
COMUNICADO DE IMPRENSA

Foi com profunda preocupação que a Rede Moçambi-
cana dos Defensores de Direitos Humanos (RMDDH) to-
mou conhecimento das detenções arbitrárias de João 

Samuel Sipriqui, Tomo João Tomo, Maxwell Abreu e Lucí-
dio Torres Cassicassica, conhecidos activistas de direitos 
humanos em Moatize, na província de Tete, por agentes da 
Polícia da República de Moçambique (PRM). 
As detenções ocorreram na tarde de sábado, dia 20 de No-
vembro de 2021, durante uma reunião que juntou os mora-
dores dos bairros Nhantchere e Bagamoio.
A reunião tinha como objectivo discutir formas de pres-
sionar a mineradora Vale Moçambique para implementar 
os procedimentos de redução da poluição ambiental cau-
sada pelas suas operações nas minas de carvão.
Entretanto, a PRM justificou as detenções alegando que 
reunião era ilegal e que os organizadores estariam a fazer 
cobranças ilícitas. Ora, os moradores dos dois bairros dis-
seram que tiveram que contribuir com um valor simbólico 

para garantir a logística das actividades de defesa dos seus 
interesses.
Sobre a alegação de que a reunião era ilegal, é preciso 
lembrar que nos termos do artigo 51 da Constituição da 
República de Moçambique (CRM), todos os cidadãos têm 
direito à liberdade de reunião, por isso não se justifica a ac-
tuação dos agentes da PRM afectos no distrito de Moatize. 
Aliás, as detenções arbitrárias consubstanciam abuso de 
poder e grave violação dos direitos humanos. 
A RMDDH condena veementemente a actuação manifesta-
mente ilegal da PRM em Moatize e exige que os defensores 
de direitos humanos sejam imediata e incondicionalmente 
restituídos à liberdade. A Rede lamenta ainda as constantes 
violações dos direitos dos defensores de direitos humanos 
por agentes da PRM, por isso exige que os mesmos sejam 
exemplarmente responsabilizados.

Maputo, 23 de Novembro de 2021
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Evento: Reunião Anual da RMDDH 

Local: Hotel VIP, Cidade de Maputo 

Data: 09 de Dezembro de 2020 

Horário: Das 08H30 às 14H00 

 

Por ocasião do Dia Internacional dos Direitos Humanos que se assinala a 10 de 

Dezembro, a Rede Moçambicana dos Defensores de Direitos Humanos (RMDDH) 

realiza a sua reunião anual na quarta-feira, 09 de Dezembro, no Hotel VIP, na 

Cidade de Maputo, das 08H30 às 14H00.  

O encontro irá juntar os defensores de direitos humanos com o objectivo de, por 

um lado, reflectir e promover o seu reconhecimento como um grupo vulnerável 

e, por outro, deliberar sobre aspectos-chave da governação da RMDDH.  

O evento contará com a participação de personalidades e grupos que operam em 

conjunto na promoção e protecção de direitos e liberdades fundamentiais, 

incluindo na construção de resiliência dos defensores de direitos humanos. 

RMDDH repudia detenção 
arbitrária de defensores de 

direitos humanos em
Moatize e exige responsabilização
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