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Cabo Ligado Semanal: 23-29 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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31 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.

A maior parte das acções no conflito de Cabo Delgado na semana passada ocorreram nas zonas limítrofes da 
zona de conflito, visto que as principais operações de combate abrandaram ou ocorreram de forma oculta do 
olhar público. No dia 23 de Agosto, as tropas ruandesas invadiram uma base dos insurgentes a que chamaram 
de “Ubaua”, algures no distrito de Quissanga. Não houve relatos de confrontos e, embora os ruandeses ten-
ham recuperado armas de fogo da base, esta pode ter sido deserta. Nenhuma actividade dos insurgentes foi 
relatada no distrito de Quissanga durante meses.

No mesmo dia, na vila de Nangade, um soldado moçambicano numa patrulha no bairro de Chitunda disparou 
acidentalmente a sua arma. A descarga negligente atingiu uma mulher civil, que mais tarde morreu depois de 
ter sido evacuada para Mueda para tratamento. Ninguém havia sido preso pela descarga negligente até dia 
25 de Agosto, o que levou muitos civis da vila a queixarem-se do nível de impunidade de que gozam as tropas 
moçambicanas.

No dia 24 de Agosto, os pescadores que viajavam para a costa do distrito de Macomia foram emboscados por 
insurgentes em Mucojo. Os insurgentes mataram 10 dos pescadores, decapitando-os, e feriram outros três que 
depois escaparam. Os três pescadores feridos relataram o incidente às autoridades. Esta é a segunda semana 
consecutiva de incidentes de insurgentes na costa de Macomia, que pode ser o resultado da deslocação de in-
surgentes para o sul do distrito de Mocímboa da Praia antes do avanço das tropas moçambicanas e ruandesas.

No dia 26 de Agosto, os militares moçambicanos interceptaram um barco ao largo da costa do distrito de 
Mocímboa da Praia que transportava sete toneladas de alimentos e outros mantimentos para o norte em di-

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/
https://acleddata.com/curated-data-files/
https://www.voaportugues.com/a/moradores-regressam-a-palma-depois-de-terem-fugido-%C3%A0-viol%C3%AAncia/6079163.html
https://www.caboligado.com/reports/cabo-ligado-weekly-16-22-august-2021
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FOCO DO INCIDENTE: ATAQUE À DAR ES SALAAM

recção a Palma. Os documentos do barco diziam que seu destino era a Ilha Matemo, que fica ao sul de onde 
foi interceptado. As autoridades dizem que suspeitam que os mantimentos seriam entregues aos insurgentes, 
mas está em curso uma investigação.

No dia seguinte, a liderança militar moçambicana anunciou que uma força conjunta de Moçambique-Ruanda 
ocupou uma base insurgente perto de Ntchinga, distrito de Muidumbe, a cerca de seis quilómetros da capi-
tal distrital de Namacande. O anúncio não disponibilizou detalhes da ocupação, nem qualquer indicação da 
presença de insurgentes quando as forças do governo chegaram. Mais tarde surgiram fotografias e vídeos de 
tropas moçambicanas na aldeia de Ntchinga, juntamente com grafites rebeldes que lá encontraram. Membros 
das milícias locais chegaram  ainda a combater os insurgentes em Ntchinga em Fevereiro de 2021.

Havia múltiplos relatos na semana passada de mais tropas ruandesas a entrarem em Cabo Delgado. Algumas 
fontes descreveram o influxo como parte de um aumento global do destacamento Ruandês em Moçambique, 
mas não está claro se esse é o caso. Mais provavelmente, eles estão lá para aliviar as tropas ruandesas actual-
mente destacadas para a linha de frente e terão pouco efeito nos níveis gerais de destacamento do Ruanda.

No sul da Tanzânia, uma coluna de camiões que transportavam veículos blindados, motocicletas e soldados 
para o sul foi vista em Mtama, distrito de Lindi. A rota em que eles se encontravam leva à fronteira de Negoma-
no para o distrito de Mueda em Cabo Delgado. A fonte não viu os camiões chegarem ao posto de travessia, pelo 
que podem ter sido enviados apenas para patrulhar no lado da fronteira da Tanzânia, mas também podem 
ter feito parte da contribuição da Tanzânia para a Missão da Força em Estado de Alerta da Comunidade para o 
Desenvolvimento da África Austral em Moçambique (SAMIM).

Houve igualmente um incidente em Dar es Salaam na semana passada com ligações potenciais, embora ob-
scuras, ao conflito de Cabo Delgado. No dia 25 de Agosto, um homem abriu fogo no bairro diplomático da 
cidade, matando dois policiais com uma pistola antes de pegar as suas armas e caminhar em direcção à em-
baixada da França, onde se envolveu num impasse com as forças de segurança da Tanzânia, no qual matou 
outro policial e um segurança privado e feriu outras seis pessoas antes de ser morto pela polícia.

Os motivos do atirador ainda não são claros, mas as autoridades tanzanianas foram rápidas em estabelecer 
uma ligação entre o ataque e a violência em curso em Cabo Delgado. Em declarações à televisão local, o chefe 
da polícia da Tanzânia, Simon Sirro, especulou que o ataque poderia ser uma resposta ao anunciado envolvi-
mento da Tanzânia no SAMIM. “Existem problemas [em Cabo Delgado]”, disse ele, “os nossos soldados estão 
lá.”

Se o atirador estava respondendo ao SAMIM, ou se teve algum envolvimento com algum grupo armado, per-
manece desconhecido. O seu ataque não foi reivindicado em nenhum canal oficial do Estado Islâmico (EI), 
mas narrativas concorrentes apareceram em redes sociais alternadamente ligando-o ao EI e distanciando-o 
dele. Um videoclipe que se diz ser o atirador a manejar uma pistola e sincronizando os lábios com um canto do 
EI circulou entre as contas de mídia social pró-EI, sugerindo que ele operou como o chamado “lobo solitário” 
em apoio ao EI. Outro vídeo circulou mostrando-o elogiando os líderes do partido no poder na Tanzânia, Cha-
ma Cha Mapinduzi, num evento cerimonial em virtude da morte do falecido presidente tanzaniano John Ma-
gufuli no início deste ano, o que foi usado para sugerir que seu ataque não foi dirigido ao estado tanzaniano. 

Quer este ataque tenha vindo ou não na direcção ou encorajamento do EI, é evidente que as autoridades tan-
zanianas acreditam que seu envolvimento em Cabo Delgado torna tais ataques mais prováveis. A forma mais 
fácil para os insurgentes reverterem as perdas que sofreram nas mãos dos intervenientes internacionais seria 
reduzir a vontade dos países intervenientes de continuarem os seus destacamentos em Cabo Delgado. Se o EI 

https://www.rtp.pt/noticias/mundo/mocambique-forcas-governamentais-atacam-e-recuperam-base-em-muidumbe_n1344996
https://twitter.com/DelgadoCabo/status/1431530433716670464?ref_src=twsrc%5Etfw
https://acleddata.com/acleddatanew/wp-content/uploads/2021/02/Cabo-Ligado-Weekly_1-7-February.pdf
https://www.reuters.com/world/attacker-kills-two-policemen-near-french-embassy-tanzania-report-2021-08-25/
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RESPOSTA DO GOVERNO

quisesse ajudar nesse esforço, planear ou encorajar ataques dentro dos países intervenientes seria um passo 
lógico, e um que o grupo já deu em resposta a outras intervenções em conflitos associados ao EI.

A vida na vila de Palma está a começar a voltar ao normal. Centenas de pessoas que estavam hospedadas em 
Quitunda voltaram à vila, e o mercado da vila está mais uma vez recebendo uma série de comerciantes locais. 
Os preços dos alimentos básicos caíram até mesmo na vizinha Namandingo, onde um quilograma de arroz 
caiu para 90 MZN (US $1,41). Em Julho, um quilograma de arroz estava indo para 110 MZN ($ 1,73 no momento) 
em Quitunda. 

Em Nangade, no entanto, os problemas de abastecimento continuam acentuados. Segundo um relato de 24 
de Agosto, mais de 200 civis deslocados permanecem no centro de acolhimento de pessoas deslocadas na 
vila de Nangade e os alimentos lá estão a escassear. As autoridades estão a trabalhar no sentido de alargar o 
abastecimento e registrar as pessoas para que possam ter acesso aos serviços do governo, mas, enquanto isso, 
muitos dos deslocados estão desamparados e têm dificuldade de acesso a alimentos para si mesmos.

Para os deslocadas que residem mais ao sul, o governo moçambicano continua com as suas mensagens mistas 
sobre quando e se as populações deslocadas devem regressar às suas comunidades de origem. As autoridades 
locais em Chiúre estão alegadamente a vender terras no distrito para os deslocados que aí se abrigam. O es-
quema parece ser uma acomodação para a perspectiva das populações deslocadas permanecerem em Chiure 
num futuro previsível. No entanto, também pode ser um esquema que alimenta a incerteza dos deslocados 
quanto ao futuro - aparentemente, não estão a ser  emitidos recibos das transacções pelas autoridades locais.

Por outro lado, parece estar em curso uma campanha de relações públicas pelas forças de defesa e segurança 
moçambicanas, exortando os civis deslocados a começarem a planear o regresso às suas casas. O governo 
local e as forças de defesa e segurança em Macomia continuam a defender que pelo menos a parte ocidental 
do distrito está segura, e tem havido esforços renovados para trazer os civis de volta ao distrito de Quissan-
ga também. De facto, na semana passada o governo começou a trabalhar para reabilitar a estrada que liga a 
vila de Quissanga e Bilibiza à N380, a principal rota norte-sul através do leste de Cabo Delgado. A Agência de 
Desenvolvimento Integrado do Norte (ADIN) está a tomar a liderança do projecto, tornando-o no primeiro 
grande projecto de obras públicas supervisionado pela ADIN desde o seu lançamento, há um ano.

Continua a ser um grande desafio obter briefings de imprensa confiáveis   do governo moçambicano sobre o 
conflito de Cabo Delgado. Isto tem vindo a tornar-se cada vez mais evidente uma vez que até há pouco tempo 
as forças ruandesas têm estado ligadas à informação. Com membros da sociedade civil moçambicana lam-
entando que a polida estratégia de mídia Ruanda faça parecer que os ruandeses estão a fazer toda a luta, o 
governo moçambicano já teria chegado a um acordo com o Ruanda para ser o primeiro a dar notícias sobre 
os acontecimentos em Cabo Delgado. Os comunicados de imprensa de Ruanda têm sido pouco divulgados 
recentemente, talvez refletindo esse acordo.

O movimento de Maputo para recuperar o controlo sobre a narrativa em Cabo Delgado não resultou, no en-
tanto, em qualquer acesso adicional para jornalistas moçambicanos na zona de conflito. Jornalistas locais 
queixaram-se na semana passada de que lhes são constantemente negadas oportunidades de reportar sobre 
o conflito e de que lhes é dado menos acesso do aos jornalistas internacionais. Um jornalista local chamou a
situação de “incompreensível” e “uma ameaça à liberdade de imprensa”, afirmando que isso leva a uma cren-
ça generalizada de que o governo está “a esconder algo que está a acontecer no local”.

No plano internacional, o presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, Akinwumi Adesina, disse à im-
prensa na semana passada que espera que a TotalEnergies retome o trabalho em seu projecto de gás natural 

https://sgp.fas.org/crs/terror/IF10561.pdf
https://www.caboligado.com/reports/cabo-ligado-weekly-5-11-july-2021
http://alegadamente
https://acleddata.com/2020/09/08/cabo-ligado-weekly-31-august-6-september-2020/
https://www.voaportugues.com/a/cabo-delgado-lacunas-facilitam-protagonismo-do-ruanda-na-comunica%C3%A7%C3%A3o-sobre-a-luta-contra-a-insurg%C3%AAncia-an%C3%A1lise/6014451.html
https://www.voaportugues.com/a/cabo-delgado-lacunas-facilitam-protagonismo-do-ruanda-na-comunica%C3%A7%C3%A3o-sobre-a-luta-contra-a-insurg%C3%AAncia-an%C3%A1lise/6014451.html
https://www.opais.co.mz/jornalistas-de-cabo-delgado-sem-acesso-as-zonas-de-conflito-armado/
https://www.reuters.com/world/africa/totalenergies-mozambique-lng-project-may-resume-within-18-months-says-afdb-2021-08-27/
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liquefeito no distrito de Palma dentro de 18 meses. O Banco é um dos principais doadores para o projecto, e 
o comunicado pode ser lido como um esforço para pressionar a empresa francesa a retomar os trabalhos. Por
seu lado, a TotalEnergies teria enviado o executivo Maxime Rabilloud a Maputo para fazer um balanço do pro-
jecto. Rabilloud administrou anteriormente grandes concessões para a empresa no Brasil.






