidatos 

reprovados na frequência do XLII Curso Básico de Formação de Guardas da Polícia. A falsa 
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nota indica que os candidatos juntar-se-iam aos demais em Matalana, em Marracuene, e na 

Escola de Forças Especiais de Macandzene, na Manhiça, ambas na província de Maputo. Abílio 

Ambrósio, Director de Formação e Pessoal no Comando-Geral da Polícia,  disse que o falso 

concurso, sem data e nem assinatura, ostenta um carimbo e caracteres que se assemelham aos 

que são usados pela instituição. No referido documento, faz-se menção à disponibilidade de 

380 vagas, sendo que os candidatos reprovados deveriam prestar, de novo, provas de aptidão 

física, exames médicos e de Covid-19, para serem seleccionados num espaço de tempo que vai 

de 15 a 30 de Junho corrente, em todos os comandos provinciais. 

(Disponivel em: https://www.jornalnoticias.co.mz/destaque/prm-denuncia-falso-concurso-de-

ingresso/, consultado aos 20 de Junho de 2022, 21h03) 

 

Desconhecidos assaltam bombas de combustível na Maxixe, em Inhambane: 

Desconhecidos assaltam uma estação de abastecimento de combustível na cidade da Maxixe, 

província de Inhambane. O acto aconteceu durante o fim-de-semana, onde, com recurso a uma 

arma de fogo, os meliantes ameaçaram os funcionários da referida estacão de combustível, 

depois de arrancar os seus telemóveis, tendo-se apoderado de valores não especificado de 

dinheiro. A Polícia da República de Moçambique (PRM), em Inhambane, diz estar a trabalhar 

no sentido de esclarecer o caso. 

(Disponível em: https://www.rm.co.mz/desconhecidos-assaltam-bombas-de-combustivel-na-

cidade-da-maxixe-em-inhambane/, consultado aos 21 de Junho de 2022, 23h34) 

 

Detidos 5 somalis em Sofala por suspeita de integrar rede de tráfico de pessoas e drogas: 

Cinco indivíduos de nacionalidade somali estão detidos na província de Sofala por suspeita de 

fazerem parte de uma rede de tráfico de pessoas e de drogas. O grupo é ainda suspeito de ajudar 

imigrantes ilegais a entrar no território nacional para se juntarem aos grupos terroristas que 

actuam no norte do país. O porta-voz do Serviço Nacional de Migração em Sofala, Francisco 

Chambal, disse que, na posse dos suspeitos, foram encontrados vários passaportes e outros 

documentos falsos. Por seu turno, o porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal 
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(SERNIC), em Sofala, Alfeu Sitoe, informou que há dois funcionários da Migração detidos por 

suspeitas de facilitar a imigração ilegal. 

(Disponível em: https://www.rm.co.mz/detidos-5-somalis-em-sofala-por-suspeita-de-integrar-

rede-de-trafico-de-pessoas-e-drogas%ef%bf%bc/, consultado aos 22 de Junho de 2022, 22h43) 

& (disponível em: https://www.voaportugues.com/a/mo%C3%A7ambique-detidos-cinco-

somalis-por-suspeita-de-tr%C3%A1fico-de-drogas/6628171.html, consultado aos 22 de Junho 

de 2022, 23h00) 

 

Cabo delgado. Detido agente da Polícia indiciado no roubo e assalto a mão armada: Um 

agente da Polícia da República de Moçambique (PRM) encontra-se detido, indiciado no roubo 

e assalto a mão armada no distrito de Balama, em Cabo Delgado. Segundo o porta-voz da 

corporação no Comando provincial, o referido agente liderava uma quadrilha, que no calar da 

noite, usando uma arma de fogo do tipo AK-47, introduzia-se no interior de estabelecimentos 

comercias, e de lá retirava valores monetários e diversos bens. Mário Adolfo disse que a 

detenção do colega foi graças a denúncias populares, que culminaram com a recuperação da 

arma de fogo e alguns bens subtraídos em estabelecimentos comerciais. O porta-voz do 

Comando provincial da PRM disse igualmente que a corporação está ao encalço de outros 

integrantes da quadrilha. A PRM nesta parcela do Pais exorta aos membros da corporação a 

pautarem pelo bom comportamento, fazendo valer o seu juramento de garantir a ordem e 

segurança nas comunidades. 

(Disponível em: https://www.rm.co.mz/cabo-delgado-detido-agente-da-policia-indiciado-no-

roubo-e-assalto-a-mao-armada/, consultado aos 22 de Junho de 2022, 22h49) 

 

 

Arranca julgamento do “caso Amurane”: ARRANCOU ontem, na 6ᵃ Secção do Tribunal 

Judicial de Nampula, o julgamento do processo do assassinato do então presidente do Conselho 

Municipal da Cidade de Nampula, Mahamudo Amurane, morto a tiro na sua residência no dia 

4 de Outubro de 2017, no qual Saíde Abdulremane e Zainal Satar são acusados de autores 
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morais e materiais do crime. O co-arguido Saíde Abdulremane exercia na altura dos factos 

as funções de vereador de Mercados e Feiras no Município de Nampula e Zainal Satar era 

empreiteiro das obras que decorriam na casa do edil. O Ministério Público em Nampula, na 

voz do procurador Cristóvão Mueleca, afirmou que Saíde Abdulremane celebrou, sem o 

conhecimento de autarca, um memorando de entendimento com Zainal Satar para a cedência 

de um espaço no centro da cidade. De acordo com o procurador, em coordenação com Zainal 

Satar, o arguido Saíde Abdulremane transferiu dois mil euros (2135,3 mil meticais ao câmbio 

actual) para a conta de Amurane, montante que este devolveu logo que tomou conhecimento. 

(Disponível em: https://www.jornalnoticias.co.mz/capital/nampula-capital/arranca-

julgamento-do-caso-amurane/, consultado aos 23 de Junho de 2022, 19h09) 

 

 

Detidos funcionários da UP por roubo de computadores: QUATRO funcionários da 

Universidade Pedagógica de Maputo estão a contas com o Serviço Nacional de 

Investigação Criminal (SERNIC), na cidade de Maputo, indiciados no furto de material 

informático. Trata-se de um administrador, administrador-adjunto, o responsável pelas chaves 

e motorista afectos ao Campus da UP-Lhanguene. Os indiciados, com idades compreendidas 

entre 37 e 57 anos, cometeram o crime há 10 dias na UP-Maputo, tendo sido subtraídos 

sete computadores e outro material de escritório. O porta-voz do SERNIC, na cidade de 

Maputo, Saúdeline Massingue, disse que as investigações permitiram a recuperação dos bens 

furtados num centro infantil no bairro Magoanine “C”. Massingue explicou que os 

computadores eram introduzidos em baldes de lixo e transportados numa viatura da mesma 

instituição para enganar os guardas. 

(Disponível em: https://www.jornalnoticias.co.mz/destaque/detidos-funcionarios-da-up-por-

roubo-de-computadores/, consultado aos 23 de Junho de 2022, 19h00) 
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Autoridades Migratórias frustram tentativa de tráfico de seres humanos na Matola, 

província de Maputo: Autoridades Migratórias frustram tentativa de tráfico de seres humanos 

no bairro Matola D, município da Matola, na província de Maputo. Em conexão com o caso 

estão retidos dez cidadãos estrangeiros, entre os quais quatro crianças, de nacionalidade 

malawiana, congolesa, e angolana, que supostamente estariam na rota do tráfico da África do 

Sul para Moçambique. Os imigrantes teriam entrado no país, violando a linha de fronteira de 

Ressano Garcia, conduzidos por uma cidadã angolana que se supõe que seja cabecilha do 

grupo, que lidera o tráfico de pessoas, residente no município da Matola. A nossa reportagem 

conversou com a referida orquestradora da rede de tráfico de seres humanos, que alega que a 

sua deslocação para o país, deve-se a procura de melhores condições de vida. O Porta-voz dos 

Serviços de Migração em Maputo, explica que os passaportes dos cidadãos retidos não 

apresentam nenhuma indicação de terem entrado no país através do posto fronteiriço de 

Ressano Garcia. Juca Bata avança que já foi constituída uma brigada multissectorial para aferir 

a veracidade da possível tentativa de tráfico de seres humanos. 

(Disponível em: https://www.rm.co.mz/autoridades-migratorias-frustram-tentativa-de-trafico-

de-seres-humanos-na-matola-provincia-de-maputo/, consultado aos 24 de Junho de 2022, 

18h30) 

 

 

Zambézia: Comissão criada para averiguar alegados desmandos do administrador de 

Milange: O Conselho Provincial de Representação do Estado, na Zambézia, criou uma 

comissão para averiguar alegados desmandos, incluindo assédio sexual e abuso de cargo, 

protagonizados pelo administrador do distrito de Milange, Santiago dos Santos Marques. A 

secretária de estado da província da Zambézia, Judith Mussácula recebeu uma carta anónima 

que denuncia arrogância, humilhação e outros comportamentos indevidos na interacção com 

líderes comunitários, chefes dos postos administrativos, membros do governo, entre outros. “ 

Recebemos mas queremos dizer que, antes das averiguações todos somos inocentes. Então, 

vamos esperar fazer as averiguações e aí vamos trazer a verdade. Em todos os serviços temos 

a nossa inspecção, que depois que recebeu, já está a trabalhar para perceber o que é que de 

facto terá acontecido. Temos normalmente quinze dias para responder, está se a trabalhar e 

teremos a resposta no momento exacto “, disse. Contactado pela Rádio Moçambique, o 
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administrador de Milange, Santiago dos Santos Marques, não atendeu as chamadas telefónicas, 

mesmo depois de insistências. 

(Disponível em: https://www.rm.co.mz/zambezia-comissao-criada-para-averiguar-alegados-

desmandos-do-administrador-de-milange/, consultado aos 24 de Junho de 2022, 18h33) 

 

 

Polícia regista 3 homicídios em Cabo Delgado: A Polícia da República de Moçambique 

(PRM), em Cabo Delgado, registou, semana finda, três homicídios, nos distritos de Muidumbe, 

Mecúfi e Macomia. Dois são crimes cometidos por motivos passionais, destes, um ocorreu em 

Muidumbe, envolvendo um cidadão de setenta e seis anos de idade que, segundo o Porta-voz 

da PRM, nesta província, teria convidado para a sua residência uma mulher de quarenta e sete 

anos, presumindo-se que pretendia manter relações sexuais. No local, como explicou Mário 

Adolfo, houve um aparente desentendimento entre ambos, tendo o indiciado, agredido a vítima 

com recurso a instrumentos contundentes. Seguidamente, ainda de acordo com o Porta-voz da 

PRM, introduziu um troço de varão de construção nos órgãos genitais da mulher, acto que 

resultou na morte da vítima. Face ao incremento de homicídios, a PRM em Cabo Delgado, está 

preocupada com a situação, e promete redobrar esforços com vista a inverter o cenário. 

(Disponível em: https://www.rm.co.mz/policia-regista-3-homicidios-em-cabo-delgado/, 

consultado aos 21 de Junho de 2022, 23h30) 

 

 

 

Criminalidade: no período em analise, foram registados 104 delitos, contra 105 do igual 

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

se em 88%, mercê do esclarecimento de 92 dos 104 crimes registados, contra 89% da 

operatividade policial obtida em igual período comparativo de 2021. No que concerne a 

tipicidade criminal, no período em referencia, os crimes contra pessoas e património, com 19 

e 48 casos, respectivamente, dominaram o panorama criminal do país.  

(Comunicado de Imprensa da PRM de 29 de unho de 2022, pag1) 
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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 05 notícias, num universo de 31. 

VIOLÊNCIA SOCIAL 

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

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

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

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

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

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

como englobando todo o tipo de violência que ocorre numa sociedade1, 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 

 
1
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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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 violência social registou duas noticias esta semana. As noticias relatam o assassinato de uma 

idosa, cometido por um jovem de 23 anos de idade com recurso a uma catana, depois deste ter 

consumido bebidas alcoólicas para ganhar coragem. A vitima no caso, era acusada de feitiçaria. 

E, a segunda noticia, revela a exposição de crianças ao abuso sexual na internet. Uma pesquisa 

realizada por três entidades nomeadamente ECPAT International, Organização Internacional 

de Polícia Criminal (INTERPOL), Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), 

apoiado pelo Fundo para Acabar com a Violência contra Crianças (EVAC), denominada 

“Projecto Disrupting Harm”, diz que treze por cento de crianças moçambicanas com idades 

entre 12 e 17 anos foram vítimas, no ano passado, de exploração e abuso sexual ocorridos via 

Internet. 

 

 

Jovem de 23 anos mata idosa: jovem de 23 anos de idade, mata uma idosa de 82 anos, com 

recurso à catana, o caso registou-se no Distrito de Morrumbene, província de Inhambane. A 

vitima é acusada de feitiçaria. É mais um crime macabro movido pela superstição que acaba 

na justiça de Morrumbene. Tudo começa quando, o filho do jovem morre de doença, e ele foi 

ao curandeiro para desvendar a proveniência da doença que tirou a vida do filho, e o curandeiro 

indicou a idosa sua vizinha. O jovem consumiu bebidas tradicionais para ganhar coragem, a 

calada da noite pegou o machado e dirigiu-se a casa da vitima e no interior da residência e deu 

golpes na cabeça e nos membros inferiores. A idosa não resistiu aos ferimentos, e perdeu a 

vida. Para além, do homicídio agravado, o jovem é indiciado de roubo, uma vez que subtraiu 

bens da finada. 

 (TV Sucesso, Jornal principal de 23 de Junho de 2022, às 19h16) 
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Internet expõe crianças à abuso sexual:  treze por cento de crianças moçambicanas com 

idades entre 12 e 17 anos foram vítimas, no ano passado, de exploração e abuso sexual 

ocorridos via Internet. Os dados constam na pesquisa realizada por três entidades 

nomeadamente ECPAT International, Organização Internacional de Polícia 

Criminal (INTERPOL), Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), apoiado pelo 

Fundo para Acabar com a Violência contra Crianças (EVAC). Os resultados da pesquisa 

denominada “Projecto Disrupting Harm” foram apresentados sexta-feira, na cidade de Maputo. 

O estudo foi efectuado com o objectivo de entender melhor a exploração e o abuso sexual 

infantil “on-line”, bem como avaliar a natureza e contexto do fenómeno em 13 países de África 

e Ásia, incluindo Moçambique.  Segundo a investigação, os casos de abuso incluem ameaças, 

partilha de imagens sexuais sem permissão das vítimas e outras são coagidas a se envolverem 

em actividades sexuais por meio de promessa de dinheiro ou presente. 

(Disponível em: https://www.jornalnoticias.co.mz/ciencia-e-ambiente/internet-expoe-

criancas-a-abuso-sexual/, consultado aos 20 de Junho de 2022, 21h08) 

 

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 
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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 apresentou uma noticia essa semana, que fala sobre 

violência sexual de mulheres antes dos 18 anos de idade. Esta conclusão foi resultado de um 

trabalho de investigação feito pelo Instituto Nacional de Saúde e o Instituto Nacional da 

Estatística. Segundo o relatório, os maiores causadores dessa violência são antigos e actuais 

parceiros íntimos. Intitulado inquérito sobre violência contra a Criança em Moçambique, o 

estudo revela que as mulheres são as principais vítimas de violação sexual no país. 

 

 

Uma em cada sete mulheres sofrem violência sexual antes dos 18 anos: Trata-se de uma 

investigação que foi liderada pelo Instituto Nacional de Saúde (INS) e o Instituto Nacional de 

Estatística (INE). O relatório revela ainda que os maiores causadores dessa violência são 

antigos e actuais parceiros íntimos. Intitulado inquérito sobre violência contra a Criança em 

Moçambique, o estudo revela que as mulheres são as principais vítimas de violação sexual no 

país. Descreve o estudo que uma em cada sete mulheres e um em cada doze homens sofreram 

violência sexual antes dos 18 anos. No referido estudo, foram incluídas quatro formas de 

violência sexual nomeadamente: toque sexual indesejado; tentativa de sexo forçado; sexo 

coagido ou pressionado e sexo fisicamente forçado. Alguns participantes, no estudo, revelaram 

terem passado por mais de um incidente da mesma forma de violência sexual ou por mais de 

uma forma de violência sexual. Segundo o documento, responderam ao inquérito 878 homens 
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e 2.129 mulheres. Do universo, entre as mulheres que sofreram violência sexual na infância 

39,1% tiveram o primeiro incidente com idades entre os 14 e 15 anos e 40,7% entre os 16 e 17 

anos. Já os homens, 75,5% sofreram o primeiro incidente com idades entre os 16 e 17 anos. 

(Disponível em: https://www.opais.co.mz/uma-em-cada-sete-mulheres-sofrem-violencia-

sexual-antes-dos-18-anos/, consultado aos 19 de Junho de 2022, 16h00) 

 

 

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. 

Na categoria de crimes rituais não houve registo de noticias. 
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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”. 

A categoria de violência rodoviária registou duas noticias. Uma sobre o despiste de um carro 

na Avenida Marginal. Felizmente, do acontecimento não resultaram vitimas mortais, ao que 

tudo indica, uma pessoa contraiu ferimentos ligeiros. A viatura, incendiou-se, depois 

de despistar-se e embater num obstáculo fixo. José Nhantumbo, porta-voz da Polícia de 
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Trânsito, diz que o acidente, que destruiu parcialmente a viatura, registou-se quando o carro 

seguia no sentido Costa do Sol-Baixa da cidade de Maputo e acrescenta que a viatura despistou-

se devido ao piso escorregadio em decorrência da chuva. 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. 

 

 

 

Viatura despista-se e arde na Marginal: uma pessoa contraiu ferimentos ligeiros na 

sequência de um despiste, seguido de embate e incêndio de uma viatura, ocorrido ontem de 

manhã, na avenida Marginal, em Maputo. A viatura, da marca Toyota Corolla Axio, com a 

chapa de inscrição AIE 122MP, incendeiou-se, depois de despistar-se e embater num obstáculo 

fixo. O sinistro condicionou, momentaneamente, a circulação na via. Dados da Polícia da 

República de Moçambique (PRM), na cidade de Maputo, indicam que o ferido em 

consequência do sinistro foi transportado ao Hospital Central de Maputo, onde, mais tarde, 

recebeu alta hospitalar. Segundo José Nhantumbo, porta-voz da Polícia de Trânsito, o 

acidente, que destruiu parcialmente a viatura, registou-se quando o carro seguia no sentido 

Costa do Sol-Baixa da cidade de Maputo. “Ao pretender descrever a curva, à entrada do viaduto 

Alcântara Santos, a viatura despistou-se devido ao piso escorregadio em decorrência da 

chuva”, afirmou. 

(Disponível em: https://www.jornalnoticias.co.mz/destaque/viatura-despista-se-e-arde-na-

marginal/, consultado aos 23 de Junho de 2022, 19h05) 

 

 

 

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

total de 17 acidentes de viação relevantes, contra 21 do igual período comparativo de 2021, 

com destaque para 09 atropelamentos e capotamentos. As causas dos acidentes são velocidade 
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excessiva e transito fora da mão. Consequências: 29 óbitos contra 19, 16 feridos graves contra 

17 e 22 feridos ligeiros contra 07, para alem de danos materiais avultados resultantes dos 

sinistros. 

(Comunicado de Imprensa da PRM de 29 de unho de 2022, pag2) 
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Parceiro: 

 
  

The CEPCB brings weekly to citizens, politicians, and other decision-makers in the civil, 

community, and state fields, an analysis of violence in the country. This analysis shows how 

violence unfolds, and is organized 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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