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Cabo Ligado Semanal: 16-22 de Agosto
Cabo Ligado é um observatório de conflitos em Moçambique lançado pela ACLED, Zitamar News e Mediafax.

Cabo Delgado, Outubro 2017-Julho 2021 

• Número total de ocorrências de violência organizada: 951
• Número total de vítimas mortais de violência organizada: 3,218
• Número total de mortes reportadas de alvos civis: 1,471

EM NÚMEROS

RESUMO DA SITUAÇÃO
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24 de Agosto

Observação: as actualizações de dados em tempo real do ACLED foram suspensas até o final de Agosto de 2021. 
Os dados para o período entre 31 de Julho a 3 de Setembro serão divulgados no dia 6 de Setembro, quando a 
publicação de dados em tempo real for retomada. Todos os dados da ACLED estão disponíveis para download 
por meio da ferramenta de exportação de dados e dados com arquivos de curadoria.

Enquanto as tropas moçambicanas e ruandesas se preparavam para uma ofensiva no sul do distrito de Mocím-
boa da Praia, a violência em Cabo Delgado começou na semana passada com incidentes de menor escala no 
distrito de Nangade. No dia 16 de Agosto, os insurgentes tentaram avançar em direcção à capital distrital de 
Nangade, mas as forças moçambicanas os repeliram em Litingina, a cerca de 10 quilómetros a sul. Houve um 
tiroteio na aldeia. Acredita-se que os insurgentes tenham sofrido baixas, mas não há nenhum relato explícito 
disponível sobre as baixas.

No dia seguinte, na Ilha Matemo, no distrito de Ibo, civis locais acusaram duas pessoas que viviam na ilha de 
pertencerem à insurgência. Os dois foram presos pelas forças de segurança.

No dia 18 de Agosto, as forças moçambicanas capturaram oito insurgentes perto de Pequeue, no distrito 
costeiro de Macomia. Acredita-se que os insurgentes tenham recuado para o sul, perante o avanço da força 
conjunta de Mocambique-Ruannda da vila de Mocímboa da Praia ao posto administrativo de Mbau, no sul do 
distrito de Mocímboa da Praia.

No mesmo dia, as forças moçambicanas estavam de volta à acção em Litingina. Um relato de civis de que os 
insurgentes mais uma vez se reuniram na aldeia levou helicópteros do governo a disparar contra a área. Nin-
guém ficou ferido no ataque do helicóptero.

No dia 20 de Agosto, uma força conjunta de milícias locais e tropas moçambicanas interditou um grupo de 
insurgentes em Samora Machel, distrito de Nangade. As forças governamentais expulsaram os insurgentes da 

https://acleddata.com/cabo-ligado-mozambique-conflict-observatory/
https://acleddata.com/data-export-tool/
https://acleddata.com/curated-data-files/
https://acleddata.com/curated-data-files/
https://acleddata.com/curated-data-files/
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aldeia, mas não antes de os insurgentes decapitarem um civil na aldeia. Os insurgentes fugiram para Lijungo, 
onde feriram dois civis mais tarde naquele dia, incluindo um líder de aldeia que eles atiraram no pé.

No dia 21 de Agosto, Ruanda e Moçambique anunciaram que suas forças conjuntas haviam retomado a aldeia 
de Mbau, no sul do distrito de Mocímboa da Praia. Embora se pensasse que a área de Mbau continha popu-
lações significativas de insurgentes, as forças governamentais relataram ter enfrentado um grupo de 80-100 
combatentes, dos quais mataram 11. Não foram relatadas vítimas moçambicanas ou ruandesas. De acordo 
com uma fonte militar moçambicana, a força conjunta também libertou mais de 100 civis que tinham sido  
detidos por insurgentes na zona de Mbau.

A maioria dos insurgentes recuou em vez de ficar e lutar pela aldeia, sugerindo que a batalha foi mais uma 
tática visando cobrir um grupo maior de insurgentes que estava a recuar ainda mais. Os insurgentes teriam 
dificultado a perseguição ao derrubar árvores e colocá-las nas estradas. Estão em curso as operações perto de 
Mbau, incluindo os locais das principais bases insurgentes no mato perto do rio Messalo. 

Mais ao sul, tropas ruandesas foram avistadas por civis no distrito de Quissanga na semana passada, acres-
centando à lista de áreas onde que os ruandeses estão destacados.

Recentemente, Aldemiro Bande e Leila Constantino, investigadores da organização da sociedade civil 
moçambicana Centro de Integridade Pública (CIP)   publicaram um relatório fazendo uma primeira tentativa 
de estimar quanto o governo moçambicano gastou no conflito em Cabo Delgado. A principal descoberta do 
relatório - que o conflito custou ao governo moçambicano 1,1 bilhão de dólares norte-americanos desde 2017 
- é reveladora, e os detalhes que o relatório traz são cruciais para compreender o contexto político do esforço 
de contra-insurgência do governo.

A análise do Orçamento nacional de Moçambique desde 2016 é feita em meio a crise das “dívidas ocultas” do 
país. Em 2016, constatou-se que o governo moçambicano havia apoiado mais de 2 bilhões norte-america-
nos em empréstimos a empresas estatais, não tendo divulgado cerca de 1,2 bilhões norte-americanos desse 
empréstimo ao público ou ao parlamento, cuja aprovação era exigida por lei. Quando as empresas estatais 
ameaçaram não pagar esses empréstimos em 2016, o Estado interveio para cumprir a sua obrigação de pa-
gar e a revelação resultante dos empréstimos deixou a economia moçambicana turbulenta. Um dos efeitos 
mais significativos do escândalo foi a suspensão do apoio orçamental a Moçambique por parte dos países e 
organizações doadores, levando a cortes drásticos no orçamento em muitas áreas das despesas do Estado. Os 
gastos de capital com educação, por exemplo, caíram 51% entre 2015 e 2016, e ainda não voltaram aos níveis 
de 2015. 

No entanto, desde o início do conflito de Cabo Delgado em 2017, um sector dos gastos do governo moçambi-
cano aumentou consideravelmente: segurança. Entre 2017 e 2020, os gastos do sector de defesa cresceram 
155% e os gastos com segurança interna aumentaram 93%. Ao todo, o relatório estima que os gastos com con-
flitos representam 1,1 bilhão de dólares norte-americanos em gastos com segurança que não teriam ocorrido 
de outra forma. Numa época de particular escassez de fundos públicos, parece que o governo moçambicano 
transferiu fundos de programas sociais cruciais para os serviços de segurança para financiar o esforço do con-
flito.

O relatório também inclui detalhes dos acordos do governo com empreiteiros e fornecedores militares 
privados, que até agora estavam envoltos em sigilo. Os autores citam uma fonte não identificada “ligada” ao 
Dyck Advisory Group (DAG) dizendo que a empresa recebeu 30 milhões de dólares norte-americanos no total 
pelos seus serviços como uma força privada de helicópteros entre Abril de 2020 e Abril de 2021. Para compras 

FOCO DO INCIDENTE: CUSTO DO CONFLITO

https://www.newtimes.co.rw/news/rwanda-mozambique-forces-battle-dislodge-insurgents-mbau
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/17814-fds-e-tropa-ruandesa-resgatam-mais-de-100-refens-dos-terroristas-em-mbau-mocimboa-da-praia.html
https://www.newtimes.co.rw/news/rwanda-mozambique-forces-battle-dislodge-insurgents-mbau
https://www.cipmoz.org/wp-content/uploads/2021/08/How-much-does-the-State-spend-on-the-war-in-Cabo-Delgado-and-how-does-it-spend-it-1-1.pdf
https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2019/08/22/a-2bn-loan-scandal-sank-mozambiques-economy
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RESPOSTA DO GOVERNO

moçambicanas da empresa sul-africana de venda de armas Paramount Group, os autores usam dados de mer-
cado internacional sobre o equipamento que a Paramount vendeu ao governo de Moçambique para estimar o 
custo do equipamento em pouco menos de 85 milhões de dólares norte-americanos. Os especialistas citados 
no relatório avaliam um programa de treinamento militar adicional para o qual a Paramount foi contrata-
da por 40 milhões de dólares norte-americanos. No total, o relatório estima que Moçambique pagou pouco 
menos de 155 milhões de dólares norte-americanos ao abrigo de contratos secretos com segurança privada e 
fornecedores de armas. 

Os autores levantam preocupações sobre a falta de transparência em torno dos gastos do governo com a 
defesa, sugerindo que isso cria oportunidades para a corrupção. O fracasso do governo em divulgar detalhes 
de como está pagando por seu esforço de contra-insurgência ameaça a legitimidade percebida desse esforço, 
argumentam. Para além da questão estreita da transparência, no entanto, existe também a preocupação de 
que o custo de oportunidade das despesas de alta segurança possa representar um problema político para 
o governo moçambicano. Em uma crise orçamentária causada pela corrupção do governo, a retirada de din-
heiro dos gastos com saúde e educação para acordos secretos no sector de segurança levanta questões, mes-
mo durante um conflito.

Os civis deslocados que vivem no distrito de Palma estão a começar a regressar às suas casas. Autoridades 
do governo realizaram uma reunião na semana passada em Quitunda, distrito de Palma, onde a maioria dos 
deslocados do distrito estava hospedada para encorajá-los a regressar à vila de Palma. Até 22 de Agosto, cer-
ca de 65% das pessoas que tinham estado em Quitunda tinham-se mudado para a vila de Palma e a polícia 
moçambicana voltou a ocupar os seus postos  na vila. Os civis que vivem em Quitunda e que foram deslocados 
de Mocímboa da Praia foram informados na reunião que poderão regressar à vila de Mocímboa da Praia até 15 
de Setembro, embora isso pareça  optimista dado o nível de destruição em Mocímboa da Praia.

A eletricidade pode ser restabelecida em um futuro próximo, no mínimo. O Ministro da Energia, Max Tonela, 
disse a jornalistas no dia 19 de Agosto que espera que o fornecimento de energia elétrica seja restabelecido 
nos distritos de Macomia, Mueda e Mocímboa da Praia dentro de 45 dias. A subestação elétrica de Awasse, 
distrito de Mocímboa da Praia, já foi reconstruída desde que a vila voltou a estar sob controlo governamental. 
Agora, novas linhas de transmissão da subestação devem ser instaladas para substituir as destruídas pelos in-
surgentes. Mais recentemente, Tonela disse a jornalistas que o governo moçambicano espera reunir-se com a 
TotalEnergies no início de Setembro para discutir a situação do projeto de gás natural da companhia  francesa  
de energia no distrito de Palma.

Os esforços para atribuir aos deslocados novos bilhetes de identificação - um processo fundamental para per-
mitir que os deslocados regressem às suas casas - também parecem ter dado um passo à frente na semana 
passada. A Direcção Nacional de Identificação Civil de Moçambique anunciou que está à procura de parceiros 
para financiar um grande esforço para emitir novos bilhetes de identificação para os  deslocados. Um por-
ta-voz disse que a primeira prioridade seria garantir que as pessoas que vivem nos campos de  reassentamento 
nos distritos de Metuge, Pemba e Mocimboa da Praia recebam bilhetes (embora não seja claro o que se referia, 
visto que não existem campos de reassentamento no distrito de Mocímboa da Praia distrito). Se e quando os 
novos bilhetes chegarem, tais podem ajudar os deslocados a estabelecerem a sua ligação com suas comuni-
dades de origem. Alguns documentos de identificação de substituição que foram emitidos até agora no confli-
to listaram Pemba como o local de nascimento de pessoas de outros lugares que foram deslocadas para a ci-
dade, levando a preocupação de que elas não seriam capazes de reivindicar legalmente as suas antigas casas.

Qualquer regresso terá de ser gradual, segundo o Director-Geral da Organização Internacional para as Mi-
grações, António Vitorino, que visitou Cabo Delgado na semana passada. Vitorino advertiu que, apesar do 

https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/17737-ministro-max-tonela-anuncia-reposicao-de-energia-electrica-em-tres-distritos-de-cabo-delgado.html
https://www.rtp.pt/noticias/mundo/cabo-delgado-oim-defende-retorno-planeado-a-pontos-reconquistados-pelas-autoridades_n1342774
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aparente progresso na provisão de segurança na província, a falta de infraestrutura nas áreas afectadas pelo 
conflito de Cabo Delgado significa que o processo de trazer os deslocados de volta às suas casas terá que ser 
planeado por fases. Vitorino também apelou à comunidade internacional para aumentar o financiamento 
para a assistência humanitária em Cabo Delgado à medida que a província se aproxima da época chuvosa,  
que começa em Dezembro. “É necessário um financiamento adicional significativo para cobrir as necessi-
dades humanitárias que salvam vidas e trabalhar para soluções duradouras”, disse ele, acrescentando que a 
sua organização estima que precisa de 58 milhões dólares norte-americanos num futuro próximo para apoiar 
o seu trabalho em Cabo Delgado.

No plano internacional, a Tanzânia foi anunciada na semana passada como sede do novo Centro Regional de 
Combate ao Terrorismo da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC). De acordo com um 
comunicado, da SADC, o centro irá “oferecer serviços de consultoria estratégica e dedicada à Região sobre as 
ameaças de terrorismo”. Não há indicações de quando o centro será aberto, nem quais serão as especificações 
de sua função.

Novas informações sobre a Missão da Força em Estado de Alerta  da SADC em Moçambique (SAMIM) também 
vieram à tona na semana passada. O governo de Botswana solicitou oficialmente cerca de 18 milhões de 
dólares norte-americanos na semana passada para financiar o seu destacamento como parte do SAMIM. A 
cobertura noticiosa do pedido orçamental no Botswana inclui a notícia de que o país enviou 296 efectivos 
para Moçambique no âmbito do SAMIM, muito mais do que as 108 tropas descritas no evento de lançamento 
do SAMIM. 

Embora o destacamento inicial do SAMIM esteja previsto para três meses, o Ministro da Defesa moçambicano 
Jaime Neto sugeriu na cimeira da SADC em Lilongwe na semana passada que as forças do SAMIM só se reti-
rariam no final de três meses se houvesse condições para uma retirada. Não está claro quais as referências es-
pecíficas que foram definidas para o SAMIM, nem como a missão seria financiada após três meses no terreno. 
As autorizações orçamentais nacionais, tais como a de Botswana, não esclareceram o cronograma em que o 
financiamento deve ser renovado para que os destacamentos permaneçam sustentáveis.

https://www.rtp.pt/noticias/mundo/oim-pede-expansao-rapida-de-ajuda-humanitaria-em-cabo-delgado_n1342754
https://www.opais.co.mz/tanzania-vai-acolher-o-centro-regional-de-combate-ao-terrorismo-na-sadc/
https://www.sadc.int/news-events/news/communique-41st-ordinary-summit-sadc-heads-state-and-government-18-august-2021/
https://www.mmegi.bw/news/bdf-gobbles-p2045m/news
https://www.mmegi.bw/news/bdf-gobbles-p2045m/news
https://www.caboligado.com/reports/cabo-ligado-weekly-9-15-august-2021





