
Auem tem direito
qo csrtõo de residente

I Direcçõo de ldentiÍiccrçõo Civil esclcrrece
hl, tqldfsL por B. Movanga

N'uma altura em que mais de 1í0 mil cidadãos da Cidade de Maputo receberam iá os seus
carlões de residentes, continuam a surgir dúvidas sobre quem tem o drreito ao cartão e guais
os requisitos neeessários para a sua obtenção. Por estarem mal inÍormadas muitas pessoas
que trabalham Íora da Cidade de Mapulo, tendo aqui as sr!Íts residências e ÍamÍlias, deslocam-
-se à capital com o receio oe Íicarem sem cartão e outras ainda apresentam-se noà locais de
regislo sem Bilhete de ldentidade ou sendo menores de 16 anos.

- Anles do desencadeamonto deste
processo, há sensivelmente mês e
meio, Íoram dadas a conhecer ao
público todas as condlções necessá-
rias para se obter o Cartão de Resh
denle. Dissemos que a primeira con.
dição para se ter direito ao carlão é
ser cidadão nacional com uma idade
igual ou superior a 16 anos - disse-
-nos uma fonte ligada à Direcção de
ldenti f icação da Cidade de Maputo,
recordando estes aspectos que, nume-
rosas pessoas têm descurado.

DÚVIDAS QUE SE COLOCAM

Continuam a surgir certas dúvidas
particularmente em relação à docu-
mentação que é necessário apresen-
tar no acto de registo. Pessoas com
documentos caducãdos ou sem Íì€-*

nhuma documentaçáo que confirme
as suas declaraÇões no acto de
registo apresentaram-se já em muitos
dos bairros iá abrangidos.

Ao contactaÍmoé, há dias, a Direc-
ção de ldentiticação Civil da Gidade
de Maputo, responsável dãquele orga-

lrto eignlÍica que registamoe
todos or cidadãos resldenles em
Maputo e que tenharn o Bilhele
de ldcntldadt,- Independcntemento de' 
lerem ulàa ocupação ou íbg na
cüadc disse o rêsPonsável da
Direcção de., lõenti f icação Civi l .

nismo sal ientou que todo o cidadão
residente em Maputo, com uma idade
igual ou superior a 16 anos tem di.
reito ao'Car,tão de Residente.

Porém, êsses cidadãos devem apre-
sentar no acto de registo o BíÍhete
de ldentidade como documento base
para se atr ibuir o cartão. Os que não
possuem Bilhete de fdentidade terão
gue apresentar o talão do Bl acom-
panhado da Cédula Pessoal ou Bole-
t im de Nascimento.

Há outros documentos que é neces-
sário apresentar, conÍorme o inqué-
rito qr-re é Íeito. Por exemplo, quando
se pergunta se o cidadão trabalha ou
não, qual é o seu local de trabalho,
em caso aÍirmativo, este terá que
apresentar igualmente o CarÍão de
Trabalho que comprove as suas aÍir-
maÇões.

Sobre os casos de pessoas, guê
se deslocam de 

'outros pontos do
País, com o objectivo de vir tratar em
Maputo dos seus cartões, soubemos
que tal preocupação não tem razâo
de ser. Os ausentes, de férias ou em
serviÇo tora da cidade, serão mais
tarde registados nos postos f ixos a
serem montados nas várías áreas da
cidade, desde que se conÍirme serem
residentes nesta cidade.

- Há, naturalmente, um mal enten-
dido em relação a esta guestão dos
ausentes. As brigadas trabalham neste
momento de quarleirão em quaÍteiÍão
e sabemos quê mesmo nesseS locais
agora abrangidos alguns cidadãos
ficam por registar. Depois das brlga.
das concluirem o seu trabalho, serão
crlados postos Íiros para onde essaa
pessoas e os ausentes poderão recor-
Íer - disse ainda aguela Íonte.

VIGILÂNCIA POPULAR
JÁ SE FAZ SENTIR

Para além destas anomalias resul-
tantes da má interpretação de alguns
indivíduos em relação aos critérios e
normas deÍinidas para este processol
outras irregularidades surgiram iâ,
como é o caso de intiltração de pes-
soas estranhas nalguns bairros.

Fruto da vigi lância popular, um
grupo de individuos gue tentava
Íazer - se passar por residentes de
determinado quarteirão do Bairro Gen-
tral Íoi há dias denunciado.

- As tais pessoa$ luntaram-sc a
um grupo de moradoÍês e declararam
serem também residenlee Ro mesmo
quarteirão. Tal aÍirmação velo mais
tarde a ser desmentlda pela popula.
ção e pelo cheÍe do quartelrão. Este
aspecto da vlgilâncla e o apoio que
dqs estruturas de base temos vindo
a receber quer com a Integração de
pessoas no trabalho de regi3to cofiro
através do esclarecimento das pes-
soag sobre o procesgo, permitem que
o nosso lrabalho avance - subl inhou
ainda a Íonte.

Ao longo' deste trabalho foram iá
detectados casos de Íalsi f icação de
documentos de identi Í icação, numâ
situação que apenas reÍ lecte nâo só
a Íalta de consciência como também
a irresponsabilidade de certos indi-
víduos.

Todavia, e de acordo com as inÍor-
maÇÕes que obtivemos junto da Direc-
ção de ldenti f icação da Cidade de-' :hfâputo,.?stão a. õêi íeitos esÍorços
por Íorma a que o processo decorra
no ritnlo desejado e evitando erros.

Pornrcnor do trabalho de uma das brigadcu de registo em plena acíivi-
dade, (Foto do arquívo)


