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Ëslão a Ber mlnuclosamenle analisados os casos de cidadãos estrangeiros em situação
:
liregular no nosso Pais, detêctâdos na âctual fase compulsiva da "Operação Produçãon. A gr-a'
vHúe de cada câgo é a principal determinante das sanções a apticar aos Ylsados, EaÍântlu
qufnta.Íeira,em Maputo, uma Íonle da Direcção Nacional de l/tigração.
Ob proccssos de afgutrs cidadãos estrangeirosem serviço no PaÍr para tarão especial atenção às situaçõcs
estraRgelrosdé dìversas neciÔnalida- a bgalização
da sua estada,por ou-

o país lesarl
cÍes..equc habitavam

ment€, estão a ser objecto c.le unÌa
ptÓfundq ;EpreoiaÇão por paÍte clas
entioadpt, autorlaadas da Benública
Popular,d9 Mo-Oambique,
o gue cuF
minaíá com a tomada de .decisÕeca
anuiicíar num Íuturo próximq.
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lro temoe de reconhecÊÍ que uma
m''oÍi
desles cidadãog prctcndeu
tornear as calúnias ítrmadas aquando
da retpectiva contrateçâo opinou
aquele quadro'

Precisandoe.; suas declaraçÕes,a
Aqrìele responsável situou a anï,cle cada caso <Jes- Ío'rtechamou a atènçãopara a necesflgc.prtrm:êríoriaadla
tes cidadâo$ estrangeirosnos íneca- sidade de uma maior clareza e um
rrisitlcr inêfentes'ao próprio processo extrenrorigor na discriminaçãoentre
l
:idadãos eslrangeirosque se prestam
a contribuir de Íorma valiosa para a
"3e bem,cue iá livessemsido anle' reconstruçãcnacÍonal e os desonesriorrnente assinaladoscasos anóma- tos.

desta' fase cocrsíva,

los ,.de umã minoria de indivíduoS
- Estês úllimos, os riesonestos,
oruihdos de diveisos paiges ou que não reúnem rcquisltos que lhGs pêrád{uirirarn a cldádãniâ .eslrangeira, mittm confiÍmeÍ quG, nr realidade,
cmb0râ' nascidos sm MoÇambique.a
estão ao servlço do Pals, o que e
,
.QFefaCãoProduçã0" constitui o insagravado pclo Íacto de alguns deles
tr,uinenio sdequado pare a localiza- se dedlcàrem a actividades lclivas
.
bâo, ' deiecção de êstrangeiros no ao Estado, virto que são ilegris disse aquele responsável.
n0sso País em situação irregular.
' 'i'õç,'por
inércia
houvc
lado,
um
Nestep
. r o c e s s od e a n á l i s ed e c a d a
I passividadc por partc de alEuns caso, as estruturas envolvidas pres-

QUê, ainda nâo ectão dcvidamente
identíficados.
-O
lrebalho coordontdo com as
cntidades emprcgldotas, Írcultrrá o
orquadramcnto dc crtrangalror cufa
contribuição é prlmordlal' dcrde que
não cstclam onvolvldof Gn actlvida"
t'ec llícltar, garantiu a Íonte.

