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Polícia acusada de terrorismo de Estado

Promotores de marchas queixam-se 
à União Africana e às Nações Unidas 
Organizadores das marchas pacíficas que fo-

ram reprimidas pela Polícia nas várias cidades do 

país,  sábado último, pediram, terça-feira, a inter-

venção de autoridades nacionais e internacionais, 

com realce para a União Africana e Organização 

das Nações Unidas, acusando a Polícia de uso des-

proporcional da força contra jovens desarmados.

Políticas do Governo para 

deixar "lista cinzenta" da 

GAFI levantam preocupações 

PR promulga leis 
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Polícia acusada de terrorismo de Estado

Os dois maiores partidos 

da oposição e com as-

sentos parlamentares e 

que governam alguns municípios 

do país, nomeadamente RENAMO 

e MDM, acusam a Polícia da Re-

pública de Moçambique (PRM) de 

"agressão brutal" e de "terrorismo 

de Estado", ao reprimir manifesta-

ções pacíficas no último sábado, em 

Maputo e noutras cidades do país.

O líder da RENAMO, Ossufo Mo-

made, considerou a actuação das 

autoridades na agressão aos ma-

nifestantes, no último sábado,  um 

"duro golpe à democracia",  assina-

lando que a violência policial atro-

pelou a legislação do país sobre 

a liberdade de manifestação e de 

reunião.  E salientou que estes di-

reitos não necessitam de nenhuma 

autorização de entidades públicas.

Por seu turno, o presidente do 

Movimento Democrático de 

Moçambique (MDM), Lute-

ro Simango, também repudiou a 

violência do último sábado, consi-

derando-a "terrorismo de Estado".

"Foi, sim, exibição de terro-

rismo de Estado, que deve ser 

combatido em todas as suas di-

mensões", considerou Simango.

Aquele dirigente partidário aler-

tou que a repressão não vai deter 

a sociedade de exercer os seus di-

reitos constitucionais, lamentan-

do o facto de a violência policial 

estar a acontecer num momento 

em que Moçambique é membro 

não permanente do Conselho de 

Segurança das Nações Unidas.

O presidente da Comissão Na-

cional dos Direitos Humanos 

(CNDH), uma entidade estatal, 

mas independente do Governo, 

Luís Bitone, acusou a polícia de 

"uso excessivo da força" na for-

ma como lidou com a convocação 

da marcha de sábado em Maputo.

"As Forças de Defesa e Segurança 

actuaram com uso excessivo de for-

ça, o seu papel, naquele momento, 

era de apenas proteger a movimen-

tação das pessoas para evitar exces-

sos por parte dos manifestantes", 

disse, citado pelo díario O País.

Bitone receia que Moçambi-

que possa ser censurado por 

outros estados, tornando-se 

alvo de "consequências" nega-
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tivas no plano internacional.

"As consequências serão de uma 

condenação moral, ou seja, ha-

verá uma censura de outros es-

tados contra o nosso país", des-

tacou o presidente da CNDH.

Luís Bitone assinalou, ainda, 

que os acontecimentos de sába-

do em Maputo mostram um re-

trocesso na reputação do país, 

enfatizando que Moçambique 

tinha "evoluído bastante na ob-

servação dos direitos humanos".

Bitone avançou que vai pedir 

uma investigação ao Ministé-

rio Público e esclarecimentos 

ao Ministério do Interior so-

bre a actuação das autoridades.

Um homem ficou sem um olho e 

várias pessoas ficaram feridas, na 

sequência da carga policial que 

aconteceu no sábado contra uma 

tentativa de marcha em homena-

gem ao "rapper" de intervenção so-

cial e activista Azagaia, que mor-

reu no dia 09 vítima de doença.

Além de Maputo, outras cida-

des moçambicanas também ti-

veram marchas inviabilizadas 

pela polícia, mesmo depois de 

terem sido autorizadas pe-

las autoridades municipais.

Promotores de marchas queixam-se à União Africana e às Nações Unidas 

Organizadores das mar-

chas pacíficas que fo-

ram reprimidas pela 

Polícia nas várias cidades do país,  

sábado último, pediram, terça-fei-

ra, a intervenção de autoridades na-

cionais e internacionais, com realce 

para a União Africana e Organiza-

ção das Nações Unidas, acusando 

a Polícia de uso desproporcional 

da força contra jovens desarmados.

"Anunciamos que, entre muitas 
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outras acções, vamos fazer uma 

queixa ao relator especial para o 

direito à manifestação, quer no sis-

tema de direitos humanos da União 

Africana, quer no das Nações Uni-

das", refere-se num documento 

dos activistas apresentado em con-

ferência de imprensa em Maputo.

Em causa está a repressão poli-

cial de marchas de homenagem 

ao "'rapper' do povo", Azagaia, 

principalmente em Maputo, Bei-

ra e Nampula, com registo de 

várias pessoas feridas e detidas.

Além da Organização das Na-

ções Unidas e da União Africa-

na, os activistas organizadores 

anunciaram que vão apresentar 

queixas contra as autoridades mu-

nicipais, a ministra do Interior e 

o comandante-geral da polícia, 

acusando-os de "associação no 

sentido de articular a violência".

Para os activistas, a Polícia da Re-

pública de Moçambique (PRM) 

fez um uso desproporcional da for-

ça contra "centenas de jovens que 

estavam apenas trajados de uma 

camiseta" e que queriam marchar 

em homenagem a um músico que 

deu voz aos problemas do povo.

"Nós não estávamos arma-

dos", frisou Fátima Mimbi-

re, uma das organizadoras. 

A activista disse ainda que esperava 

da polícia uma atitude de "humil-

dade", com um pedido de descul-

pas pelo "excesso de zelo" e cria-

ção de uma comissão de inquérito. 

Também o Centro de Integrida-

de Pública (CIP), organização 

não-governamental moçambi-

cana, anunciou ter submetido à 

Procuradoria-Geral da República 

(PGR) uma queixa contra o Es-

tado moçambicano "por actos de 

violação de direitos humanos e 

fundamentais, por parte da polícia.

No entanto, numa declaração à 

imprensa, a PRM justificou, ainda 

na terça-feira, a repressão das mar-

chas com a necessidade de evitar 

a "transição de uma manifestação 

pacífica para uma violenta", consi-

derando que observou "estritamen-

te a proporcionalidade da força".

Inclusive, chegou a alegar que 

estava em marcha uma ten-

tativa de golpe de Estado.

PR promulga leis O Presidente da República, Filipe 

Nyusi, promulgou e mandou publi-

car a Lei de Autorização Legislativa 

para a alteração pontual do Código de Notariado.

Num outro dispositivo legal separado, o Che-

fe do Estado promulgou e mandou publicar a 

Lei da Autorização Legislativa para a Criação 

da Infra-Estrutura Nacional de Dados Espa-

ciais de Moçambique, indica um comunica-
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Políticas do Governo para deixar "lista cinzenta" 
da GAFI levantam preocupações 

Especialistas alegam 

que algumas reformas 

que serão necessárias 

sobretudo no sector da justiça, 

“vão colocar em causa algumas 

liberdades individuais, pensamos 

que é uma faca de dois gumes”.

O Instituto para a Democracia Mul-

tipartidária (IMD) diz-se preocupa-

do com o impacto das medidas que 

o Governo moçambicano pretende 

tomar, no contexto da luta contra a 

lavagem de capitais e financiamen-

to ao terrorismo, com vista a sair da 

lista cinzenta do Grupo de Acção 

Financeira Internacional (GAFI).

O director executivo, Herme-

negildo Mundlovu, citado pela 

VOA, deu conta desta preocupa-

do recebido na nossa Redacção.

As Leis acima referidas foram 

recentemente aprovadas pela As-

sembleia da República e subme-

tidas ao Presidente da República 

para promulgação, tendo o Chefe 

do Estado verificado que as mes-

mas não contrariam a Constituição 

da República, refere o documento.

ção por receiar que ao controlar 

a circulação do dinheiro, a ori-

gem e o destino dos fundos das 

organizações da sociedade civil, 

o Estado possa colocar em cau-

sa as liberdades dos cidadãos.

Ele referiu que algumas refor-

mas que serão necessárias sobre-

tudo no sector da justiça, “vão 

colocar em causa algumas li-

berdades individuais, pensamos 

que é uma faca de dois gumes”.

Contudo, Paulo Mungumbe, di-

rector dos Serviços Jurídicos, 

Estudos e Cooperação, no Gabi-

nete de Informação Financeira 

de Moçambique (GAFI), tutela-

do pelo Ministério da Economia 

e Finanças, garante que o Estado 

vai proteger as organizações da 

sociedade civil porque já estão 

identificados as fontes e os secto-

res vulneráveis à lavagem de capi-

tais e financiamento ao terrorismo.

Entre essas fontes figuram a cor-

rupção, o tráfico de drogas e de 

seres humanos, o contraban-

do de metais e pedras preciosas, 

os raptos e cárceres privados.

Entretanto, Borges Namirre, que 

acompanha este processo ao ní-

vel do Centro de Integridade Pu-

blica (CIP), diz que o Governo 

não avançou muito neste aspecto 

porque falta a lei que regule a or-

ganização e funcionamento das 

organizações sem fins lucrativos.

Aquele investigador nota que as 
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organizações não governamen-

tais moçambicanas são regula-

das por uma lei, as organizações 

internacionais por um decreto e 

por sua vez as confissões religio-

sas também têm a sua própria lei.

Namirre defende que haja uma 

única lei e uma única entidade 

reguladora para todas as orga-

nizações, incluindo aquelas que 

não têm fins lucrativos, para que 

se possa controlar as suas contas.

Refira-se que Moçambique acaba 

de submeter ao GAFI o seu pri-

meiro relatório de avaliação, mas 

o analista Moisés Mabunda afirma 

não acreditar que o país saia da 

lista cinzenta daquela instituição 

nos próximos dois anos, sobretu-

do devido à falta de seriedade com 

que as coisas são feitas no país.
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