ASSEHBLEIA DA REPUBLICA

Sessÿo Ordinÿria

A

PROVENIENCIA: Comissÿo dos Assuntos Constitucionaas, Direitos
Humanos e de Legalidade - ia Comissÿo,

ASSUNTO: Parecer relativo ÿ Proposta de Lei de Amnistia.

RESULTADO DA APRECIAqAO:

AR- VIIIParecer/396112.08,20:{4 - Adenda

Comissÿo
dos Assuntos
Constitmonals, Dÿreltos Itumanos
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Sua Excdÿncia

Dra.VERONICA NATANIEL MACAMO DLHOVO
Presidente da Assembleia da Repfiblica
Pal,icio daAssembleia da Repfibliea
Avenida 24 de JuIho, na 3773

Assunto: Parecer n° 28/i 4; de }2 de Agosto, relativo A Proposta de Lei de Amnistia -ADENDA.

72Vdÿ-ASd22t,ÿ pelaftÿr2e;;rO; VOss2Ee?ÿd]ÿneiÿ'ipS2ÿ O;devid°ENDÿ ÿ "
Sem mais de moment0, aproveito :o ensejo para apresentar a Vossa Excelancia os protestos da
minha mais elevada estima e alta consideraÿio.=

Palficio da Assembleia da Repfiblica, em Maputo, aos 12 de Agosto de 2014
Pel" A Comissÿo dos ASsuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legatÿ

/-/PRESIDENTE
Secretariado Geral da Assembleia

da RepOblica
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ASSEMBLEIA DA REPUBLICA
¢omissÿo dos Assuntos ¢onsfitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade

(1a Comissfio)
Parecer n° 28/14,

de 12 de Agosto

Assunto: Parecer relativo g Proposta de Lei de Amnistia- ADENDA.

Sumfirio: A Comissgo tendo emitido o Parecer no 28/14, de 11 de Agosto,
vem por este meio apresentar uma adenda fiquele.

(..)

6. Na especialidade :

A Comissgo dos Assuntos Constimcionais, Direitos Humanos e de
Legatidade apresenta a proposta de atteraÿ6es, nos seguintes termos:

"Lei n° /2014
de Agosto

Havendo necessidade de se promover a estabilidade politica, a paz duradoira, a
confianca, as garantias e a reconciliagÿo nacional, ao abrigo do disposto:na alinea

• v) do n° 2 do artigo 179 daConstituigÿo da Repfiblica, a Assembteia da Rep6bliA ca
determina:
" .

!

/
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Artigo I

1. Sÿo alrmistiados os cidadfios que tenham cometido crimes:contra a

Seguran9a do Estado previstos e punidos pela Lei n° !9/9!, de 16 de
Agosto eos crimes militates ou conexos previstos e punidos pela Lei
n° i7/87, de21 de Outubro.

2, A Amnistia aplica:se aos crimes:cometidos contra as pessoas e contra
a propriedade, no ÿmbito das hostilidades militares ou conexas,
ocorridas em todo o territ6rio national, de Marco ÿ de 201i
atÿ a data da entrada em vigor da presente lei.

2A. A Amnistia aplica-se, ainda, aos casos similares ocorridos no

Distrito de Dondo, Posto Administrativo de Savane, em 2002, no
Distrito de Cheringoma, cm 2004 e no Distrito de Maringuÿ, em
2011.

3. Consideram,se conexos os crilnes, de qualquer natureza, relacionados
com os crimes militares e corn os crimes contra a Seguranqa do

Estad0.

Artigo 2
Artigo 3

Aprovado pela Assembleia da Repfiblica, aos de Agosto de 2014.
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A Presidente da Assembleia da Repfiblica,

Ver6nica Nataniei Macamo Dlhovo,
Pubiique,se.

0 Presidente da Repfiblica,

ARMANDO EMILIO GUEBUZA"

IIL ADOP(ÿO
A mat6ria foi analisada, em plenfiria da Comissgo dos Assuntos
Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidadeÿ na sessÿo do dia 12 de
Agosto de 2014. Depois de lido eachado conforme, foi adoptado e subscrito
por toÿ bs os Deputados da Con)issgo, noN-ÿadamente: Teodoro Andrade

wa }

Presidente /-ÿt" ,ÿuel Fernandes Pereira - Relatmÿ

O /iÿ;:ÿoesto Cassimuca Lipapa- Vice'Presidente ÿfÿ.4/!ÿiÿÿ
:m-oÿs Rodrigues Palago - Vice.Relator

" , Virgflia

Bemarda Neto Alexaÿdre dos Santos Matabele ÿ, Ant6nio Jos4
Am61ia ÿ___ÿ. a]ÿ Abel Emesto SafrSo

, gdmundo Galiza

Matÿs Jfinior ÿ Manuel Vasconceios Estreia Manuel Maria
/ÿ_ÿ.,zÿ Luciano Augustÿÿ:ÿ/ÿ, Daniel Jo5o Matavele
: ÿ

, Bartolomeu Afonso Baptista Muibo ._ÿq ÿ_ , Eduardo
gN

,
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, Eulÿilia Nhaculezele Atibe _ÿ ,ÿ., Zacarias Joao

Chivavi

Pa!',ieio da Assembleia da Repfibliea, em Maputo, aos 12 de Agosto.de
:

2014.

f

Anexo - Texto Corrid0

Lei n° /2014
de Agosto

Havendo necessidade de se promover a estabilidade politica, a paz duradoira, a
confianga, as garantias e a reconciliaÿgo nacional, ao abrigo do disposto na alinea

v) do n° 2 do artigo i79 da Constituiÿo da Repfiblica, a Assembteia daRepfiblica
determina::

Artigo 1
1. Sÿo amnistiados os cidadgos que tenham cometido crimes contra a
Seguranga do Estado previstos e punidos pela Lei n° 19/91, :de 16 de
Agosto eos crimes militares ou conexos previstos e punidos pela Lei
n° 17/87, de 21 de Outubro.

2. A Amnistia aplica-se aos crimes cometidos contra as pessoas e contra

a propriedade, no ÿaabito das hostilidades militares ou conexas,
oeorridas em todo o territ6rio naeional, de Margo de 2012 atÿ a
data da entrada em vigor da presente lei.

3ÿ A Amnisfia aplica-se, ainda, aos casos similares ocorridos no
Distrito de Dondo, Posto Administrativo de:Savane, em 2002, no:
Distrito de Cheringoma, em 2004 e no Distrito de Maringu6, em
2011.

4. Consideram-seÿ conexos os crimes, de qualquer natureza, relacionados
corn os crimes militates e com os crimes contra a Seguranÿa do

Estado.

0ÿ(ÿ.
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Artigo 2
0 Estado garante a protecÿo contra quaiquer procedimento criminal sobre aetos e
factos Cobertos pela Amnistia.

:

Artigo 3

A presente iei entraem vigor na data da Sua publlcaggo.

Aprovado pelaAssembleia da Rep6biica, aos de Agosto de 2014.
A Presidente da Assembleia da Repfiblica,

Ver6nica Nafaniel Macamo Dlhovo.
Publique-se.

OPresidente da Repfiblica,

ARMANDO EMILIO GUEBUZA

ASSEHBLEIA DA REPUBLICA

Sessÿo Ordinÿria

.

^

PROVENIENCIA: Bancada Parlamentar da Renamo.

ASSUNTO: Projecto de Lei de Memorando de Entendimento.

RESULTADO DA APRECIA(ÿ.ÿO:

AR - VII!Proj. Leii404/25.08.2014.

B C A, PARLAME T

RENAMO

GABINETEDA CHEFE DA BANCADA

q
Sua ExcelSncia
Dr.ÿ- Ver6nica NatanieI Macamo Dlhovo

Presidente da Assembleia da Repfiblica

MAPUTO
N/Reÿn¢ÿ)/BPR/AR/14

S-

Maputo, 25 de Agosto de 2014

ASSUNTO: Dep6sito do Projecto de Lei deMeraorando deÿtenÿffÿ!ÿ tI ÿ

\

_seus Anexos.

t

Excel£ncia,

Jÿo abrigo do n-° :t do artigo $02 da:Lei 17/2013, de 12 deAgosto, aBancada
Parlamentar da RENAMO remete ?ÿ Vossa Excelencl , o Projecto de Lei de
Memorando de Entendiraento, seus Anexos e :a DecIara¢do de Cessag6o
alas Hostilidades Militares.
Alta Considerag£o.

Av. 24 de Julho, N* 3773, I:atxÿ Postal N* $tÿ16, Tvls.ÿ ÷7:58 2140 01 26[2,9 e2122 51 00, Fzm ÷2g8 2t 22 $1 79/Zt 40 07 I1 -AsserNolela da Rÿpflbllea (b*aÿtO)

FUNDAMENTA (ÿAO

i

O Partido RENAMO e o Govemo da Repfiblica de MozambiqUe alcanÿaram
Acordos de Memorando de Entendimento, mecanismo de garantia e termos de

referSncia da Equipa Mititar de Observaq5o ern Sede de Diglogo PolftiCo clue jti
perdura a mais de um ano.

Eara tornar esses instrUmentos juridicamente vÿihdos, pemntmdo dest modo, a sua
vinculaqgo a todos e, ifidispensÿvel a sua apreciacgo por mais Alto Orggo
Leÿslativo do Paÿs.
Assim, a Bancada Parlamentar da RENAMO submete a presente Propositura
Assembleia da Repfiblica.

ASSEMBLEIA DA REPOBLICA
Leinÿ /2014 de Agosto

Havendo necessidade :de :tornar execut6rios o Memorando de Entendimento,
Mecanismos de l Garantia e Termos de ReferSncia da Equipa Mititar de Observant0
aprovados em sede de Diÿlogo entre:o Governo da Repdblica de Moqambique e a RENAMO,
nos termosdo n°-I do artigo :179 da Constituiÿo da Repfiblica, a Assembleia da Repfiblica
determina:

Artigo I
S'ÿo aprovados=o MEMORANDO DE ENTENDIMENTO, TERMOS DE GARANTIA E TERMOS
DE REFRENCIA DA EQUIPA DE OBSERVA¢ÿ,O MILITAR, c0nsensualiZados em Sede d0
Diÿlogo entre o Governo e a RENAMO, que vÿo pubiicados em anexo e que fazem parte
integrante da presente LeL
:

?

:

Artigo 2

A Legislaÿo de,Corrente dos d0cumentos mencionados no artigo anterior; mencionarÿ o
conteddo nos mesmos.

Arfigo3 :
A iÿresente Lei entra imediatamente em vigor;

Aprovada pela Assembleia da Repdblica, aos .... de ..:... de 2014

A Presidente da Assembleia da RepOblica, Ver6nica tVataniel Macamo Dlhovo
Promologada aos ...... ..de ..... de 2014

Publique-se
0 Presidente da Repfiblica

ARMANDO EMILI0 GUEBUZA

REPOBLICA DE MOI;AMBIQUE
DECLARA(ÿAO DE CESSAÿfkODAS HOSTILIDADES MILITARES
Aos-vinte:e quatro dias do mSs de Agosto de 2014, nesta Cidade de Maputo, onde se
achavam presentes:

:

Sua Excelfincia Josÿ Condugua Antdnio =Pacheco, Ministro da Agricultura e Chefe da
Delegaÿg0 do Governo no difiiogo politico corn o Partido Rena.mo;
Sua Excelÿncia Saimone Muhambi Macuiana, Deputado da Assembleia da Repflblica e
Presidente do Conselho Jurisdicional e Chefe da Delega¢5o do Partido Renamo no
Difilogo politico corn o Governo.
Tendo chegado a born termo o debate atinente ao Ponto II da Agenda sobre Questses

Militates no difilogo entre o Governo daRepflblica de Mogambique e o Partido Renamo,
deelaram que foram ÿconsensualizadoS e assinados os seguintes documentos:

a) MEMORANDO DE ENTENDIMENTO;
b) MECANISMOS DE GARANT1A; ÿ
e) TERMOS DE REFERÿNCIA DA EQUIPA MILtTAR DE oBSERVAC.ÿO DA
CESSAÿ,ÿO DAS HOSTtLIDADES M[LITARES- EMOCHM.
Mandatados pot SuaExcelÿncia Armando Emilio Guebuza, Presidente da Repdblica de
Mogambique, e por Sua Excel4neia, Afonso Macacho Marceta Dhlakama, Presidente do
Partido Renamo deciaram o cessar das hostilidades niilitares em todo o territ6rio
naciona! corn efeitos imediatos,

.

:

Maputo, aos 24 de Agosto de 2014

GOVERNO

Jos6 C0ndu Ant6nio Pacheeo
Ministro da Agricultura

e Chefe da Delegagÿo do Governo

PELA RENAMO

imone Muhambi Maeuiana

D@ÿut27:2:ÿ:bleia da Repflbhcaÿ ,Qÿÿ
iPresidente do Conselho Jurisdicional

1. Aos Vinte e um dias do mÿs de Agosto do ano de dois nail :e catorze, no Centre Intemacionat de

Conferdncias )oaquim Chissano, na Cidade de Maput01 realizou-se a septuag6sima terceira ronda de
diÿlogo en[re:0 Govemo da Repfiblica de Mogambique e a Rename.-ÿ .............. - ...........................

2: Per. parte do Governo participaram Suns Excelÿncias Jose C0ndugua Antdnio Pacheco, Ministr0 da
Agricultura e Chefe da Delegagg0 do Governo, Gabriel Serafim Muthisse, Ministro dos Transportes e
Conmnicag6es e AbdurremaneLino de Almeida, Vice-Ministro da Ftmÿo Pfibiicaÿ-r-=--ÿ .................

3. Per parte da Rename .participaram Sun Excelÿncia Saimone Muhambi Macuiana, Deputado da
Assembleia da Repflbliea, Presidente do Conselho jm'isdicional do Partido e Chefe da Delegagÿo,: o Dr.
Ant6nio Eduardo Namburete, iChefe de Departamento de Rela96eS: Exteriores, 0. Senhor Jeremias
Pondeca Munguambe, Chefe do Departamento de Administragÿo Rural e PoderLocalÿ - ....... : ....... - .....

4. Participaram, na qualidade.de observad0res/mediadores naeionais o Professor Dontor Padre Filipe C0uto
e o Reverendo Anastfici0 Chembeze. -

.........

-.

.....................................................................

5, PartMparam ainda, ÿa qualidade-de Peritos Militares: ............ :---- .......... = ..... ...... -"- ..... "- .............

• Per parte do Governo: o Maj0r-Oeneral, Jfllio dos Santos Jane, Chefe da Equipa dePeritos; o PrimeiroAdjunto do Comissÿrio da Poiicia, Xavier Ernest0 TocolP, o Adjunto do Comissfirio da Pot[cia, Arsÿnia
Felicidade Fÿlix Massingue; o Brigadeiro, Tenente Fteitas Norte e o:Dt. simile Pedro Macave, Juristaÿ-ÿ
, Per parte da Rename: o Coronel Josÿ-Manuel, Chefe National dos Assuntos Socials; o Major Ant6nio
Muzorewa e o Dr. Isequiet Molde Gusse, Jurista e membro s&nior da Rename. --,- ........ --- ........... - ....

6. A septuagÿsima terceira ronda de difilogo entre o Govern0 e a Rename iniciou as dezassete horas e
quarenta e dois minutes. -

.......

,

...............

.;

.........................

-

..........................................

7. Sua Exeel8neia Jos& Condugua Ant6nio Pacheco, Ministro dÿi Agficultm'a e Chefe da Delegagÿo do
Govemo desejou boas vindasa todos e apresentou saudagÿo especial Senhor Abdul Magid Ibraimo,
mernbro da delegagÿo da Rename que se eneontrava hospitalizado. Seguidamente solicitou aos membros
da equipa de observadores nacionais para qUe procedessem a habitual oragÿo.- ........... = ....................

8. Observou-se um memento de oragÿ0 dirigido pelo Professor D0utor, Padre Filipe Couto, membro da
.equipa de Obselwadores/Mediadores Nacionais. -----ÿ---ÿ ...... -ÿ----: ...... = .................. ÿ ...................

9, Sua Excelÿncia Saimone Muhambi Maeuiana, Deputado da Assembleia da Repflblica, Presidente do
Conselho Jufisdicional do Partido e Chefe da Delegaÿo da Rename Soiicitou alguns minutes para uma
breve intervenÿgo do Senhor Abdul Mag[d Ibraimo, membro sÿnior da Rename. - ............................

10. O Senhor Abdut Magid lbraÿm, membro sÿtfior da Renam0, agradeceu o apoio prestado per todos
durante o memento em que se ene0nttava enfermo e disse que, naquele memento, nÿo tinha palavras
suficientes para expressar a sun gratidÿo pelo apoio prestado, ten.do referido .que, quando o gesto
grande nÿo hfi palavras que sirvam para agradecer. --,-: ....... 2___, .............. - ...............................

ll. Sua EXcelancia Josÿ Condugua Pmtdnio Pacheco, Ministro da Agricultura e Chefe da Delegagÿo do
Govemo disse que o Senhor Abdul Magid Ibraimo, membro sÿnior da Rename recuperou grains a sua
tbrva de vontade, sem a quaI nada podia ter alcangad0 o estado em que se encontra; bern come o
empenho dos Servigos de Saÿtde, do Ministÿrio da Sa6de e, atra%s dele, todo o pessoal da same estava
de parabÿns pelo profissionalismo e competÿncia demonstrada, Prosseguiu agradeeendo a
disponibilidade das partes' em realizar a ronda de diÿilogo neste din e, sobretudo, a esta hera (dezassete
horas), o que nÿo ÿ habitual. Outrossim, referiu que o Governo havia feko contas h sun agenda e coneluiu
que havia espago para aeomodar a presente ronda,, atÿ porque a delegagÿo da Rename teria dito que
estava disponivel para encontros em qualquer diae hera. Referiu ainda que todos os membros da
Delegaÿo do Govemo estavam presente e que, ao nlvel do Secretariado, as Senhoras que o compSem
estavam ausentes, a Dra. Ester dos Santos Josÿ, Directora Nacional Adjunta de Investimento e

"Ministÿrio da Funÿo Pÿblica, pot se encontrar incomodada, mas que nÿo era grave, i---: ....... , .......... "'"

2." Sua Excelencia Saimone Muhambi Macuiana, Deputado da Assembleia da Repflblica, Presidente do
Conselho Jufisdi¢ional do Partido e Chefe da Delegaÿo da Renam0:informou que, por-rÿ6es pessoms, o
Dr. Ant6ni0 EduardO Namburete, Chefe de Departament0 de Re!aÿ6es Exteriores daRenam0, estava a
caminho e que e o General Ossu]ÿo Momade, Chefe da Equipa de Peritos Militares da Renamo, perdeu a
irma, pot esta razÿo, teve que viaj ar. b. Cidade de Nampula e poderÿt reiornar no pr6ximo Sÿtbadg. - .........

3; Sua ExcelSncia josÿ Condugua Ant6nio Pacheco, Minisixo da Agrieultura e Chefe da Delegagÿo do
"

•

€i

Govemo exprimiu condolÿncms: a:fmml a do General Ossufo Momade, Chefe da-Equipa-de-t?-esitos-

Militates da :Renamo, pe!o desapareeimento fiSico da sua irmg, e quea atma do defimto descanse em

2 ........... .......................................................
paz: ...................... 7 ...... -7"-'-"" ..... -2"--.'-ÿ _ ÿol ^_,eÿas desionadamente, o Professor D0utor

14..O Rev,erendo Anastÿcio Chembeze attsencla ae seus ueÿ ÿuÿ ÿ ,

ÿ,--.

Lom'eneo do Rosÿtriol (Chefe da Equipa), o ReverendiSsimo Dora Dinis Sengulane e o Sheik Saide
Habibo por raz6es de sobreposiÿo da agenda. -- ............... - ....... -'" .... ""=" ............ ÿ .... -'"""-7"----

t5. Sua Exeetÿncia josÿ Condiÿgua Ant6mo Pacheco, Ministro da Agricultura e Chefe da Delegaÿgo do
Govemo convidouos presentes a.procederamÿ apreeiaÿo e assinatura da acta da ronda anterior. ----ÿ---

16. Procedeu-se ÿ apreeiagao e assinatura da acta da Septuagÿsima Segunda ronda do difilogo p01itlco entre o
Govemo e tÿ.enalno. - .... ,ÿ - .......... r .... - ........ : ..... - ...... ÿ ..................... - .................................

17, Sua Excelÿncia Jos6 Condugua Ant6nio Pacheco, Ministro da Agrieultura e Chefe da.Delegagÿo do
Govern0, disse ique a delegagÿO do G0verno, dand0 seguimento aos aspectos operativos inerentes aos
trabalhos, analisoul corn as devidas eautelas, a proposta da delegaggo da Renamo sobre adeclaragao da
eessa¢ÿo das:hostilidades e t'eita a anfilise, a deIÿgagao do Ooÿerno vinha, em viva voz, dizer que estava

disponivel a assinar a declaraÿ.ÿo ÿ(ta cessagao das hosÿilidades proposta pela Renamo. Afirmou ainda que
a delegaÿao do Governo introduziu na proposta alguns elementos de correcÿo de forma e ngo do
contefido do texto e, gostaria de p6r ÿ consideragÿfo da delegagÿo da Renamo para verse estariam
alinhados corn a contra-proposta. Ao finalizar, pediu ÿt Sua Exee!ÿncia Abdurremane Lino de Almeida,
vice-Mlniÿtro da Funÿao:Pfiblica, para efectuar a apresenta95o da contra-proposta do Governo.- ..... S ....

18. Sua Excelencia Abdurremane Lino de Almeida, Viee-Ministro da Funÿao Pfibiica, dlsse que na essencia
dentro do princlpio da economia jugdica, a delegaÿ0 do Governo havia feito uso cla proposta
apresentada pela delegag,ÿo da Renarno e intr0duzido alteraÿ6es de redacggo nos dois fiItimos parfigrafos
incidindo sobre a funÿao exercida pot Sua Excelÿncia Afonso Dhlakama, algo que nao constava,
passando a ler-se "'Presidente do PartMo Renamo e o flltimo parÿigrafo que ao invÿs de falar de
declaragÿo politiea, dizque o Memorando de Entendimento que fonnatiza a cessagÿo das hostilidades
serÿt "'homotogado pot Sua Excelÿncia Armando Emilio Guebuza, Presidente da Rep6blica de
Mogambique e Sua Excetÿncia Afonso Maeacho Marceta Dhlakama, Presidente do Partido Renamo, em
cerim6nia p6blica emmomento posterior". ........... - ........ z ......... -7----2 ....... i ...... :-,-: ........... - .....

19. Sua Excelÿneia Saimone Mulÿambi Macuiana; Deputad0 da AssembIeia da Repfiblica, Presidente do
Conselho Jurisdicional do Partido e C!ÿefe da Delegagÿo da Renamo, conflrmou a recepgÿo da contraproposta da detega@o do Governo e so[ieitou a anuÿneia da delegagÿo do Govemo a intermpÿao dos
trabalhos por alguns minutos para efeitos de concertagÿo da sua delega§ÿo ÿ volta do documento.- ...... S"

20. Sua Excelÿnela Josÿ Condugua Antonio Pacheco, Ministro da Agricultura e Chefe da Delegaÿao do
Govemo, anuiu h solicitagÿo da delegaggo da Renamo.- ............. --- .......... ] .................................

21. A sessÿo de difilogo ibi interrompida ÿts dezassete horas e cinquenta e sere mmutos.- .........................
22, A sessgto de foi retomada gs dezoRo horas e cinquenta e trÿs minutos.- ........................ - .................

23. Sua Excelÿncia Saimone Muhambi Macuiana, Deputado da Assembleia da Repflblica, Presidente do
Conselho Jm'isdicional do Partido e Chefe da DetegagSo da Renamo, ao tomar da palavra saudou Sua
ExeeIÿncia Josÿ Condugua Ant6nio Pacheco, Ministro da Agricultura e Chefe da Delegaÿgo do Govemo,
S ua Excelÿnc!a ÿabfielSerafim Muthiÿ, Ministro dos Transportes e Coÿe Sua Excelÿncia

6bvio, apds troca de impressÿes entre os seus membros, a delegagÿo da Renamo, em nome da paz e da

reeonci!iagÿ0, disse que aceitava o contefido da eontra-proposta apresentada peta detegaqÿo do Govemo
pot forma a prosseguir tom os passos Visando trazer a paz a0 povo M09ambicano, dado o ambiente de
apr0ximagÿo entre as duas partes como irmÿos e mogambicanos. Reiterou que a delegagÿo daRenamo
dava aqueles passosem nome dos superiores interesses do povo e era home do povo Moÿambicano corn
vista a.atcangar o bem-estar de todos os Mogambieanos. Aproveitou ainda a tomada da palavra para

reiterar que urea vez ÿterminada aquela fase devia seguir a discussÿto das modalidades de:integraÿo e
outros procedimentos, Ao terminar, convid0u o Dr. IsequieI Molde Gusse, Juristae membro :sÿnior da
Renamo, para apresentar a posiÿ.o da delegagÿo da Renamo.- .......................... ÿ;-- .... ,-ÿ ..............

24. O Dr. Isequiel, Motde Gusse, Jÿurista e membro sÿnior da Renamo, fazendo refereneia ÿ posigÿo do chefe

da sua delegaÿgo da Renano, disse que a Renamo Subscrevia o texÿo da €ontra-proposta do Governo,
€ontudo achava pertinente que fosse consensualizado a questÿo atinente fi preoeupaÿ0 ;apresentada nas
fittimas rondas relativa ÿt neeessidade dos documentos hamlonizados em sede do difilogo e que
precediam o acordo de cessagaodas hostitidades, que serÿo rubricados pelos ehefesdas delega96es, fosse
remefidos ÿ Assembleia da Repfiblica. Afirmou ainda que a delegagÿo da Renamo gostaria que a
preocupagÿo apresentada constasse da presente acta e, para nÿ.o criar mais um p arÿgrafo no documento

da eessagÿo das hostilidades, por ter natureza especifica, prop6s que esse detalhe viesse vertido na Acta
septuagÿsima terceira: Reiterou que tom respeito it contra-pmposta apresentada pela delega¢ÿo do
Govemo; em linha corn a abordagem do ehefe da sua de!egagÿ0, anuia corn o contefido nele vertido e
achava que estavam criadas as cgndiÿges para assinatura do docmrÿent0 pelos chefes das duas
delega96es: ....... . .................. T .... ; ...... " ..................... ""'-'= ...........................................

25, Sua Excelÿncia Josÿ Condugua 'Antdnio Pacheco, Ministro da Agricultura e Chefe da Detegavÿo do
Govern0, dlsse que tendo sido aceite o:text0 da declaragÿo da cessaCao das hostilidades, estavam criadas
as condi96es para a sua assinatura e disse que nÿo tinha dftvidas que o passo subsequente seria o da
homologaqgo por Sua Exceiÿneia Armando Emilio Guebuza, Presidente da Repfibtica de M09ambique e
o Presidente do PartidO Renamo que vai ditar o destino que se pretende ser'dado, iProsseguiu a sua
intervengfio para sub!inhar que pretendia separar o trigo do j0io, pois jÿ se tinlm o doeumento
consensualizado, abrindo caminho paa a sua assinatura, mas para esse efeito fez chegar it delegagÿo da
Renamo o Despaeho Presideneial nfimero trinta e nove, de dois mil e catorze, de vinte' e urn de Agosto
€on'ente, que lhe delegava eompetÿncias para exeeutar aquele acto. Outrossim, solicitou it delegagÿo da
Renamo o documento similar que credenciava o seu chefe, atravÿs da delegagÿo de competÿncias, corn

vista a dar ;credibilidade ao aeto. Esctareceu que o despacho que fizera mengÿo seria publicado no
Boietim da !Reptiblica no dia seguinte como mandavam as regras para act0s daquela natureza e que o

acto tinha em vista a eessaggo das hostilidades e ngo os assuntos .marginais, p elo que a delegaggo do
Govemo gostariade ter urn documento similar do mandanteÿdo chefe dd[telegaggo da Renamo para que
ficasse-nos seus-arquiv0s:

.........

i.

....................................................................................

26. Sua Excelÿncia Saimone Muhambi Maeuiana, Deputado da Assembleia da Repfiblica, Presidente do
Cons e!h0 Jufisdiciona! do Partido e Chefe da Delegaÿo da Renmno, disse que respeitava os
proeedimentos e clarificou que naquele momento a delegagao da Renamo nÿo tinha consigo o
documentoÿ Recordou que finha havido urea declaraÿo expressa pelo Presidente do Partido Renamo e
para a sua participagao nas sess6es de diÿlogo havia sido submetido aoGoverno tun 0ffeio que fazia
mengÿo a sua indicagÿo como chefe da delegagÿo; e se se mostrasse relevante faria diligÿncias junto ao
Gabinete do Presidente da Renmno para extraeggo de c6pia do documento.- .......... , ........................

27. Sua Excelÿncia Jos6 Condugua Antdnio Pacheco, Ministro da Aÿiculmra e Chefe da Delegagÿo do
Govemo, disse que para o conforto da sua delegagÿo gostaria de ter uma procuragÿo, um mandato ou
credenciai de mandato para efeitos do acto de assinatura da declaragÿo de cessaqÿo das hostilidades, pois

a delegaÿo do G0v.emo tinha tambÿm na tia posse o doeumento que indicava a constituigao da equipa

.t'

i

..uma delegaÿ0 de competÿncias por quem ÿ competente. Sublinhou ainda que:aquele era um acto de

:soberania e, que, corno ta! tinham de ter a protecÿo legal e Soberana e, para o caso da delegagÿo do
=
Gov, em0 [intia jfi sido apresentado o documegt0 e esperava que houvesse reciprocidade da parte da
delegagÿo da Renamoÿ ..... - ....... - .......... " ....... " ..........

8. Sua Excelancia Gabriel SerafimMuthisse, Ministro dos Transportes e Comunica95es, lembrou/ÿ Sua
Excelÿncia Saimone Muhambi Macuianaÿ Deputad0 da Assembleia da Repgblica, Presidente do
Conselho Jurisdigional do Partido e Chefe da Detegagÿo da Renmno, que a credencÿal assirtada pelo
chefe do gabinete da Renam0, o 8enhor Augusto MateuS, era para legitimar a participaÿo da sua
delega9ÿo no diÿilogo politico, quando nem sequer haviam hQstilidades militares; portanto, ngo dava
mandato para parar as hosti[idades: Enfatizou quenaque!emomento asdelegacSes estavam a discutir ngo
s6 aqueles pontos de agenda que a Renamo indicou quando o diiilogo eornegou, como tambÿm estavam a
tratar do fun das hostilidades, sendo 6bvio que sao duas coisas diferentes, pelo que esperava que Sua
ExcelSncia Saimone Muhambi :Maeuiana, Deputado da Assembleia da Repftblica, Presidente do
Conselho, Jufisdicional do Partido e Chefe daDelegagÿ0 da Renamo, percebesse queo mandatoque tern
nÿoÿo :dfi direito de declarar tim das hostilidades. :-- ..... --- ...... - ................................ - ...............

19.Sua Excei6neia Saimone iMuhambi Macuiana, Deputado da Assembleia da Repfiblica, Presidente do
Conselho Jurisdicional do PaNdo e Chefe da Delegagg0 da Renamo, reiterouque naquele momento a
sua delega¢ÿo nÿo tinha a "procuraggo" que o conferia plenos poderes para declarar o tim das

hostilidades, senao a delegaggo de poderes dada de forma expressa, via telefone pelo seu lider; todavia,
afiangou que at6 Sfibado seguinte; dia vinte e tras de Agosto do ano dois rail e catorze, podia conseguir
esse documento e, ainda nessa data podia se proceder ÿt declaraqÿo da cessaggo das hostilidade militates.-

30. Sua Excelÿncia Abdurrernane Li{ÿo de Alrneida, Vice-ministro da Fungÿo PfibiiCa, disse que o que a
delegagg0 do Govemo pensava era de que t0das as vezes que Sua Excetÿncia Saimone Muhambi
Macuiana, Deputado da Assernbleia da Repÿblica, Presidente do Conselho Jurisdicionat do Partido'e
Chefe da Dÿlegagao da Renamo disse que :tinha mandato para declarar cessagÿo das hostilidades se
referisse a urn documento assinado pe!o presidente do partido Renamo e ngo pelo senhor Augusto
Mateus porque este nÿo ÿ entidade competentepara tal, iendo frisado que quern tem essa cornpetÿncia de
mandatar alguÿm para um acto desta envergadttra, corn ÿzalidade ÿ o presidente do partido Renamo seja
por um despacho, uma procumqÿo ou assinatura reconhecida porque este documento de;verdi constar nos
dossiers do Govemo. -ÿ-------

......

----

.......................

"'"

..................

"

..................................

31. Sua Excelÿncia Saimone Muhambi Macuiana, Deputado da Assembleia da Repfiblica, Presidente do
Conselho Jurisdicional do Partidoe Chefe da DeIegaÿo, disse ter percebid0 a inquietaqÿo do Govemo e
que nao tinha como disponibilizar o docurnento naquela sessÿo, Garantiu que a sua delegacgo iria
c0rnegar a tratar o documento e, mlvez:no dia seguinte, dia Vinte:e dois de Agosto do ano dois mile
catorze, pudesse tÿ-lo rnesmo na forma marmscrita para evitarperder mais tempo.: ....... ÿ--- ................

32. Sua Excelÿncia Abdurremane Lino de Alrneida, Vice-rninistro da Funÿo Ptfbliea, corteordou que
pudesse ser manuscrito, bastando ser assinado pelo pmaho do presidente da Renamo, Afonso Dhlakama. -

33. Sua Excelÿncia Sairnone Muhambi Macuiana, Deputado da Assembleia da P, epfibliea, Presidente do
Conselho Jurisdicional do Partido e Chefe da Delegagÿo da Renamo, disse que a rnensagem tinha sido
recebida e solicitou ao Governo alÿrna paciÿneia, pois a sua delegaÿgto iria tratar de provideneiar o
docurnento.

........

ÿ

..............................................

ÿ

........

....

----

.......................................

34.Sua Excelÿneia Gabriel Serafim Muthisse, Ministro dos Transportes e CornunieagSes, disse que o
assunto da asSinatura da declaragÿo de cessaÿgo das hostilidades, lado do Govemo, teve que ser
analisado profundamente, uma vez que o entendirnento do Governo era de que este documento devia ser

assinado pelas lideranÿas e a Renamo insistiu que tinha mandato para declarar o tim das hostilidades, a
lideranga do Govemo decidiu encontrar elementos constitucionais que conferisse ao chefe da de!egacgo

em sede do dialogo o mandato para esse ÿo em set presumidos,

• .queÿSua Excelÿncia Saimone MuhambiMacuiana, Deputado da Assembleia da Repfiblica, Presidente do
' Conselh0 Jurisdicÿonai do Partido e Chefe da Delegaggo da Renamo, assin0u coisas da sua cabeÿa. ----.---

35.Sua Exeelÿncfa Saimone Muhambi Macuiana, Deputado da Assembleia da RepÿSbliea, Presidente do
Conselh0 Jurisdieional d9 Partido e Chefe da Delegaÿo da Renamo, disse que a sua delegacSo iria fazer
um esforÿ0 para Ver.se;: 0 mais tardar, atÿ Siÿbado, dia vinte e tr& de Agosto do ano dois mi! e catorze,
podia conseguir o documento assinado pel0 seu Ifder:.-=- ............................. . .............................

36. Sua Excelÿncia Josÿ Condugua Ant6nio Pacheco, Ministro da Agricultm'a e Chefe da Delega95o do
Govemo, pediu que assim que a delegaÿo da Renamo fivesse em mgos a "procuragÿ0" que lhe conferia

poderes de declarar a cessaÿo das hostilidades ÿ Sua ExcelSncia Saimone Muhambi Macuiana,
Deputado fla Assembleia da Repflblica, Pi'esidente do Conselho Jurisdicional do Partido e Chefe da
Delegagÿo da.Renamo, que comunicasse ao Govemo para efeitos de assinatura da declaraÿo de
:cessagÿo das hostitidades.: .... = .......... - ......................................... - ................ -, .................

37ÿ Professor Doutor Padre Filipe C0uto, membro da equipa de observadorÿs/mediadores nacionais, apeloti g
delegagÿo da Renamo afazer de tud0 para iter o document0, mas evitar assinar em home do presidente
Afonso Dhlakama: e0mo foi feito quando foi indicado para fazer parte da equipa dos
observadores/mediadores nacionais. .................... --, ................................ , ...........................

38, RevereMo Anastficlo Chembeze, membro da equipa de observadores/mediadores nationals, reafirmou a

disponibilidade da equipa dos observadores/mediadores nacionais para dar o seu contributo, qualquer dia
e qualquer hora.

39. Sua ExcelSncia Saimone Muhambi Macuiana, Deputado da Assembleia da Repflbliea, Presidente doÿ
Conselho Jarisdicional do Partido e Chefe da :Delegagÿto da Renamo, garantiu que o mais tardar at4
Sÿbad0, dia vinte e trss de Agosto de dois rail e catorze, a sua delegagÿo apresentaria o documento que
confere ao seu chefe da delegagÿo a declarar o tim alas hostilidades, assinado pelo punho do presidente
da Renamo para viabilizar este proeesso. - ......................... -' .................................................

40. Sua Exeelÿncia J0sÿ Condugua Antdnio Pacheco, Ministro da Agriculmra e Chefe da Delegaÿgo do
Govemoÿgradeceu=pela atenÿgo e desejou votoS de continuaÿo debom trabalho a todos. Vineou ainda

que a disponibiiidade do Ooverno para o diÿlogo era total e que, fiearia aguardando a rea@o da
Delegaÿfio da Renamo para a marcacgo da pr6xima ronda, tendo em ,vista assinatura da declaraÿo de

cessaÿgo das hostilidades militares,

'

41. Principais ConclusSes:-- ..................... : ......................... = ................................ - ..............

41.1. As partes €oncordaram em prosseguir coin os esforÿos visaÿdo alcanÿar a cessaÿo imediata e
definitiva das hostilidades militares.- ..... -- ............... , .............. , .............................

41.2. As partes assumiram o compromiss0 mfituo de prosseguir corn as diligÿncias para que, na

pr6xima ronda de diÿilogo politico, os Chefes das duas delega.ÿ6es, legalmente mandatados
pelas respectivas lidermlÿas, procedam ÿ assinatura do documento de declara@o da cessaÿo
das hostilidades militates.- ................ - ........................................ - .......................

41.3. Sem prejuizo de outros procedimentos subsequentes, as partes acordaram ainda que o

Mem0rando de Entendimento que formaliza a cessaÿo das hostilidades serif simbolicamente
subscrito / visado por Sua Excetÿncia Armando Emilio Guebuza, Presidente da Repfiblica de
Mozambique, e Sua Excelgncia Afonso Macacho Marceta Dhlakama, Presidente do Partido
Renamo em cerim6nia pfibtica em momento posterior.-

..........................................

41,4. As partes acordarmn em prosseguir corn os esforvos visando o encontro, ao mais alto nivel,

entre Sua ExcelSncia Armando Emilio Guebuza, Presidente da Repfiblica de Mocambique e
Afonso Macacho Marceta Dhlakama, Presidente do Partido Renamo.---I .........................

Lida a presente Acta, em viva voz, perante os presentes/t sessg.o, foiÿa mesma apr0vada e assinada pelos
" membr0s das duas delega95es .... = ..... --,- ..... - ........ r,--.-ÿ--- ..... ÿ ........... ÿ ...................... " ....... =-"
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ANEXO - Composig(oiSda equipa tdcnica:

Isÿquiei-ÿ.iÿolde Gusse, Jurista ÿ--ÿ---_ÿ_

/

Por parte do .G0verno; Ilidio Josd Miguel, Lnspecto>Geral do Minist&io da:Agricuttura; Adriano
-Manuel Malache, Chefe de Departarnento de: Estudos e Pianificag.ÿo .d6 Ministÿrio da Defesa
National e Tenente, Francelino EltasNhantumb0, Quartel-General &asForcas Almadas:de Defesa de
M09ambique._ .... .,,____ .......................... __ÿ ............. _ ..................................................

, Por parte da Renamo: Ant6ni0 Bassiquete, membro s6nior da Renamo e t6cnicode apoio ii equipa
de peritos militates, da Renamo.,;--:-- ...... ---------= ....................... - ............ . .......................

: " ' ;
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.

........

ÿ:

.....
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MEMORANDO DE ENTENDIMENTO
As partes reafirmam os principios constitucionais, legais e da Politica de
Defesa e Seguran(ÿa, bern como o principio de diÿlogo, colaboragÿo e de
consulta que se seguem:
a) As Forgas de Defesa e Seguran;a devem ser republicanas, isto ÿ),
• apartidarias,

servindo

a

Republica

de

Mozambique

corn

profissionalismo, respeitando a ordem constitucional que ÿ baseada

no Estado de Direito, democracia e justiga social;
b) Nenhum partido, for;a politica ou conexa deve usar as For(;as de
Defesa e Seguran(;a, salvo se solicitadas nos termos da lei;
c) As Forgas de Defesa e Seguran;a devem fidelidade ÿ Constituigÿo da

Repÿblica;
d) Promover e garantir o espirito de reconcilia;ÿo, que consiste na
cessa;ÿo imediata de todas as manifesta;ÿes hostis, sobretudo as
militares, incluindo na comunica;ÿo social;
e) A estrutura orgÿnica das Forÿas Armadas de Defesa de Mo(ÿambique
e da Policia da Reptÿblica de Mo;ambique podera ser alterada, ouvido
o Conselho Nacional de Defesa e Seguranga, nos termos da lei;
As partes entendem tambÿm que:
f) Terminadas as hostilidades militates, nenhum elemento pertencente
• a qualquer das partes pode ser processado corn fundamento em actos

e factos decorrentes das referidas hostilidades ou
conexas.

Pÿgina i de 2

situagÿes

g) Para efeitos do plasmado na alinea anterior as partes acordam na
necessidade de aprova;ÿo de uma lei de amnistia, na presente

sessÿo da Assembleia da Reptiblica.
h) Para efeitos de operacionalizagÿo das quest6es atinentes aos
paragrafos anteriores, as equipas de peritos militares de ambas
partes deverÿo apresentar um documento ao plenÿrio que contenha
tambÿm as quest6es relativas ÿ integraÿo das forÿas residuals da
Renamo nas For;as Armadas de Defesa de Mo(}ambique e da Policia
da Reptÿblica de Mo(ÿambique e consequente enquadramento da
seguran(}a da Renamo.

l)

Concluido todo o processo de integra(ÿo e enquadramento das for;as

residuals da Renamo todo o equipamento militar sera entregue ;ÿ
guarda e a disposi(ÿo das Forÿas de Defesa e Seguran(ÿa.
j) Findo todo o processo nenhum partido deverÿ dispor de for;as
armadas residuals ÿ margem d° processo da integra(}ÿo e da lei.

k) A implementa;ÿo destes principios deve ser acompanhada,
monitorada e observada pela Comunidade Internacional, atraves da

Equipa Militar de Observa;&o da Cessa(};ÿo das Hostilidades Militares

- EMOCHM;
Agosto de 2014
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AFIEXO - I

MECANISMOS DE GARANTIA
As partes imbuidas de boa-fÿ no espirito de consolida;ÿo da
Unidade Nacional e a preserva;ÿo da Paz duradoira no nosso Pals,
bem como o principio de colabora;ÿo, consulta e diÿlogo, garantem
ao povo mo;ambicano e a comunidade internacionaiÿ que assumem
corn responsabilidade os presentes entendimentos e comprometemse a:

a) Dedicar todas as suas energias para o cumprimento e respeito,
em definitivo, o conteÿdo dos presentes entendimentos;

b)N&o violar nem abandonar a letra e o espirito do texto
consensualizado;
c) Nÿio fazer interpreta(ÿ&o diferente ao sentido do texto
alcan(ÿado e consensualizado; no caso de isso acontecer as
partes devem reunir e encontrar urn sentido comum da

interpreta(ÿ&o do texto que suscita dualidade de critÿrios de

interpretaÿ&o;
d) N&o fazer novas exig&ncias diferentes que desvirtuem a linha e
o sentido dos presentes entendimentos. Neste caso as partes
dever&o reunir para encontrar uma solu(ÿ&o baseada no
consenso;

e) Declarada a amnistia, a luz dos entendimentos alcanÿados
entre o Governo da Republica de Mo;ambique e a Renamo,
qualquer acto posterior que consubstancie violaÿ&o ou
abandono unilateral dos principios acordados, sera tramitado:
processado e punido nos termos da legisla;&o aplic&vel;
f) Havendo viola(ÿ&o dos entendimentos alcan;ados, as partes
devem encontrar uma solu;&o atravÿs do dialogo.

g) Os presentes entendimentos entrain em ÿna data da sua

Agosto de 20t4
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TERMOS DE REFERIÿNCIA DA EQUIPA MILITAR DE OBSERVA(ÿAO DA
CESSA(ÿAO DAS HOSTILIDADES MILITARES - EMOCHM
I, DESIG NA(ÿ/3,O
Equipa Militar de Observadores internacionais da Cessagÿo das
Hostilidades Militares - EMOCHM.

II.

PAISES PARTICIPANTES

A EMOCHM e composta pelos seguintes paises:
Botswana; Zimbabwe; Africa do Sul; Quÿnia; Cabo Verde; Portugal;
Itaÿlia; Grÿ-Bretanha e Estados Unidos da America.

III. PRINCJPIOS GERAIS E MISSAO
As delega;6es concordaram:
1) Corn a necessidade da cessa(;io imediata e definitiva das
hostilidades militares;
2) Na prepara0ÿo de diÿlogo ao mais Alto Nivel entre sua Excelÿncia
Armando Emilio Guebuza, Presidente da Reptÿblica de Mo(ÿambique e
Sua Excelÿncia Afonso Dhlakama, Presidente do Partido Renamo;
3) Em promover e garantir o espirito de reconcilia0ÿo cessando todas as
manifesta96es hostis incluindo na comunicagÿo social
4) Corn os Termos de Refer6ncia dos Observadores Militares, que
integra 23 oficiais militares estrangeiros e ainda 70 oficiais
rno0ambicanos, na proporgÿ3o de 50% do Governo e 50% da Renamo
nos seguintes termos e corn a seguinte missÿo:
• Observarÿ monitorar e garantir a implementagÿo do processo de

cessa;ÿo de hostilidades militares e o inicio das fases
subsequentes, nos termos previstos no Memorando de
Entendimento, em anexo aos presentes Termos de Referencia e

que dele faz parte integrante;
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IV. MANDATO
O mandato da EMOCHM inicia dez (10) dias apbs a sua constitui(ÿo e
vigora por urn periodo de cento e trinta e cinco (135) dias prorrogÿveis.

V.

ORGANIZA(ÿAO E ESTRUTURA DA EQUIPA
Orflaniÿlrama da EMOCHM
Comando

L

Maputo

,I

Sub-equipas

i

I

I
I

L

I Tet°N mpul°

5.1. Composiÿ}Eo das equipas

a) A EMOCHM b constituida pot um total de noventa e tr6s (93) Homens,
tom um Comando sediado na cidade de Maputo e quatro (4) subequipas desdobradas has Provincias de Sofala, Inhambane, Tete e
Nampula.

b) O Comando Central da EMOCHM e chefiado por um (01) Brigadeiro,
proveniente do Botswana, e coadjuvado por quatro (04) Coronÿis,
sendo dois (02) estrangeiros, um do Zimbabwe e outro da Italia e dois
(02) nacionais indicados um pelo Governo e outro pela Renamo,
respectivamente;

um

(1) Tenente-Coronel

e um (1) Major

estrangeiros.

c) As Sub-equipas de Inhambane e Tete, sÿo compostas por quatro (04)
estrangeiros dos quais um (01) Coronel; dois (02) Tenentes-coroneis;
um (01) Major; e dezasseis (16) nacionais, sendo oito (08)
provenientes do Governo e oito (08) da Renamo, assim distribuidos:
dois (02) Coronÿis; dois (02) Tenentes-coronÿis; seis (06) Majores e
seis (06) Capitÿes, perfazendo um total de vinte (20) Oficiais.

ANEMO - II
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" d)A sub-equipa de Nampula ÿ composta por quatro (04) estrangeiros
dos quais um (01) Coronel; um (01) Tenente-coronel e dois (02)
Majores. Em termos de Oficiais nacionais• aplicÿvel a distribuigfio
efectuada para as Provincias de Inhambane e Tete.

e) A Sub-equipa de Sofala ÿ composta por vinte e seis (26) elementos,
dos quais seis (6) estrangeiros assim distribuidos: um (01) Coronel;
dois (02) Tenentes-coronÿis e vinte (20) nacionais, sendo dez (10)
provenientes do Governo e dez (10) da Renamo, dos quais dois (02)

Coroneis; quatro (04) Tenentes-coronÿis; oito (8) Majores e seis (06)
Capities.
f) A proveni@ncia dos observadores estrangeiros mencionados no

nfimero anterior e sua distribuigÿo pot Comando e sub-equipas
constam nas tabelas 5.2 e 5.3.

g) A distribuigfio territorial das sub-equipas dos observadores militares
internacionais nfio ÿ rigida, podendo ser alterada sempre que a
situagfio no terreno o requeira.
5.2. Distribuigÿio dos Observadores Estrangeiros por Paises e Patentes

N/O

2
3
4
5

Paises

Ntimero de
Observadores

Africa
do
Sul
Botswana
Cabo Verde
Qu@nia
Zimbabwe

7

Grÿ-

Bretanha

8 Italia
9

Portugal
Total
I

Brigadeiro Coroneis

3

6 EUA

i

1

Patentes
Tenentes-

Coron6is

2

3
2
3
3
2

1

1

1

1
1
2

2

1

3
2
23

1
1
6

1

Majores

1
2
1
1
1

1

1
1

8

8
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Patentes

Ntimero de

I/o

I I

Distribuigÿio dos Observadores Estrangeiros por Comando e Sub-equipas

RegiGes

Observado
res

(Comando
Central)
Maputo
Inhambane

O5

Brigadeiro

Coronals

(01)

(02) Zimbabwe/
Italia

Botswana

4

(01) Botswana

S0fala
3

6

Tenentes-

Majores

Coron61s

(01) Estados
Unidos da
Am6rica

!021 Africa do

(011 •

Sul/Itÿlia

Cabo Verde

101 ) Grrh

(02) Qu6nia

Bretanha

/Zimbabwe

Tete

(01)
Cabo Verde•

(03) Portugal/
Africa do

Sul/It;ÿlla

(02) Estados

4

4

(01) Qu6nia

(01) Gr:ÿBretanha

Unidos da
Ame;.rica/

Botswana

5 NamPula

4

Total

(01) Portugal

23

1

(01) Africa do
(02i Quÿniai
Sul
8

6

Zimbabwe
8

• ,5,4. Resumo
.4.1.

Estrangeiros

a) Brigadeiro
b) Coron6is

..............................................................................................

...................................................................................................

c) Tenentes-coroneis
d) Majores

................................................................................

..............................................................................................

01
06
08
08

Sub-total
................
"" "'-'"""
-'"'"'-'"'--- ---------------------------------------------------------23

,4.2.

Nacionais

a) Coronÿis

..............................................................................................

b) Tenentes.coroneis

10

................................................................................

10

C) Majores

...............................................................................................

26

d) Capitÿes

.................................................................................................

Sub-total

.....................................................................................................

TOTAL GERAL

__ÿ...

.......................................................................................

A
,

,ÿ ,

,

.....

,

,

Pÿgina

,

4

,,

de

,,

6

....

ÿ

(
ÿ

24
70

'----93

,

--"

ANEXO - Ill
Termos de Referÿnela da EquipR Milltar de Observndores Internaciomÿis da Cessaÿ[ÿo das Hostilldsdes Militates - EMOCHM
I

II

'

II

I

r '

all

'

I '

II

I I

I

I

I I

r l

6. ELABORA(ÿAO E SUBMISSAO DE RELAT6RIOS
a) Os observadores deverÿio elaborar relat6rios das suas actividades e submeter
s chefias das partes, o Governo e a Renamo;

b) As partes deverÿo determinar a periodicidade da submissÿo dos relat&rios
pelos observadores.

7. OPERA(ÿ6ES
7.1. Opera96es Reactivas
7.1.1.

Estado de prontid&o da equipa de observadores

a) Disponibilidade para o cumprimento da missAo;
b) Os observadores devem dispor de meios que Ihes permitam rÿpida Iocomo;ÿio
aos Iocais notificados para averiguar irregularidades.
7.1.2.

Desanuviamento das tens6es

a) Comunica;ÿo corn a estrutura de comando das partes;
b) Permissÿ,o de livre-trAnsito
c) Investigar os actos reportados;
d) Formatos e procedimentos dos relat6rios;
e) Partilha de informa96es corn as partes;
f) Seguran;a da equipa de observadores;
g) Evacuagÿo.

8. OR(ÿAMENTA(ÿAO E FINANCIAMENTO
O financiamento do processo de observagEo da cessagEo das hostilidades est6 na
responsabilidade do Estado Moÿambicano.

9.

NECESSIDADES LOGiSTICAS

i

ii
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10. APOIO SUPLEMENTAR E FISCALIDADE
a) Qualquer apoio suplementar para o processo da cessaÿfio das hostilidades
militares, no 6mbito dos presentes Termos de Refer6ncia, quer seja de
natureza Iogistica ou humanitÿria deve ser canalizado pela via do Governo;

b) A EMOCHM esta sujeita /ÿ observ6ncia da legisla;fio fiscal, aduaneira e ao
cumprimento das formalidades migrat6rias em vigor na Repdblica de

Mozambique;
c) A EMOCHM obedece ÿ legisla;ÿo atinente ao movimento migrat6rio em vigor
na Reptiblica de Mo;ambique e nfio deve exercer nenhuma outra actividade
diferente da que consta nos presentes Termos de Refer&ncia.

Mr:MORANDO DE ENTENDIMENTO E RESPECTIVOS ANEXOS

PERITOS MILITARES

PELO GOVÿ

Major-General Jttliÿ'ÿlos Santos Jane

Chefe dÿ Equipa
'," ÿ- '

PELA RENAMO

Tenente-General Oÿ;sufo Momad

Chefe da Equipa

._

Primeiro-Adjunto ÿs;irio

Coÿ0nel Josÿ Manuel

da Policiaÿ Xavier Erneÿsto Tocoli

Brigadeiro Te

Major Ant6ni7 Muzorewa
jnte Freitas Norte
Policia

Adj,nto-Calÿ iÿs.,
Ar.sÿnia Feÿ

M

Massingue

Simiao/Peÿacave, Jurista

..,

ÿIde ÿ..e, J.rista

.

MEMORANDO DE ENTENDIMENTO E RESPECTIVOS ANEXOS

, MAPUTO, AOS ONZE DIAS DO MIÿS DE AGOSTO DE DOIS MIL E CATORZE

PELA RENAMO

o -co

/ÿ,ÿo"eÿ .ÿoo ÿooo

Ministro da Agrieultura
e Chefe da Delegagao

Gabriel Serafimÿ1ÿtÿthisse

Ministro dos Transpoÿo¢ÿ_ÿ ÿ ,

lnunicagÿes

Deputado da Assembleia da Reptablica,
Presidente do Conselho Jurisdieional e
Chefe da Delegagÿo da Renamo
Jeremias Pondeca Munguambe
Chefe de Departamento de Administragÿo
Rural e Poder Local

Abdurremane Lino de Almeida
Vice-Ministro da Fungÿo Pfiblica

€--

Dr, Ant6nio Eduardo Namburete
Chefe de Departamento de Rela96es Exteriores

Abdul Magid Ibraimo
Membro s6nior

OBSERVADORES/MEDIADORES NACIONAIS:

Prof. Doutor Louren¢o do Rosÿirio

• (Chefe da Equipa)
Reveÿlane

rof. DTiÿtoÿadre Filipe Couto

Reverendo Anast;icio Chembeze

Sheik Saide Habibo

