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ESTATÍSTICAS VITAIS
•
•
•

ACLED registrou 28 eventos de violência política organizada em Setembro, resultando em 85 fatalidades
As acções ofensivas reivindicadas por intervenientes internacionais no conflito de Cabo Delgado resultaram nos
dois eventos com maior número de fatalidades reportadas no mês
Os eventos ocorreram nos distritos de Macomia, Meluco, Mocímboa da Praia, Nangade e Quissanga

TENDÊNCIAS VITAIS
•
•
•

Os confrontos entre os intervenientes estrangeiros das Forças de Defesa do Ruanda (RDF) e da Missão da Força
em Estado de Alerta da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral em Moçambique (SAMIM) e os
insurgentes de Cabo Delgado foram responsáveis por mais de 30 fatalidades reportadas
A violência insurgente aumentou no distrito de Quissanga, com sete eventos responsáveis por 31 mortes reportadas
Os combates entre os insurgentes e as forças pró-governamentais no sul do distrito de Mocímboa da Praia continuam a não ser reportados, o que significa que as contagens de vítimas fatais foram provavelmente maiores
do que as reportadas em Setembro

NESTA RELATÓRIO
•
•
•
•

Análise da abordagem de Ruanda à desradicalização infantil e do potencial para exportar esse modelo para
Moçambique e Tanzânia
Relatos dos incentivos e desafios que moldam as decisões de civis deslocados sobre quando regressar às suas
casas
Análise dos desafios militares em torno da proteção civil à medida que os deslocados regressam à zona de conflito
Análise da abordagem de relações públicas da SAMIM à medida que esta foi construindo a sua capacidade em
Cabo Delgado

RESUMO DA SITUAÇÃO DE SETEMBRO
Em Setembro de 2021, a situação humanitária em Cabo Delgado agravou-se, a medida que muitos civis deslocados começaram a vislumbrar a possibilidade de um retorno a algo parecido com a normalidade, devido
aos ganhos de segurança. Conforme salientado por um relatório da Rede de Sistemas de Alerta Antecipado
contra a Fome, a província enfrenta níveis de crise de insegurança alimentar pelo menos até Janeiro de 2022.
As organizações internacionais de ajuda não têm recursos suficientes para fornecer ajuda alimentar de forma
adequada às populações deslocadas. Conforme discutido extensivamente neste relatório, muitos civis comeCABOLIGADO.COM | 1

çaram a voltar para suas casas na zona de conflito, em muitos casos devido à necessidade de garantir fontes
independentes de alimentos.
No entretanto, a curto prazo, as distribuições de ajuda alimentar foram reduzidas para uma vez a cada dois
meses. O último grande desembolso teve lugar em Setembro. A ajuda foi bem-vinda, mas o processo de desembolso foi assolado por muitos dos mesmos problemas que têm assombrado a ajuda alimentar em Cabo
Delgado desde o início da crise de deslocação. As listas de distribuição que regem quem recebe ajuda alimentar estão sujeitas à corrupção generalizada, apesar dos esforços contínuos para torná-las mais justas. As mulheres, em particular, relatam serem discriminadas no processo de distribuição, afirmando num grupo focal
que mulheres mais jovens e solteiras, e as mulheres idosas costumam ficar de fora das listas de distribuição.
Na frente militar, dispositivos explosivos improvisados (IEDs)

foram utilizados no
 conflito em Setembro. No
dia 12 de Setembro, uma mina terrestre antiveículo foi detonada sob um veículo da RDF no distrito de Mocímboa da Praia, danificando o veículo. Nos dias seguintes, forças conjuntas de Moçambique e do Ruanda
descobriram outros IEDs na área, mas nenhum deles detonou. Desde então, porém, não surgiram mais relatos
de IEDs. Os analistas concordam em grande parte que um programa robusto de produção e colocação de IEDs
insurgentes seria uma grande vantagem para a insurgência no conflito, mas nenhum programa desse tipo
parece estar em vigor no momento.
No conflito, de forma mais ampla, os intervenientes internacionais da SAMIM e da RDF continuaram a acumular vitórias enquanto os combates continuavam em ambos os lados do rio Messalo. O governo ruandês,
em particular, tem revelado o sucesso de suas forças de segurança, realizando inúmeras apresentações para
a imprensa ruandesa e internacional. O presidente ruandês Paul Kagame visitou Cabo Delgado no final de Setembro para rever as suas tropas, reunir-se com o seu homólogo moçambicano e apresentar a sua visão sobre
o futuro da intervenção ruandesa. Kagame se recusou a estimar a duração do destacamento ruandês durante
sua visita e, de fato, expandiu o número de tropas destacadas logo após sua partida. Ele reiterou, contudo,
que não estava a agir em nome da França em Cabo Delgado, dizendo que as tropas ruandesas não estavam lá
“para assegurar projetos” como os investimentos de gás natural liquefeito da TotalEnergies.
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Talvez a empresa de energia francesa tenha levado a sério as palavras de Kagame, porque emitiu um documento aos acionistas no final de Setembro estimando que a produção de gás não começaria em Moçambique
antes de 2026. Se essa estimativa se mantiver, os ganhos econômicos massivos que o governo moçambicano
esperava colher da melhoria da segurança e da consequente exploração do gás podem não se concretizar.

REINTEGRAÇÃO DE CRIANÇAS SOLDADOS:
O MODELO RUANDÊS
Novas imagens de crianças envolvidas na insurgência de Cabo Delgado surgiram nas últimas semanas. Isso
coloca em evidência a forma como as forças intervenientes, os governos e as comunidades locais irão responder às necessidades dessas crianças a medida que retornarem às suas comunidades, uma vez que muitas ainda continuam em risco de recrutamento. A UNICEF assinou recentemente um Memorando de Entendimento
com o Ministério da Defesa de Moçambique sobre a proteção das crianças envolvidas no conflito e o apoio à
sua reintegração na sociedade. Os vídeos publicados recentemente confirmam o envolvimento de crianças
na insurgência, o seu treinamento no manuseamento de armas e sua exposição à ideologia islâmica, conforme descrito no relatório do Observatório do Meio Rural sobre a organização social da insurgência.
A reintegração de crianças envolvidas em extremismos violentos não é um problema apenas para Moçambique. Em 2019, o então Comandante da Polícia Regional de Mtwara, Blasius Chatanda, estava preocupado
com o recrutamento de crianças da Tanzânia para a insurgência de Cabo Delgado. Falando sobre um grupo
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particular de crianças retornadas à Tanzânia pelas autoridades moçambicanas, lamentou que “[n]a ausência
de centros de reabilitação onde elas possam ser desradicalizadas, estamos apenas a enviá-las de volta às
mesmas condições que as radicalizaram”. As crianças regressaram mais tarde a Moçambique.
Mais recentemente, o Inspetor-Geral da Polícia da Tanzânia (IGP) Simon Sirro voltou de Kigali no dia 10 de
Setembro e falou à imprensa sobre centros de reabilitação em Ruanda “para crianças que foram danificadas
e exibem sinais de extremismo” e de sua esperança de obter aprovação para desenvolver algo semelhante.
Ele pediu às pessoas que relatassem à polícia se familiares ou vizinhos exibissem sinais de envolvimento em
crime ou terrorismo. Ele garantiu às pessoas que “não é necessário que apresentemos queixa. Podemos sentar com eles e reformá-los. ”
IGP Sirro referia-se ao Serviço Nacional de Reabilitação do Ruanda, criado em 2017 para gerir a rede de Centros de Trânsito e Centros de Reabilitação do país. Eles são obrigados a fornecer aconselhamento e formação
a pessoas com mais de dez anos de idade que exibem “actos ou comportamentos desviantes”. Com o papel de
liderança do Ruanda na intervenção militar em Cabo Delgado, e o seu compromisso declarado de aconselhar
os serviços de segurança moçambicanos, vale a pena compreender os mecanismos básicos da abordagem
do Ruanda à reabilitação, bem como as críticas que tem recebido. A probabilidade de que tais abordagens
possam ser adotadas no sul da Tanzânia ou no norte de Moçambique pode então ser avaliada.
Os centros de trânsito e reabilitação funcionam há pelo menos quinze anos no Ruanda e não foram anteriormente associados a abordagens de extremismo violento ou terrorismo. De acordo com a legislação de 2017
que esclarece suas atividades, eles permanecem essencialmente como centros de detenção destinados a
corrigir “desvios”. O envolvimento em grupos extremistas ou terroristas não é mencionado especificamente
na legislação ou na política que rege esses centros. Desvio é descrito como “prostituição, uso de drogas, mendicidade, vadiagem, venda informal de rua ou qualquer outro comportamento desviante que seja prejudicial
ao público”. Qualquer pessoa pode denunciar alguém à Polícia Nacional de Ruanda por tal comportamento.
A polícia, por sua vez, tem poderes para levar essas pessoas a um Centro de Trânsito. Do Centro de Trânsito,
elas podem ser transferidas para um Centro de Reabilitação para treinamento e reabilitação; tal transferência
é decidia por uma comissão de triagem de funcionários públicos.
Os Centros de Trânsito e Centros de Reabilitação de Ruanda foram consistentemente identificados como locais de alegados abusos dos direitos humanos, tanto antes como depois da legislação de 2017. A revisão dos
direitos humanos de 2020 do Departamento de Estado dos EUA destacou problemas nos Centros de Trânsito,
observando que os detidos podiam ser mantidos por “semanas ou meses seguidos” sem qualquer acusação
e que não havia rastreio para possíveis vítimas de tráfico humano. Em 2020, o Comitê dos Direitos da Criança
das Nações Unidas manifestou preocupação com as alegações de maus-tratos a crianças em centros de detenção. A Human Rights Watch documentou numerosos abusos em vários relatórios sobre o sistema, mais
recentemente em Setembro de 2021, mas também em pelo menos quatro outras ocasiões desde 2006. Isso
inclui detenção sem supervisão judicial, espancamentos durante a detenção e por outros detentos ao longo
da detenção e superlotação severa.
Apesar da atração que a abordagem de reabilitação adotada por Ruanda tem para a polícia da Tanzânia, é
pouco provável que seja tomada um modelo para lidar com crianças na Tanzânia que estiveram envolvidas
na insurgência. A Tanzânia já tem um Programa de Reabilitação Comunitária que envolve a sociedade civil, a
segurança e a burocracia do sector de justiça, e se baseia em abordagens enraizadas na Convenção dos Direitos da Criança.
O risco de tal abordagem ser aplicada é muito maior em Moçambique. A Polícia Nacional do Ruanda - uma
agência chave na abordagem da ‘delinquência’ naquele país - está no terreno em Cabo Delgado, onde as
crianças constituem um número significativo, embora desconhecido, de insurgentes. O reconhecimento
do Ministério da Defesa da importância da reintegração - como evidenciado por seu MoU com a UNICEF significará pouco, a menos que as forças de segurança no curto prazo tenham orientações claras sobre como
lidar com crianças e adultos envolvidos no conflito. A médio e longo prazo, a reforma do sector de segurança
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que o Ruanda diz estar empenhada em instituir em Moçambique terá de ser complementada com a construção da burocracia local básica necessária para a desmobilização responsável e reintegração dos insurgentes.
O modelo de reabilitação de Ruanda pode não ser o mais adequado.

DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA OS DESLOCADOS QUE
REGRESSAM AS SUAS ZONAS DE ORIGEM EM CABO DELGADO
As áreas de Cabo Delgado afetadas pelo conflito armado estão agora a assistir um regresso gradual de seus
habitantes, particularmente em Palma, Macomia e Quissanga. No distrito de Palma, alguns dos deslocados
que ficaram retidos durante meses na aldeia de reassentamento de Quitunda após o ataque dos insurgentes
de 24 de Março voltaram para a vila de Palma e aldeias circuvizinhas. Na vila sede de Macomia, há sinais de um
regresso à normalidade, com os transportadores de passageiros a fazer viagens frequentes de Pemba a Macomia. Fontes em Macomia dizem que, para além da reabertura de vias de acesso, bem como de vários serviços
governamentais, pelo menos dois hotéis foram reabertos. Após apelos do chefe da polícia moçambicana,
muitos deslocados de Quissanga começaram a regressar a casa. No distrito de Muidumbe, um número crescente de pessoas deslocadas dirige-se para as aldeias de Matabalane e Mitede para inspecionar suas casas e
fazer os preparativos para seu retorno. Os deslocados que se encontram em centros de deslocados internos
no sul de Cabo Delgado - particularmente nos distritos de Pemba, Montepuez e Ancuabe - tem feito esforços
para processar a documentação necessária para regressar a casa e colocaram os seus nomes em listas para
serem transportados para as suas vilas e aldeias de origem. .
A vontade de voltar é o resultado de vários fatores. Em primeiro lugar, os civis estão a considerar regressar
às suas áreas de origem, visto que Cabo Delgado se tornou cada vez mais seguro desde a chegada de tropas
estrangeiras do Ruanda e da Missão da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC) em
Moçambique (SAMIM). Os esforços das forças conjuntas de Ruanda, SAMIM e Moçambique neutralizaram e
reduziram as ações dos insurgentes nas várias frentes. Em segundo lugar, a situação nos centros de reassentamento é deplorável. De acordo com a Cruz Vermelha, vários centros de deslocados internos carecem de
provisões básicas, como água potável e saneamento adequado, o que tende a causar doenças como cólera
e diarreia. A ausência de empregos e de acesso à alimentação adequada são outros aspectos que obrigam
os deslocados a regressar a casa. Devido à falta de financiamento, o Programa Mundial de Alimentos está a
enfrentar dificuldades para fornecer as rações diárias necessárias aos deslocados, atendendo atualmente a
apenas 39% de suas necessidades calóricas.
A falta de um padrão de vida básico não é se faz sentir apenas nos centros de reassentamento. No distrito de
Nangade, os deslocados que regressaram as áreas libertadas pelas forças conjuntas de Moçambique, SAMIM
e Ruanda vivem em habitações precárias, sem acesso à água potável e serviços de saúde. Quando as pessoas
ficam doentes, recorrem a medicamentos tradicionais ou comerciantes não licenciados que vendem medicamentos. Recentes os regressados nesta parte de Cabo Delgado afirmam que não estão habituados a viver em
centros de deslocados internos, daí a sua decisão de regressar. Enquanto os habitantes do distrito de Nangade estão a regressar para suas aldeias, os funcionários públicos desses distritos permanecem em grande
parte deslocados, incapazes de ajudar na reconstrução da governanção do distrito de Nangade. Alguns professores estão a penar em voltar apenas na véspera do ano lectivo. No entanto, a destruição de várias escolas
durante o conflito pode atrasar o reinício do ano escolar.
Os deslocados que regressaram ao distrito de Macomia encontraram a maioria de suas casas destruídas,
queimadas e/ou saqueadas. Entre os deslocados estão aqueles que se abrigaram em centros de deslocados
internos e aqueles que se esconderam no mato. Os que se abrigaram no mato dizem que dormem em suas
casas desde a chegada das tropas estrangeiras. A presença de tropas estrangeiras em Macomia aumentou a
confiança dos civis na situação de segurança e tem melhorado o relacionamento entre as tropas e os civis.
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Apesar dos avanços na segurança, muitos civis em Macomia voltaram por conta própria e sem permissão expressa das autoridades. Alguns se dedicaram à agricultura em antecipação à estação das chuvas, enquanto
outros voltaram a praticar a pesca para poder se sustentar. Não há muitas outras alternativas de trabalho
disponíveis. Vários relatos de ataques insurgentes contra moradores que iam pescar ao longo da costa foram
relatados durante o conflito. No entanto, nas últimas semanas, os pescadores sentiram-se encorajados a retomar a pesca devido à melhoria da situação.
No início de Outubro, a eletricidade voltou à aldeia de Palma após cerca de um ano. O restabelecimento da
energia elétrica e as melhorias na segurança estão a estimular o retorno dos comerciantes locais e das empresas privadas que prestavam serviços para a multinacional francesa TotalEnergies. A vila de Palma e arredores
já têm acesso a cuidados de saúde, mas as aulas escolares ainda não foram retomadas. Em Setembro, o apoio
humanitário chegou pela primeira vez após o ataque de Março. Os moradores relataram a Cabo Ligado que
receberam pelo menos 10 kg de arroz e um litro de óleo de cozinha como ajuda alimentar. O apoio é importante, mas as necessidades são ainda maiores. Os residentes de Palma tem solicitado às agências bancárias e
serviços financeiros móveis que retomem o trabalho para que possam receber e transferir dinheiro.
Em Cabo Delgado, o regresso das pessoas deslocadas às suas casas pode ajudar a reduzir a pressão sobre
os serviços essenciais e infra-estruturas nas áreas onde as pessoas deslocadas se encontram. No entanto,
o presidente moçambicano, Filipe Nyusi, advertiu contra o regresso de civis de volta à zona de conflito. Segundo Nyusi, o retorno da população ocorrerá após a recuperação das áreas e a liberação dos insurgentes,
bem como após a construção da infraestrutura necessária, processo que pode levar algum tempo. A posição
do presidente moçambicano está de acordo com o apelo das Nações Unidas à cautela em torno da questão,
devido à falta de infraestruturas essenciais e de acesso humanitário, bem como à incerteza quanto à probabilidade de atividade insurgente. A incerteza da ONU é compartilhada por deslocados abrigados em Ancuabe,
que afirmam estar com medo após um atentado ocorrido em Setembro na aldeia de Lindi, no distrito vizinho
de Quissanga. O factor mais agravante para os deslocados é o facto de não ter havido reforço das forças de
defesa e segurança nesta parte da província.
Estas dinâmicas em Cabo Delgado representam desafios tanto para o governo como para as agências de ajuda humanitária, que terão de rever as suas estratégias de apoio à população da província. O governo anunciou recentemente um plano estimado em cerca de US $ 300 milhões para a reconstrução das áreas afetadas
pelo conflito. A ideia é criar condições para o rápido retorno dos deslocados em seis meses. No entanto, o governo não tem fundos para a sua implementação. Assim, os deslocados terão que permanecer em centros de
deslocados por algum tempo, o que aumentará a pressão sobre as organizações de ajuda humanitária para
fornecer um padrão de vida adequado nesses centros.

DESAFIOS DE PROTEÇÃO CIVIL
Conforme referido acima, para muitos civis deslocados em Cabo Delgado, a corrida para regressar começou.
As más condições nos campos de reassentamento, associada a necessidade urgente de compensar as reduções na ajuda alimentar com a produção agrícola local, estão a levar os deslocados a tentarem regressar às
suas comunidades na zona de conflito antes do início da época chuvosa a sério. De acordo com uma estimativa recente, cerca de 30.000 pessoas regressaram às suas casas apenas na vila de Palma nas últimas semanas,
vindas tanto da vizinha Quitunda como de Pemba.
A oportunidade de regressar a casa, proporcionada pelas recentes ofensivas bem-sucedidas realizadas por
forças pró-governamentais, é algo benéfico para os civis deslocados que lutam para sobreviver em campos de
reassentamento superlotados e comunidades de acolhimento. Para as forças moçambicanas e seus aliados
nas RDF e SAMIM, no entanto, os retornos representam um desafio que podem não estar preparados para
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enfrentar.
A maior mudança estratégica no conflito de Cabo Delgado em 2020 foi o abandono em massa da zona de
conflito por civis. O deslocamento foi um choque para a província em geral, causando miséria generalizada
devido à inadequação de alimentos, abrigo e instalações de saúde pública para acomodar as pessoas em
fuga. Também deslocou o caráter do conflito. Antes do deslocamento generalizado, os insurgentes contavam
com os civis como uma fonte consistente de abastecimento e recrutas, seja por meio de coerção, negociação
ou persuasão. Sem os civis e sem as redes econômicas para sustentá-los, os insurgentes começaram a achar
muito difícil manter seus níveis de abastecimento.
O regresso repentino de um grande número de civis à zona de conflito representa, portanto, um potencial
balão de oxigénio para a insurgência em um momento em que o grupo está sob pressão militar sem precedentes. Para evitar que a insurgência se revitalize atacando civis recém-regressados, as forças pró-governamentais devem encontrar formas de impedir que os insurgentes possam ter acesso a civis em áreas onde
os insurgentes há muito operam. Neste ponto, as forças pró-governamentais enfrentam limitações que irão
dificultar o fornecimento de altos níveis de proteção civil.
O maior desafio para fornecer proteção civil eficaz são os níveis gerais de força pró-governamentais. Mesmo
com o recente anúncio de que as forças ruandesas duplicaram o seu destacamento para um contingente
de cerca de 2.000 e que a SAMIM mantém o seu compromisso de cerca de 750 soldados, a presença total de
tropas estrangeiras em Cabo Delgado continua limitada. As estimativas dos níveis de força terrestre moçambicana em Cabo Delgado variam, mas mesmo em pleno destacamento, equivaleria a cerca de 10.000 soldados. O número real é de certo significativamente menor - uma fonte bem informada estimou em menos de
4.000. Mesmo se usarmos o número mais optimista possível, portanto, as estimativas da força colocam cerca
de 13.000 soldados na coligação pró-governo. Em comparação, estimativas recentes sugerem que cerca de
850.000 civis foram deslocados de Cabo Delgado.
As estimativas de proporções adequadas entre civis e soldados na contrainsurgência são difíceis de obter.
Uma heurística popular, que exige um soldado para cada 20 civis que precisam de proteção, é objecto de controvérsia significativa entre estudiosos e profissionais. No entanto, em uma situação como em Cabo Delgado,
onde as comunidades civis estão espalhadas e de difícil acesso e os insurgentes podem se mover facilmente
por terra, estimar no extremo parece prudente. Se aplicarmos a heurística 1:20, uma estimativa elevada de
13.000 soldados das atuais forças pró-governanemntais poderia proteger 260.000 civis - cerca de 30% do número total de deslocados. Se usarmos a estimativa mais realista de 7.000 soldados, a população protegível
diminui para 140.000.
A situação torna-se ainda mais preocupante quando se olha para as especificidades da protecção civil em
Cabo Delgado num futuro próximo. A RDF, que está a oferecer o maior número de tropas estrangeiras, está
principalmente implantado nos distritos de Palma e Mocímboa da Praia, onde o desafio da protecção civil
é mais fácil. Em Palma, a maioria dos civis está s retomar às áreas costeiras com fácil acesso rodoviário, e
muitos deles estão a retornar à própria vila de Palma. Portanto, é relativamente fácil para as forças pró-governamentais em Palma patrulhar áreas onde a maioria dos civis vive. No distrito de Mocímboa da Praia, há
tão poucos civis que a RDF e as forças moçambicanas podem exercer um controlo significativo sobre quem
regressa ao distrito e onde se instalam.
Nos distritos de Macomia e Nangade, no entanto, as forças do SAMIM com menos recursos são o principal
contingente estrangeiro. Os civis nesses distritos estão menos concentrados, tornando difícil para as forças
pró-governamentais se posicionarem amplamente o suficiente para proteger a todos. O problema é agravado
pelo fato de que as ofensivas bem-sucedidas da RDF no distrito de Mocímboa da Praia empurraram mais insurgentes para Macomia e Nangade, onde ameaçaram civis ao longo de Agosto e Setembro.
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Para compensar suas deficiências numéricas, as forças pró-governamentais provavelmente tentarão exercer
maior controle sobre os civis que retornam, a fim de garantir que a insurgência permaneça em desvantagem.
Embora as medidas repressivas os civis que regressam possam ser militarmente convenientes a curto prazo,
elas ameaçam a legitimidade percebida de que as forças de RDF e SAMIM agora desfrutam. Enfrentar o desafio
de fornecer segurança civil com forças insuficientes e, ao mesmo tempo, manter a legitimidade será a tarefa
central das forças pró-governamentais nos próximos seis meses do conflito.

SAMIM COM DESEMPENHO EXTRAORDINÁRIO
Depois de ser ofuscado pela blitzkrieg de Ruanda em Agosto, a SAMIM entrou em ação em Setembro, capturando três bases insurgentes e supostamente matando 20 insurgentes desde o final de agosto. Ao mesmo
tempo em que tornou operacional, fez um esforço claro para igualar - e talvez competir com - as operações de
relações públicas da RDF.
As relações públicas da SAMIM não são tão brilhantes quanto a exposição da RDF, mas emitem declarações
regulares à imprensa fornecendo alguns detalhes sobre o progresso operacional. No dia 2 de Setembro, o assessor de imprensa da missão confirmou que a missão estava totalmente operacional, embora não com seu
complemento total de 2.916 tropas, conforme permitido no Acordo sobre o Estatuto das Forças (SOFA) assinado a 2 de Julho. O comunicado de imprensa estabeleceu o mandato da SAMIM (extraído do SOFA), confirmando que era por três meses iniciais (que foi prorrogado no início de Outubro) com foco nas seguintes seis áreas:
(a) apoiar a República de Moçambique no combate a actos de terrorismo e extremismo violento, neutralizando a ameaça e restabelecendo a segurança, de modo a criar um ambiente seguro;
(b) apoiar a República de Moçambique no fortalecimento da paz e manter a segurança através da
implementação de cursos de acção recomendados pela Cúpula da Troika do Órgão Mais Moçambique
realizada a 27 de Maio de 2021;
(c) apoiar Moçambique no restabelecimento da lei e da ordem nas áreas afectadas da Província de
Cabo Delgado;
(d) apoiar as Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM), fornecendo apoio Aéreo e Marítimo
de modo a melhorar as capacidades operacionais das FADM;
(e) providenciar formação logística para melhorar a capacidade das Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM) no combate ao terrorismo; e
(f) prestar apoio ao Governo da República de Moçambique, em colaboração com as agências humanitárias da República de Moçambique, para continuar a prestar ajuda humanitária à população afectada
pelas actividades terroristas, incluindo os deslocados internos.
Sem surpresa, não houve confirmação oficial do número do efectivo da SAMIM destacado para Cabo Delgado.
Os analistas estimam cerca de um terço do máximo de 2.916 previsto no SOFA. Isso inclui o efectivo vinculado
aos meios aéreos e navais. Como a SAMIM confirmou, a maior parte do componente da força terrestre existente é composta por Forças Especiais do Botswana, Lesoto, África do Sul e Tanzânia. Isto está de acordo com
a “Fase 2” das “Recomendações de Inteligência” contidas na Missão de Avaliação Técnica de Abril realizada
pela SADC.
O comunicado de 2 de Setembro também forneceu detalhes da grnde operação da SAMIM na qual um campo
de insurgentes em Muera, ao sul de Mbau, no sul de Mocimboa da Praia, foi capturado a 28 de Agosto. Um
insurgente foi capturado e uma série de equipamentos, desde drones a geradores e antenas parabólicas, foi
recuperada.
No dia 14 de Setembro, a SAMIM emitiu seu segundo comunicado à imprensa. Sem fornecer detalhes operacionais, a SAMIM afirmou que suas operações “trouxeram tranquilidade e estabilidade ” aos distritos de Mueda, Macomia e Nangade, permitindo que as atividades econômicas fossem retomadas. O comunicado afirma
que “as forças da SAMIM abriram as estradas de Pemba a Macomia, Awasse, Mueda e Nangade, restaurando a
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confiança pública (e) que o risco de ataque é baixo devido a patrulhas consistentes das forças da SAMIM e das
Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM)”. A segurança e abertura das principais vias rodoviárias
nos distritos afectados tem sido um objetivo estratégico fundamental para as forças internacionais. Embora
os distritos abrangidos pela SAMIM não tenham sido libertados dos insurgentes - e os ataques continuem a
ser registrados - essas estradas principais permanecem por enquanto relativamente seguras.
No dia 18 de Setembro, a SAMIM emitiu seu terceiro comunicado à imprensa, anunciando a captura e desmantelamento da base Sheikh Ibrahim dos insurgentes no vale do rio Messalo, ao sul do rio, a 14 de setembro.
A base, afirma a SAMIM, havia sido usada como centro de treinamento. Os insurgentes deixaram para trás
manuais e vídeos de treinamento, bem como artilharia pesada e equipamentos de comunicação, sugerindo
que a base foi desocupada sem muita preparação. Três mulheres idosas também foram encontradas na base,
sugerindo que elas teriam retardado a retirada dos militantes. É provável que os insurgentes tenham saído
com outros reféns mais móveis.
No dia 26 de Setembro, a SAMIM divulgou o seu quarto comunicado à imprensa, fornecendo detalhes sobre
uma ofensiva mortal numa base ao sul de Chitama, no distrito de Nangade. A base, segundo SAMIM, era chefiada pelo Sheikh Dr. Njile North. Foi arrasada, deixando 17 insurgentes mortos. Um membro da SAMIM, um
soldado tanzaniano, foi morto e três outros ficaram feridos. SAMIM também matou outro insurgente no dia
seguinte durante as operações de seguimento ao sul do rio Messalo, em Macomia.
O reconhecimento das baixas por parte da SAMIM não tem precedentes, algo que as forças moçambicanas
têm sistematicamente evitado desde o início do conflito. Parece ter levado os ruandeses a reconhecer suas
próprias perdas, já que no dia seguinte a mídia ruandesa anunciou suas próprias baixas desde o destacamento. A SAMIM também reconheceu que estava enfrentando um grupo de insurgentes “bem preparado”, mas
que as forças especiais da SAMIM estavam à altura da tarefa de os expulsar. Isto levaria inevitavelmente algum
tempo, à medida que as forças insurgentes se dispersassem em face de ofensivas sem precedentes contra
eles.
No final de Setembro, havia muita especulação de que as operações do SAMIM poderiam não ser estendidas.
O financiamento continua sendo um grande desafio, com os Países Contribuintes de Pessoal (PCCs) a suportar a maior parte dos custos. O Subcomandante da Força da SAMIM, Brigadeiro Dumisani Nzinge, apelou por
meio da mídia por um apoio contínuo à missão, apontando os sucessos que ajudaram a acalmar a situação.
Nzinge também enfatizou que o sucesso de lidar com os desafios contínuos de segurança seria reforçado pela
coordenação de inteligência trilateral entre o SAMIM, o RDF e o FADM. Moçambique tem insistido em manter
a responsabilidade pontual nesta função, o que tem apresentado alguns desafios. A cimeira extraordinária da
Troika da SADC em Pretória a 5 de Outubro alargou o prazo para o envolvimento do SAMIM. Também houve
algum progresso na cooperação trilateral de inteligência. Essas questões serão exploradas com mais profundidade no relatório mensal do Cabo Ligado de Outubro.

