
OIM apoia a reforma dos currículos de policiamento comunitário da PRM nas escolas da ACIPOL, 
ESAPOL e Matalana 
  
21 Outubro 2022 Maputo - Em resposta ao aumento da insegurança no norte de Moçambique, a Agência das 
Nações Unidas para as Migrações (OIM Moçambique) está a apoiar o Ministério do Interior a rever o 
currículo académico da ACIPOL, ESAPOL e EPPM para convencionar conceitos de policiamento comunitário. 
Com financiamento do Serviço de Instrumentos de Política Externa da União Europeia (UE), e o Ministério 
dos Negócios Estrangeiros Alemão (GFFO), um workshop estratégico de uma semana iniciado no dia 17 de 
Outubro, com encerramento no dia 21 do mesmo, com a participação de partes interessadas de alto nível da 
ACADEMIA de Ciências Policiais (ACIPOL), Escola de Sargentos da Polícia (ESAPOL), Escola Pratica da policia de 
Matalana (EPPM). 
 
Coadjuvante a abordagem as causas fundamentais dos conflitos e deslocamentos no norte de Moçambique, 
a OIM está a apoiar o Departamento de Policiamento Comunitário – PRM (Polícia da República de 
Moçambique) promovendo confiança e colaboração entre a Polícia e as comunidades locais. Por meio de 
incorporação dos conceitos de policiamento comunitário em todo o currículo de formação inicial da polícia, a 
OIM assegurará que os oficiais do SENAMI, SERNIC e a PRM estejam habilitados a interagir positivamente 
com as comunidades locais e deslocadas. 
 
“A integração do policiamento comunitário nos currículos da PRM é fundamental para reforçar o sentido de 
envolvimento cívico da polícia moçambicana, enquanto cria condições para que as forças policiais sirvam e 
protejam melhor as populações deslocadas e locais em pleno respeito pelos direitos humanos. Sob a 
liderança do Departamento de Policiamento Comunitário, a OIM apoia a formação de 1100 agentes de polícia 
activos, a construção e renovação de 24 esquadras de polícia, e o apoio à criação de 150 Conselhos 
Comunitários de Segurança, entre outras actividades, reunir comunidades e forças policiais para identificar 
soluções para deslocamentos relacionados com a segurança no Norte de Moçambique.” disse a Chefe de 
Missão da OIM Moçambique, Dr. Laura Tomm-Bonde. 
 
O conflito no norte de Moçambique deixou mais de 945 mil deslocados (Relatório de Avaliação de Base da 
DTM 16, Junho de 2022) desde 2017. Com o apoio através do Instrumento que contribui para a Estabilidade e 
a Paz (ICSP), que é o principal instrumento da UE que apoia as iniciativas de segurança e as actividades de 
construção da paz, permitiu à OIM aumentar a capacidade de mitigação dos riscos. 
 
"Entre os muitos projectos que estamos a ter na região, isso é particularmente importante para nós porque 
se trata de confiança entre as autoridades policiais, as autoridades de segurança e a população local" 
Enfatizou o chefe do FPIMr da UE. Peter M. Wagner, numa recente visita de monitorização a Pemba, Cabo 
Delgado.  
 
Através das relações germano-moçambicanas, a cooperação em matéria de boa governação é um foco do 
qual o financiamento da Cooperação Alemã procura dar resposta às preocupações legítimas das 
comunidades moçambicanas, embora reconheça que as sociedades estão a sofrer mudanças demográficas, 
económicas, sociais e ambientais a diferentes escalas que podem ter implicações e resultar da migração. 
 
"A Alemanha está empenhada em apoiar os seus parceiros moçambicanos através do projeto implementado 
pela OIM "Reforçar o Envolvimento e Policiamento Comunitário (CEP)". Uma forte cooperação e confiança 
entre as comunidades e as agências de aplicação da lei é vital para manter as comunidades mais seguras. 
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Estou convencido de que a disponibilização e o intercâmbio de informações melhoradas e de uma resolução 
conjunta de problemas podem contribuir para a paz e a estabilidade nas zonas fronteiriças de Moçambique e 
da Tanzânia" diz Rüdiger Zettel, Chargé d'Affairs alemão em Moçambique. 
 
Esta intervenção está intimamente alinhada com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) – 
Objectivo 16.a – "Reforçar as instituições nacionais relevantes, nomeadamente através da cooperação 
internacional, para a capacitação de construção a todos os níveis, nomeadamente nos países em 
desenvolvimento, prevenir a violência e combater o terrorismo e o crime". Através do seu trabalho de 
policiamento comunitário, a OIM visa aumentar a construção e estabilização da confiança vertical entre 
comunidades e autoridades, contribuindo para a prevenção de intervenções violentas de extremismo, bem 
como contribuir para a criação de condições mais adequadas para a concretização dos esforços de 
desenvolvimento (Roteiro da OIM Moçambique para o Norte de Moçambique). 
 
Em 2022, os requisitos de financiamento da OIM ascendem a 79,3 Milhões de dólares para continuar e 
aumentar a sua abordagem Humanitária, Desenvolvimento e Paz (HDPN) no norte de Moçambique. Seguindo 
uma abordagem HDPN, a OIM procura alcançar soluções sustentáveis que se esforçam por contribuir para a 
realização dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, implementando o Pacto Global para uma 
Migração Segura, Ordenada e Regular (GCM). 
  
Para mais informação, por favor contacte: Manuel Mabuiangue, OIM Moçambique, +258 847345420, Email: 
mmabuiangue@iom.int 
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