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Anuncie 
AquiP

Juízes admitem impugnar TSU “Agentes” ter-
roristas na bar-
ra da justiça 

O Tribunal Judi-
cial da província do 
Niassa, no norte de 
Moçambique, ins-
taurou processos 
contra 15 pessoas 
suspeitas de esta-
rem envolvidas com 
grupos terroristas 
que assolam o nor-
te de Moçambique.

Mais Mortes e raptos em Muidumbe 

Um grupo armado, supostamente ter-
roristas, matou duas pessoas e  rap-
tou outras quatro em aldeia do dis-
trito de Muidumbe, e levado para um 
cativeiro identificado pela população, 
numa zona baixa deste distrito chama-
da Mavala, contendo campos agrícolas.

A maioria das famílias do distrito municipal Katembe, 
no extremo sul da cidade de Maputo, está vulnerável 
a usurpação de suas terras, no âmbito do “êxodo” ur-
bano impulsionado pela ponte Maputo-KaTembe e 
outros projectos de infra-estruturação da terra, visto 
mais de 92% dos residentes ainda não disporem de 
títulos de Direito de Aproveitamento e Uso da Terra 
(DUAT), uma prerrogativa que  a lei outorga a popula-
ção nativa e a ocupantes de boa-fé por mais de 10 anos.

População da KaTembe vulnerável a 
usurpação de suas terras
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Juízes admitem impugnar TSU

A Associação Moçambi-
cana de Juízes (AMJ) 
considera haver irregula-

ridades da Tabela Salarial Única 
(TSU) que entregou recentemen-
te em vigor e admite impugnar 
a lei, caso nas negociações pro-
postas não se encontre consenso.

Em comunicado divulgado após 
uma reunião na segunda-feira 
desta semana, a classe dos juízes 
disse que "a Tabela Salarial Úni-
ca põe em causa o estatuto cons-
titucional dos juízes, ao excluir 
determinadas categorias da con-
dição de titular ou membro de so-
berania”, revela o documento que 
depois apresenta as deliberações.

Enquanto admite impugnar a lei, 
a AMJ decidiu continuar a nego-
ciar com o Governo visando col-
matar as eventuais ilegalidades e, 
neste sentido, criou "comissões de 
trabalho para as vias negociais e 
de impugnação, se se justificar”.

“Em defesa da Constituição da Re-
pública, do Princípio do Estado de 
Direito Democrático, do Estatuto 
dos Magistrados Judiciais e de ins-
trumentos jurídicos internacionais 
de que Moçambique é subscritor, a 
Associação Moçambicana de Juí-
zes deliberou continuar a negociar 
junto do Governo e da Assembleia 
da República, em articulação com 
o Tribunal Supremo, medidas cor-
rectivas conformadoras da TSU 

ao estatuto do juiz”, lê-se no do-
cumento, assinado pelo presidente 
da agremiação, Carlos Mondlane.

A entrada em vigor da TSU provo-
cou uma série de reacções, incluin-
do ameaças de greves, até pela 
massiva e diligente classe de médi-
cos e enfermeiros. Pois as irregula-
ridades afectam a muitos sectores 
da Função Pública, com cada vez 
aparições públicas de reclamações 
e outras feitas de forma mais dis-
creta, como é o caso da Polícia que 
também está indignada com as di-
versas e diversificadas “fórmulas” 
da TSU, aprovada circunstancial-
mente com pompa e circunstância 
pelo Governo da Frelimo e sua ban-
cada na Assembleia da República.
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“Agentes” terroristas na barra da justiça 

O Tribunal Judicial da 
província do Niassa, no 
norte de Moçambique, 

instaurou processos contra 15 pes-
soas suspeitas de estarem envol-
vidas com grupos terroristas que 
assolam o norte de Moçambique.

Segundo Óscar Basílio, juiz-pre-
sidente do Tribunal Judicial do 
Niassa, citado pela Rádio Mo-
çambique esta semana, "trata-
-se de um grupo indiciado no 

recrutamento de pessoas para as 
fileiras dos grupos terroristas".

Esta fonte judicial, sem avan-
çar mais detalhes sobre os pro-
cessos, avançou que entre os 
indiciados há também jovens 
que terão sido recrutados pelos 
grupos rebeldes há cinco anos.

Niassa, província vizinha de Cabo 
Delgado - que é o epicentro das 
incursões terroristas desde 2017 

-, registou em Dezembro passa-
do algumas incursões armadas 
atribuídas pelas autoridades aos 
rebeldes provenientes de Cabo 
Delgado, ataques que deixa-
ram um rastro de destruição em 
pontos recônditos e um núme-
ro de óbitos ainda desconhecido.

É de recordar que a província 
de Cabo Delgado tem sido ater-
rorizada desde 2017 por vio-
lência armada, sendo alguns 
ataques reclamados pelo gru-
po extremista Estado Islâmico.

A insurgência levou a uma respos-
ta militar desde há um ano com 
apoio do Ruanda e da SADC, li-
bertando distritos junto aos pro-
jectos de gás, mas surgiram novas 
vagas de ataques a sul da região e 
na vizinha província de Nampula.

Em cinco anos, o conflito já fez 
um milhão de deslocados, de 
acordo com o Alto Comissariado 
das Nações Unidas para os Re-
fugiados (ACNUR), e cerca de 
4.000 mortes, segundo o projeto 
de registo de conflitos ACLED.

Mais Mortes e raptos em Muidumbe Um grupo armado, su-
postamente terroristas, 
matou duas pessoas 

e  raptou outras quatro em aldeia 
do distrito de Muidumbe, e leva-
do para um cativeiro identificado 
pela população, numa zona bai-
xa deste distrito chamada Mava-
la, contendo campos agrícolas.

Segundo informações recolhidas 
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esta terça-feira (08 de Novembro) pela agência de 
notícias Lusa, o ataque aconteceu na tarde do último 
Domingo (06 de Novembro) na aldeia de Mandava, 
no distrito de Muidumbe, norte da província de Cabo 
Delgado. "Os terroristas voltaram a atacar a nossa al-
deia e isso é triste porque estávamos a regressar", disse 
um residente em Mwambula, antiga sede de distrito.

Fontes locais referiram que os supos-
tos rebeldes irromperam pela aldeia duran-
te a noite, pelas 20 horas e sequestraram qua-
tro pessoas, entre as quais uma mulher grávida.

Terroristas criando enclaves?

Da aldeia de Mandava, consta que se-
guiram para Mavala, uma zona baixa 
onde a população mantém campos agrí-

colas e que, de acordo com a  fonte supracitada, 
está "completamente ocupada por insurgentes".

"Ninguém passa" no alegado cativeiro, "porque 

eles estão lá faz tempo, estão a comer a nossa co-
mida" a partir dos campos cultivados, lamentou. 
Outra fonte referiu que o ataque levou várias pes-
soas a abandonar as casas e a seguir para outra 
sede distrital, Namacande, a cerca de 20 quiló-
metros, e dali até outros locais mais longínquos.

"Há muita gente a sair e alguns vão até Namacande, 
outras para Mueda ou Pemba, porque estes ataques 
mostram que ainda não há segurança", acrescentou.

A população relatou que, desde Domingo, há 
movimento militar na zona para tentar contro-
lar a situação, mas algumas fontes locais sugerem 
que seria necessária uma equipa "permanente".

É de referir que a aldeia de Mandava, na parte sul 
do distrito de Muidumbe, é alvo de ataques arma-
dos desde 2019, na senda de incursões terroris-
tas que aterrorizam a província de Cabo Delgado 
desde 2017, sendo que parte dos ataques são  re-
clamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

População da KaTembe vulnerável a usurpação de suas terras

 Mais de 92% das famílias sem títulos do DUAT

A maioria das famílias do 
distrito municipal Ka-
tembe, no extremo sul da 

Cidade de Maputo, está vulnerável 
a usurpação de suas terras, no âm-
bito do “êxodo” urbano impulsio-
nado pela ponte Maputo-KaTembe 
e outros projectos de infra-estrutu-
ração da terra, visto mais de 92% 
dos residentes ainda não disporem 
de títulos de Direito de Aprovei-
tamento e Uso da Terra (DUAT), 
uma prerrogativa que  a lei outor-
ga a população nativa e a ocupan-
tes de boa-fé por mais de 10 anos.
O distrito municipal da KaTembe, 
um dos mais pobres da Cidade de 

Maputo e com pouco mais de 30 
mil habitantes, está a beneficiar de 
mudanças rumo ao seu rápido de-
senvolvimento, com destaque para 

a implementação do Plano Geral 
de Urbanização do Distrito Muni-
cipal KaTembe (PGUDMK), a en-
trada em funcionamento da Ponte 
Maputo-Katembe e do actual Pro-
jecto de Transformação Urbana de 
Maputo (PTUM).No entanto, à luz 
de um relatório do Estudo de Base 
sobre Regularização do DUAT e 
Acesso a Água Potável na Katem-
be, divulgado Quinta-feira última 
(27 de Outubro) em Conferência 
distrital sobre a matéria, apuramos 
que 92% das famílias inqueridas 
não tinham títulos do DUAT e  das 
que tinham processos submetidos 
para regularização do seu direito de 
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posse da terra, cerca de 32% não ti-
nham resposta sobre os seus reque-
rimentos passavam mais de 3 anos.

No entanto, segundo parte dos in-
tervenientes na conferência em 
alusão, que juntou cerca de 50 
participantes, incluindo secretá-
rios dos bairros e representantes 
das diversas instituições distritais, 
existem casos de requerentes à re-
gularização do DUAT que aguar-
dam resposta passam mais de 10 
anos.No entanto, alguns residentes 
defendem que outras famílias não 
se preocupam com a regularização 
do DUAT por não estarem plena-
mente informadas sobre a impor-
tância de formalizar o direito de 
que já goza sobre a terra que ocupa 
e usa ao longo de gerações e sobre 
os procedimentos a seguir.Há ou-
tros que simplesmente não aderem 
aos processos de regularização por 
acharem ser muito caros, visto as 
taxas básicas a cobrar variarem 
de 7, 5 Meticais a 75 Meticais por 
metro quadrado, o que o mínimo 
corresponde acerca de 20 mil me-
ticais por uma área de terra de 50 
por 50 metros, o que para as famí-
lias pobres além de ser caro, con-
sideram uma “roubalheira”, por 
considerarem que já são os donos 
das terras que ocupam há décadas.
Todavia, o facto é que a maioria 
da população não está a ser co-
berta pelos serviços municipais 
da regularização do DUAT, mas 
nota-se obras a erguerem-se de 
proprietários particulares prove-
nientes de fora da KaTembe, ti-
dos pelos locais como “vientes”, 
em parcelas de terras retiradas às 
famílias nativas alegadamente 

para interesse público ou Reser-
va do Estado e com a ostentação 
de títulos do DUAT nas placas 
das obras, emitidos recentemente.

Sobre a não massificação da regu-
larização do DUAT para as famílias 
nativas ou ocupantes de boa-fé, o 
argumento das autoridades muni-
cipais é que não se pode atribuir 
títulos de DUATs em zonas ainda 
não parceladas, o que se mostra pa-
radoxal visto que o PGUDMK ter 
sido aprovado em 2012, passam 10 
anos, mais nenhum dos cinco bair-
ros do distrito tem, nem metade, 
dos seus quarteirões parcelados.

O relatório do Rstudo de Base alu-
dido e realizado pela Associação 
para o Desenvolvimento Comuni-
tário da KaTembe (ADC-KATEM-
BE) indica, em relação aos que 
submeteram requerimentos para a 
regularização do seu direito con-
suetudinário de posse e uso da terra, 
que os processos de regularização 
do DUAT são complexos e moro-
sos. Segundo resultados dos ques-
tionários domiciliários, na ques-
tão da eficiência dos processos, 
54,17% dos inqueridos consideram 
o processo “muito complicado” e 
quanto a eficácia, 60,42% consi-
deram o processo “muito lento”.
A situação torna-se agravante, 
porque de um tempo para cá, já 
não se autoriza a construção da 
mais básica construção conven-
cional, dependência ou muro de 
vedação, em substituição de cons-
trução de material precário, sem 
o título do DUAT, o que atrasa 
mais as agendas de desenvolvi-
mento das famílias e particulares.

No entanto, no cômputo geral, 
segundo o relatório da ADC-KA-
TEMBE já aludido, as autoridades 
do distrito municipal da KaTem-
be reconhecem a morosidade na 
regularização do DUAT, incluin-
do casos de espera que passam 5 
anos, no entanto endossam a res-
ponsabilidade às estruturas cen-
trais do Conselho Municipal de 
Maputo que chama a si a centra-
lidade de todo o processo de re-
gularização, o que se alia aos pro-
cessos de parcelamento também”.

Sobre o assunto, um membro de 
Direcção da ADC-KATEMBE, 
adiantou que a situação poderá 
mudar para o  melhor, visto esta 
organização estar a implementar 
um projecto de Acesso a Informa-
ção e Monitoria da Governação 
Local, denominado “Cidadania 
Autárquica” que visa impulsionar 
as autoridades municipais para 
celeridade na regularização do 
DUAT e ao FIPAG para melhoria 
no abastecimento de água Potá-
vel às populações locais, visto a 
rede pública cobrir apenas 26% 
das cerca de 6 mil famílias re-
sidentes no distrito KaTembe.
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