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Corrupção no sistema prisional beneficia traficantes de droga 
- Considera porta-voz do Sernic em Nampula

Indústria de raptos "rendeu" 
mais de 2 biliões de meticais
A Confederação das Associações Económicas de Mo-
çambique (CTA) - maior agremiação empresarial do 
país - estima que as vítimas de raptos no país, na maio-
ria empresários, já pagaram cerca de 2,2 mil milhões 
de meticais em resgates desde 2014 até à presente data.

Terroristas Islâmicos 
fizeram 384 ataques 
desde 2021
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Corrupção no sistema prisional beneficia traficantes de droga 
- Considera porta-voz do Sernic em Nampula

O Serviço Nacional de 

Investigação Cri-

minal (Sernic) em 

Nampula disse, nesta segunda-

-feira (27) que cinco moçambica-

nos, incluindo uma mulher, foram 

detidos, indiciados de tráfico de 

cerca de meia tonelada de heroína 

e metanfetamina, droga apreen-

dida no princípio deste ano, no 

distrito da Ilha de Moçambique.

Entre os detidos estão o suposto 

dono da droga e intermediários 

de venda. Os detidos estavam 

foragidos desde o dia 7 de Feve-

reiro em curso, quando a polí-

cia apreendeu a droga em causa.

A porta-voz do Sernic, Enina Tse-

nine, disse que “um dos detidos 

é gerente no tráfico de drogas de 

um traficante também detido, há 

meses, conhecido por Nahota, en-

quanto os outros intermediavam a 

venda e facilitavam o levantamento 

de valores e distribuição da droga”.

Nahota, disse a porta-voz, é pro-

prietário de várias embarcações, 

nos distritos costeiros de Nampula, 

e embora detido há vários meses foi 

apurado que continua a comandar 

o tráfico de drogas, através do seu 

gerente e irmão, o transportador da 

droga recentemente apreendida.

Tsenine reconhece fragilidades 

no sistema prisional por conta da 

corrupção, o que leva líderes do 

crime organizado a comandar os 

seus grupos a partir das cadeias.

Embora a província de Nampu-

la seja considerada corredor de 

narcotráfico, raras vezes são neu-

tralizados os donos da droga.
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Terroristas Islâmicos fizeram 384 ataques desde 2021

O relatório regista as al-

terações legislativas 

no quadro do com-

bate ao terrorismo introduzidas 

pelo Governo, nomeadamente 

na moldura penal para o terroris-

mo dentro de fronteiras, mas não 

reconhece "alterações significa-

tivas em 2021" na capacidade de 

implementação do novo quadro 

legal, assim como sublinha que a 

"segurança fronteiriça continuou 

a ser um desafio para Moçambi-

que, não tendo havido alterações 

significativas" no ano em análise.

O combate ao financiamento do 

terrorismo merece do Departamen-

to de Estado norte-americano uma 

nota particularmente negativa, 

resultante da observação de "im-

portantes lacunas técnicas de con-

formidade" e da falta de uma Ava-

liação Nacional de Risco (ARN), 

pelo que o país se arrisca a ser co-

locado na "lista cinzenta" dos paí-

ses publicamente nomeados como 

deficientes na prevenção e comba-

te a medidas financeiras ilícitas.

O Governo moçambicano "come-

çou a abordar estas lacunas através 

da elaboração de novas leis sobre 

terrorismo doméstico, branquea-

mento de capitais e financiamen-

to do terrorismo, bem como de 

uma ARN, embora todas estives-

sem pendentes de conclusão no 

final do ano", assinala o relatório.

A província de Cabo Delgado 

enfrenta há cinco anos uma in-

surgência armada com alguns 

ataques reclamados pelo gru-

po extremista Estado Islâmico.

A insurgência levou a uma res-

posta militar desde julho de 2021 

com apoio do Ruanda e da SADC, 

libertando distritos junto aos pro-

jetos de gás, mas surgiram novas 

vagas de ataques a sul da região e 

na vizinha província de Nampula.

O conflito já fez um milhão de des-

locados, de acordo com o Alto Co-

missariado das Nações Unidas para 

os Refugiados (ACNUR), e cerca 

de 4.000 mortes, segundo o proje-

to de registo de conflitos ACLED.
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Indústria de raptos "rendeu" mais de 2 biliões de meticais

A Confederação das As-

sociações Económicas 

de Moçambique (CTA) 

- maior agremiação empresarial 

do país - estima que as vítimas de 

raptos no país, na maioria empre-

sários, já pagaram cerca de 2,2 mil 

milhões de meticais em resgates 

desde 2014 até à presente data.

"Estimativas preliminares, num 

estudo em curso, apontam que 

esta indústria criminosa dos rap-

tos representou cerca de 2,2 mil 

milhões de meticais até 2022, ex-

torquidos aos empresários", re-

feriu o presidente da CTA, Agos-

tinho Vuma, numa intervenção 

pública, segunda-feira última.

No entanto, não pudemos ter 

acesso ao documento referen-

te  ao Estudo, por alegadamente 

ainda tratar-se de um estudo ain-

da em aberto, que não está dis-

ponível para consulta pública.

Na sua Intervenção, Vuma dis-

se ainda que os raptos têm como 

consequência a fuga de ca-

pitais e a retração de investi-

mento na economia nacional.

Maputo e capitais provinciais 

têm sido palco de raptos, vi-

sando principalmente em-

presários ou seus familiares.

Segundo números oficiais, somente 

em 2022  foram registados 13 raptos 

e  33 detenções ligadas aos crimes, 

mas estima-se que haja casos que 

não sejam devidamente reportados.

A procuradora-geral da República, 

Beatriz Buchili, referiu no último 

ano que "alguns" agentes da po-

lícia, investigadores, advogados 

e magistrados são suspeitos de 

envolvimento nos raptos, tendo  

acrescentando que nalguns casos há 

ramificações com a África do Sul.

A magistrada disse que há víti-

mas "constantemente chantagea-

das", mesmo depois de liberta-

das, para pagarem quantias em 

dinheiro por forma a garantir 

que não voltam a ser raptadas.

Já em Janeiro deste ano, o dire-

tor-geral do Serviço Nacional de 

Investigação Criminal (Sernic) ad-

mitiu em entrevista à Agência de 

Informação de Moçambique (AIM) 

o envolvimento de funcionários da 

administração da justiça nos casos 

de sequestro que ocorrem no país.
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