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O GOVERNOgarantiu que já cumpriu cerca de 90 por cento das recomendações das Nações 

Unidas sobre os direitos humanos, na abertura ontem da sessão do Conselho dos Direitos 

Humanos, que começou a avaliar o país, emGenebra, na Suíça. 

"O Governo conseguiu implementar cerca de 90 por cento das recomendações. Os restantes 

estão ainda a ser implementadas", disse o ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e 

Religiosos, Abdurremane Lino de Almeida, citado pela agência Lusa, a partir de Genebra, na 

Suíça. 

Segundo a agência, o Conselho dos Direitos Humanos avalia desde ontem, em Genebra, pela 

segunda vez, a situação dos direitos humanos em Moçambique, no quadro do exame periódico 

universal. A primeira avaliação de Moçambique realizou-se em 2011 e na altura o país aceitou 

161 recomendações de um total de 169. 

Ontem, na sua intervenção, Abdurremane Lino de Almeida referiu ainda que o Governo 

moçambicano está disposto a receber todo o tipo de assistência do Alto Comissariado e de 

todos Estados das Nações Unidas para cumprir com as suas obrigações relativas aos direitos 

humanos. 

http://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/politica/49731-direitos-humanos-mocambique-cumpriu-recomendacoes-da-onu


Durante a reunião, foram destacados, entre outros, os temas da violência contra as mulheres, a 

detenção penitenciária, a discriminação da comunidade lésbica, gay, bissexual e transexual e a 

ratificação de instrumentos internacionais. 

Presidido por um comité que integra El Salvador, Gana e a Índia, o grupo de trabalho baseia a 

sua avaliação a partir do relatório nacional do país examinado, de parceiros independentes e de 

organizações da sociedade civil. 

Nesta 14.ª sessão do grupo de trabalho do EPU, que decorre até 29 de Janeiro, 14 países, entre 

os quais Moçambique, vão ser avaliados. 

As recomendações de Moçambique formuladas pelo grupo de trabalho vão ser adoptadas no dia 

22 de Janeiro, segundo as Nações Unidas. A delegação de Moçambique vai poder formular a 

sua posição perante as recomendações no mesmo dia. 

O processo de exame periódico universal (EPU) dá a oportunidade, a cada quatro anos, aos 

países membros de apresentarem um balanço da situação dos direitos humanos e de receberem 

recomendações para melhorarem a protecção e a implementação daqueles direitos. 
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