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Principais Conclusões  

O que há de novo? Os ataques de militantes e as operações das forças de se-
gurança na província moçambicana de Cabo Delgado já custaram praticamente 
3000 vidas e deslocaram centenas de milhares de pessoas. A insegurança levou 
à suspensão de um gigantesco projeto de gás. O Estado Islâmico (ISIS) reivindi-
ca laços com a insurreição. Os governos do Sul de Africa estão a exercer pressão 
para o envio de tropas.  

Porque aconteceu? Os militantes moçambicanos foram motivados pelo des-
contentamento em relação a um estado que, do seu ponto de vista, pouco fez 
por eles, apesar do desenvolvimento de depósitos minerais e de hidrocarbone-
tos significativos. Tanzanianos e outros estrangeiros juntaram-se, alimentando 
a insurreição. As forças de segurança, historicamente fracas, foram incapazes de 
conter a ofensiva. 

Porque importa? Se não for tratada, a insurreição pode vir a alastrar-se, 
ameaçando a estabilidade nacional enquanto Moçambique está a alcançar um 
acordo de paz com o principal grupo de oposição do país e antes das eleições 
nacionais de 2024. A instabilidade ao longo da costa de Africa Oriental poderia 
piorar e fornecer ao ISIS uma nova frente a explorar.  

O que deve ser feito? Maputo deveria aceitar uma assistência direcionada 
para suas operações de segurança, a fim de conter a insurreição, e evitar uma 
mobilização externa forte, que poderia levar a uma estagnação. As autoridades 
deveriam fornecer assistência para construir uma relação de confiança com os 
habitantes locais e um diálogo aberto com os militantes. Os governos regionais 
deveriam redobrar seus esforços em matéria de aplicação da lei para impedir a 
implicação jihadista transnacional. 
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Sumário Executivo 

Receia-se que a província moçambicana Cabo Delgado, dominada por muçulmanos, 
se possa tornar na próxima fronteira da rebelião jihadista no continente. Desde 
2017, os militantes moçambicanos, apoiados pelos Tanzanianos e outros estrangei-
ros, têm frustrado os esforços das fracas forças de segurança de os derrotar e perpe-
trado atrocidades contra os civis. Milhares faleceram e centenas de milhares foram 
deslocados. O núcleo global do Estado Islâmico (ISIS) reivindica estar por trás da 
insurreição. Maputo está disposto a responder com força militar, mas precisa de ge-
rir uma série de fatores locais que impulsionaram os militantes moçambicanos para 
a batalha. O governo deveria aceitar o apoio militar dos seus parceiros externos, mas 
fazer uso da força sabiamente para conter a expansão dos militantes enquanto con-
solida seus esforços com vista a persuadir o maior número a se desmobilizar. Para 
esse fim, deveria canalizar ajuda para as comunidades e usá-las, assim como outros 
influenciadores, para abrir o diálogo com os militantes moçambicanos e atender 
suas queixas. Países da região deveriam aumentar esforços para proibir o apoio es-
trangeiro à insurreição. 

Cabo Delgado é uma província há muito preparada para o conflito. Em 2007, 
parte da juventude frustrada dos distritos do Sul, dominada pela etnia dos Makua, 
começou a contestar a autoridade de dirigentes religiosos locais, particularmente os 
que estão próximos do Conselho muçulmano oficial do país. Em meados de 2010, 
militantes da etnia Mwani do distrito costeiro de Mocímboa da Praia juntaram-se ao 
confronto. Seu ativismo tinha um matiz islâmica: pediam a proibição do álcool, en-
quanto se opunham à escolarização de crianças nas escolas do estado e ao direito de 
trabalhar das mulheres. Mas este provinha também de sua exclusão económica num 
contexto de descoberta de rubis e de gás natural. Ressentiram-se igualmente da in-
fluência de generais da época da libertação com interesses em negócios na província, 
e oriundos do grupo étnico Makonde, do Presidente Filipe Nyusi. Nesse contexto de 
ressentimento em ebulição, em início de 2017, as autoridades expulsaram mineiros 
artesanais das concessões mineiras comerciais, alimentando o descontentamento 
local. Os militantes, conhecidos localmente como al-Shabab (não confundir com Al-
Shabaab, grupo jihadista da Somalia) passaram para a revolta armada em outubro 
de 2017. 

No início, os militantes eram chamados de criminosos. Agora, as autoridades 
chamam-lhes de “terroristas”. Ao fazê-lo, reconhecem que o problema é maior do que 
o que se pensava inicialmente, mas a retórica promove a perceção de que o jihadis-
mo global é a única razão da ameaça. Os combatentes da região vizinha da Tanzânia, 
muitos dos quais pertencem às redes Islâmicas que proliferaram na costa do Swahili 
da África Oriental contam, de facto, entre os militantes dirigentes. Mas a maior parte 
dos combatentes do grupo é moçambicana, e integra pescadores pobres, pequenos 
comerciantes frustrados, antigos agricultores e jovens desempregados. Suas motiva-
ções para se juntarem e permanecerem no do grupo são variadas, mas menos dita-
das pela ideologia que pelo desejo de afirmar seu poder localmente e obter benefícios 
materiais que lhes podem advir pela força das armas. Se o grupo continua aliás a 
crescer, é porque consegue aproveitar recrutas para quem integrar e permanecer no 
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al-Shabab é um bom passo na carreira. Posto isto, uma parte do núcleo de militantes 
moçambicanos podem perfeitamente já ser jihadistas comprometidos.  

Entretanto, Maputo debate-se para conter um grupo que ganha força em terra, 
mas que também consegue operar no mar, ao largo da costa. O exército, que enco-
lheu significativamente após o acordo de paz de 1992 que colocou um termo à guerra 
civil no país, está em decadência, e representa um alvo fácil para os militantes que já 
invadiram muitas das suas posições e saquearam suas reservas de armas. Está tam-
bém mais distendido, para garantir a segurança no centro do país, enquanto tenta 
alcançar a rendição final de uma fação do grupo de oposição da Resistência Nacional 
Moçambicana (Renamo). A marinha, entretanto, mal funciona. Sob pressão para 
responder à crise de Cabo Delgado, Nyusi despachou unidades de polícia paramilitar 
de elite com apoio aéreo de uma empresa militar privada da África do Sul. A força 
conjunta pôs um termo ao avanço dos militantes para Pemba, capital da província, e 
destruiu alguns dos seus acampamentos, mas não conseguiu neutralizá-los. Em 
março, os militantes invadiram Palma, porta de entrada para campos de gás impor-
tantes, provocando a interrupção das atividades de desenvolvimento da multinacio-
nal francesa Total  

O governo de Moçambique tem desde então pressionado seus parceiros estran-
geiros para obter recursos, incluindo assistência letal, que diz serem necessários pa-
ra consolidar seu exército, que Nyusi quer como principal força encarregada de lutar 
contra os militantes. Os parceiros ocidentais de Moçambique dizem querer ajudar, 
mas seus diplomatas afirmam que suas capitais estarão relutantes em fornecer ma-
terial aos militares sem que a instituição passe por formação e reformas significati-
vas. Os parceiros estão preocupados com relatos de abusos cometidos contra a popu-
lação pelas forças de segurança e fugas potenciais de armas governamentais para as 
mãos dos militantes devido a alegadas corrupção e indisciplina. 

Os Estados da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC), 
que contemplam o conflito em Cabo Delgado como perigoso para sua própria segu-
rança, procuram, entretanto, construir uma base de apoio internacional para desta-
car suas próprias tropas em Moçambique. Nyusi está nervoso em relação a isso. Crí-
ticas apontam que quer manter a província longe dos curiosos, por ser uma zona de 
atividades ilícitas, incluindo tráfico de heroína que beneficia a elite. Seus apoiantes 
destacam que está simplesmente a ser cauteloso em relação ao tipo de intervenção 
que permite, consciente que a presença forte de tropas estrangeiras pode ser difícil 
de controlar e poderia levar a uma estagnação. Após o ataque de Palma, Nyusi, atu-
almente Presidente da SADC, tem sofrido mais pressões do bloco regional. Está, no 
entanto, a cortejar outros parceiros de segurança, incluindo o Ruanda, cujas tropas 
poderiam ser usadas para apoiar as forças de segurança moçambicanas no combate. 

Independentemente do parceiro que venha a escolher, a intervenção externa deve 
ser medida segundo o modo como a força é empregada, a fim de poder responder à 
ameaça de segurança colocada pelos militantes, mas também eventualmente alocar 
recursos para a proteção dos civis em seus distritos nativos. O destacamento pesado 
de tropas regionais não familiarizadas com o terreno local pode não ser necessário. 
Maputo deveria pelo contrário receber de bom grado assistência africana e interna-
cional personalizada para apoiar suas próprias forças especiais, que estão a ser prin-
cipalmente formadas por alguns parceiros ocidentais. Deveria encarregar essas for-
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ças especiais de encabeçarem operações militares restritas de modo a conter e mais 
tarde degradar al-Shabab. Patrulhar as águas territoriais poderia também negar aos 
militantes oportunidades de mover combatentes e mantimentos através das águas 
costeiras. Se os residentes forem persuadidos a regressar às áreas que deixaram, ou-
tras forças moçambicanas poderão enfocar-se em fornecer segurança junto a esses 
centros populacionais para beneficiar civis e atores humanitários. 

Um plano de segurança como este pressionaria al-Shabab do ponto de vista mili-
tar, mas deixaria também espaço para as autoridades procurarem negociar o fim do 
conflito. Além de ter de conquistar novamente a lealdade dos locais lesados, precisa-
riam igualmente convencer os militantes, seduzidos por armas, dinheiro e mulheres 
raptadas usadas como escravas sexuais, a desistir da violência. Maputo deveria utili-
zar sua nova agência de desenvolvimento no Norte para promover o diálogo com civis 
em zonas onde a segurança o permita e trabalhar com eles para decidir como gastar 
da melhor forma a ajuda de doadores, aliviar as tensões locais e reforçar a confiança 
nas comunidades que se sentiram abandonadas pelo estado. Um diálogo desse tipo 
poderia também ajudar as autoridades a abrir canais de comunicação com os mili-
tantes moçambicanos, tendo em conta que a rede de recrutamento de al-Shabab está 
profundamente enraizada na sociedade. Se conseguissem remontar até aí, as autori-
dades poderiam procurar modos de encorajar a desmobilização dos militantes e sua 
possível participação em mecanismos de segurança local. Maputo pode precisar de 
fornecer garantias de segurança, e em alguns casos amnistias, depois de sua saída de 
al-Shabab.  

Entretanto, os países da África Oriental e Austral deveriam, através de seus blo-
cos regionais, começar a explorar como conduzir operações conjuntas de aplicação 
da lei para entravar o apoio a al-Shabab pela parte de militantes transnacionais, 
incluindo ISIS, cuja influência no grupo parece por enquanto fraca. Tais operações 
deveriam focar-se em impedir tentativas de indivíduos em financiar, formar ou for-
necer novas tecnologias a al-Shabab. Seu sucesso irá requerer que Moçambique e a 
Tanzânia em particular partilhem informações com seus parceiros internacionais 
sobre as redes de al-Shabab que têm operado através de suas fronteiras. 

Após mais de três anos de violência em Cabo Delgado, Moçambique e seus par-
ceiros regionais preparam-se a responder juntos à ameaça. Têm razão em unir-se. A 
população de Cabo Delgado anseia por segurança e quer que as forças de segurança 
ajam, petrificadas pela perspetiva de serem raptadas ou mortas se não o fizerem. 
Uma resposta de segurança é necessária. O governo e seus aliados têm de refletir 
cuidadosamente sobre como responder ao descontentamento subjacente a esse desa-
fio em rápida expansão e que começou, em suma, com uma revolta local.  

Maputo/Nairobi/Bruxelas, 11 de junho de 2021 
 
 




