
A OIM e a Cooperação Alemã apoiam o Governo de Moçambique com vista a melhorar a 
segurança comunitária e reforçar a segurança fronteiriça no Norte de Moçambique 

 

Maputo 28.10.2022 – A Organização Internacional para as Migrações (OIM) concluiu uma série de 
Formações para quadros superiores de agências de aplicação da lei em Análise de Risco e Investigação 
Criminal. O objectivo destas acções de formação é promover a adopção de uma abordagem de 
Policiamento com Base na Inteligência (ILP) para contribuir para a paz e estabilidade no norte de 
Moçambique, para enfrentar os impulsores da insegurança e do deslocamento. 

Moçambique tem sido confrontado com a proliferação do Crime Organizado Transnacional (COT) e dos 
Grupos Armados Não Estatais (NSAG) que operam no Norte do país e ao longo dos principais corredores 
comerciais. A insegurança no Norte de Moçambique desencadeou a deslocação de mais de 946.000 
pessoas. 

Através do projecto " Fortalecimento do Engajamento Comunitário e Policiamento (CEP) e Gestão 
Integrada de Fronteiras (IBM) em Cabo Delgado, República de Moçambique, e Mtwara, República Unida 
da Tanzânia" o Gabinete Federal Alemão dos Negócios Estrangeiros (GFFO) e a OIM apoiam o Governo 
de Moçambique para melhorar a segurança comunitária e reforçar a segurança nas fronteiras, 
contribuindo para a paz e estabilidade no Norte de Moçambique. Este mesmo objectivo será alcançado 
através de 1) reforço das relações entre a aplicação da lei e as comunidades através de actividades de 
Policiamento Comunitário; 2) promoção da adopção de uma abordagem de Policiamento com base na 
Inteligência por parte das agências de aplicação da lei; e 3) desenvolvimento de uma cooperação 
transfronteiriça mais directa entre a República de Moçambique e a República Unida da Tanzânia.   

Para o efeito, a OIM formou agentes da polícia (PRM), da migração (SENAMI) e da investigação criminal 
(SERNIC) em Avaliação de Riscos e Investigação Criminal. Além disso, foi apoiada a reforma do currículo 
na Academia Moçambicana de Ciências Policiais e 1.100 agentes da polícia actuantes, o que 
corresponde a 85 % dos agentes da polícia actuantes nos distritos alvo, foram formados em 
Policiamento Comunitário. Através do seu trabalho em Policiamento Comunitário, a OIM visa promover 
uma melhor relação de confiança entre comunidades e autoridades, enquanto contribui para a 
prevenção do extremismo, bem como contribuir para criar condições mais adequadas para a 
concretização dos esforços de desenvolvimento. Além disso, os agentes policiais receberam formação 
em matérias como Identidade Legal, Controlo de Passaportes, Contraterrorismo, Crimes Financeiros, e 
Crimes Cibernéticos. Paralelamente a estas actividades, o projecto providenciou material de construção 
para a reabilitação de seis esquadras de polícia, a construção de um novo posto fronteiriço, o 
fornecimento de equipamento para o SENAMI, SERNIC, e PRM, bem como a criação de 150 Conselhos 
de Segurança Comunitários compostos por mais de 6.000 membros da comunidade. 

"A pujança deste projecto é a sua abordagem holística, dando apoio aos responsáveis pela segurança, 
aos migrantes e às comunidades locais e respondendo às necessidades tanto a curto como a longo 
prazo. Elementos físicos como a construção de infraestruturas e o fornecimento de equipamento são 
complementados por elementos de desenvolvimento de capacidades como a revisão do Currículo da 
Academia de Polícia, o desenvolvimento do Plano Estratégico SERNIC ou a criação de Conselhos 
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Comunitários de Segurança, que apoiam mudanças estruturais e resultados a longo prazo", diz a Dra. 
Laura Tomm-Bonde, Chefe de Missão da OIM Moçambique. 

"Através deste projecto, esperamos melhorar as relações comunidade - polícia e reforçar a segurança 
fronteiriça e assim contribuir para a paz e estabilidade nas áreas fronteiriças de Moçambique e 
Tanzânia" diz Rüdiger Zettel, Encarregado de Negócios da Embaixada da Alemanha em Moçambique. 

“A realização destes cursos, cuja cerimônia de encerramento estamos a testemunhar hoje decorre na 
necessidade de reforçar a nossa capacidade institucional ao ponto de termos adquiridos novas 
abordagens, experiências e perspetivas da análise contra os impactos negativos da migração no nosso 
país ou do sim queremos profundamente manifestar nossa gratidão pela disponibilidade da Organização 
Internacional de Migrações em apoiar o projeto do Plano Estratégico do Serviço Nacional de 
Investigação criminal 2023-2030, através do financiamento das equipas de pesquisas de campo levadas 
a cabo pela OIM, ACIPOL e outras atividades a se realizarem fases seguintes deste instrumento  
importantíssimo para o desenvolvimento dessa instituição, que apenas conta com cinco anos de 
existência, bem como a disponibilização do material de trabalho que testemunhamos aqui a sua 
entrega.” Disse a Ema Samuel Cossa Chambo - Directora Nacional dos Recursos Humanos - Ministério do 
Interior  

A OIM opera através do seu escritório sede em Maputo e subescritórios na Beira, Pemba e Nampula. Ao 
adoptar uma abordagem de Desenvolvimento Humanitário Nexus de Paz (HDPN) para o Norte de 
Moçambique, a OIM procura contribuir para a cumprimento dos Objectivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) ao mesmo tempo na implementação do Pacto Global para a Migração Segura, 
Ordenada e Regular (GCM). Esta intervenção contribui especificamente para os ODS - Meta 16.a: 
"Reforçar as instituições nacionais relevantes, inclusive através da cooperação internacional, para a 
criação de capacidades a todos os níveis, em particular nos países em desenvolvimento, para prevenir a 
violência e combater o terrorismo e a criminalidade".   

Em 2022, as necessidades de financiamento da OIM atingiram 79,3 milhões de USD para continuar e 
aumentar a sua abordagem HDPN no norte de Moçambique.   
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