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Exmo. Sr. Ministro Jaime Basílio Monteiro  
Ministro do Interior  
Av. Olof Palme 46/48,  
Maputo 
 
MOSAMBIK  
 

em Setembro 2019 
 
 
 
V. Ex.ª Ministro Jaime Basílio Monteiro,  
 
Escrevo a V. Ex.ª sobre o caso de 16 pessoas (11 refugiados e cinco solicitantes de refúgio, 
15 homens e uma mulher) que se encontram presentemente detidas na terceira esquadra 
da polícia, na cidade de Pemba, província de Cabo Delgado.  
  
Estas 16 pessoas estão detidas há mais de sete meses e continuam sem notificação da 
razão para a sua detenção ou de qual é a acusação criminal contra elas. Não foram também 
apresentados a um tribunal. Nos termos do artigo 308.°, número 1, ponto 3 do Código de 
Processo Penal, o prazo de prisão preventiva não deve exceder os 90 dias a contar da 
prisão.  
  
No dia 12 de Março, advogados apresentaram um pedido de liberdade provisória em nome 
dos 16 refugiados e solicitantes de refúgio e o Tribunal Provincial de Pemba não deliberou 
ainda relativamente ao mesmo.  
 
Os 16 refugiados e solicitantes de refúgio estão detidos em condições desumanas. 
Partilham a mesma cela da prisão. Os detidos escavaram um buraco no pátio da esquadra 
da polícia para utilizar como sanitário. Eles bebem água amarela do lavatório da cela 
quando não têm dinheiro para pagar a alguém que lhes compre garrafas de água.  
  
Apelo a V. Ex.ª para que:  
Assegure a libertação imediata dos 16 refugiados e solicitantes de refúgio e lhes permita 

regressar em segurança ao campo de refugiados de Maratane, na província de Nampula;  
Não os deporte para os seus países de origem ou para qualquer outro país no qual fiquem 

em risco real de graves violações de direitos humanos, de acordo com as obrigações 
internacionais de Moçambique no domínio dos direitos humanos;  

Assegure que, enquanto aguardam a sua libertação, as condições de detenção dos 16 
refugiados e solicitantes de refúgio respeitem as normas internacionais, nomeadamente 
no que respeita ao acesso à alimentação, água e cuidados de saúde adequados.  

  
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
Cópia para:  Botschaft der RepubliK Mosambik / Embaixada da República de Moçambique na República 

Federal da Alemanha, S. E. Herrn Sérgio Nathú Cabá, Stromstr. 47, D-10551 Berlin  


