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O documento de trabalho (Working Paper) OBSERVADOR RURAL (OMR) é uma publicação do 

Observatório do Meio Rural. É uma publicação não periódica de distribuição institucional e 

individual. Também pode aceder-se ao OBSERVADOR RURAL no site do OMR 

(www.omrmz.org). 

 

Os objectivos do OBSERVADOR RURAL são:  

 Reflectir e promover a troca de opiniões sobre temas da actualidade moçambicana e 

assuntos internacionais. 

 Dar a conhecer à sociedade os resultados dos debates, de pesquisas e reflexões sobre 

temas relevantes do sector agrário e do meio rural. 

 

O OBSERVADOR RURAL é um espaço de publicação destinado principalmente aos 

investigadores e técnicos que pesquisam, trabalham ou que tenham algum interesse pela área 

objecto do OMR. Podem ainda propor trabalhos para publicação outros cidadãos nacionais ou 

estrangeiros.  

 

Os conteúdos são da exclusiva responsabilidade dos autores, não vinculando, para qualquer efeito 

o Observatório do Meio Rural nem os seus parceiros ou patrocinadores. 

 

Os textos publicados no OBSERVADOR RURAL estão em forma de draft. Os autores 

agradecem contribuições para aprofundamento e correcções, para a melhoria do documento  
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POBREZA, DESIGUALDADES E CONFLITOS NO NORTE DE CABO DELGADO 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Enquadrado na linha de investigação sobre “pobreza, desigualdades e conflitos”, o Observatório 

do Meio Rural encontra-se a realizar uma pesquisa sobre a pobreza no Norte de Cabo Delgado, 

em particular em áreas de penetração da grande indústria extractiva. É neste cenário de forte 

investimento e presença internacional, de aumento das expectativas, mas também de manutenção 

da pobreza e de aumento das assimetrias sociais, que o OMR pretende, nesta sequência de textos, 

compreender o fenómeno de persistência e agravamento da tensão e da violência na região. 

 

A presente reflexão resulta da análise de diversas peças jornalistas e artigos científicos sobre as 

dinâmicas sociopolíticas do Norte de Cabo Delgado, e também de dados secundários 

disponibilizados pelo APIEX, pelos Serviços Distritais de Actividades Económicas (SDAE), 

Serviços Distritais de Educação, Juventude e Tecnologia (SDEJT) de Palma, pelo STAE, assim 

como diversas bases de dados constituídas pela Comissão Justiça e Paz no distrito de Palma, 

referentes a aldeias atacadas.  

 

Estes dados foram complementados com outras informações recolhidas ao longo observação no 

terreno, nos distritos de Palma, Mocímboa da Praia, Muidumbe, Macomia, Quissanga e Meluco, 

ao longo da última semana de Março e primeira de Abril, assim como da interacção com 

populações locais, entre funcionários públicos (dos Serviços Distritais da Educação, Juventude e 

Tecnologia; Serviços Distritais de Actividades Económicas; e Serviços Distritais de Planeamento 

e infra-estruturas em Palma, e da Direcção Provincial do Mar, Águas Interiores e Pescas), 

militares da FADM, clérigos e jovens pertencentes à Comissão Episcopal de Justiça e Paz. 

 

A análise que se segue divide-se em quatro partes, estruturadas da seguinte forma: 

1) Pobreza, investimentos e frustração de expectativas 

2) Insurgência armada no Norte de Cabo Delgado – um conflito de dimensão regional 

3) Consequências socioeconómicas dos ataques armados em Cabo Delgado 

4) Hipóteses explicativas do fenómeno – pistas para futuras pesquisas 

 

 

PARTE 1: POBREZA, INVESTIMENTO, EXPECTATIVAS E TENSÃO CONFLITUAL 

 

1.1. Persistência histórica de cenários de pobreza em Cabo Delgado 

 

Não obstante o forte ritmo de investimento verificado no Norte do país, a realidade é que 

persistem fenómenos de pobreza na região. Na medição dos índices de pobreza, o Instituto 

Nacional de Estatística utiliza os conceitos de pobreza de consumo e de pobreza 

multidimensional. A pobreza de consumo representa a capacidade de acesso dos agregados 

familiares a um conjunto de bens de primeira necessidade, considerando-se “pobres” todos 

aqueles privados desse acesso. Neste sentido, foi definida uma linha de pobreza a partir da 

capacidade de acesso a um cabaz alimentar de 2.150 calorias por pessoa e por dia. Com base neste 

conceito (que define como critério de saída da pobreza o simples acesso a bens alimentares), os 

dois últimos Inquéritos ao Orçamento das Famílias (IOF) demonstraram, uma tendência de 

aumento da taxa de pobreza de consumo nas províncias de Cabo Delgado (onde atinge 44,8%), 

de Niassa e de Nampula. 
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Gráfico 1: Evolução da taxa de pobreza de consumo por província (2008-2014) 

 
Fonte: IOF 2014/15 

 

Por sua vez, a pobreza multidimensional refere-se a outras dimensões de privação, para além do 

consumo, que influenciam o bem-estar das famílias, sendo calculado através do acesso a um 

conjunto de seis elementos mais estáveis: 1) pelo menos, um membro do agregado familiar ter 

finalizado a escola primária completa; 2) acesso a fonte de água segura; 3) acesso a saneamento 

seguro; 4) cobertura da casa com materiais convencionais; 5) acesso a electricidade; 6) possuir 

bens duráveis. Na medição da incidência da pobreza multidimensional considera-se pobre o 

agregado familiar privado de, pelo menos, 4 dos 6 indicadores apresentados. 

 

Os resultados demonstram uma diminuição geral da incidência da pobreza multidimensional, 

sobretudo no extremo Sul do País, ainda que permaneça muito elevada no Centro e Norte do 

Moçambique. 

 

Gráfico 2: Evolução da incidência da pobreza multidimensional por província, 

 em percentagem (2008 e 2014) 

 
Fonte: IOF 2014/15 

 

Quando desagregadas estas dimensões de bem-estar, constata-se que grande parte do Norte de 

Cabo Delgado (e do Norte de Moçambique em geral) constitui uma região fortemente marcada 

pela privação. O mapa 1 mostra a forte concentração de analfabetismo nesta região, inclusive nas 

zonas de maior penetração de investimento, comprometendo, desta forma, o aproveitamento das 
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oportunidades de emprego surgidas. A província de Cabo Delgado possui apenas 7 

estabelecimentos de ensino técnico-profissional (nível básico e médio), sendo que não existe 

qualquer escola técnico-profissisonal no distrito de Palma (Sekelekani, 26.10.2018: 12). Na sua 

maioria, os jovens naturais de Palma que frequentaram o ensino secundário fizeram-no em 

Mocímboa da Praia ou na Tanzânia. 

 

Se considerarmos o rácio de médico por cada 1000 habitantes (mapa 2), constatamos, da mesma 

forma, um grande contraste, não só entre centros urbanos (particularmente a cidade de Maputo) 

com zonas rurais, mas também entre o Norte e o Sul do País, estando vários distritos do Norte de 

Cabo Delgado bastante desfavorecidos no acesso a assistência médica. 

 

Mapa 1: Taxa de analfabetismo por distrito 

(2007) 

Mapa 2: Rácio de médicos por 1000 

habitantes, por distrito e Maputo Cidade 

(2013) 

 
Fonte: INE (2007) Fonte: MISAU 

 

As discrepâncias nacionais são particularmente evidentes ao nível do acesso a energia eléctrica. 

O Censo de 2007 revelava que grande parte do Norte do país continuava privada de electricidade, 

com particular incidência para as províncias de Cabo Delgado e Nampula e grande parte de Niassa 

(mapa 3). Por sua vez, e ainda que o acesso a celular esteja a crescer, a realidade é que as 

assimetrias regionais persistem entre o Norte e o Sul do País. 
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Mapa 3: Percentagem de população que 

utiliza energia eléctrica para iluminação 

(2007) 

Mapa 4: Percentagem da população com 

acesso a celular (2007) 

 
 

 

 

1.2. Penetração do capital em Palma, frustração de expectativas e conflitualidade 

 

Ao longo das últimas décadas, a imprensa moçambicana vem reportando diversas descobertas de 

recursos naturais em Cabo Delgado, assim como diversos anúncios e previsões de investimento. 

Ainda que os grandes investimentos na indústria do gás ainda não tenham iniciado, a realidade é 

que, desde o ano de 2009, assistiu-se a uma mudança no volume de investimento nesta província. 

Os dados do investimento aprovado pelo Centro de Promoção de Investimentos (CPI) 

demonstram o surgimento de importantes projectos económicos, que ultrapassaram, em 2014, os 

600 milhões de dólares de investimento (ver gráfico 3). O gráfico mostra, ainda, uma forte 

oscilação dos investimentos, o que revela a existência de poucos projectos com valores bastante 

elevados.  

 

Gráfico 3: Evolução do Investimento em Cabo Delgado aprovado pelo CPI por ano 

(2003-2015) - em USD 

 
Fonte: Centro de Promoção de Investimentos 
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O grande boom de investimento teve as seguintes consequências na província: 

 

Aumento da pressão sobre terras: num cenário de antevisão de exploração de recursos naturais 

assistiu-se a fenómenos de grande procura de terras. Em Dezembro de 2012, foi emitido um 

DUAT provisório ao projecto da fábrica de liquefacção de gás natural em Palma de 7.000 

hectares, implicando o reassentamento de 663 agregados familiares (Mário, s.d.). A forte pressão 

sobre terras traduziu-se no desenvolvimento do mercado de terras e no aumento do respectivo 

valor. Apesar de o mercado de terras ser proibido pela Constituição da República e pela Lei de 

Terra, a realidade é que, no distrito de Palma, pequenos talhões de 600m2 que, em 2010, eram 

vendidos por valores compreendidos entre 7 a 10 mil meticais, nos dias de hoje, atingem 200.000 

meticais. A aquisição de terrenos por parte de inúmeros indivíduos oriundos de fora do distrito 

(vulgo do “Sul”) é geradora de um sentimento de insegurança, de vulnerabilidade e de injustiça 

social. 

 

Da análise do portal de cadastro mineiro em Moçambique (mapa 5), é possível constatar que a 

grande parte do território da província de Cabo Delgado foi atribuída licença de “autorização de 

recursos minerais para construção”, numa área total superior a 13.580 km2, nomeadamente à 

empresa Anadarko. O carácter retalhado do mapa é ilustrativo da forte pressão pela exploração 

de recursos naturais na província, traduzível numa maior competição no acesso à terra. 

 

Mapa 5: Mapeamento do cadastro mineiro no litoral Norte de Moçambique 

 
Fonte: Mozambique Mining Cadastre Portal (http://portals.flexicadastre.com/mozambique/pt/) 

 

Impacto sobre os rendimentos da população: em grande parte da costa do Norte de Cabo 

Delgado, onde há 10 anos residiam famílias de pescadores artesanais com estreita interacção com 

o mar, hoje, constituem-se espaços de acesso proibido. O acesso ao mar está condicionado e em 

algumas áreas é proibido pescar. Como compensação, foi atribuído um valor mensal de 5.000 

meticais às famílias afectadas. De acordo com um técnico da Direcção Provincial do Mar, Águas 

Interiores e Pescas em Cabo Delgado, dependendo do tipo de pesca, um pescador artesanal 

consegue retirar um rendimento diário mínimo de 500 a 2.000 meticais. Considerando estes 

dados, os pescadores locais poderiam obter receitas compreendias entre 10.000 e 40.000 meticais 

em 20 dias de trabalho mensal, portanto claramente superiores à actual compensação.  

 

http://portals.flexicadastre.com/mozambique/pt/
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Problemas de reassentamento populacional: os processos de reassentamento contribuíram para 

o aumento da tensão social. A população reassentada enfrenta elevados índices de ansiedade, 

alimentando especulações sobre o calendário e o processo prático das indemnizações a serem 

pagas, a garantia de atribuição de terra fértil e em quantidade suficiente (Velasco, s.d.). Quer da 

parte da população, quer da parte de organizações não-governamentais, existem suspeitas de 

consultas manipuladas, bloqueios no acesso à informação e à liberdade de expressão. Num cenário 

de ameaças proferidas pelas autoridades locais aos indivíduos que mais questionam o processo de 

reassentamento, constata-se um crescimento do número de pessoas entrevistadas que solicita que 

os seus nomes não sejam mencionados, com receio de represálias (Velasco, 12.05.2017). Por 

outro lado, constata-se um conflito involuntário entre as populações a reassentar e as populações 

residentes nos locais de destino, motivado por diferentes valores de indemnização (monetários, 

qualidade das residências). Os valores beneficiam mais as populações deslocadas que as 

hospedeiras, sendo que são as segundas a disponibilizar terrenos. Prevê-se um aumento da pressão 

sobre os recursos disponíveis, nomeadamente terra arável e lenha, assim como conflitos políticos 

(entre líderes tradicionais), culturais e espirituais (resultantes de perda de cemitérios, transferência 

de sepulturas e tratamento dado a locais sagrados). A tensão inerente ao processo de deslocação 

não deixa de resultar de uma memória colectiva traumática de reassentamentos forçados, ao longo 

das décadas de 1970 e 1980, quer no âmbito dos aldeamentos coloniais, quer das aldeias 

comunais, invariavelmente com efeitos negativos sobre a estrutura socioeconómica local. Estes 

episódios permanecem vivos no imaginário local. 

Frustração de expectativas e manifestações de conflito: os discursos proferidos pelas 

autoridades políticas e económicas estiveram repletos de promessas aliciadoras relacionadas com 

empregos, acesso a escolas e hospitais, tendo sido anunciadas como se se pudessem verificar no 

imediato, visando a aderência das populações. Esses discursos optimistas foram responsáveis pela 

formação de exageradas expectativas sociais (Sekelekani, 26.10.2018: 9). A concretização dos 

investimentos foi-se arrastando durante anos, pelo que se seguiram períodos de ausência de 

informação fiável e atempada e localmente disponibilizada, frustrando as expectativas das 

populações. O baixo acesso a informação foi alimentando boatos e especulações diversas. 

 

Sentimento de discriminação e manifestação de conflitos: agravando a situação, assiste-se a 

um crescente fluxo de migrantes, representando uma maior competição de “vientes” junto dos 

naturais da região. Nos anos de 2013 e de 2014, Mocímboa da Praia chegou a receber diariamente 

entre 100 a 200 imigrantes, sobretudo da Somália (Voa Português, 16.01.2018). Entre a juventude 

local, constata-se uma percepção de ameaça externa, alegando-se que as oportunidades 

beneficiam os do “Sul” ou de “Maputo”, assim como “estrangeiros”. Apesar do aumento do 

investimento na região, a realidade é que, localmente, se destaca a convicção que pouco tem sido 

feito em prol da população local, maioritariamente muçulmana. Esse descontentamento aumenta 

a tensão social e a insegurança na região. 

 

Neste cenário foram registados focos de distúrbios em diferentes aldeias do distrito de Palma. Em 

Maio de 2018 mais de uma centena de jovens aglomeraram-se na vila sede do distrito, protestando 

contra o alegado bloqueio a oportunidades de trabalho nas obras de construção civil em execução, 

alegando que tais oportunidades eram aproveitadas por indivíduos do Sul, ainda que cerca de 53% 

da mão-de-obra contratada pela empresa construtora na região fosse constituída por nativos da 

região (Sekelekani, 26.10.2018: 9). Grupos de jovens envolveram-se em tentativas de paralisação 

da construção de infra-estruturas sociais, com destaque para a construção da futura vila de 

reassentamento, em protesto contra alegados despedimentos e cortes ilegais nos salários, assim 

como discriminação salarial por não terem formação, dada a ausência de escolas e de 

universidades. No calor das animosidades foram registados ataques a supervisores brancos das 

obras. Alguns grevistas referiam que já não queriam trabalho, nem reassentamento, mas apenas 

as suas terras de volta e as suas praias (Sekelekani, 26.10.2018: 8). 
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Violência das forças de segurança e violação de direitos humanos: paralelamente, foram 

registados diversas ocorrências de violência por parte das forças de segurança na província de 

Cabo Delgado, em particular no distrito de Montepuez. A exploração artesanal de pedras 

preciosas neste distrito despoletou uma vaga migratória de milhares de jovens de toda a província 

de Cabo Delgado, inclusive do litoral da província para as minas de Namanhumbir, onde entraram 

em confronto com os interesses da empresa Mozambican Ruby Mining. As práticas brutais 

protagonizadas pelo corpo de segurança da empresa e pela Força de Intervenção Rápida (que 

inclui torturas e espancamentos) e a deportação compulsiva de milhares de jovens, provocaram 

rupturas nas fontes de rendimento de muitos indivíduos (desde jovens a agentes económicos bem 

estabelecidos), num cenário de falta de oportunidades e de pobreza generalizada. 

 

1.3. Cenários de enriquecimento ilícito 

 

Motivada pela procura internacional, sobretudo nos mercados asiáticos, nos últimos 15 anos 

desenvolveu-se, na província de Cabo Delgado, uma grande euforia em torno da exploração de 

recursos naturais, nomeadamente de madeira, mais tarde de marfim e de pedras preciosas. 

Constituíram-se complexas redes internacionais, em parceria com inúmeros indivíduos locais, de 

onde se destacaram elementos próximos do poder central e local (Maquenzi e Feijó, 2019), 

frequentemente envolvidos em esquemas rendeiros. Na província de Cabo Delgado desenvolveu-

se um ambiente de far west, marcado pela incapacidade do Estado de promover a fiscalização das 

actividades, mas também de corrupção e oportunismo generalizado. Paralelamente, a região Norte 

de Moçambique passou a constituir o palco de actuação de uma rede de tráfico global de heroína, 

proveniente do Afeganistão, percorrendo a costa oriental africana com destino à África do Sul, 

denominada Rota do Sul (Haysom et al., 2018). A rede depende de uma protecção política de alto 

nível para acesso a infra-estruturas portuárias e rodoviárias, tendo os lucros da heroína 

desempenhado um papel discreto, mas identificável, no financiamento de campanhas políticas do 

partido no poder (Haysom et al., 2018). A construção de grandes hotéis (em que alguns 

permanecem quase vazios) e de outras infra-estruturas lança a suspeição de estes investimentos 

constituírem uma forma de lavagem de dinheiro (Haysom et al., 2018: 3). A realidade é que existe 

uma narrativa local que realça o enriquecimento de importantes figuras políticas nacionais em 

resultado do envolvimento em negócios de madeira, marfim, pedras preciosas ou mesmo tráfico 

de drogas, num cenário de pobreza generalizada, despoletando a convicção segundo a qual os 

dirigentes se servem da proximidade do Estado em prol dos seus interesses, ao invés do benefício 

da população. 

 

1.4. Tensões históricas ente grupos etnolinguísticos 

 

A província de Cabo Delgado constitui um espaço socialmente heterogéneo, composto por 

diferentes grupos etnolinguísticos. Não obstante os fenómenos migratórios e as mestiçagens, o 

litoral Norte continua a ser associado ao grupo etnolinguístico mwani (maioritariamente 

islâmico), a zona Norte do planalto associada aos macondes (maioritariamente cristãos) e a zona 

Sul associada aos macuas, que constituem aí a maioria da população (tendencialmente 

muçulmanos). Ao longo do último século, estes grupos foram-se estruturando em relações de 

poder inter-grupal, marcadas por diversas rupturas e reconfigurações. Até ao séc. XIX, a 

população islâmica da costa de Moçambique deteve um protagonismo económico (detendo um 

papel importante no comércio de escravos com o hinterland), ao longo do séc. XX, experimentou 

um longo processo de marginalização socioeconómica. Com a implantação do Estado Novo (e a 

concordata com a Igreja Católica), foram criados obstáculos ao funcionamento de escolas 

islâmicas e mesquitas, assistindo-se a práticas de desqualificação e de marginalização da 

população islâmica na colónia (Machaqueiro, 2013). A situação amenizou na década de 1960, 

com o início da guerra de libertação, numa altura em que o Estado colonial procurou uma 

aproximação com o Islão, a fim de impedir uma aliança entre a população muçulmana e o 

movimento de libertação.  
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Contudo, com o advento da independência, a narrativa assente na condenação do tribalismo, do 

feudalismo e do obscurantismo e de criação de um Homem Novo entrou em conflito com a religião 

islâmica, provocando desagrado entre populações muçulmanas da costa. Um incidente provocado 

por Samora Machel (ao entrar numa mesquita na Ilha de Moçambique terá desrespeitado a regra 

sagrada para os muçulmanos de descalçar os sapatos), alimentou narrativas de escândalo entre os 

muçulmanos no Norte de Moçambique, ainda que também de relativização e de negação do 

fenómeno (Macagno, 2006: 215). 

 

No período pós-independência assistiu-se a uma reconfiguração das relações de poder no Norte 

de Moçambique. Até então (auto)-representado como um povo marginalizado, oprimido e fugido 

da escravatura (West, 2004), o grupo etnolinguístico maconde, que participou massivamente na 

luta de libertação, emergiu com uma nova dinâmica. Inúmeros elementos deste grupo adquiriram 

protagonismo socioeconómico (beneficiando de empregos no Estado, de subsídios de antigos 

combatentes, ocupando as residências nos bairros militares nas capitais provinciais) e político 

(assumindo presença em cargos de decisão militar e da segurança ou funções de ideologização de 

populações urbanas). Até então, circunscrito à zona de planalto, com movimentos migratórios 

para a vizinha Tanzânia, este grupo adquiriu, após a independência, uma forte influência sobre 

territórios muito para além dos distritos de Mueda, Nangade e Muidumbe. O grupo adquire 

também um forte protagonismo simbólico (pelo menos por comparação com as culturas mwani e 

macua), nomeadamente ao nível da valorização de determinados aspectos da cultura maconde, 

como, por exemplo, as máscaras mapiko. 

 

Por sua vez, persistem formas de estigmatização da população costeira, maioritariamente mwani, 

associada à reduzida escolarização e a práticas de fecalismo a céu aberto, reforçando sentimentos 

de auto-exclusão. As evidências demonstram que este cenário de descontentamento foi 

politicamente capitalizado pela Renamo. De facto, o litoral Norte da província de Cabo Delgado 

constitui um espaço de penetração da oposição à Frelimo. Considerando aos resultados eleitorais 

das sucessivas eleições legislativas, constata-se que a Renamo já obteve várias vitórias (resultados 

acima de 50% dos votos) em postos administrativos do litoral e maioria islâmica e mwani, 

nomeadamente de Olumbi, Palma Sede, Quionga (todos no distrito de Palma), de Bilibiza, Mahate 

e Quissanga Sede (no distrito de Quissanga), no posto administrativo de Mbau (distrito de 

Mocímboa da Praia) e de Mucojo (em Macomia). Estes resultados contrastam com as vitórias 

significativas da Frelimo no planalto maconde, nomeadamente nos distritos de Mueda, Muidumbe 

e Nangade. Na realidade, os períodos eleitorais constituem momentos de tensão entre Macondes 

e Mwanis. O distrito de Muidumbe, maioritariamente maconde, tornou-se famoso por actos de 

violência cometida contra apoiantes da Renamo (Israel, 2006: 108-110), com relatos expulsão de 

populações mwanis de zonas baixas do distrito, ou de camiões oriundos do distrito seguindo para 

Mocímboa da Praia em apoio da campanha da Frelimo em eleições municipais. Em Setembro de 

2005, na sequência dessas disputadas eleições, a vila de Mocímboa da Praia constituiu palco de 

violentas manifestações, das quais resultaram pelo menos 12 mortos e 30 detenções, na sua 

totalidade apoiantes da Renamo (Mbanze, 20.11.2006). 
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PARTE 2: O PROCESSO DE INSURGÊNCIA ARMADA NO NORTE DE CABO 

DELGADO 
 

No Destaque Rural anterior foram abordados os processos de penetração da indústria extractiva 

na província de Cabo Delgado, fortemente caracterizada pela pobreza, gerando-se fenómenos de 

desigualdade e de tensão social. Neste texto pretende-se caracterizar a insurgência armada no 

Norte de Cabo Delgado, compreendendo-a numa perspectiva regional, a partir das realidades dos 

países da África Oriental. 

 

2.1. Emergência de radicalismo violento na África Oriental 
 

Ao longo da África Oriental, vem crescendo o número de adeptos de versões extremistas do Islão. 

Assiste-se a uma difusão da ideologia salafista, orientada a partir de Estados do Golfo. 

Alimentado por negócios de petróleo e pelo desejo de propagar uma versão conservadora do Islão 

wahabita em todo o mundo islâmico, assiste-se a um aumento do financiamento de mesquitas, 

madrassas, instituições de ensino básico, secundário e superior, programas humanitários e sociais 

em vários países da África Oriental. Só em Zanzibar, estima-se que os financiamentos oriundos 

da Arábia Saudita atinjam um milhão de dólares US por ano, só para as instituições islâmicas 

(Ali-Koor, 2016: 4). Algumas actividades apoiadas por grupos islâmicos têm patrocinado 

tratamentos médicos e prestado auxílio em catástrofes, mas alguns grupos são também 

responsáveis pelo apoio a grupos radicais. Paralelamente, assiste-se a um rápido crescimento do 

número de jovens da África Oriental matriculados em universidades de países árabes (ver gráfico 

3), sendo que, no regresso às zonas de origem, estes jovens transportam interpretações rígidas e 

redutoras do Islão. Durante a sua formação, os estudantes absorvem rígidas noções identitárias 

sobre o que é (e o que não é) islâmico e sobre quem é muçulmano (e quem não é), sendo 

incentivados a assumir activamente essas perspectivas (Ali-Koor, 2016: 5) 

 

Gráfico 3: Estudantes da África Oriental matriculados nas universidades 

 dos países do Golfo Pérsico 

 
Fonte: UNESCO (cf. Ali-Koor, 2016) 

 

A expansão da televisão árabe por satélite tem reforçado e transmitido essas interpretações a um 

público mais vasto, particularmente em relação ao vestuário, ao papel da mulher, entre outros 

aspectos. A atracção de tais ideias é evidente na expansão da popularidade e influência de clérigos 

extremistas. Neste contexto, a manutenção de um diálogo aberto sobre os preceitos do islão tem-

se tornado cada vez menos comum, assistindo-se a uma crescente intolerância e polarização 

religiosa (Ali-Koor, 2016). O Quénia e a Somália têm constituído palco de actuação do grupo Al-

Shabab, protagonista de episódios mediáticos, como vários dias de sequestro do centro comercial 
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Westgate em Nairóbi, matando mais de 60 civis e provocando centenas de feridos, ou a invasão 

do campus da Universidade Garissa do Quénia, matando 147 estudantes. 

 

A vizinha Tanzânia também vem enfrentando fenómenos de radicalização islâmica. Diversos 

fenómenos de incitação à violência por parte de líderes religiosos, de constituição de redes de 

extremistas, de acções violentas em diversas regiões do país (em Arusha, Tanga, Pwani, Mtwara 

e Lindi), assim como ambições separatistas de cunho islâmico no arquipélago de Zanzibar, têm 

sido noticiados na imprensa internacional. Ainda que apresentem alguma relutância em revelar o 

nível de penetração dentro do país, desde 2008, as autoridades da Tanzânia associaram vários 

incidentes ao grupo radical Al-Shabab. Em Outubro de 2013, a polícia da região sudeste de 

Mtwara (que faz fronteira com Cabo Delgado) realizou detenções em grande escala de agentes 

do Al-Shabab, confiscando armas de fogo, facas e material de treino e propaganda (Counter 

Extremism Project, 2018). Segundo as autoridades, os suspeitos – todos cidadãos tanzanianos – 

haviam-se envolvido em exercícios de treino militar. No mesmo mês foi desmantelado outro 

campo de treino na região de Tanga, junto à fronteira com o Quénia, sendo detidos 69 suspeitos, 

libertando-se dezenas de recrutas de 4 a 13 anos de idade. 

 

A determinação do nível de penetração do Al-Shabab na Tanzânia não tem sido um processo fácil, 

não só devido às dificuldades de investigação por parte das autoridades sobre as redes domésticas 

e pontos de contacto do grupo, mas também devido à frequente precipitação em associar os 

suspeitos a este grupo radical, apesar da falta de evidências. Noutras ocasiões as autoridades 

manifestam relutância em conectar ataques violentos ao Al-Shabab, apesar da determinação das 

populações locais em associar os insurgentes ao grupo radical (Counter Extremism Project, 2018). 

 

A realidade é que a resposta das forças de segurança dos países da África Oriental a estes grupos 

de insurgentes tem sido violenta e conduzida, frequentemente, de forma arbitrária. A título de 

exemplo, a operação Usalama Watch, do governo do Quénia, resultou na prisão de 

aproximadamente 4.000 pessoas, a maioria sem culpa formada. Circulam denúncias sobre 

esquadrões da morte, patrocinados pela polícia, destinados a eliminar os líderes radicais 

muçulmanos, compensando o fracasso dos processos judiciais (Koor, 2016: 6). A arbitrariedade 

e violência policial têm tido uma dupla consequência: por um lado, o desenvolvimento de 

sentimentos de injustiça, de desconfiança e revolta por parte de populações islâmicas em relação 

às instituições estatais, alimentando motivações de adesão a campanhas violentas (Koor, 2016: 

2). Por outro lado, traduz-se na movimentação de líderes extremistas para Sul (Quénia, Tanzânia 

e, mais recentemente, para Moçambique), especialmente em zonas onde encontram um espaço 

socialmente fértil de implementação (Hanlon, cf. BBC, 09.06.2018). 

 

De facto, a carência socioeconómica e a sensação de desigualdades sociais na região tendem a 

tornar muitos muçulmanos receptivos a narrativas mais conservadoras e extremistas, assim como 

à construção de discursos assentes na alteridade (“nós”contra “eles”). As evidências demonstram 

que os níveis de desemprego entre os jovens das províncias costeiras do Quénia 

(predominantemente muçulmanas) são de 40 a 50 por cento mais elevadas do que a média 

nacional, e as taxas de frequência escolar básica e secundária tendem a ser mais baixas nas 

províncias muçulmanas, onde existem menos escolas e professores por estudante. Na Tanzânia 

observam-se padrões semelhantes. A taxa de desemprego entre jovens na ilha de Zanzibar (onde 

a maioria é muçulmana) representa quase o dobro da média nacional. Por outro lado, nas áreas 

costeiras (essencialmente muçulmanas), os direitos de propriedade são frequentemente mal 

definidos, dificultando as oportunidades económicas e abrindo o caminho a expropriações de 

terras por parte do Governo ou de grandes empresas (Koor, 2016: 5-6). 

 

Neste cenário, alimenta-se nestas regiões a crença que as oportunidades educativas e económicas 

são deliberadamente negadas aos muçulmanos. 
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2.2. Início da insurgência armada em Cabo Delgado 

 

Como em muitos outros países, em Moçambique existem diferentes concepções do islão, 

constituindo este assunto um ponto de tensão entre diferentes grupos, que chamam a si a 

autoridade dessa religião. A diversidade de concepções do islão em Moçambique foi resultante 

da mudança de contextos históricos na região (pré-coloniais, coloniais, e pós-coloniais), tendo o 

islão sido usado como forma de fortalecimento da autoridade e poder das elites locais, com quem 

as diferentes correntes do islão acabaram por ficar associadas. A partir da década de 1970 

começou a emergir um novo grupo, composto por elementos graduados em universidades 

internacionais islâmicas, que rejeitaram tanto o Islão africano como as Ordens Sufis, 

considerando-os como “desvios” do “verdadeiro” Islão, promulgando diversas “inovações 

religiosas” (Bonate, 2007). Este grupo detém uma visão mais universalista e transnacional e 

recorre a meios modernos de formação e comunicação. No entanto, este grupo foi enfrentando 

uma considerável resistência do antigo establishment islâmico africano no Norte de Moçambique, 

não só porque o Islão naquela região detém uma longa tradição swahili profundamente enraizada, 

mas também pelo facto de líderes religiosos e agentes da islamização no Norte de Moçambique 

serem, historicamente, constituídos por africanos locais, que activamente foram participando nos 

debates muçulmanos regionais. 

 

Contudo, o surgimento de novas concepções do islão, num ambiente de competição política 

interna, deu origem a várias clivagens e a sub-clivagens, de onde emergiu o chamado grupo Ahlu 

Sunnah Wa-Jammá (apoiantes da tradição profética da congregação). Em 2015, não conseguindo 

conquistar a liderança religiosa, um grupo de jovens marginalizados, incluindo vendedores 

informais em Mocímboa da Praia (moçambicanos e, inclusivamente, tanzanianos), formaram 

pequenos grupos e começaram a organizar-se em torno de uma forma rudimentar de 

fundamentalismo islâmico, demonstrando sentimentos de insatisfação (Morier-Genoud, 

24.02.2019). Estes grupos ficaram conhecidos por entrarem nas mesquitas locais usando sapatos 

e fazendo-se transportar por facas, numa manifestação intencional de desrespeito para com o que 

designavam de Islão degenerado. Em finais da década passada estes jovens construíram as suas 

próprias mesquitas, separando-se dos restantes muçulmanos. Este grupo apresentava uma forte 

atitude anti-Estado, opondo-se ao sistema secular de ensino, assim como ao sistema de justiça, 

procurando recriar o seu próprio sistema social. Neste ambiente, as populações locais começaram 

a designar estes indivíduos de “Al-Shabab” (significando jovens em árabe local), ou apenas 

“Shababs”. Ao longo da última década, a tensão entre este grupo e a restante população foi-se 

intensificando, aumentando os níveis de violência: jovens radicais foram expulsos de 

determinadas zonas por outros muçulmanos ou pela população em geral e encerraram-se as 

respectivas mesquitas (Morier-Genoud, 24.02.2019). A partir de final de 2015, o grupo começou 

a incorporar células militares. Após sucessivos apelos de populações locais, nos anos de 2015 e 

de 2016, o Estado moçambicano interveio, destruindo mesquitas e detendo diversos indivíduos, 

inclusive jovens que realizavam treino militar na praia. Reagindo às detenções policiais, a 5 de 

Outubro de 2017 este grupo atacou um conjunto de instituições do Estado na vila de Mocímboa 

da Praia, nomeadamente o comando da Polícia da República de Moçambique e os Serviços 

Penitenciários. 

 

2.3 Transformação dos ataques e dinâmicas actuais 

 

Apesar da inexistência de informação sistematizada começa a ser possível identificar alguns 

padrões e dinâmicas nos ataques. 

 

a) Dimensões e locais atacados 

Os ataques de 5 de Outubro representaram o início de uma escalada de violência que se prolonga 

até aos dias de hoje. Um ano e dois meses após as primeiras investidas, a Carta de Moçambique 
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(Omar, 06.12.2018) analisou os relatos em arquivos na imprensa nacional e estrangeira, 

contabilizando 45 ataques, 194 mortos (entre oficiais das forças de defesa e segurança, civis e 

insurgentes), 13 mil deslocados, 214 arguidos e mais de 750 casas incendiadas e saqueadas. A 

peça chama a atenção para o facto de as estimativas se basearem em relatos na comunicação 

social, sendo que nem todos os ataques são noticiados, sobretudo os que acontecem em zonas 

mais remotas. Mais recentemente, as estimativas atingem as 1000 casas queimadas ou destruídas 

(Pirio, Pittelli e Adam, 2019). 

 

Inicialmente circunscritos ao distrito de Mocímboa da Praia, os ataques foram-se alastrando-se 

gradualmente por outros distritos da província, nomeadamente Mocímboa da Praia, Palma, 

Macomia, Quissanga, Ilha do Ibo, Meluco e Nangade, existindo relatos de alastramento para a 

província do Niassa (Omar, 06.12.2018). Os ataques prolongaram-se após o ciclone Kenneth, 

fazendo interromper ajuda humanitária em Macomia (Lusa, 04.05.2019). 

 

Em Junho de 2018, um mapa interactivo da Zitamar News (mapa 6) demonstrava que a maior 

parte dos ataques estavam concentrados no litoral Norte da província - particularmente nas zonas 

de Nagulué e Ingoane (distrito de Macomia), Olumbe (distrito de Palma) e Mocímboa da Praia – 

maioritariamente islâmico, onde se concentram os grupos etnolinguísticos mwani e macua de 

Cabo Delgado. Os insurgentes revelam maior dificuldade de penetração no interior da província, 

nomeadamente nos distritos de Mueda, Nangade e Muidumbe, maioritariamente cristão, onde 

predomina o grupo etnolinguístico maconde. 

 

A observação no terreno permitiu confirmar inúmeras evidências de ataques (aldeias destruídas e 

abandonadas), com maior incidência nos distritos de Palma e de Mocímboa da Praia, assim como 

maior concentração das forças de defesa e de segurança nestes locais. Quer através dos 

testemunhos recolhidos no terreno, quer através da leitura de peças jornalísticas, é possível 

constatar que, nos distritos do interior, os insurgentes enfrentaram maiores dificuldades de 

penetração. 
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Mapa 6: Mapeamento dos ataques no Norte de Cabo Delgado (Out/17 – Jun/18) 

 
Fonte: https://zitamar.com/aswj-attack-locations/  

 

b) Quem é atacado? 

 

Os dados recolhidos, na imprensa e de informantes no terreno, permitem constatar que os alvos 

dos ataques são heterogéneos. Em primeiro lugar, os ataques começaram por privilegiar 

instituições do Estado – particularmente repartições administrativas, comandos da polícia e 

escolas, prolongando-se em episódios de sequestro e assassinato de professores e directores de 

estabelecimentos de ensino públicos (Achá, 26.03.2019). 

 

Num segundo momento, as incursões generalizaram-se por povoações, quintas e veículos em 

movimento nas estradas, incendiando-se casas e assassinando-se populações. As evidências 

permitem constatar que as aldeias são atacadas indiscriminadamente, independentemente das 

https://zitamar.com/aswj-attack-locations/
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crenças religiosas dos habitantes, assistindo-se à decapitação e assassinato de cristãos e 

muçulmanos.  

 

Em terceiro lugar, numa situação onde grande parte das populações abandonou campos agrícolas 

para refúgio nos centros urbanos, diminuindo desta forma a produção de culturas alimentares, 

constata-se que as incursões se estenderam para zonas produtivas ou para locais de 

armazenamento de produtos. A título de exemplo, no distrito de Palma, as zonas mais produtivas 

do distrito de Pundanhare, que garantem uma importante parte do abastecimento alimentar do 

distrito (SDAE, 2019), vêm-se transformando num alvo privilegiado de ataque por parte de 

indivíduos, também eles carentes de produtos alimentares. Após o ciclone Kenneth, os alvos 

direccionaram-se para as áreas beneficiadas de apoio humanitário. Peças jornalísticas (Omar, 

06.05.2019) revelam que, após atearem fogo às tendas que albergavam as populações refugiadas, 

o foco dos insurgentes “famintos” orientava-se para os “produtos alimentares doados pelas 

organizações humanitárias e o governo” (Omar, 06.05.2019). O assassinato de populações é 

acompanhado pelo saque de valores económicos e bens alimentares, de forma que possam depois 

sustentar as actividades dos insurgentes1. As vilas sedes apresentam-se guardadas pelas Forças de 

Defesa e de Segurança e não são atacadas, ao contrário das aldeias mais distantes (GS, 

04.12.2018). 

 

Finalmente, dezasseis meses após os primeiros ataques, o poder económico internacional passou 

também a constituir um alvo dos insurgentes. Em Fevereiro de 2019 registaram-se dois ataques a 

caravanas da empresa Anadarko ou de empresas sub-contratadas, ao longo da estrada de 

Mocímboa da Praia para Afungi, tendo culminado em um morto e seis feridos (Redacção, 

24.02.2019). A partir de então, a empresa multinacional deu instruções para que as deslocações 

dos seus colaboradores sejam realizadas por via aérea.  

 

De acordo com as populações entrevistadas no terreno, constata-se que as pessoas atacadas são 

culturalmente heterogéneas, não se distinguindo origem etnolinguística ou crença religiosa. 

 

c) Estratégias de ataque 

 

De acordo com as fontes no terreno, as estratégias de ataque são também variáveis, registando-se 

diferentes situações: 

 

- Período variável dos ataques: de acordo com as testemunhas no terreno e fontes jornalísticas 

(Omar, 06.12.2018), os primeiros ataques às povoações eram inicialmente realizados ao anoitecer 

ou durante a noite, com o tempo, passaram a ser realizados a meio da manhã e ao fim da tarde; 

 

- Emboscada a viaturas: testemunhas oculares referiram que os insurgentes utilizam, por vezes, 

viaturas semi-colectivas de passageiros, solicitando paragem em locais planeados, onde 

insurgentes estão preparados para realização de ataques; 

 

- Utilização de alto-falantes: com vista a atrair a população para realização de encontro, 

atacando-a depois brutalmente, como referido no povoado de Bangala 2, distrito de Macomia, em 

Março de 2019. 

 

                                                           
1 Um funcionário dos serviços distritais de educação revelou que um jovem levantou suspeitas na vila de 

Palma por ter adquirido crédito telefónico no valor de 20.000 meticais, alegadamente com o objectivo de 

revenda, mas que depois se recusou a revender quando solicitado. Encaminhado para o Comando da Polícia 

o jovem confessou que o crédito se destinava a insurgentes residentes no mato. Este episódio demonstra 

que os atacantes dispõem de valores monetários, oriundos (também) do saque às populações, para sustentar 

as suas actividades. 
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d) Identidade dos insurgentes e motivações dos ataques 

 

Uma questão que se coloca prende-se com a identidade dos insurgentes e respectivas motivações, 

uma vez que não são conhecidas declarações públicas reivindicando os ataques. Os discursos 

iniciais referiam que parte dos insurgentes era oriunda da República da Tanzânia e da costa 

oriental africana, eventualmente repelidos do país vizinho. De acordo com a Reuters (21.10.2018), 

os atacantes assassinaram vários polícias e funcionários administrativos na província de Pwani, 

na Tanzânia, tendo alguns sido mortos, presos e outros fugiram. Os que escaparam atravessaram 

a fronteira para Moçambique, com o objectivo de estabelecer uma base em Cabo Delgado. Outras 

análises enfocam o papel de jovens moçambicanos que estudaram teologia na Somália e Arábia 

Saudita e que, regressados a Moçambique, trouxeram concepções radicais do islão e não 

encontraram enquadramento nas mesquitas locais.  

 

A realidade é que, um ano após os ataques, centenas de indivíduos foram detidos por suspeita de 

envolvimento, dos quais resultaram 189 pessoas acusadas, das quais 139 moçambicanos e 50 

tanzanianos (Redacção, 02.10.2018). No processo de acusação consta que membros deste grupo 

foram recrutados em mesquitas locais por cidadãos tanzanianos, que lhes prometeram elevadas 

somas em dinheiro se conseguissem incitar cidadãos em Cabo Delgado a desobedecerem às 

instituições Estatais moçambicanas. As acusações incluem assassinato, uso de armas proibidas, 

pertença a associação criminosa e instigação de desobediência colectiva contra a ordem pública. 

Outros indivíduos foram acusados de instigação ou financiamento da violência, entre os quais um 

cidadão sul-africano, dois cidadãos ugandeses e diversos jornalistas. O facto de as evidências 

apresentadas nos processos de acusação serem, muitas vezes, contraditórias e pouco credíveis, 

sugere, não só a dificuldade de investigação das forças policiais, mas também a respectiva pressão 

para apresentação de resultados, com vista a amainar as críticas à sua inoperância. Entretanto, o 

Comandante-Geral da Polícia da República de Moçambique anunciou uma nova conclusão sobre 

a génese e objectivos dos grupos armados, anunciando que o grupo é financiado por chefes de 

garimpeiros ilegais, expulsos em Abril de 2017 de Namanhubir, numa operação protagonizada 

pelas Forças de Defesa e Segurança. O grupo estaria envolvido no tráfego de pedras preciosas 

para o exterior, sendo que, por vingança, recorreu aos rendimentos acumulados para 

financiamento de jovens insurgentes, transferindo os valores através de sistema mpesa (Redacção 

27.05.2019: 1-2). Apesar do crescimento da lista de apreensões de indivíduos suspeitos de 

liderança dos ataques na província de Cabo Delgado, a realidade é que os ataques continuam. 

 

A inexistência de dados fidedignos acerca dos atacantes (grupo etnolinguístico, religião 

dominante, faixa etária, nível de escolaridade, actividades económicas, níveis de rendimento, 

trajectória de vida, etc.) dificulta a realização de uma caracterização socioeconómica deste grupo, 

até porque a identidade dos atacantes e respectivas motivações não são reivindicadas. 

 

De qualquer das formas, a partir de entrevistas informais realizadas no terreno, é frequentemente 

repetida a versão, segundo a qual, os verdadeiros Al-Shababs já foram mortos pelas forças 

governamentais. Segundo estas vozes, os actuais insurgentes atacam as populações devido à fome 

e falta de oportunidades (no sentido lato), assassinando as pessoas indiscriminadamente, sem 

distinção de crenças religiosas ou de grupos etnolinguísticos. 

 

As fontes jornalísticas (Abido, 21.12.2018) revelam que muitos dos insurgentes capturados pelas 

autoridades ou mortos nos confrontos em Mocímboa da Praia “traziam nos seus bolsos avultadas 

somas em dinheiro”; mas a origem dos valores não é clara, existindo especulações que o valor é 

oriundo da venda de bens pessoais, de roubos ou de financiamento por parte de cabecilhas. A 

realidade é que um dos actos perpetuados pelos insurgentes quando atacam aldeias consiste em 

saquear valores monetários e outros bens (Abibo, 04.12.2018), demonstrativo de que o grupo está 

necessitado de dinheiro e bens alimentares. Neste cenário ganha consistência a hipótese, segundo 
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a qual, (grande parte) dos ataques armados transformaram-se, também, em acções de banditismo, 

motivadas por carências materiais. 

 

e) Reacções das populações 

 

As reacções das populações são de medo e de incerteza, gerando-se movimentos de refugiados 

envolvendo milhares de indivíduos. No planalto de Mueda, sobretudo no distrito de Nangade, 

diversos indivíduos entrevistados referem a existência de milícias populares que foram ao encalço 

dos insurgentes, assim como de actos de vingança da população, que decapitou vários insurgentes, 

expondo os membros decapitados às respectivas famílias, posteriormente expulsas do local. Após 

um ataque na zona leste de Nangade, as estruturas locais solicitaram armas ao Comando da Polícia 

local, que foram distribuídas pelos líderes do povoado e posteriormente usadas na defesa contra 

os ataques. Os relatos falam também de práticas de magia negra, com o objectivo de impedir a 

penetração de insurgentes. 
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PARTE 3. CONSEQUÊNCIA SOCIO-ECONÓMICAS DOS ATAQUESNO NORTE DE 

CABO DELGADO 

 

Nas duas partes anteriores procurou-se compreender a escalada de violência no distrito de Cabo 

Delgado como um fenómeno regional, resultante da persistência de fenómenos de pobreza no seio 

de grupos etnolinguísticos específicos e historicamente desfavorecidos, assim como do aumento 

das desigualdades sociais. Este quadro torna diversos sectores sociais das zonas costeiras da 

África Oriental receptivos à penetração de interpretações radicais e violentas. Ao longo desta 

parte pretende-se analisar as consequências socioeconómicas dos ataques no Norte de Cabo 

Delgado sobre as populações locais.    

 

Desde o início dos ataques armados no Norte de Cabo Delgado foram perceptíveis as seguintes 

consequências: 

 

a) Abandono de aldeias e migrações forçadas: uma parte significativa dos povoados no distrito 

de Palma foi literalmente abandonada. O Grupo de Reflexão Interdiocesana (GRI) encontra-se 

em processo de sintetização da informação de aldeias abandonadas, casas queimadas e indivíduos 

assassinados neste distrito, tendo iniciado o processo na zona Oeste do distrito, de maior 

concentração de cristãos. Até Abril de 2019, o grupo havia registado 11 aldeias abandonadas, 

com um total de 396 casas queimadas e 30 indivíduos mortos (ver tabela 1). 

 

Tabela 1: Dados provisórios sobre aldeias abandonadas, casas queimadas e pessoas mortas, 

na zona Oeste do distrito de Palma. 

Aldeias 
Grupos etnolinguístico 

predominantes 

Nº de casas 

queimadas 

Nº de pessoas 

mortas 

Mpeme Makonde e Mácue 36 3 

Macanga Makonde e Mácue 57 5 

Nalyendele Makonde e Mácue 85 0 

Ntonha Makonde e Mácue 0 1 

Quissungule Mwanis 54 2 

Nandimba Makonde e Mácue 0 0 

Malamba Makonde e Mácue 107 4 

Ntukwe Makonde e Mácue 0 0 

Chicuedo Makonde e Mácue 13 4 

Pundanhar 

sede 
Makonde e Mácue 14 9 

Chidololo Makonde e Mácue 30 2 

TOTAL  396 30 

Fonte: GRI 

 

A frequência dos ataques a aldeias, a destruição de dezenas de habitações e a decapitação de 

habitantes despoletou um sentimento de pânico entre as populações, traduzindo-se num 

movimento de refugiados e abandono de aldeias inteiras. Em alguns povoados do distrito de 

Palma, as populações deixaram tudo que tinham, incluindo produtos agrícolas nas machambas 

(da campanha 2018/19) e bens pessoais nas suas residências. O Governo local nega a existência 

de refugiados e procura impedir a constituição de centros de acolhimento, por via do apelo ao 

regresso aos locais de origem. Nesta situação, resta às populações a procura de refúgio junto de 

familiares residentes nas sedes dos postos administrativos (nomeadamente em Pundanhar, 

Quionga e Vila de Palma) ou nas sedes dos distritos (Palma, Mocímboa da Praia, Macomia, Ibo 

e Quissanga). 
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Até Abril de 2019 nenhum centro de refugiados havia sido formalmente constituído, envolvendo 

o Governo ou organizações das Nações Unidas. Portanto, o fluxo populacional foi absorvido pelas 

próprias famílias residentes nos locais de destino. A partir da observação realizada no bairro 

Quelimane, situado na vila de Palma, confirmou-se em entrevistas a membros do Governo, da 

Igreja e responsáveis por processos de distribuição e assistência alimentar, que existem agregados 

familiares compostos por 15 a 20 elementos que, anteriormente, eram compostos por apenas 4 a 

5 indivíduos. 

 

Em Julho de 2018, o World Food Programme (WFP, 2008: 3) estimava a existência de pelo menos 

20.000 pessoas deslocadas pelas hostilidades (10.000 em Mocímboa da Praia, 5.700 em Palma e, 

pelo menos, 4.500 em Nangade, Macomia e Quissanga), em período de colheitas, agravando a 

taxa de desnutrição crónica na província, que já era a mais elevada do país, tornado a situação 

ainda mais preocupante. 

 

b) Diminuição da produção alimentar: A partida de populações rurais e o abandono de 

inúmeras aldeias traduziu-se na diminuição das culturas alimentares. Neste cenário, os Serviços 

Distritais de Actividades Económicas planificaram, para a primeira época da campanha agrícola 

de 2019, uma produção significativamente inferior relativamente a 2018, com um decréscimo de 

56% da tonelagem de cereais, de 70% das leguminosas e de 70% de raízes e tubérculos (ver tabela 

2). Este fenómeno é particularmente evidente no posto administrativo de Pundanhar, considerado 

localmente como “celeiro” do distrito, que se tornou num alvo recorrente de ataques. 

 

Tabela 2. Produção de culturas alimentares, em toneladas. 

Culturas 

Produção 

planificada (ton) 
 

Produção 

real (ton) 

Produção 

planificada 

(ton) 
Variação 

(%) 

2018  2018 2019 

Cereais 34.437     40.127               15.243 -56 

Milho 18.221 19.356 6.372 -65 

Arroz 10.005 15.449 7.586 -24 

Mapira 6.211 5.322 1.285 -79 

Leguminosas 10.512 10.390 3.142 -70 

F. Nhemba 4.131 4.832 1.841 -55 

F. Jugo 3.814 3.437 1.015 -73 

Amendoim 2.567 2.121 286 -89 

Raízes e Tubérculos 149.953 197.503 44.986 -70 

Mandioca 144.743 192.491 42.839 -70 

Batata-doce 5.210 5.012 2.142 -59 

Hortícolas 1.647 1.767 1.170 -1 

TOTAL 198.196 251.554 64.536 -67 
 

Fonte: SDAE (2019). 

 

c) Aumento dos preços e insegurança alimentar: A diminuição da produção agrícola reduziu 

substancialmente a disponibilidade de alimentos no distrito de Palma, traduzindo-se inclusive no 

aumento dos preços. De acordo com as fontes entrevistadas em Palma, um cesto de mandioca, 

que em 2018 custava entre 70 a 100 meticais, custa actualmente 200 meticais, ou seja um aumento 

de 135%. Da mesma forma, um saco de 20kg de farinha de milho, que em 2018 se adquiria a um 

preço compreendido entre 450 e 500 meticais, nos dias actuais atinge 800 meticais, significando 

um aumento de 68% (ver quadro 3).  



21 

 

 

Quadro 3: Estimativa da variação dos preços alimentares na vila de Palma 

Produto alimentar Preço em 2017 
Preço actual 

(Março / 2019) 
Variação percentual * 

1 cesto de mandioca 70/100 meticais 200 meticais +135% 

20kg de farinha de 

milho 
450/500 meticais 800 meticais +68% 

1 kg de feijão 

manteiga 
35/40 meticais 50/60 meticais +46% 

10 kg de arroz 420 meticais 560/600 meticais +38% 

 

(*) A variação percentual foi calculada com base no preço médio em 2017. 

 

O aumento dos preços alimentares é agravado pelo súbito crescimento dos agregados familiares 

e das consequentes necessidades de consumo. Em conversas informais com alguns residentes da 

vila de Palma foi possível perceber que as populações vivem num ambiente de preocupação. 

Apesar de o Governo negar a existência de refugiados, a realidade é que, logo em início de 2018, 

as Administrações dos distritos de Palma e de Mocímboa da Praia apresentaram solicitações 

formais de assistência ao World Food Programme (WFP: 07.07.2018: 3), que passou a operar no 

eixo Mocímboa da Praia - Palma, em zonas de concentração de populações deslocadas. A partir 

de observações no terreno foi possível constatar que a distribuição alimentar enfrenta problemas 

de falta de meios de transporte de alimentos para assistência aos deslocados, agravando a situação 

das famílias. 

 

d) Perturbação do sistema de ensino: De acordo com os dados preliminares dos Serviços 

Distritais de Educação, Juventude e Tecnologia de Palma, no ano lectivo de 2019, cerca de 18 

escolas do 1º e 2º graus não foram abertas, em virtude dos ataques que se vêm registando no 

distrito. O encerramento das escolas afectou 1.512 alunos e 38 professores. Nas aldeias de Miando 

e Malamba foram destruídas quatro salas de aulas (SDEJT, 2019: 4-5). Em entrevistas a 

professores, apurou-se que a não abertura de escolas (inclusivamente por receio dos próprios 

professores de se deslocarem para povoados mais distantes das sedes dos postos administrativos) 

constitui um fenómeno verificado noutros distritos, em particular em Mocímboa da Praia. As 

movimentações de populações refugiadas para as sedes dos postos administrativos traduziram-se 

numa elevada concentração de estudantes matriculados nestas escolas. De acordo com um 

funcionário da SDEJT, nas escolas primárias de Palma Sede e em Pundanhar existem turmas com 

mais de 150 estudantes. A mesma pressão verifica-se sobre outros serviços públicos, entre os 

quais unidades sanitárias. 

 

e) Dificuldade de circulação e isolamento das populações: Em virtude da insegurança, os 

transportadores de passageiros já não operam para o posto administrativo de Pundanhar, 

dificultando a mobilidade de pessoas e mercadorias e conduzindo ao isolamento de muitos 

indivíduos. A insegurança nas estradas conduziu, também, a um aumento do preço dos transportes 

e a uma variação das tarifas em função da viatura: as viaturas de caixa aberta continuam a cobrar 

o valor de 150 meticais no troço Palma – Mocímboa da Praia, mas as carrinhas mini bus 

aumentaram o preço para 200 meticais, traduzindo o risco de ataque existente. 

 

f) Comprometimento do processo de recenseamento: O processo de recenseamento eleitoral 

esteve condicionado no Norte de Cabo Delgado. Cerca de um mês após a data prevista de início, 

o recenseamento ainda não havia arrancado nos distritos de Mocímboa da praia (nas localidades 

de Metabate e Megule), Macomia e Palma (Uatanle, 25.04.2019), tendo o Governo montado 
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postos de recenseamento, sob vigilância das forças de defesa e de segurança, em algumas zonas 

estratégicas, com vista a permitir o recenseamento das famílias que abandonaram as suas zonas 

de residência. 

 

g) Musculação das forças de defesa e de segurança e receio das populações: O Norte de Cabo 

Delgado apresenta-se bastante militarizado. Em Palma, Mocímboa da Praia, e Macomia 

(particularmente Mucojo) e em pequenas povoações nestes distritos constata-se a presença de um 

importante aparato militar. Ao longo das estradas são observáveis pequenos aquartelamentos de 

elementos das forças armadas de defesa de Moçambique. O aumento da insegurança fez-se sentir 

também pela actuação das forças de defesa e de segurança. Organizações nacionais e 

internacionais de defesa dos direitos humanos têm manifestado preocupação com a violação dos 

direitos humanos por parte das Forças de Defesa e Segurança na sua resposta aos ataques que têm 

vindo a ser protagonizados por grupos armados. Em finais de 2017, o jornal O País (cf. Hanlon, 

08.01.2018) referia que as forças de segurança efectuaram um raid de helicóptero e 

bombardeamentos a partir de navios de guerra sobre a aldeia de Mitumbate, no distrito de 

Mocímboa da Praia, onde alegadamente terão morrido 50 pessoas, incluindo mulheres e crianças. 

O jornal noticiava um número significativo de feridos que deu entrada no hospital rural de 

Mocímboa da Praia. Em finais de 2018, um comunicado de imprensa do Human Rights Watch 

(HRW, 04.12.2018) dava conta de detenções arbitrárias, maus tratos e execuções sumárias de 

dezenas de indivíduos suspeitos de pertencerem a grupos armados. O Governo vem rejeitando 

acusações de abusos de Direitos Humanos em Cabo Delgado por parte das forças de defesa e de 

segurança (Lusa, 03.03.2019), alegando a inexistência de provas. A realidade é que jornalistas 

foram detidos no exercício das suas funções, encarcerados durante meses sem culpa formada, 

inclusivamente em quartéis militares. Constata-se uma grande desconfiança em relação a 

investigadores e um permanente alerta em torno do respectivo trabalho, por parte dos próprios 

militares. Por outro lado, os 189 indivíduos que foram acusados estão a ser julgados à porta 

fechada, alegando-se razões de segurança com vista a contrariar o disposto no n.º2 do artigo 65º 

da Constituição da República de Moçambique, onde se define que “as audiências de julgamento 

em processo criminal são públicas, salvo quando a salvaguarda da intimidade pessoal, familiar, 

social ou da moral, ou ponderosas razões de segurança da audiência ou de ordem pública 

aconselharem a exclusão ou restrição de publicidade”. A Carta de Moçambique (Abido, 

21.12.2018) relata diversos episódios no distrito de Macomia onde certos elementos da autoridade 

ameaçam agentes económicos locais (na sua maioria do grupo islâmico sunita) acusando-os de 

pertencerem ao grupo de insurgentes e de beneficiarem de financiamento. Com receio de 

represálias, os visados acabam por desembolsar avultadas somas. A Carta de Moçambique (GS, 

04.12.2018) descreve um cenário social em Palma onde não é seguro andar à noite, com patrulhas 

rotineiras de militares que extorquem dinheiro ou bens aos cidadãos e complicam a sua circulação, 

conforme os relatos de populares no terreno, por vezes confirmados com observação. Circulam 

histórias de apropriação de bens de camponeses e de agressões físicas em caso de recusa. A 

realidade é que, destacados para locais isolados e de acesso condicionado, os militares tendem a 

sofrer dos mesmos problemas de abastecimento logístico, pelo que procuram suprir as suas 

necessidades junto das populações locais.  

 

Outras fontes revelam a contratação, por parte das multinacionais, de forças de segurança, com 

capacidade de reconhecimento, informação e combate, com vista a garantir os interesses 

empresariais. 
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PARTE 4. COMO LIDAR COM O FENÓMENO DE VIOLÊNCIA NO NORTE DE CABO 

DELGADO? - REFLEXÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 

Ao longo das partes anteriores procurou-se contextualizar a emergência da violência no Norte de 

Cabo Delgado, a partir, não só dos cenários de pobreza, de desigualdade e de frustração das 

expectativas das populações, mas também de fenómenos regionais de expansão do radicalismo 

islâmico, sobretudo junto de populações estigmatizadas do litoral. Posteriormente, procurou-se 

apresentar algumas consequências socioeconómicas dos ataques no Norte de Cabo Delgado. 

Nesta última parte pretende-se, não só apresentar um conjunto de reflexões finais sobre o 

fenómeno em análise, mas também fornecer pistas e sugestões para uma solução sustentada deste 

problema. 

 

4.1. Causas multifacetadas da violência no norte de Cabo Delgado 

 

A emergência de fenómenos de extremismo islâmico constitui um processo complexo e 

multifacetado, sendo que, para sua compreensão, importa considerar um conjunto de aspectos: 

 

1) A grande euforia proporcionada pela descoberta de recursos naturais em áreas marcadas 

pela pobreza precipitou movimentos populacionais de milhares de jovens para áreas de 

concentração destes recursos. A exploração de madeira, marfim e pedras preciosas acontece num 

ambiente de far west, marcado pela fragilidade do Estado na fiscalização do fenómeno e no 

oportunismo generalizado, envolvendo os próprios agentes da administração pública. A 

permeabilidade das fronteiras e inoperância aduaneira potencia a constituição de circuitos 

internacionais envolvendo o tráfico de recursos para a Tanzânia e sudeste asiático.  

 

2) A fiscalização repressiva da exploração de recursos naturais e ruptura de fontes de 

rendimento, nomeadamente nas minas em Montepuez, afectou milhares de jovens oriundos de 

toda a província e de fora do país, assim como proeminentes homens de negócio que se 

consolidaram na região, alimentando sentimentos de antagonismo para com o Estado. 

 

3) O aumento de investimentos e a precipitação de movimentos migratórios gerou uma forte 

pressão sobre terrenos e produtos alimentares, responsáveis pela inflação e aumento de 

desigualdades. Em contextos marcados pelo analfabetismo, pela ausência de instituições de 

ensino e de formação profissional, as melhores oportunidades de emprego e de investimento 

foram aproveitadas por indivíduos oriundos de fora dos distritos envolvidos, gerando-se a ideia 

que os beneficiários são provenientes do Sul ou do estrangeiro. O atraso dos investimentos foi 

aumentando a ansiedade das populações. Uma vez que a produção de gás na região não deverá 

acontecer antes de 2022 (sendo o início das receitas governamentais em anos posteriores), o atraso 

nas receitas governamentais comprometerá a concretização atempada de investimentos em infra-

estruturas sociais na região. Neste cenário torna-se expectável um prolongamento da tensão 

social. 

 

4) Ao longo das últimas décadas assistiu-se a uma reconfiguração das relações de poder na 

província. O período pós-independência traduziu-se na emergência socioeconómica de 

determinados grupos etnolinguísticos. De povo fugido da escravatura e confinado ao planalto de 

Mueda, a partir de 1975 o grupo etnolinguístico maconde (maioritariamente cristão) passou a ser 

representado como um grupo privilegiado. Inversamente, os povos do litoral Norte da província 

(onde se concentram as grandes reservas de gás), maioritariamente islâmicos, conheceram 

processos de estigmatização, localmente associados ao analfabetismo ou a práticas como o 

fecalismo a céu aberto. Esta dicotomia reflecte-se numa tensão social, particularmente visível nos 

períodos eleitorais, durante os quais uma parte significativa das populações do litoral se envolveu 

no apoio à Renamo, registando-se episódios de violência. 
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5) O fenómeno de insurgência armada que se verifica no Norte de Cabo Delgado assume 

características regionais. Não obstante a longa tradição de convivência sem violência entre 

religiões, ao longo da costa oriental africana vem-se assistindo à penetração e alastramento de 

sentimentos radicais islâmicos em territórios marcados pela pobreza. Na Somália e no Quénia, 

posteriormente na Tanzânia, e, mais recentemente, em Moçambique, grupos radicais islâmicos 

foram-se formando em regiões historicamente discriminadas, perante a inércia do Estado, 

inclusive dos serviços de investigação e de segurança. As acções violentas foram-se sucedendo, 

impunes perante o sistema policial e judiciário. Seguiram-se prisões arbitrárias e formas 

repressivas de eliminação dos suspeitos, frequentemente de forma extra-judicial. No Norte de 

Cabo Delgado, perante a dificuldade de derrotar um inimigo “invisível”, cria-se um Estado 

Militar, com repressão sobre civis (nomeadamente empresários islâmicos, populações rurais em 

zonas atacadas e jornalistas) violando um conjunto de direitos fundamentais e aumentando o 

sentimento de insegurança das populações. Com o prolongamento do conflito torna-se cada vez 

mais notória a incapacidade do Estado dar uma resposta militar efectiva. A fragilidade das forças 

de segurança é perceptível, pelo número de carros blindados avariados em Mocímboa da Praia, 

assim como o recorrente recurso a veículos civis (nomeadamente transportadores semi-colectivos 

de passageiros) para circulação de militares. Os locais guarnecidos pelo exército não deixam de 

ser atacados pelos insurgentes. 

 

6) As análises existentes sustentam que a violência protagonizada por forças de segurança 

nos vários países da África Oriental foi alimentando ressentimentos em sectores 

populacionais responsáveis, não só pelo alargamento de bases sociais de apoio a movimentos 

insurgentes, mas também pela fuga de radicais para os países vizinhos, alastrando o movimento 

sucessivamente para Sul.  

 

7) Em Moçambique, ainda que o conflito permaneça circunscrito ao litoral Norte de Cabo 

Delgado, a realidade é que a acção dos insurgentes se expandiu ao longo de um raio superior a 

200 km. Se inicialmente os ataques assumiram uma forte componente anti-Estado laico, hoje 

existem evidências de transformação em fenómenos de banditismo, em busca de alimentos, bens 

de consumo e vinganças. O prolongamento e agravamento deste fenómeno, não obstante a prisão 

de centenas de suspeitos por parte das forças de segurança, sugere a consolidação de bases sociais 

de apoio, onde os insurgentes são encobertos pelas respectivas famílias. Comparativamente com 

as zonas mais afastadas da costa (por exemplo, em Nangade, de maioria maconde e cristã), no 

litoral não se constata um envolvimento claro da população na identificação e eliminação dos 

insurgentes, em colaboração com as autoridades de segurança. 

 

8) Realizando uma analogia com o fenómeno explicativo do fogo (figura 1), poder-se-ia concluir 

que, estes movimentos radicais violentos, de dimensão regional, funcionam como a ignição num 

ambiente marcado pela pobreza e socialmente inflamável, alimentado, por sua vez, por 

(históricas) desigualdades sociais e expectativas frustradas. Fenómenos de pobreza, de 

desigualdade e de frustração de expectativas sociais constituem uma realidade comum em muitas 

zonas do país (nomeadamente nas grandes cidades onde se concentra o desemprego jovem, mas 

também em zonas de penetração de indústria extractiva). Estes espaços sociais tornam-se 

socialmente inflamáveis e as evidências (tumultos urbanos registados em 2008 e 2010) 

demonstram que o surgimento de motins só necessita de uma ignição (como o aumento súbito de 

preços de serviços de transporte ou de bens alimentares). A forte presença de forças de segurança 

nestes locais durante esses processos de ignição demonstra a consciência do Estado relativamente 

à forte tensão social e risco de insurgência da população. 
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Figura 1: Triângulo explicativo do conflito no Norte de Cabo Delgado 

 
 

9) O conflito armado está a ter um forte impacto sobre a desestruturação da economia do distrito, 

ao nível da interrupção de actividades económicas, geração de situações de insegurança alimentar 

e problematizando a gestão de serviços públicos, particularmente ao nível da educação, da saúde 

ou do recenseamento eleitoral. 

 

4.2. Como inverter o ciclo da violência?  

 

Algumas sugestões: 

 

A inversão do fenómeno de violência no Norte de Cabo Delgado implicará um conjunto de acções 

concertadas, que poderão passar pelas seguintes medidas: 

 

- Aprofundamento da pesquisa multidisciplinar sobre o assunto. Torna-se fundamental 

compreender os factores externos e internos que alimentam este fenómeno, procurando 

compreender melhor, não só as motivações, como os níveis de penetração de ideologias 

extremistas. Importa, por isso, promover análises que confiram ênfase às dimensões históricas, 

relacionadas com fenómenos de pobreza, desigualdades e rupturas nas estruturas de poder locais, 

mas também à dimensão regional destes fenómenos, atendendo à volatilidade das fronteiras, 

demasiado artificiais e incoerentes com as realidades etnolinguísticas locais. 

 

- A partir da compreensão socio-histórica dos sentimentos de marginalização de populações 

costeiras, importa promover políticas de inclusão social. A interrupção sustentada de fenómenos 

de insurgência armada não pode passar simplesmente pelo combate à ignição (neste caso a 

movimentos de extremismo identitário e violentos), mas pela eliminação de todo o ‘combustível’ 

concentrado na região (cenários de exclusão social) e respectivo ‘oxigénio’ (promovendo a 

satisfação de legítimas expectativas sociais e diminuindo desigualdades). Tais políticas poderiam 

passar por: i) reforço da assistência humanitária junto das populações afectadas pelo conflito, 

hospedadas e hospedeiras; ii) acompanhado de investimento sério na formação técnico-

profissional, iii) assim como em unidades sanitárias e reforço de instituições de saúde já 

existentes; iv) apoio a actividades económicas locais (agricultura, pecuária, serviços de transporte, 

de mecânica, construção, etc.) procurando, desta forma, melhorar os níveis de emprego; v) 
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esclarecimento e consolidação dos direitos de uso e aproveitamento da terra, protegendo as 

populações contra a expropriação por parte do governo ou de grandes empresas; vi) criação de 

mecanismos de incremento da participação política das populações locais, através da promoção 

de assembleias e de fóruns locais de discussão pública de problemas comunitários. Estas políticas 

de inclusão socio-política de populações historicamente estigmatizadas poderão gerar 

sentimentos de confiança e contribuir para a diminuição de tensões socio-religiosas. 

 

- Enfatização das tradições locais de tolerância. As modernas narrativas radicais islâmicas, de 

apelo à violência e à desobediência face às autoridades, contrastam com a longa história de 

tolerância religiosa existente na região, pelo que esse percurso deve ser enfatizado, quer por 

líderes políticos (dos vários partidos), quer por líderes religiosos (cristãos e islâmicos), quer por 

outras organizações da sociedade civil. Neste sentido, importa encetar esforços com vista à 

promoção do diálogo entre religiões, salientando os benefícios para todos os envolvidos. 

 

- Promover a realização de fóruns envolvendo instituições governamentais e não-

governamentais (com a participação de organizações religiosas), com vista a analisar queixas e 

reflectir sobre soluções conjuntas, e prevenir a escalada de conflitos. 

- Procura de soluções regionais: Um problema que assume uma dimensão regional só poderá 

ser enfrentado através de alianças regionais e de forma holística, envolvendo não só os governos 

dos vários países (melhorando as redes de relacionamento e de troca de informação entre serviços 

de segurança, mas também de justiça), como as próprias organizações da sociedade civil 

(organizações de pesquisa transnacionais, redes de organizações religiosas, culturais, órgãos 

jornalísticos de investigação, entre outras). Ao nível da pesquisa, do debate, da conjugação de 

esforços de investigação criminal, defesa e segurança, no ‘patrulhamento de fronteiras é 

fundamental a constituição de parcerias regionais para partilha de meios e de informação. 

 

- Fiscalização do financiamento de organizações religiosas e de processos de branqueamento 

de capitais. Os Governos da região devem adoptar formas transparentes e coerentes de 

regulamentação dos processos de financiamento externo, oriundo de instituições islâmicas 

conservadoras. Importa a criação de mecanismos que impeçam o financiamento de campanhas 

eleitorais por parte de grupos económicos associados a actividades ilícitas ou a branqueamento 

de capitais. 

 

- Reforço institucional de organizações relacionadas com a investigação criminal e a justiça, 

evitando-se a criminalização infundada e arbitrária de grupos islâmicos. As autoridades devem-

se concentrar na recolha de provas e desenvolvimento de capacidades de instrução criminal, de 

forma transparente e credível, com vista a constituir evidências fortes para apresentação em 

julgamento. A capacitação institucional poderá passar pela formação policial, de forças de 

segurança e de outros actores estatais, com vista a cumprirem as suas funções de acordo com 

padrões internacionais de direitos humanos em contextos de conflito. Esta formação pode ser 

realizada em parceria com organizações independentes, incluindo representantes das religiões, e 

debruçar-se, inclusivamente, sobre os abusos provocados por empresas de mineração 

multinacionais. Importa abandonar medidas extrajudiciais violentas conduzidas pela polícia e 

forças de segurança, assim como apurar essas queixas e promover inquéritos, divulgados no final 

de forma transparente, com vista a restabelecer a confiança no Governo. Desta forma evitam-se 

sentimentos de perseguição e de vitimização, que possam constituir bases sociais de apoio a 

movimentos violentos.  

 

- Finalmente, importa repensar a estratégia de aposta numa única solução: a militar. A 

continuidade da intervenção repressiva das forças de segurança conduzirá, muito provavelmente, 

a uma maior radicalização e tensão, com risco de manutenção e agravamento da violência. A 
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criação de amnistias e incentivos para a rendição de insurgentes (através de programas de 

formação e requalificação socio-profissional) pode também constituir uma medida aliciante. 
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Maio de 2019 

73 
Titulação e subaproveitamento da terra em Moçambique:  

Algumas causas e implicações 
Nelson Capaina Abril de 2019 

72 
Os mercados de terras rurais no corredor da Beira: tipos, dinâmicas e 

conflitos. 

Uacitissa Mandamule e Tomás 

Manhicane 
Março de 2019 

71 Evolução dos preços dos bens alimentares 2018 Yara Nova Fevereiro de 2019 

70 
A economia política do Corredor da Beira: Consolidação de um 

enclave ao serviço do Hinterland 
Thomas Selemane Janeiro de 2019 

69 Indicadores de Moçambique, da África subsaariana e do mundo Rabia Aiuba e Yara Nova Dezembro de 2018 

68 
Médios produtores comerciais no Corredor da Beira: Dimensão do 

fenómeno e caracterização social 
João Feijó e Yasser Arafat Dadá Novembro de 2018 

67 
Pólos de crescimento e os efeitos sobre a pequena produção: O 

caso de nacala-porto 
Yasser Arafat Dadá e Yara Nova Outubro de 2018 

66 Os Sistemas Agro-Alimentares no Mundo e em Moçambique Rabia Aiuba Setembro de 2018 

65 
Agro-negócio e camepsinato. Continuidade e descontinuidade De 

Longa Duração. O Caso de Moçambique. 
João Mosca Agosto de 2018 

64 
Determinantes da Indústria Têxtil e de vestuário em Moçambique 

(1960-2014) 
Cerina Mussá e Yasser Dadá Julho de 2018 

63 
Participação das mulheres em projectos de investimento agrário no 

Distrito de Monapo  
Aleia Rachide Agy Junho de 2018 

62 
Chokwé: efeitos locais de políticas Instáveis, erráticas e 

contraditórias 
Márriam Abbas Maio de 2018 

61 Pobreza, diferenciação social e (des) alianças políticas no meio rural João Feijó Abril de 2018 

60 Evolução dos Preços de Bens alimentares e Serviços 2017 Yara Nova Março de 2018 

59 
Estruturas de Mercado e sua influência na formação dos preços dos 

produtos agrícolas ao longo das suas cadeias de valor    
Yara Pedro Nova Fevereiro de 2018 

58 

Avaliação dos impactos dos investimentos das plantações 

florestais da Portucel-Moçambique nas tecnologias agrícolas das 

populações locais nos distritos de Ile e Namarrói, Província da 

Zambézia 

Almeida Sitoe e Sá Nogueira 

Lisboa 
Novembro de 2017 

57 

Desenvolvimento Rural em Moçambique: Discursos e Realidades 

– Um estudo de caso do distrito de Pebane, Província da 

Zambézia 

Nelson Capaina Outubro de 2017 

56 
A Economia política do corredor de Nacala: Consolidação do padrão 

de economia extrovertida em Moçambique 
Thomas Selemane Setembro de 2017 

55 
Segurança Alimentar Auto-suficiecia alimentar: Mito ou 

verdade? 
Máriam Abbas Agosto de 2017 

54 A inflação e a produção agrícola em Moçambique Soraya Fenita e Máriam Abbas Julho de 2017 

53 
Plantações florestais e a instrumentalização do estado em 

Moçambique 
Natacha Bruna Junho de 2017 

52 Sofala: Desenvolvimento e Desigualdades Territoriais Yara Pedro Nova Junho de 2017 

51 
Estratégia de produção camponesa em Moçambique: estudo de 

caso no sul do Save - Chókwe, Guijá e KaMavota 
Yasser Arafat Dadá Maio de 2017 

50 
Género e relações de poder na região sul de Moçambique – uma 

análise sobre a localidade de Mucotuene na província de Gaza 
Aleia Rachide Agy Abril de 2017 

49 
Criando capacidades para o desenvolvimento: o género no acesso 

aos recursos produtivos no meio rural em Moçambique 
Nelson Capaina Março de 2017 

48 
Perfil socio-económico dos pequenos agricultores do sul de 

Moçambique: realidades de Chókwe, Guijá e KaMavota 
Momade Ibraimo Março de 2017 

47 Agricultura, diversificação e Transformação estrutural da economia João Mosca Fevereiro de 2017 

46 
Processos e debates relacionados com DUATs. Estudos de caso em 

Nampula e Zambézia. 
Uacitissa Mandamule Novembro de 2016 
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Nº Título Autor(es) Ano 

45 
Tete e Cateme: entre a implosão do el dorado e a contínua degradação 

das condições de vida dos reassentados 
Thomas Selemane Outubro de 2016 

44 
Investimentos, assimetrias e movimentos de protesto na província 

de Tete 
João Feijó Setembro de 2016 

43 

Motivações migratórias rural-urbanas e perspectivas de regresso ao 

campo – uma análise do desenvolvimento rural em moçambique a 

partir de Maputo 

João Feijó e Aleia Rachide Agy e 

Momade Ibraimo 
Agosto de 2016 

42 
Políticas públicas e desigualdades socias e territoriais em 

Moçambique 
João Mosca e Máriam Abbas Julho de 2016 

41 Metodologia de estudo dos impactos dos megaprojectos João Mosca e Natacha Bruna Junho de 2016 

40 
Cadeias de valor e ambiente de negócios na agricultura em 

Moçambique 
Mota Lopes Maio de 2016 

39 Zambézia: Rica e Empobrecida João Mosca e Yara Nova Abril de 2016 

38 Exploração artesanal de ouro em Manica 
António Júnior, Momade Ibraimo 

e João Mosca 
Março de 2016 

37 Tipologia dos conflitos sobre ocupação da terra em Moçambique Uacitissa Mandamule Fevereiro de 2016 

36 Políticas públicas e agricultura João Mosca e Máriam Abbas Janeiro de 2016 

35 
Pardais da china, jatrofa e tractores de Moçambique: remédios que 

não prestam para o desenvolvimento rural 
Luis Artur Dezembro de 2015 

34 A política monetária e a agricultura em Moçambique Máriam Abbas Novembro de 2015 

33 
A influência do estado de saúde da população na produção agrícola 

em Moçambique 
Luís Artur e Arsénio Jorge Outubro de 2015 

32 
Discursos à volta do regime de propriedade da terra em 

Moçambique 
Uacitissa Mandamule Setembro de 2015 

31 Prosavana: discursos, práticas e realidades  João Mosca e Natacha Bruna Agosto de 2015 

30 
Do modo de vida camponês à pluriactividade impacto do 

assalariamento urbano na economia familiar rural 
João Feijó e Aleia Rachide Julho de 2015 

29 Educação e produção agrícola em Moçambique: o caso do milho Natacha Bruna Junho de 2015 

28 
Legislação sobre os recursos naturais em Moçambique: 

convergências e conflitos na relação com a terra 
Eduardo Chiziane Maio de 2015 

27 Relações Transfronteiriças de Moçambique 
 António Júnior, Yasser Arafat Dadá 

e João Mosca 
Abril de 2015 

26 Macroeconomia e a produção agrícola em Moçambique Máriam Abbas Abril de 2015 

25 
Entre discurso e prática: dinâmicas locais no acesso aos fundos de 

desenvolvimento distrital em Memba 
Nelson Capaina Março de 2015 

24 Agricultura familiar em Moçambique: Ideologias e Políticas João Mosca Fevereiro de 2015 

23 
Transportes públicos rodoviários na cidade de Maputo: entre os TPM 

e os My Love 

Kayola da Barca Vieira,  Yasser 

Arafat Dadá e Margarida Martins 
Dezembro de 2014 

22 
Lei de Terras: Entre a Lei e as Práticas na defesa de Direitos 

sobre a terra 
Eduardo Chiziane Novembro de 2014 

21 
Associações de pequenos produtores do sul de Moçambique: 

constrangimentos e desafios 

 António Júnior, Yasser Arafat Dadá 

e João Mosca 
Outubro de 2014 

20 Influência das taxas de câmbio na agricultura 
João Mosca, Yasser Arafat Dadá e 

Kátia Amreén Pereira 
Setembro de 2014 

19 Competitividade do Algodão Em Moçambique Natacha Bruna Agosto de 2014 

18 

O Impacto da Exploração Florestal no Desenvolvimento das 

Comunidades Locais nas Áreas de Exploração dos Recursos 

Faunísticos na Província de Nampula 

Carlos Manuel Serra, António 

Cuna, Assane Amade e  Félix Goia 
Julho de 2014 

17 Competitividade do subsector do caju em Moçambique Máriam Abbas Junho de 2014 

16 Mercantilização do gado bovino no distrito de Chicualacuala António Manuel Júnior Maio de 2014 

15 
Os efeitos do HIV e SIDA no sector agrário e no bem-estar nas 

províncias de Tete e Niassa 

Luís Artur, Ussene Buleza, Mateus 

Marassiro, Garcia Júnior 
Abril de 2015 

14 Investimento no sector agrário João Mosca e Yasser Arafat Dadá Março de 2014 
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Nº Título Autor(es) Ano 

13 Subsídios à Agricultura 
João Mosca, Kátia Amreén Pereira e  

Yasser Arafat Dadá 
Fevereiro de 2014 

12 

Anatomia Pós-Fukushima dos Estudos sobre o ProSAVANA: 

Focalizando no “Os mitos por trás do ProSavana” de Natalia 

Fingermann 

Sayaka Funada-Classen Dezembro de 2013 

11 Crédito Agrário 

João Mosca, Natacha Bruna, Katia 

Amreén Pereira e Yasser Arafat 

Dadá 

Novembro de 2013 

10 

Shallow roots of local development or branching out for new 

opportunities: how local communities in Mozambique may 

benefit from investments in land and forestry exploitation 

Emelie Blomgren e Jessica 

Lindkvist 
Outubro de 2013 

9 Orçamento do estado para a agricultura 
Américo Izaltino Casamo, João 

Mosca e Yasser Arafat 
Setembro de 2013 

8 
Agricultural Intensification in Mozambique. Opportunities and 

Obstacles—Lessons from Ten Villages 
Peter E. Coughlin, Nicia Givá Julho de 2013 

7 Agro-Negócio em Nampula: casos e expectativas do ProSAVANA Dipac Jaiantilal Junho de 2013 

6 
Estrangeirização da terra, agronegócio e campesinato no Brasil e 

em Moçambique 

Elizabeth Alice Clements e 

Bernardo Mançano Fernandes 
Maio de 2013 

5 Contributo para o estudo dos determinantes da produção agrícola João Mosca e Yasser Arafat Dadá Abril de 2013 

4 Algumas dinâmicas estruturais do sector agrário. 
João Mosca, Vitor Matavel e 

Yasser Arafat Dadá 
Março de 2013 

3 Preços e mercados de produtos agrícolas alimentares. João Mosca e Máriam Abbas Janeiro de 2013 

2 
Balança Comercial Agrícola: Para uma estratégia de substituição 

de importações? 
João Mosca e Natacha Bruna Novembro de 2012 

1 Porque é que a produção alimentar não é prioritária? João Mosca Setembro de 2012 
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Como publicar: 

 Os autores deverão endereçar as propostas de textos para publicação em formato digital 

para o e-mail do OMR (office@omrmz.org) que responderá com um e-mail de aviso de 

recepção da proposta.  

 Não existe por parte do Observatório do Meio Rural qualquer responsabilidade em 

publicar os trabalhos recebidos. 

 Após o envio, os autores proponentes receberão informação por e-mail, num prazo de 90 

dias, sobre a aceitação do trabalho para publicação.  

 O autor tem o direito a 10 exemplares do número do OBSERVADOR RURAL que contiver 

o artigo por ele escrito. 

 

Regras de publicação:  

 Apresentação da proposta de um tema que se enquadre no objecto de trabalho do OMR. 

 Aprovação pelo Conselho Técnico. 

 Submissão a uma revisão redactorial num prazo de sessenta dias, a partir da entrega da 

proposta de artigo pelo autor. 

 Informação aos autores por parte do OMR acerca da decisão da publicação, por e-mail, 

com solicitação de aviso de recepção, num prazo de 90 dias após a apresentação da 

proposta. 

 Caso exista um parecer negativo de um ou mais revisores, o autor tem a oportunidade de 

voltar uma vez mais a propor a edição do texto, desde que introduzidas as alterações e 

observações sugeridas pelo(s) revisore(s). 

 Uma segunda proposta do mesmo texto para edição procede-se nos mesmos moldes e 

prazos.  

 Um segundo parecer negativo tem carácter definitivo. 

 O proponente do texto para publicação não tem acesso aos nomes dos revisores e estes 

receberão os textos para revisão sem indicação dos nomes dos autores. 

 A responsabilidade de publicação é da Direcção do Observatório do Meio Rural sob 

proposta do Conselho Técnico, independentemente dos pareceres dos revisores. 

 O texto não pode ter mais que 40 páginas em letra 11, espaço simples entre linhas, e 3 cm 

em todas as margens da página (cima, baixo lado e esquerdo e direito). 

 A formatação do texto para publicação é da responsabilidade do OMR. 
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O OMR centra as suas acções na 

prossecução dos seguintes objectivos 

específicos: 

 Promover e realizar estudos e pesquisas sobre políticas e outras temáticas relativas ao 

desenvolvimento rural; 

 Divulgar resultados de pesquisas e reflexões; 

 Dar a conhecer à sociedade os resultados dos debates, seja através de comunicados de 

imprensa como pela publicação de textos; 

 Constituir uma base de dados bibliográfica actualizada, em forma digitalizada; 

 Estabelecer relações com instituições nacionais e internacionais de pesquisa para 

intercâmbio de informação e parcerias em trabalhos específicos de investigação sobre 

temáticas agrárias e de desenvolvimento rural em Moçambique; 

 Desenvolver parcerias com instituições de ensino superior para envolvimento de 

estudantes em pesquisas de acordo com os temas de análise e discussão agendados; 

 Criar condições para a edição dos textos apresentados para análise e debate do OMR. 

 

 

 

Patrocinadores: 

 

 

 

Rua Faustino Vanombe, nº 81, 1º Andar 

Maputo – Moçambique 

www.omrmz.org 

 

O OMR é uma Associação da sociedade 

civil que tem por objectivo geral contribuir 

para o desenvolvimento agrário e rural 

numa perspectiva integrada e 

interdisciplinar, através de investigação, 

estudos e debates acerca das políticas e 

outras temáticas agrárias e de 

desenvolvimento rural. 


