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De condenação dos ataques ocorridos no Norte de Moçambique

Relatos recentes dão conta de que terão ocorrido vários ataques de grupos armados em 

algumas aldeias da província de Cabo Delgado, no Norte de Moçambique, que 

provocaram um conjunto elevado de mortes entre a população.

Estes ataques, levados a cabo pelo grupo terrorista Estado Islâmico, como é avançado 

por várias fontes moçambicanas, foram de uma violência extrema, incluindo a 

decapitação e o rapto de mulheres e crianças com menos de 15 anos.

Esta é uma situação totalmente intolerável, nada justificando os graus de barbárie e 

violência utilizados nestes ataques continuados contra civis no Norte de Moçambique e 

que levou já as Nações Unidas, através do seu Secretário-Geral, a condenar 

veementemente esta “brutalidade atroz” e a reiterar o “compromisso das Nações Unidas 

em continuar a apoiar a população e o Governo de Moçambique na abordagem urgente 

das necessidades humanitárias imediatas e nos esforços para defender os direitos 

humanos, promover o desenvolvimento e prevenir a propagação do extremismo 

violento”.

A comunidade internacional deve, rapidamente, encontrar uma fórmula para travar estes 

ataques, que duram já há três anos e que se têm vindo a intensificar, de forma a impedir 

a proliferação destes grupos armados no Norte de Moçambique e o desenvolvimento das 

suas ideias extremistas.

Ao mesmo tempo importa que Portugal se empenhe diplomaticamente para, junto da 

União Europeia, acelerar a tomada de uma decisão sobre esta questão evitando que 

Moçambique fique praticamente abandonado à sua sorte perante as investidas destes 

grupos radicais islâmicos. 



O povo de Moçambique merece um apoio concreto que permita passar das palavras aos 

atos no sentido de terminar com a violência que grassa no norte do país sob pena de que, 

se nada for feito, sermos confrontados com uma crise humanitária de grandes 

proporções.

Assim e pelo acima exposto, a Assembleia da República, reunida em Sessão Plenária, 

decide:

Condenar veementemente os ataques levados a cabo por grupos armados no Norte de 

Moçambique, repudiando de forma clara e inequívoca a barbárie e violência dos mesmos, 

apelar a uma investigação sobre os mesmos que permita identificar os culpados, apelar 

ao Governo português e à União Europeia para apoiarem Moçambique de forma a que 

seja possível terminar com os ataques, e expressar os seus sentimentos aos familiares 

das vítimas e a sua solidariedade para com a população de Cabo Delgado.
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