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Cabo Ligado Mensal: Setembro de 2022
Cabo Ligado é um observatório de conflitos em Moçambique lançado pela ACLED, Zitamar News e MediaFax.

• ACLED registrou 33 eventos de violência política organizada na província de Cabo Delgado em Setembro, resultando em 92 
fatalidades relatadas 

• As fatalidades relatadas foram mais elevadas no distrito de Macomia, onde insurgentes levaram a cabo ataques a civis e entr-
aram em confronto com forças estatais e milícias comunitárias

• Outros eventos tiveram lugar nos Nangade, Muidumbe, Mocímboa da Praia, Chiure, Meluco, Metuge e Quissanga em Cabo Del-
gado

ESTATÍSTICAS VITAIS
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18 de Outubro de 2022

 

TENDÊNCIAS VITAIS
• Insurgentes realizam segunda incursão na província de Nampula, matando 18 pessoas no total
• Forças de segurança lançam operação contra esconderijos  insurgentes no distrito de Nangade
• O presidente Filipe nyusi volta a oferecer amnistia aos insurgentes, durante apresentação pública dos combatentes rendidos

NESTA RELATÓRIO
• Cabo Delgado após 12º Congresso
• A Presidente Samia em Maputo
• Resiliência dos Insurgentes no distrito de Nangade
• Pesquisa e Cobertura Mediática do Conflito 

https://acleddata.com/cabo-ligado-mozambique-conflict-observatory/


Em comparação com Agosto, Setembro assistiu a uma diminuição nos eventos de violência política organizada, mas um 
aumento das fatalidades. Isto reflecte a escala e significância dos incidentes no distrito de Macomia, no centro de Cabo 
Delgado, e no distrito de Nangade, no norte.

Em Macomia, foi feito um grande assalto a um posto avançado das Forças de Defesa e Segurança (FDS) na aldeia deserta 
de Nkoe, a 15 de Setembro. Relatórios contraditórios indicam que entre cinco e 16 vidas foram perdidas no ataque. Em 
Nangade, no dia seguinte, as forças do FDS e da Missão da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) 
em Moçambique (SAMIM) lançaram um ataque aéreo e terrestre a esconderijos insurgentes em áreas florestais no nor-
deste do distrito. Num confronto, os insurgentes destruíram dois veículos da SAMIM, num incidente amplamente divul-
gado nos canais de comunicação social do Estado Islâmico (EI). Apenas uma semana depois, e cerca de 30 km ao sul 
daquela operação, os insurgentes atacaram um posto avançado policial em Namuembe, no sul de Nangade, forçando 
os policiais a fugir.

Noutros lugares, os civis sofreram o impacto da violência insurgente. Os insurgentes realizaram ataques nos distritos de 
Erati e Memba, na província de Nampula, matando 18 civis no total na sua primeira incursão na província desde Junho 
deste ano. Posteriormente, regressaram a norte via Metuge e Quissanga em Cabo Delgado com as forças de segurança 
em perseguição.

Na frente política, o Alto Representante da UE para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell anunciou o apoio aos de-
stacamentos militares do Ruanda e da SADC na província durante a sua visita no mês passado. No final do mês, o Presi-
dente Filipe Nyusi fez a sua primeira visita a Mocímboa da Praia desde a campanha eleitoral em Outubro de 2019, e mais 
uma vez ofereceu amnistia aos insurgentes que se entregassem. Falando para uma multidão muito menor do que há 
três anos, ele não deu explicação de como isso deveria funcionar na prática.
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RESUMO DA SITUAÇÃO DE SETEMBRO

https://cartamz.com/index.php/politica/item/11866-terroristas-causam-mais-de-10-baixas-as-fds-no-distrito-de-macomia
https://360mozambique.com/development/cabo-delgado-eus-proposal-to-support-rwanda-is-not-a-blank-check/
https://www.facebook.com/timtelevisao/videos/2450978998562024/
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Por Fernando Lima, Cabo Ligado

Moçambique espera receber boas notícias durante a visita do CEO da TotalEnergies, Patrick Pouyanné, a Maputo, na 
próxima semana. Fontes governamentais acreditam que os resultados do 12.º Congresso da Frelimo, consolidando os 
poderes do Presidente Nyusi e a pressão internacional para o fornecimento adicional de gás, sobretudo da Europa, es-
tão a encorajar a TotalEnergies a reavaliar a situação de segurança em Cabo Delgado. Os trabalhos de exploração de gás 
em Cabo Delgado liderados pela multinacional francesa foram suspensos em Abril de 2021, na sequência de um ataque 
em Palma a 24 de Março, uma vila a 10 km do acampamento de Afungi onde a TotalEnergies tem a sua principal base 
operacional.

O congresso da Frelimo, realizado entre 23 e 27 de Setembro, foi bom para o Presidente Nyusi. Ele conseguiu ser eleito 
por unanimidade como Presidente da Frelimo pelos delegados do congresso. Esse resultado nunca esteve em dúvida, 
por isso talvez o mais importante é que ele tenha agora uma Comissão Política muito mais amigável dentro do partido. 
A Comissão Política, de 19 membros, é o órgão político mais poderoso do partido, senão do país, já que determina quais 
assuntos são levados ao gabinete do Presidente da República. A Comissão Política é o órgão executivo do Comitê Cen-
tral de 150 membros e é eleito por esse órgão. 

No ano passado, antes da intervenção das forças da SADC, o Presidente Nyusi enfrentou oposição à intervenção militar 
estrangeira no seio da Comissão Política, que insistiu em limitar o apoio internacional à formação e equipamento militar 
para as FDS. O presidente Nyusi superou seus adversários políticos, voando quase em segredo para Kigali em Abril para 
obter o apoio da intervenção do presidente ruandês Paul Kagame, e para Paris em Maio para um encontro com o pres-
idente Emmanuel Macron. Dois meses depois, Ruanda enviou um contingente inicial de 1.000 soldados para combater 
a insurgência em Cabo Delgado. A capacidade decisória reforçada de Nyusi após o congresso de Setembro vai dar-lhe 
maior autoridade no planeamento e controlo das operações militares contra a insurgência armada em Cabo Delgado, 
nas quais está directamente envolvido.

A sua posição fortalecida realça o optimismo expresso internacionalmente pelo governo. Max Tonela, o novo ministro 
das Finanças, presente na reunião de outono do Fundo Monetário Internacional (FMI) em Washington, foi citado como 
esperando uma decisão da TotalEnergies até o final de Março de 2023. 

Existem factores adicionais que contribuem para o optimismo de Moçambique quanto ao reinício antecipado das oper-
ações de gás na área de Afungi. A visita do presidente da Tanzânia, Samia Suluhu Hassan, em Setembro, foi considerada 
“muito positiva” do ponto de vista militar, segundo fontes. As autoridades moçambicanas esperam uma melhoria signif-
icativa no desempenho da Tanzânia na área de Nangade, neste momento o principal foco de actividade dos insurgentes 
na parte noroeste de Cabo Delgado. As autoridades locais manifestaram repetidamente o seu desapontamento com o 
desempenho da Força de Defesa Popular da Tanzânia (TPDF) em Nangade, por não ter assumido uma postura opera-
cional mais agressiva no distrito.

Além disso, quatro unidades das forças especiais moçambicanas treinadas pela Missão de Formação da UE em Moçam-
bique (EUTM) estão agora presentes em Cabo Delgado, reforçando as capacidades nacionais nas operações conjuntas 
contra os insurgentes. O  programa de formação de dois anos visa preparar 11 companhias de forças especiais, envol-
vendo 1.100 recrutas. 

Apesar das melhorias, há uma série de eventos recentes que podem desencadear reticências por parte dos investidores 
nas reservas de gás de Cabo Delgado. Após uma bem sucedida ofensiva militar nos principais redutos da insurgência 
na zona norte do distrito de Macomia, as forças de segurança moçambicanas e seus aliados internacionais não conse-
guiram impedir uma série de ataques na zona sul da província em Junho, trazendo a violência aos distritos de Ancuabe 
e Chiúre no sul da província. Esses ataques forçaram uma nova onda de deslocados e interromperam projetos de grafite 

CABO DELGADO APÓS O 12º CONGRESSO DA FRELIMOCABO DELGADO APÓS O 12º CONGRESSO DA FRELIMO

https://totalenergies.com/media/news/press-releases/total-declares-force-majeure-mozambique-lng-project
https://zitamar.com/frelimo-congress-elects-new-political-commission/
https://youtu.be/qkV9x4wKlzQ
https://twitter.com/izzo_d/status/1394586779358056448
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-20/mozambique-sees-call-on-20-billion-gas-project-restart-by-march
https://www.eeas.europa.eu/eutm-mozambique_en?s=4411
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e uma usina de energia solar na área. Em Setembro, uma unidade insurgente atravessou o rio Lúrio e lançou ataques a 
aldeias nos distritos de Memba e Erati, acrescentando a província de Nampula como zona de conflito. Apesar da situação 
militar estar agora controlada em Nampula, os analistas militares acreditam que uma operação espectacular, como 
um ataque a uma capital de distrito, poderá inverter uma potencial resposta positiva da Total Energias para retomar as 
operações.  

No entanto, funcionários do governo admitem em privado que a empresa francesa estará disposta a rever a situação de 
segurança em Cabo Delgado. A visita de Pouyanné faz parte do plano que inclui também uma auditoria à situação de se-
gurança em Moçambique. Isso pode exigir que reconheça a insurgência como um fator endêmico e aceite a estabilidade 
em distritos chave como Palma e Mocímboa da Praia como adequados para o projeto.

Além do elemento militar, a nova liderança política eleita no congresso da Frelimo deve enfrentar os desafios civis com-
plementares colocados pelo conflito. A Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte (ADIN), encarregada da re-
construção, está a fazer poucos progressos, enquanto os programas de desradicalização e reintegração para combater 
seitas islâmicas extremistas continuam sendo uma ficção. Membros do recém-eleito Comité Central da Frelimo vindos 
de Cabo Delgado manifestaram forte insatisfação com a forma como as operações civis e humanitárias estão a ser trata-
das na província.   

Determinado a demonstrar o regresso à normalidade, o governo moçambicano insiste que milhares de deslocados re-
gressaram em segurança a Palma e Mocímboa da Praia enquanto recebem formação e apoio financeiro para desenvolv-
er pequenos negócios. Em Afungi, as coisas estão prontas para um novo recomeço. Fontes dizem que um empreiteiro 
sul-africano terminou um muro defensivo ao redor do complexo e novas instalações permanentes para um contingente 
militar que deverá ser implantado na área. O porto de Mocímboa da Praia recebeu a sua primeira carga desde que caiu 
para os insurgentes em 2020, incluindo equipamentos para reiniciar as suas operações regulares e apoiar o projeto de 
gás natural. Mais ao sul, o primeiro carregamento de gás natural liquefeito (GNL) produzido na base flutuante de Coral 
está prestes a ser enviado para a Europa, para grande satisfação.    

  

Por Erick Kabendera, King's College London

A Presidente Samia Suluhu Hassan chegou a Maputo na noite de 20 de Setembro para uma visita de três dias. Voando 
diretamente do funeral da monarca britânica Elizabeth II, ela escolheu participar do 12º Congresso da Frelimo em vez da 
Assembleia Geral das Nações Unidas que também estava sendo realizada naquela semana em Nova York. O congresso 
celebrou o 60º aniversário da fundação do partido em Dar es Salaam. O apoio da Tanzânia foi fundamental na guerra 
de independência e moldou as relações entre os países desde então. A sua visita, centrada nas questões de segurança 
mas ancorada nas comemorações da Frelimo, procurou reforçar as relações, perturbadas pelo conflito de cinco anos no 
norte de Moçambique.

Foram feitos alguns progressos. Durante a visita, o então Ministro da Defesa Stergomena Tax assinou um Memorando de 
Entendimento (MoU) sobre defesa e cooperação com o seu homólogo moçambicano Cristóvão Chume. O documento 
não irá provavelmente inverter a posição de braço aberto que a Tanzânia adotou para o conflito: as autoridades estão 
dispostas a evitar serem envolvidas em um pesadelo permanente de segurança. O MoU é apenas uma indicação de 
relações aprimoradas. Os Ministros da Defesa reuniram-se em Maputo em Agosto. A visita do Presidente Samia ocorreu 
duas semanas depois de o Chefe do Estado Maior de Moçambique, Almirante Joaquin Rivas Mangrasse visitou Dar es 
Salaam para conversações com o seu homólogo da Tanzânia, General Jacob Paul Mkunda, bem como com o Ministro 
Tax. Após a sua visita, Tax e outros funcionários permaneceram em Maputo para uma reunião de três dias da Comissão 
Conjunta Permanente de Defesa e Segurança onde foram assinados acordos formais sobre partilha de inteligência e 
treino militar.

PRESIDENTE SAMIA EM MAPUTOPRESIDENTE SAMIA EM MAPUTO

https://adin.gov.mz/en/
https://zitamarnews.substack.com/p/syrah-shuts-mozambique-graphite-mine?utm_source=substack&utm_medium=email&utm_content=share&triggerShare=true&isFreemail=false
https://zitamar.com/eus-borrell-hopes-to-finance-rwandas-mozambique-deployment-as-first-lng-cargo-ready-to-sail/
https://twitter.com/ikulumawasliano/status/1572630042236145664
https://www.rm.co.mz/mocambique-e-tanzania-reforcam-cooperacao-nos-dominios-da-defesa-e-seguranca/
https://www.tpdf.mil.tz/news/mkuu-wa-majeshi-ya-msumbiji-atembelez-tanzania
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Antes disso, os únicos acordos que surgiram do conflito foram os memorandos de entendimento entre as forças policiais 
dos países assinados em 2018 e 2020. Com o aumento do papel do TPDF no sul da Tanzânia e seu papel na SAMIM, esses 
acordos servirão para fortalecer a cooperação existente na proteção de seus 800 km de fronteira terrestre e marítima 
comuns.

Isso representa uma mudança significativa na abordagem da Tanzânia ao conflito em comparação com seu antecessor. 
A visita do presidente Samia foi considerada crítica para restaurar os laços históricos entre os dois países, que foram en-
fraquecidos pelo presidente John Magufuli. No início de 2017, segundo fontes diplomáticas, o presidente Nyusi tentou 
pelo menos três vezes solicitar uma visita de Estado à Tanzânia. Quando finalmente visitou a Tanzânia, a 14 de Dezembro 
daquele ano, o presidente Magufuli reconheceu as preocupações de Nyusi de que os insurgentes estivessem se moven-
do entre os dois países. Segundo fontes, o Presidente Magufuli salientou que a Tanzânia lidou com o problema sozinha, 
sem procurar apoio estrangeiro, e disse aos moçambicanos para tratarem eles próprios do problema. A Tanzânia tinha 
montado uma operação militar em Maio de 2017 no distrito de Kibiti, 120 km ao sul de Dar es Salaam, contra um grupo 
armado que tinha como alvo funcionários do governo local e policiais. Alguns dos insurgentes fugiram para o norte de 
Moçambique, onde lançaram ataques em 2017. As ligações dos insurgentes à Tanzânia e a abordagem desdenhosa do 
Presidente Magufuli ao Presidente Nyusi criaram muita desconfiança em relação à Tanzânia em Maputo.

A desconfiança em Maputo foi mais tarde acompanhada pela suspeita em Dar es Salaam. A decisão de Moçambique 
de convidar o Ruanda a fornecer tropas, na sequência das reuniões do Presidente Nyusi com o Presidente Macron da 
França e o Presidente Kagame do Ruanda, levantou cepticismo em Dar es Salaam. Nos círculos diplomáticos e de se-
gurança da Tanzânia, temia-se que Moçambique estivesse negligenciando seu vizinho em favor de Ruanda. Além de 
ameaçar a relação histórica da Tanzânia com Moçambique, a presença de tropas ruandesas ao longo de sua fronteira sul 
levantou preocupações de segurança. O destacamento militar do Ruanda também foi visto com desconfiança dentro do 
bloco da SADC, do qual a Tanzânia foi fundadora. A SADC havia autorizado a sua própria intervenção militar em Abril de 
2021, mas Moçambique não comunicou oficialmente ao bloco os seus acordos com o Ruanda.

Neste contexto, o objetivo da Tanzânia tem sido impedir que o conflito transborde a fronteira, ao mesmo tempo que 
fornece um apoio limitado à intervenção. Entendendo que a SADC tem capacidade financeira limitada para sustentar 
uma operação de longo prazo em Moçambique, e com a agenda desconhecida do Ruanda, a Tanzânia tem procurado 
manter um envolvimento limitado na missão da SADC enquanto engaja directamente o governo moçambicano para 
reforçar a cooperação de segurança. Resta saber se levará a uma mudança significativa no comportamento das tropas 
tanzanianas em Cabo Delgado.

Este é um ato de equilíbrio delicado, pois a Tanzânia tem uma presença significativa de tropas em ambos os lados da 
fronteira. As tropas do TPDF estão há muito implantadas no sul, uma presença que aumentou à medida que a insurgên-
cia cresceu. Estão agora também no lado moçambicano da fronteira no distrito de Nangade como parte do destacamen-
to da SAMIM. Ainda não se sabe se isso permitirá uma abordagem tranquila e orientada para a segurança do conflito, 
como empreendido na Tanzânia.

Esta não é a primeira vez que os dois países cooperam militarmente. O sul da Tanzânia foi uma base de retaguarda para 
a guerra de independência de Moçambique contra os portugueses entre 1964 e 1974. A Frelimo também recebeu apoio 
militar do ex-presidente tanzaniano Julius Nyerere durante a guerra civil com a Renamo. A Tanzânia contribuiu com 
pelo menos 2.000 soldados para combater e dar formação aos moçambicanos. Isso foi correspondido. Moçambique 
contribuiu com um batalhão para a Tanzânia durante a guerra com Uganda em 1979. A Presidente Samia não mencio-
nou isso em seu discurso no congresso da Frelimo, preferindo sublinhar a dependência histórica de Moçambique na 
Tanzânia.

Mudanças ministeriais recentes não afetarão a abordagem da Tanzânia ao conflito. Embora a remoção de Liberata Mu-
lamula como Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação da África Oriental tenha sido inesperada, a sua a substi-
tuição por Stergomena Tax dará alguma continuidade, tendo de Tax como Secretário Executivo da SADC. Talvez mais 

https://www.ippmedia.com/en/news/tanzania-mozambique-fight-terrorism-drug-trafficking
https://africa.cgtn.com/2020/11/24/mozambique-tanzania-sign-accord-to-fight-insurgency/
https://www.foreign.go.tz/resources/view/rais-dkt.-john-pombe-magufuli-ampokea-rais-wa-msumbiji-mhe.-filipe-nyusi
https://www.thecitizen.co.tz/tanzania/news/national/govt-to-establish-special-police-zone-in-rufiji-to-curb-brutal-killings-2588120
https://www.thecitizen.co.tz/tanzania/news/national/remembering-uganda-war-the-start-cost-development-and-philosophy-2516686
https://youtu.be/gJpF8JieO-A?t=3770
https://twitter.com/ikulumawasliano/status/1576654962376921088
https://twitter.com/ikulumawasliano/status/1576654962376921088


importante seja o relacionamento aparentemente crescente entre os militares dos dois países. A Tanzânia vai contar 
com isso para reiterar a Moçambique a importância do seu relacionamento bilateral.

RESILIÊNCIA  INSURGENTES NO DISTRITO DE NANGADERESILIÊNCIA  INSURGENTES NO DISTRITO DE NANGADE   

Por Peter Bofin e Piers Pigou, Cabo Ligado

Fazendo fronteira com a Tanzânia a norte, e os distritos de Palma a leste, e Mocímboa da Praia a leste e sul, o distrito 
de Nangade tem uma importância estratégica considerável nesta fase da insurgência. O distrito é pouco povoado, com 
pouco menos de 90.000 pessoas em 3.000 quilômetros quadrados. Com pouca infraestrutura e densamente florestado, 
o distrito tornou-se uma posição de recuo para os insurgentes após a chegada das forças ruandesas em Julho de 2021. 
Posteriormente, Nangade tornou-se um local cada vez mais significativo para os insurgentes. Em Maio de 2021, eles 
eram conhecidos por terem uma base em terras densamente florestadas perto da vila de Nkonga, no sudeste do distrito. 
As operações levadas a cabo pelas forças SAMIM e FDS em Setembro a cerca de 12 km a norte de Nkonga sugerem que 
também estavam acampados perto das aldeias de Namiune e Ngongo. Os dados da ACLED do distrito para Setembro e 
os dois meses anteriores fornecem um quadro útil para examinar os aspectos do conflito. Vemos os respectivos papéis 
das forças de segurança locais, nacionais e internacionais e obtemos informações sobre as ambições, localizações e 
relacionamentos dos insurgentes com as comunidades locais.

Embora originalmente uma posição de recuo e rota de trânsito, os insurgentes fizeram mais do que se esconder em 
Nangade. Eles entraram em confronto com quatro forças armadas: tropas destacadas com a SAMIM do TPDF e Defesa 
(LDF); Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM); a Unidade de Intervenção Rápida da Polícia de Moçambique 
(UIR) e as Forças Locais.

O número de eventos organizados de violência política no distrito registrados pela ACLED aumentou consideravelmente 
desde a intervenção de tropas estrangeiras em Julho de 2021, de uma média de pelo menos seis por mês em 2021, para 
uma média de mais de 11 por mês durante os primeiros nove meses de 2022. Estes consistem em violência contra civis, 
bem como violência remota e com batalhas às segurança e forças locais paramilitares que operam no distrito, e não 
contabilizam incidentes que consistem apenas em saques e destruição de propriedades que afetam principalmente 
civis e são a principal fonte de suprimentos básicos para os insurgentes. No último trimestre, no entanto, mais de 50% 
dos eventos organizados de violência política em Nangade foram confrontos entre insurgentes e forças militares e para-
militares. 

Ao se envolver com todas as forças, os insurgentes atacaram a polícia e o exército moçambicanos. Ao fazê-lo, eles se 
envolveram repetidamente com as forças de segurança em áreas construídas, inclusive nos limites da própria vila sede 
do distrito. A maioria dos ataques tiveram lugar ao sul da Nangade, em assentamentos na única estrada para Mueda, e a 
leste contra postos militares próximos a campos suspeitos ao redor de Nkonga. Estes ataques, e as preocupações com o 
risco que estas bases representam para os distritos orientais de Palma e Mocímboa da Praia, provavelmente levaram às 
operações conjuntas da SAMIM/FDS de Setembro contra bases insurgentes a leste da Nangade entre Namiune no norte 
e Nkonga mais ao sul. 

Em Julho deste ano assistiu-se a dois ataques a uma base das FADM em Mandimba, no nordeste de Nangade, ao longo 
da principal rota de trânsito para Pundanhar, no distrito de Palma. Um grande contingente da UIR abandonou a aldeia 
diante de um ataque insurgente, também em Julho. 

Em Agosto assistiu-se a outro assalto a Mandimba, um ataque a um posto avançado da UIR em Litingina, apenas 16 km 
a sul da Nangade, e um ataque a uma base das FADM em Ntamba, no sul do distrito. Setembro viu outro assalto a um 
posto avançado da UIR em Namuembe.
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http://www.ine.gov.mz/operacoes-estatisticas/censos/censo-2007/censo-2017/divulgacao-os-resultados-preliminares-iv-rgph-2017
https://www.caboligado.com/portugues/cabo-ligado-30-maio-5-junho-2022
https://www.caboligado.com/portugues/cabo-ligado-12-18-setembro-2022


Outros confrontos com as forças de segurança foram registrados em assentamentos ao sul e sudeste da vila sede de 
Nangade. Em julho, insurgentes entraram em confronto com SAMIM e FDS nas margens da vila sede de Nangade, e com 
uma patrulha da SAMIM em Chibau, a apenas sete km ao sul. Em Agosto, eles novamente entraram em confronto com 
FDS e Forças Locais em Litingina, Nambedo e Namuembe. 

A capacidade dos insurgentes de irem para a ofensiva tem as suas raízes na falta de coordenação entre as forças ruande-
sas nos distritos de Palma e Mocímboa da Praia e SAMIM em Nangade. Em Fevereiro de 2022, os insurgentes foram expul-
sos de Palma pelas forças ruandesas para o oeste em Nangade, onde não enfrentaram ações coordenadas da SAMIM ou 
das forças moçambicanas. Isso pode refletir a postura operacional da SAMIM em Nangade. SAMIM tem sido frequente-
mente criticada em Nangade por não adotar uma abordagem proativa no cumprimento do seu mandato, especialmente 
em termos de resposta rápida. Isso foi levantado publicamente pelo major-general Xolani Mankanyi, comandante da 
Força da SAMIM, em Maio, quando instou o contingente a “ser mais ofensivo, pois a melhor maneira de defesa é lançar 
mais ataques”. A sua capacidade de atacar repetidamente os locais ao longo do R763 a sul da Nangade ainda estava em 
evidência durante Julho e Agosto, e mesmo após as operações de Setembro contra os insurgentes quando uma base da 
UIR foi atacada em Namuembe. 

Os padrões de incidentes nos últimos três meses indicam que, embora a mudança dos insurgentes para Nangade tenha 
sido para evitar as operações ruandesas nos primeiros meses de intervenção, eles não foram forçados a permanecer “em 
fuga”. Nos últimos três meses, eles foram estratégicos ao atacar assentamentos ao longo da estrada principal e mirar 
no ataque a postos militares em todo o distrito. Isso permitiu o reaprovisionamento de armas, munições e alimentos. A 
eliminação de redutos insurgentes no distrito continua sendo um desafio fundamental para as forças de segurança nos 
próximos meses. Eles parecem ter sido resilientes em resistir às operações das FDS/SAMIM contra eles em meados de 
setembro com a emboscada de veículos da SAMIM e um ataque bem-sucedido a um posto avançado da UIR em Namu-
embe mais ao sul poucos dias após a operação da SAMIM.  

Garantir que as operações atuais não simplesmente desloquem o problema dependerá de uma melhor coordenação 
operacional entre as forças. Uma vez que é improvável que os insurgentes se desloquem para as áreas mais fortificadas 
de Palma e Mocímboa da Praia, isso irá colocar pesadas exigências às FDS e ao SAMIM para rastrear pequenos grupos 
ou combatentes individuais nas suas áreas de responsabilidade. Ao norte, a Tanzânia fica do outro lado da fronteira, 
onde tem uma forte presença militar, embora alguns possam decidir ficar lá embaixo. As rotas mais prováveis   situam-se 
na área do rio Messalo nos distritos de Macomia, Muidumbe, Mueda e Meluco, que continuam a fornecer um nível de 
santuário aos insurgentes. Sua capacidade de se reagrupar em Nangade e permanecer estrategicamente focado na se-
quência de operações eficazes de Ruanda no leste indica a escala do desafio que eles continuarão a apresentar. 

A instabilidade em Nangade frustrou os esforços para enfrentar os desafios humanitários. Embora muitos deslocados 
internos que fugiram de Palma na sequência da tomada da vila pelos insurgentes em Março de 2021 tenham fugido via 
Nangade, muitos passaram por Mueda e além e por várias razões; até porque foram encorajados a fazê-lo pelas forças de 
segurança locais. Um aumento nos ataques no distrito de Janeiro a meados de Março de 2022 viu 34.000 moradores de 
Nangade, mais de um terço da população do distrito, deslocados. Mais de 29.000 buscaram refúgio em Nangade e out-
ros 5.000 foram para Mueda. A população da Nangade duplicou neste período. Embora a energia tenha sido restaurada 
para a cidade em setembro de 2021, após um ano sem, a cidade não voltou a nenhuma semelhança de normalidade. A 
população continua dependente do apoio irregular de agências humanitárias, enquanto a vila, seus arredores e rotas de 
trânsito de permanecem vulneráveis   a ataques. 

Por Tom Gould, Cabo Ligado

Conduzir pesquisa de campo, ou realizar actividades jornalísticas, em qualquer zona de conflito activo coloca uma série 
de desafios logísticos e de segurança óbvios, e Cabo Delgado não é diferente. O perigo de ataques, que está presente na 
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maioria dos distritos, coloca restrições físicas sobre onde se pode viajar. Aqueles que se aventuram a entrar na província 
correm o risco de cair nas mãos de forças de segurança muitas vezes demasiado zelosas, mesmo com as devidas licenças 
de investigação ou credenciais jornalísticas. Estes desafios levaram muitos investigadores e jornalistas a adoptar mét-
odos inovadores de recolha de informação sobre o conflito e o seu impacto, sem terem de se deslocar pessoalmente.

Segundo Yussuf Adam, professor associado da Universidade Eduardo Mondlane em Maputo, as principais dificuldades 
para investigadores como ele são “problemas materiais como fundos, viaturas, tradutores e autorizações”. Essas au-
torizações podem ser particularmente difíceis de obter para pesquisadores estrangeiros que devem primeiro solicitar o 
visto de trabalho apropriado, que é emitido à descrição do escrutínio do governo moçambicano. Consequentemente, 
muitos investigadores deslocam-se a Cabo Delgado com vistos de turista, o que pode suscitar suspeitas nos postos poli-
ciais incontornáveis   em todas as principais estradas que saem da capital provincial de Pemba. Assim, os investigadores 
ou jornalistas que optam por esta via tendem a não sair de Pemba, limitando o âmbito da investigação. 

Viajar pela província também é complicado pela necessidade de escoltas militares armadas em distritos como Maco-
mia e Mocímboa da Praia. Essas escoltas geralmente não são gratuitas. Fontes locais dizem que as forças de segurança 
podem extorquir subornos antes de permitir que os veículos prossigam ao seu destino. Grande parte de Palma é efeti-
vamente inacessível sem a cooperação de organizações como as Nações Unidas e a TotalEnergies que operam aviões 
entre Pemba e a vila de Palma. As agências humanitárias precisam manter relações com as autoridades, enquanto a 
TotalEnergies gostaria de evitar complicar as operações com atores que não podem controlar com uma fonte dizendo 
que a TotalEnergies está particularmente relutante em transportar jornalistas. 

O governo geralmente é hostil a pesquisadores e jornalistas que procuram cobrir o conflito. Vários foram detidos no pas-
sado, incluindo Amade Abubacar, que ficou detido por três meses em 2019 depois de ser preso enquanto entrevistava 
pessoas deslocadas. Apesar de sua libertação, as acusações não foram retiradas e o caso está atualmente na fase de 
apelação que determinará se vai ou não a julgamento. Seu caso não é único. Em Dezembro de 2018, os militares deti-
veram o jornalista investigativo Estácio Valoi, o pesquisador da Amnistia Internacional David Matsinhe e seu motorista, 
mantendo-os detidos por dois dias e confiscando suas câmeras, computadores e telefones.  

No entanto, a tecnologia, em particular as informações de código aberto, permitiu que os pesquisadores recolhessem 
informações e conhecimento únicos sobre o conflito à distância. Várias destas inovações foram apresentadas na con-
ferência do Instituto de Estudos Económicos (IESE) em Maputo em Setembro. Giulia Barletta, da Universidade de Copen-
hague, mapeou as mudanças nas luzes noturnas (NTL) a partir de observações de satélite contra dados ACLED e o índice 
de pobreza multidimensional para medir a destruição de casas e infraestrutura. Barletta descobriu que o NTL tendia 
a diminuir nas áreas afetadas pelo conflito, enquanto permanecia em grande parte estável no resto da província. Isso 
pode ajudar os pesquisadores de conflitos a confirmar o impacto de incidentes violentos e organizações humanitárias 
na facilitação de “intervenções imediatas e direcionadas e fornecimento de ajuda”, concluiu Barletta. 

Bill Kondracki, do Cordillera Applications Group, apresentou uma nova análise da Batalha de Palma em Março de 2021, 
que usa dados de telefones comerciais para rastrear movimentos insurgentes. As torres telefônicas registram aplicativos 
que acionam uma geolocalização e esses dados podem ser comprados e usados   para extrapolar onde os insurgentes 
estavam realizando reconhecimento antes do ataque. Dados como esse são indicativos do poder da inteligência de 
código aberto, que ainda é um campo relativamente incipiente, mas já está fornecendo alternativas valiosas à pesquisa 
de campo. 

Os jornalistas também precisam ser criativos para mitigar os riscos que enfrentam. Aplicativos de bate-papo seguros, 
como WhatsApp e Telegram, permitem que eles permaneçam em contato com contatos em toda a província. Se usado 
corretamente, isso pode fornecer a eles e às suas fontes uma segurança considerável. Eles também precisam contar 
com uma gama mais ampla de informações de código aberto acessíveis quando os canais oficiais estão fechados ou as 
pessoas estão relutantes em falar com eles. No entanto, nenhuma aplicação substituirá as competências linguísticas dos 
jornalistas de Cabo Delgado e a compreensão do contexto local, onde as competências nas línguas macua, maconde, 

CABOLIGADO.COM  | 8

https://zimbabwe.misa.org/2018/12/19/journalists-detained-in-mozambique/
https://zimbabwe.misa.org/2018/12/19/journalists-detained-in-mozambique/


mwani e suaíli são muitas vezes mais úteis do que o português. Suas habilidades jornalísticas tradicionais de triangu-
lação e verificação estão a tornar-se mais importantes na identificação de reportagens aparentemente de múltiplas 
fontes que são simplesmente recirculação da reportagem original por diferentes canais, um problema crescente devido 
às restrições de acesso à informação. 


