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1. INTRODUÇÃO 

 

A actividade editorial no Centro de Formação Jurídica e Judiciária (CFJJ) teve lugar desde a 

sua inauguração nos anos 2000/2001, com o objectivo de munir as acções de formação 

levadas a cabo pela instituição com material didáctico.  

 

No que diz respeito à legislação, foi extraordinariamente complexo 

gerir o sistema de cópias dos diversos diplomas legais avulsos a 

utilizar na formação. Para além disto, nos diversos cursos que o 

CFJJ ia organizando, em cada uma das áreas temáticas obrigatórias 

enfrentou-se o dilema de saber qual a legislação fundamental que 

vigorava no país. (SERRA, 2012, p. 127) 

 

Por esta razão, uma das primeiras actividades editoriais realizadas pela instituição foi a 

organização de compilações temática de legislação em brochuras produzidas artesanalmente. 

Todavia, o grande marco de uma actividade editorial mais séria, por meio da publicação de 

livros que passariam a ser comercializados em todo o país com uma larga procura, ocorreu 

em 2003, com a publicação de diversos materiais pedagógicos utilizados no programa de 

capacitação de magistrados judiciais e do Ministério Público em Direito do Ambiente, da 

Terra e de Florestas e Fauna Bravia, com apoio técnico da FAO e financeiro do Reino dos 

Países Baixos. 

 

A partir daquele ano a actividade foi se organizando paulatinamente. Várias colecções foram 

criadas e o CFJJ tornou-se numa instituição conhecida nacionalmente e, em certa medida, 

também internacionalmente, pela qualidade dos conteúdos que publicava. Entretanto, porque 

a actividade cresceu rápida e inesperadamente, sem que a instituição estivesse internamente 

organizada para fazer frente a esse crescimento, a actividade editorial viveu momentos 

delicados que chegaram a perigar a sua continuidade. Para por cobro à situação, realizou-se 

um esforço adicional no sentido de elaborar e aprovar instrumentos que permitissem 

estabelecer parâmetros para dar seguimento à produção editorial no CFJJ com maior 

eficiência, eficácia e efectividade, tendo por fim último garantir a sustentabilidade e 
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continuidade dessa actividade, de primordial importância para a instituição e também para o 

sector da justiça e do direito de uma forma geral. 

 

É neste contexto que foi produzida a presente política editorial, que juntamente com outros 

documentos norteadores da actividade editorial no CFJJ irão permitir que a instituição dê 

continuidade ao trabalho que vinha realizando ao longo dos últimos anos no cumprimento de 

algumas das suas atribuições, quais sejam: 1) a publicação de trabalhos de investigação nas 

áreas do direito e da administração da justiça; 2) a publicação e disseminação de material 

especializado para o sector da justiça; 3)  contribuir na disseminação de uma cultura jurídica 

e democrática; e 4) colaborar na educação jurídica e legal dos cidadãos. 

 

De acordo com a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração 

(ANPAD), entidade brasileira que publicou um manual intitulado “Boas práticas da 

publicação científica” (2010), a publicação de um estudo não é um acto isolado dos seus 

autores, há uma rede de interlocutores que interagem no processo, dentre os quais estão: 

outros pesquisadores, editores, revisores, integrantes dos corpos editoriais científicos e 

também os leitores. A presente política apresenta um conjunto de critérios e orientações a 

respeito da publicação científica e dos papéis desses diferentes actores envolvidos no 

processo editorial levado a cabo pelo CFJJ. 

 

O documento foi construído tendo por base a literatura sobre o tema e outras políticas 

editoriais produzidas por outras instituições e define o CFJJ, enquanto editor, como um 

prestador de serviço, cujos utentes finais são, nessa ordem: 

 

1º) os pesquisadores e profissionais da instituição e de fora dela, com interesse nos trabalhos 

que o CFJJ se propõe publicar e que sejam de cunho mais académico-científico, tendo 

em vista a divulgação de resultados de pesquisa e estudos sobre diferentes matérias e 

enfoques analíticos; 

2º) os  autores e suas instituições, à medida que as carreiras dos primeiros e a imagem das 

últimas são influenciados pela publicação dos resultados do seu trabalho. Nesse sentido, a 

editora CFJJ e seu corpo editorial carregam uma responsabilidade significativa, relacionada, 

por um lado, ao desenvolvimento das áreas do conhecimento que são objecto das obras que 

publica e, por outro, às carreiras dos autores e à imagem das instituições colaboradoras. 
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3º) os gestores de organizações em geral com interesse nos trabalhos que o CFJJ se propõe 

publicar e que tenham como propósito a difusão de técnicas e tecnologias e a aplicação 

prática do conhecimento colhido por meio dos resultados dos estudos e pesquisas 

publicados. 

 

Esta visão tríplice na divulgação de estudos e resultados de pesquisa faz com que alguns dos 

trabalhos publicados tenham um cunho mais académico e com que outros tenham um carácter 

mais virado para a difusão técnica e tecnológica, o que, em última instância, demonstra a 

intenção do CFJJ em atingir diferentes públicos-alvo. Enquanto a primeira produção, 

acadêmica, tem como principal finalidade expor e disseminar avanços no conhecimento, a 

segunda, tecnológica, destina-se a divulgar as formas como o conhecimento pode ser 

aplicado em benefício dos sistemas sociais em geral (empresas, organizações públicas, 

organizações não governamentais, o cidadão de maneira específica, etc.) e em especial as 

instituições jurídicas e judiciárias.  

 

A Política Editorial do CFJJ está estruturada em dez capítulos que versam sobre: i) 

introdução ao documento; ii) introdução; iii) missão da Editora CFJJ; iv) princípios da 

Editora CFJJ; v) o processo editorial: revisão e aprovação dos originais, produção e 

distribuição; vi) tipos de obras e temáticas publicadas pela Editora CFJJ; vii) colecções da 

Editora CFJJ; viii) diretrizes para candidatura de trabalhos; xix) código de conduta dos 

agentes do processo editorial; x) revisão e alteração da política editorial. 

 

2. MISSÃO DA EDITORA CFJJ 

Expor e disseminar avanços no conhecimento jurídico e judiciário e em temáticas afins, além 

de divulgar as formas como esse conhecimento pode ser aplicado de modo a contribuir para 

uma melhor administração e promoção do acesso à justiça e para a consolidação de uma 

cultura jurídica e democrática no contexto moçambicano. 

 

 

3. PRINCÍPIOS DA EDITORA CFJJ  

A actividade editorial do CFJJ visa levar conhecimento relevante dentro de suas áreas 

temáticas ao público em geral e zelar para que esta actividade seja contínua e de qualidade. 

Para tal, a Editora CFJJ observa dois princípios:  
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Princípio da Qualidade Editorial – o processo editorial deve obedecer a uma série de 

tarefas sequenciais a serem executadas de modo rigoroso, atempado, sistemático e eficiente; e 

 

Princípio da Transparência – o processo editorial deve ser transparente oferecendo a 

possibilidade de acompanhamento e seguimento pelas partes envolvidas. 

  

De modo a garantir a observância desses princípios, o processo editorial obedece diversas 

fases que vão desde a elaboração do original, até a publicação e distribuição da obra. Todas 

essas fases são objecto de procedimentos e regulamentos específicos que também devem ser 

observados e cumprido rigorosamente por todos os actores envolvidos no processo.  

 

Em função disto, aos autores que submetam trabalhos para publicação, os colaboradores e 

parceiros da Editora CFJJ, devem ser munidos pela editora de todas as informações essenciais 

para o cumprimento cabal de suas responsabilidades no processo editorial, por meio de 

guiões específicos, contratos e outros instrumentos pertinentes que esclareçam o papel de 

cada um dos agentes do processo editorial.   

 

4. O PROCESSO EDITORIAL: REVISÃO E APROVAÇÃO DOS ORIGINAIS, 

PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO 

Após a submissão dos trabalhos para publicação junto à Editora CFJJ, inicia-se o trabalho 

editorial que é composto por três fases: 1) Revisão e aprovação do original; 2) Produção; e 3) 

Distribuição.  

A revisão e aprovação dos originais é realizada de acordo com o “Regulamento do Conselho 

Editorial”. A produção e distribuição das obras realiza-se em várias etapas que são cumpridas 

conforme o “Manual e Procedimentos Editoriais” da Editora CFJJ.  

 

5. TIPOS DE OBRAS E TEMÁTICAS PUBLICADAS PELA EDITORA CFJJ 

A actividade editorial do CFJJ é bastante diversificada e virada para grupos diversos, por esta 

razão, o tipo de obras publicadas também é bastante variado e inclui livros, revistas, 

boletins/newsletters, brochuras, cartilhas, artigos e textos avulsos, seja em formato impresso 

ou digital. Por outro lado, tendo em atenção a sua missão, a Editora CFJJ engloba dez 

temáticas gerais que subdividem-se em várias subtemáticas conforme se segue:  

A Administração da Justiça 

 Acesso à justiça 
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 Agentes e funcionários do Estado operadores da justiça  

 Articulacao interinstitucional e entre actores da justiça 

 Estatística 

 Gestão de documentos e informações 

 Observatório permanente da justiça 

 Opinião pública sobre as questões da justiça 

 Pluralismo jurídico 

 Promoção da cultura da legalidade 

 

  

B Direitos humanos e fundamentais 

 Direito constitucional e direitos fundamentais 

 Direitos e deveres dos refugiados e imigrantes 

 Cidadania, Democracia e Estado de Direito 

 

C Formação jurídica e judiciária 

 Avaliação na Formação Profissionalizante 

 Ensino Superior Profissionalizante 

 Métodos e Técnicas Pedagógicas para a Formação Superior e Técnico-

Profissionalizante 

 

D Tribunais e Procuradorias 

 Administração Financeira e Patrimonial 

 Ambiente de trabalho e trabalho em equipe 

 Atendimento ao Público 

 Combate à corrupção e à criminalidade organizada 

 Comunicação e relações interpessoais 

 Constituição e Direitos Fundamentais 

 Custas Judiciais 

 Direito Admininistrativo 

 Direito Aduaneiro 

 Direito Civil 

 Direito Comercial 
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 Direito de Família 

 Direito do ambiente e dos Recursos Naturais 

 Direito do Contencioso Administrativo 

 Direito do Trabalho 

 Direito Fiscal 

 Direito Judiciário 

 Direito Penal 

 Direito Processual Administrativo 

 Direito Processual Civil 

 Direito Processual do Trabalho 

 Direito Processual Penal 

 Direitos da Criança e do Adolescente 

 Estatística e Informática Judiciária 

 Ética e Deontologia Profissional e combate à corrupção 

 Género e Acesso à Justiça 

 Gestão de pessoas 

 Investigação criminal 

 Mecanismos alternativos de resolução de conflitos 

 Medicina Legal 

 Motivação para o exercício da profissão 

 Organização de serviços 

 Organização Judiciária 

 Planificação e orçamentação 

 Processo disciplinar 

 Promoção da cultura da legalidade 

 Protocolo e Etiqueta 

 Sociologia Judiciária 

 Técnicas de liderança e resolução de conflitos 

 Técnicas de redacção, classificação e gestão de documentos 

 Tutela de interesses supra-individuais 

 Tutela dos direitos difusos, colectivos ou individuais e direitos do consumidor 

 Questões transversais e de direitos humanos 
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E Registos e Notariado 

 Administração Financeira e Patrimonial 

 Ambiente de trabalho e trabalho em equipe 

 Atendimento ao Público 

 Comunicação e relações interpessoais 

 Constituição e Direitos Fundamentais 

 Direito Civil (direito da família, direito das crianças, direito dos idosos, direito das 

pessoas portadores de deficiência física, direitos reais, direito das sucessões, direito 

dos contratos, etc) 

 Direito Comercial 

 Direito do ambiente, da terra e dos Recursos Naturais 

 Estatística e Informática nos Registos e Notariado 

 Ética e Deontologia Profissional e Combate à Corrupção 

 Género e Acesso à Justiça 

 Gestão de pessoas 

 Motivação para o exercício da profissão 

 Organização de serviços 

 Planificação e orçamentação 

 Prática notarial 

 Processo disciplinar 

 Protocolo e Etiqueta 

 Registo Automóvel 

 Registo Civil 

 Registo Entidades Legais 

 Registo Predial 

 Técnicas de Liderança e resolução de conflitos 

 Técnicas de Redacção, Classificação e Gestão de Documentos 

 

F Patrocínio e Assistência Jurídica 

 Acompanhamento da fase de instrução do processo 

 Administração Financeira e Patrimonial 

 Ambiente de trabalho e trabalho em equipe 

 Articulação com as organizações da sociedade civil 
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 Assistência jurídica e judiciária 

 Atendimento ao Público 

 Comunicação e relações interpessoais 

 Constituição e Direitos Fundamentais 

 Direito Civil (direito da família, direito das crianças, direito dos idosos, direito das 

pessoas portadores de deficiência física, direitos reais, direito das sucessões, direito 

dos contratos, etc) 

 Direito Comercial 

 Direito do ambiente, da terra e dos Recursos Naturais 

 Direitos da criança e do adolescente 

 Direitos da mulher vítima de violência doméstica e familiar 

 Direitos da pessoa portadora de necessidades especiais 

 Direitos de pessoas vítimas de opressão e violência 

 Direitos do idoso 

 Estatística e Informática no Patrocínio e Assistência Jurídica 

 Ética e Deontologia Profissional e Combate `a Corrupção 

 Género e Acesso à Justiça 

 Gestão de pessoas 

 Grupos sociais vulneráveis 

 Motivação para o exercício da profissão 

 Organização de serviços 

 Organização Judiciária 

 Patrocínio judiciário e assistência jurídica 

 Planificação e orçamentação 

 Processo disciplinar 

 Protocolo e Etiqueta 

 Resolução extrajudicial de litígios 

 Serviço cívico dos Advogados Estagiários 

 Técnicas de Liderança e resolução de conflitos 

 Técnicas de Redacção, Classificação e Gestão de Documentos 

 Tutela de interesses supra-individuais 

 Tutela dos direitos difusos, colectivos ou individuais e direitos do consumidor 
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G Advocacia do Estado 

 Administração Financeira e Patrimonial 

 Ambiente de trabalho e trabalho em equipe 

 Comunicação e relações interpessoais 

 Constituição, órgãos de soberania e Pessoas Colectivas de Direito Público 

 Defesa dos bens e interesses do Estado e das autarquias locais 

 Direito Civil 

 Direito Comercial 

 Direito do ambiente, da terra e dos Recursos Naturais 

 Estatística e Informática na Advocacia do Estado 

 Ética e Deontologia Profissional e Combate `a Corrupção 

 Gestão de pessoas 

 Motivação para o exercício da profissão 

 Organização de serviços 

 Organização Judiciária 

 Papel do Ministério Público na Defesa do Estado 

 Planificação e orçamentação 

 Processo disciplinar 

 Protocolo e Etiqueta 

 Representação e Assistência Jurídica ao Estado e Empresas Públicas nos Tribunais 

Internacionais 

 Técnicas alternativas de resolução de conflitos 

 Técnicas de Liderança e resolução de conflitos 

 Técnicas de Redacção, Classificação e Gestão de Documentos 

 

H Acesso à justiça e educacão legal do cidadão 

 Constituição e Direitos Fundamentais 

 Direito de Família 

 Direito do ambiente e dos Recursos Naturais 

 Direito do Trabalho 

 Direitos da Criança e do Adolescente 

 Direitos da mulher vítima de violência 

 Direitos da pessoa portadora de deficiência física 
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 Direitos de pessoas vítimas de opressão e violência 

 Direitos do Idoso 

 Género e Acesso à Justiça 

 Mecanismos alternativos de resolução de conflitos 

 Organização Judiciária 

 Patrocínio e Assistência Jurídica 

 Registo e Notariado 

 Tutela de interesses supra-individuais 

 Tutela dos direitos difusos, colectivos ou individuais e direitos do consumidor 

 

I Direito internacional 

 Direito internacional público 

 Direito internacional privado 

 Convenções, tratados, protocolos e outros instrumentos internacionais 

 Tribunais internacionais 

 Sistemas regionais de administração da justiça 

 

Os temas e subtemas podem ser retirados ou acrescidos de outros temas e subtemas mediante 

aprovação do Conselho Editorial do CFJJ. 

 

6. COLECÇÕES DA EDITORA CFJJ 

 

Durante o exercício da actividade editorial da Editora CFJJ, de modo melhor organizar e 

agrupar as obras publicadas, foram criadas diversas colecções que podem, com o passar do 

tempo e caso pertinente, deixar de ser alimentadas ou serem acrescidas de outras colecções, 

mediante aprovação do Conselho Editorial da Editora. 

 

Com excepção da Colecção Utilitários que será descrita adiante, todas as obras publicadas 

pela Editora CFJJ devem conter entre 150 e 300 páginas. Apenas em casos excepcionais uma 

obra poderá ser publicada com um número de páginas superior ao prescrito e para tal é 

necessária a aprovação do Conselho Editorial. Os trabalhos submetidos à Editora CFJJ 

deverão se enquadrar numa das colecções da Editora CFJJ, conforme as orientações a seguir:  
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Colecções publicadas em formato impresso: 

 Colecção Utilitários – destinada à publicação de brochuras e cartilhas com textos de 

fácil leitura na língua portuguesa e em línguas nacionais, com o intuito de promover a 

educação legal do cidadão por meio de informações úteis e de fácil compreensão 

acerca da justiça e do direito. 

   

 Colecção Direito em Sociedade – destinada à publicação de livros que abordem uma 

ou algumas das temáticas de interesse da Editora CFJJ, seja para expor e disseminar 

avanços no conhecimento daquela(s) temática(s), seja para divulgar as formas como 

esse conhecimento pode ser aplicado de modo a contribuir para a promoção do acesso 

à justiça no contexto moçambicano. 

 

 Colecção Manuais de Direito – destinada à publicação de guiões e manuais sobre 

qualquer das temáticas publicadas pela Editora CFJJ. Para fazer parte desta colecção, 

a obra deverá apresentar, obrigatoriamente e ao longo do texto, casos práticos e 

exemplos práticos de aplicação do conteúdo que apresentam.  

 

 Colecção Leis Comentadas, Anotadas e Consolidadas – destinada à publicação de 

livros sobre leis específicas anotadas, comentadas e/ou consolidadas pelo(s) autor(es). 

 

 Colecção Colectâneas de Legislação – destinada à publicação de compilações de 

legislação sobre as diversas temáticas publicadas pela Editora CFJJ. 

 

 Colecção Jurisprudência – destinada à publicação de compilações de jurisprudência 

moçambicana ou de outros países mas relevantes para Moçambique. No caso de 

jurisprudência de outros países, a obra deve contemplar também uma análise crítica 

com estudo comparativo entre a jurisprudência nacional e a do(s) outro(s) país(es). 

 

 

 

 

 

 

Colecções publicadas em formato digital:  



Política editorial do CFJJ:  

normas para publicação de trabalhos científicos em formato impresso e digital 

Página 13 de 39 
 

 Colecção Repositório Institucional – destinada à publicação de conteúdos científicos 

sobre Moçambique e relacionados às actividades desenvolvidas pelo CFJJ, produzidos 

a título institucional ou individual e que possam ser disponibilizados via Internet no 

Repositório Saber, do qual o CFJJ faz parte e que inclue os seguintes tipos de 

documentos: artigos de periódicos (preprints), artigos de periódicos (postprints), 

comunicações (em conferências), fotos, vídeos, informativos ou boletins, materiais 

didácticos (sebentas e manuais didácticos, sinopses ou textos críticos sobre 

determinadas obras, entre outros), monografias (trabalhos de fim de cursos de 

licenciatura, relatórios de estágio, entre outros), partes de livros, relatórios (working 

papers, relatórios técnicos, relatórios de projectos de investigação, entre outros), teses 

e dissertações. 

 

 Colecção Relatórios de pesquisa – destinada à publicação dos relatórios das 

pesquisas realizadas pelo Departamento de Estudos e Investigação do CFJJ na Página 

Web da instituição. 

 

 Colecção Bandlha – a palavra bandhla é de origem africana e significa fórum de 

discussão/diálogo. Sob esta perspectiva, os trabalhos indicados para publicação na 

Bandlha serão disponibilizados na Página Web do CFJJ (onde se encontra esta 

colecção). A Bandhla cumpre diversas finalidades: estimular o debate (partilhando 

algumas reflexões, ainda que iniciais); marcar posição em relação a determinado 

tema; dar a conhecer os trabalhos em curso; dar visibilidade ao CFJJ; e divulgar as 

reflexões produzidas por outros investigadores/juristas, etc. Por isso, qualquer 

trabalho de dentro e de fora do CFJJ é passível de publicação nessa colecção, desde 

que aprovada pelo Comité Editorial e cuja publicação seja autorizada pelo autor. Tal 

medida visa garantir que, ainda que não se trate de uma publicação "oficial", haja 

rigor em relação a qualidade dos materiais publicados, uma vez que a Bandlha 

Funciona como uma espécie de antecâmera de uma publicação "oficial", 

disponibilizando textos para discussão que abordam temáticas e questões bastante 

actuais, apontando alternativas, propostas, recomendações e trazendo conclusões nem 

sempre consensuais, mas que tocam aspectos fundamentais relativos aos temas que 

discutem.  
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 Colecção Publicações seriadas – destinada à publicação diferentes publicações de 

carácter periódico, isto é, publicadas em série, com uma periodicidade pré-definida. A 

Editora CFJJ pode vir a criar e publicar outros títulos de publicações seriadas, caso se 

mostre pertinente. No momento, existem apenas os dois títulos de publicações 

seriadas a seguir:  

 

Newsletter Wokolola – publicação periódica (seriada) destinada à publicação 

trimestral de artigos sobre as actividades levadas a cabo pelo CFJJ e também de 

pequenos artigos de opinião. Trata-se de um boletim informativo que é 

prioritariamente publicado em formato digital e disponibilizado na Página Web da 

instituição, mas que sempre que possível e oportuno, também é publicado em formato 

impresso. A composição (estrutura e conteúdos) da Newsletter obedece a um 

regulamento próprio. 

 

Revista Sociedade e Justiça – esta publicação seriada iniciou em forma de Boletim, 

com o intuito de publicar os relatórios de pequisa do CFJJ. Todavia, no momento 

encontra-se em vias de ser transformada numa revista científica, destinada a 

publicação anual de artigos acadêmico-cientificos que abordem uma ou algumas das 

temáticas de interesse da Editora CFJJ, seja para expor e disseminar avanços no 

conhecimento daquela(s) temática(s), seja para divulgar as formas como esse 

conhecimento pode ser aplicado de modo a contribuir para a promoção do acesso à 

justiça no contexto moçambicano. Os artigos podem ser submetidos por pessoal 

afecto ao CFJJ ou outros intelectuais que desejem publicar seus estudos. A selecção e 

aprovação dos artigos obedecem um regulamento próprio. 

 

 

7. DIRETRIZES PARA CANDIDATURA DE TRABALHOS 

A publicação de qualquer obra pela Editora CFJJ só é possível se cumpridos os seguintes 

requisitos: 1) observância das normas de apresentação e de estrutura da colecção na qual se 

enquadre o trabalho proposto para publicação; e 2) aprovação do trabalho pelo Conselho 

Editorial.  
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Os interessados em submeter trabalhos para publicação deverão consultar os tópicos a seguir, 

onde se encontram as normas e estilos específicamente definidas para cada uma das 

colecções da Editora CFJJ.  

 

Relativamente às normas de apresentação e de estrutura, para além das normas e estilos 

definidos pelo CFJJ, os trabalhos a serem submetidos deverão ser normalizados de acordo 

com as normas técnicas preparadas pela “Comissão Técnica de Normalização no âmbito de 

Informação e Documentação – CTN 8ª” do Instituto Nacional de Normalização e Qualidade 

(INNOQ), tais como: a NM 575 (norma para Citações), NM 576 (Resumos), NM 577 

(Sumários), NM 578 (Índices), NM 579 (Referências), NM 580 (Numeração progressiva), 

NM 671 (Trabalhos Académicos), entre outras normas aplicáveis e publicadas pelo INNOQ.  

 

O CFJJ deve adquirir todas as normas do INNOQ acima referidas e orientar os autores para 

que consigam aplicá-las, além de manter contacto permantente com o INNOQ, de modo a 

actualizar-se sistematicamente acerca das normas técnicas para normalização de trabalhos 

científicos em vigor no país.  

 

Importa salientar que é imprescindível e obrigatório que os trabalhos submetidos à análise do 

Conselho Editorial da Editora CFJJ cumpram as normas e estilos aqui referidos. Os trabalhos 

que não cumprirem todas as normas e estilos prescritos não serão submetidos à análise do 

Conselho Editorial enquanto não forem adequadamente normalizados pelos autores.  

 

7.1 Normas Gerais 

Os livros e outros trabalhos monográficos (textos completos que contenham mais de 100 

páginas) a serem publicados na forma impressa ou digital devem ser grafados em letra Times 

New Roman, tamanho 12, com espaçamento entre linhas de 1,5 cm, as margens superior e 

esquerda, devem ser de 3 cm e as margens inferior e direita devem ser de 2 cm.  

 

Os trabalhos devem conter os elementos essenciais e, se for pertinente, elementos 

complementares, sejam eles elementos pré-textuais, textuais ou pós-textuais.  

 

O texto completo do trabalho deve conter entre 250.000 e 500.000 caracteres com espaços 

(incluindo elementos essenciais e complementares, sejam textuais, pré ou pós-textuais). 

Somente em casos excepcionais e devidamente fundamentados uma obra poderá ser 
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publicada com um número de caracteres maior ou menor do que o prescrito e mediante 

aprovação do Conselho Editorial. 

 

A numeração da página (paginação) deve estar na margem superior direita, alinhada à direita, 

com fonte Times New Roman, tamanho 10, não iniciando a numeração a partir da página de 

rosto, mas da primeira página do texto do trabalho. Os elementos pré-textuais são contados 

mas não são numerados. Os elementos pós textuais não são numerados. 

 

A inclusão de elementos essenciais e complementares, sejam pré-textuais, textuais ou pós-

textuais variam de acordo com o tipo de obra a ser publicada nos seguintes termos:   

 

I. Elementos essenciais  

São aqueles indispensáveis para a identificação dos documentos e geralmente constam da 

capa, folha de rosto e verso da folha de rosto. Dentre eles incluem-se: autor, título, edição, 

imprenta (local, editora e data ou ano da publicação).  

 

II. Elementos complementares  

São aqueles que, acrescentados aos elementos essenciais, permitem uma melhor 

caracterização do documento e entre eles incluem-se informações sobre: ilustrações, 

descrição física da obra, notas especiais, entre outras.  

 

III. Elementos pré-textuais  

Devem constar da obra antes do texto propriamente dito e nesta ordem: capa (obrigatório), 

folha de rosto e verso da folha de rosto (obrigatório), folha de aprovação (obrigatório em caso 

de trabalhos de fim de cursos, teses e dissertações de mestrado e doutoramento), dedicatória 

(opcional), agradecimentos (opcional), epígrafe
1
 (opcional), resumo em português 

(obrigatório), resumo em inglês (obrigatório), Listas diversas (por exemplo: Lista de 

ilustrações, lista de siglas e abreviaturas, lista de entrevistados, Lista de Casos Práticos, etc.) 

sumário (obrigatório). A inclusão desses elementos deve obedecer aos seguintes critérios: 

 Folha de rosto e verso da folha de rosto: deve obedecer o tipo de fonte padrão 

(Times New Roman) e conter os elementos que constam do (ANEXO 1);  

                                                           
1
 Trata-se de um pensamento, frase, poesia ou música que tenha alguma relação com o tema da obra. Se o texto 

não tiver qualquer relação com o tema, não pode ser utilizado como epígrafe. 
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 Título: o título deve constar em posição centralizada, com fonte Times New Roman, 

tamanho 14, em negrito (bold), com a primeira letra em maiúsculo e as demais letras 

em minúsculo. Não deve receber ponto final. 

 Subtítulo: o subtítulo deve ser separado do título por dois pontos e deve seguir a 

mesma formatação indicada para o título, apenas não aparece em bold (não negritado) 

e não deve receber ponto final. 

 Nomes dos autores: os nomes dos autores devem aparecer na capa e folha de rosto, 

no topo da página. Os nomes devem ser seguidos da indicação do tipo de 

responsabilidade do autor, quando for o caso, e de acordo com as regras do Código de 

Catalogação Anglo-Americano (CCAA) pertinentes.  

 

IV. Elementos textuais  

Os elementos textuais são todos de carácter obrigatório e devem constar nesta ordem: 

introdução, desenvolvimento (dividido em capítulos e sessões, se for o caso) e conclusão, 

podendo também incluir mais um capítulo para recomendações (opcional). Os elementos 

textuais devem figurar na obra de acordo com os seguintes critérios:  

 Títulos dos capítulos/secções: os títulos dos capítulos/secções do trabalho devem ser 

posicionados à esquerda, numerados com algarismos arábicos (1, 2, 3, etc.), fonte 

Times New Roman, tamanho 12 (doze), em negrito. Não devem receber ponto final e 

devem manter uma distância de 1 (um) espaço para cima e 1 (um) para abaixo. Para 

as subsessões, deve-se ainda seguir as orientações das normas técnicas do INNOQ. 

 Corpo do texto: deve iniciar logo abaixo dos títulos das seções com fonte Times New 

Roman, tamanho 12 (doze), justificado à direita e esquerda. A distância entre os 

parágrafos deve ser de 6pt. A distância entre o texto e o subcapítulo e entre este e o 

texto seguinte deve ser de 2 espaços de 1,5 cm cada. Os elementos textuais devem ter 

um espaçamento entre linhas de 1,5 cm e recuo de parágrafo de 1,25 cm. 

 Notas de rodapé e notas de fim de texto: as notas que tragam explicações sobre 

partes do texto devem aparecer refenciadas como notas de rodapé. Exceptua-se desta 

regra as notas referentes ao financiamento da investigação que devem constar no fim 

do documento (nota de fim de texto). Tanto as notas de rodapé quanto as de fim de 

texto devem ser grafadas com fonte Times New Roman, tamanho 10 e espaçamento 

simples entre linhas.  

 Legendas: O título da legenda deve ser indicado em negrito (bold), fonte Times New 

Roman, tamanho 11 (onze). 
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 Figuras, gráficos e quadros: devem ter um título posicionado acima deles, 

justificado à esquerda, com fonte Times New Roman, tamanho 11, em negrito (bold) e 

espaçamento simples entre linhas. Deve haver distância de um espaço de 1,5 cm 

abaixo e acima entre o corpo do texto e a figura, gráfico ou quadro. Se houver uma 

fonte bibliográfica, esta deverá constar 1,5 cm abaixo da figura, gráfico ou quadro, 

com fonte Times New Roman, tamanho 10 e espaçamento simples entre linhas. A 

Figura 1 a seguir ilustra essas exigências.  

 

FIGURA 1 – Difusão da informação no espaço virtual 

 

 

 

Fonte: http://www.wikipedia.org 

  

 Tabelas: devem ter um título posicionado acima delas, justificado à esquerda, com 

fonte Times New Roman, tamanho 11, em negrito (bold) e espaçamento simples entre 

linhas. Deve haver distância de um espaço de 1,5 cm abaixo e acima entre o corpo do 

texto e a tabela. Se houver uma fonte bibliográfica, esta deverá constar 1,5 cm abaixo 

da tabela, com fonte Times New Roman, tamanho 10 e espaçamento simples entre 

linhas. A Figura 1 a seguir ilustra essas exigências. 

 

TABELA 1- Opção de carreira dos magistrados formados pelo CFJJ no período de 2001 a 2003 

 

ANO MP MJ TOTAL 

2001 0 18 18 

2002 2 9 11 

2003 7 15 22 

 

http://www.wikipedia.org/
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Fonte: FUMO, Joaquim. A proeminência da magistratura judicial. Fonte: Informativo CFJJ, v. 1, n. 5, p. 7. 

Nov./2003. 

 

V. Elementos pós-textuais 

Figuram na obra.a seguir ao texto, com espaçamento entre linhas simples e nesta ordem: 

Referências bibliográficas
2
 (obrigatório), Glossário (opcional), Apêndices

3
 (opcional), 

Anexos
4
 (opcional) e Índice

5
 (opcional). Os elementos pós-textuais devem ser elaborados 

segundo as normas técnicas do INNOQ. 

 

7.2 Normas específicas para a Colecção Manuais de Direito 

Nos manuais de direito, os casos práticos e os exemplos práticos de aplicação do conteúdo da 

obra deverão constar no corpo do texto destacados em caixas box (text box) que deverão ter 

margens com um recuo de aproximadamente 1 cm em relação às margens direita e esquerda 

do restante do texto. Todo o texto deverá ser grafado em itálico, com fonte Calibri, tamanho 

12 e espaçamento simples entre linhas. No topo deverá constar, em negrito (bold), o número e 

conteúdo do caso ou exemplo prático, conforme se segue: 

 

 

 

 

 

 

 

Deverá ser elaborada uma lista de casos práticos a ser incluída antes do sumário da obra e de 

acordo com as normas prescritas no item 5.2, alínea l) do presente documento.  

 

7.3 Normas específicas para a Colecção Leis Comentadas, Anotadas e Consolidadas 

 

5.4.1 Leis Comentadas ou anotadas 

 

As obras cujo conteúdo versa sobre leis anotadas ou comentadas podem adoptar um dos 

seguintes formatos:  

I. O diploma consta integralmente da obra, sendo as anotações inseridas no corpo do 

texto (este formato é ideal para os casos em que há anotações ou comentários a incidir 

                                                           
2
 Consultar a norma técnica do INNOQ NM 579 para a elaboração das referências bibliográficas.  

3 
Trata-se de material utilizado como fonte de informação e coleta de dados que tenha sido produzido pelo 

próprio pesquisador/autor, como por exemplo, questionários, entrevistas, relatórios, gráficos, etc.  
4 

Trata-se de material utilizado como fonte de informação e colecta de dados, mas não é material produzido pelo 

próprio pesquisador/autor, e sim por terceiros. Exemplo: projectos de lei, documentos, etc.  
5 
Consultar a norma técnica do INNOQ NM 578 para a elaboração do índice. 

Caso prático nº 1 – Norma para apresentação de casos práticos 
Este é um exemplo de como os casos  ou os exemplos práticos de aplicação do 
conteúdo dos manuais de direito deverão constar das obras.  
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sobre grande parte de um ou mais diplomas legais, mas tais comentários ou anotações não 

são demasiado longos ou densos);  

 

Exemplo: No exemplo a seguir, utilizamos as anotações e comentários ao artigo 22 da Lei nº 

7/2008, de 9 de Julho (que aprova a Lei de promoção e protecção dos direitos da criança) 

feitos na obra “MONDLANE, Carlos Pedro. Lei de promoção e protecção dos direitos da 

criança – anotada e comentada. Maputo: CFJJ, 2011”. 

ARTIGO 22º 

(Âmbito do direito à liberdade) 

O direito à liberdade compreende, nomeadamente o direito: 

a) a participar na vida familiar e comunitária, sem discriminação; 

b) a procurar refúgio, auxílio e orientação; 

c) a frequentar  lugares públicos, com devidas restrições legais; 

d) a brincar, a praticar desporto e a divertir-se; 

e) a informação; 

f) a opinião e expressão; 

g) a associação e de reunião; 

h) a crença e culto religioso. 

 

a) O direito de participar na vida familiar e comunitária, sem discriminação 

Esse aspecto do direito à liberdade está fundamentalmente ligado ao dever da 

família, da comunidade, da sociedade em geral e do Estado assegurar à criança, com 

prioridade absoluta, a efectivação dos seus direitos fundamentais. V. neste sentido os 

comentários ao artigo 7º. 

 

b) O direito de procurar refúgio, auxílio e orientação 

Essa liberdade (de buscar refúgio, auxílio e orientação) decorre do reconhecimento 

de que, se a criança tem capacidade real, constantada, de formular juízos próprios  

 

II. Constam da obra apenas pequenos extratos da(s) lei(s) ou diploma(s) legal(ais) 

seguidos dos respectivos comentários ou anotações do autor. Este formato é mais 

aconselhável quando a obra inclui mais de um diploma legal e os comentários ou 

anotações incidem apenas sobre algumas partes do(s) diploma(s), mas tais comentários ou 

anotações são bastante longos e densos, conforme os exemplos a seguir. 
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Exemplo: No exemplo a seguir, utilizamos as anotações e comentários o artigo 23 do Decreto 

nº 18/2004, de 2 de Junho que aprova o Regulamento sobre Padrões de Qualidade Ambiental 

e de Emissão de Efluentes que poderá, para efeitos desse exemplo, ser precedido por outros 

artigos da mesma norma e de outras normas, bem como sucedido por outros artigos da 

mesma norma e de outras normas. 

 

ARTIGO 23 

(Taxas de emissão de autorização especial) 

1. Para a emissão da autorização prevista no nº 2, do artigo 22 do Regulamento sobre Padrões 

de Qualidade Ambiental e de Emissão de Efluentes, é devida uma taxa a ser paga pelo 

poluidor, num valor compreendido entre 50 000,00 MT e 500 000,00 MT. (Redacção dada 

pelo Artigo 2 do Decreto n.º 67/2010, de 31 de Dezembro de 2010) 

Nota: 

1) O legislador faz referência ao Regulamento sobre Padrões de Qualidade 

Ambiental e de Emissão de Efluentes como se de outra norma se tratasse, 

enquanto a intenção é de introduzir alterações ao referido regulamento. A 

redacção correcta seria: “1. Para a emissão da autorização prevista no nº 2, do 

artigo 22 do presente Regulamento...” 
 

2. Para a determinação do valor exacto a ser pago pelo poluidor, ter-se-á em conta, a 

qualidade e quantidade de poluentes emitidos, bem como a sua periculosidade para a saúde e 

para o ambiente. 

3. O produto das taxas cobradas ao abrigo do disposto no presente Regulamento tem o 

seguinte destino: (Redacção dada Artigo 2 do Decreto n.º 67/2010, de 31 de Dezembro de 

2010)  

a) 60% para o Orçamento do Estado; (Redacção dada pelo Artigo 2 do Decreto n.º 

67/2010, de 31 de Dezembro de 2010)  

b) 40% para o Fundo do Ambiente. (Redacção dada pelo Artigo 2 do Decreto n.º 67/2010, 

de 31 de Dezembro de 2010) 

Nota: 

1) Seria oportuno referir em maior detalhe qual seria o destino a ser dado aos 

valores revertidos em favor do Estado e em favor do Fundo do Ambiente, de 

modo a garantir que fossem aplicados em medidas de controlo da poluição 

ambiental. 
 

 

5.4.2 Leis Consolidadas 

 

Após sua publicação, um diploma legal pode receber inúmeros eventos normativos. Dentre os 

eventos normativos mais comuns estão as seguintes: provocam alteração noutros diplomas, 

sofrem modificação na redação do texto original, retificações ortográficas ou de determinados 
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dados, acréscimos de artigos, parágrafos, incisos, alíneas, revogação parcial ou total, 

derrogação, repristinação, republicação.  

 

Por outro lado, algumas normas de hierarquia superior ou legislação e jurisprudência 

relacionadas podem merecer ser citadas no texto consolidado. Além destes, outros casos 

anômalos podem surgir e deverão receber avaliação e tratamento durante a consolidação da 

norma pelo autor. 

 

Para as leis consolidadas, por se tratar de uma conjugação de diplomas sobre uma mesma 

matéria, o diploma principal é que deverá constar da obra e as alterações ou acréscimos 

decorrentes dos demais diplomas deverão ser introduzidos em forma de anotações no corpo 

do texto.  

 

Os conteúdos alterados deverão ser inseridos no próprio texto, sempre que possível. No caso 

de alterações na redacção do diploma legal, a nova redação deverá constar acompanhada da 

indicação da origem daquela redacção entre parênteses, em fonte Times New Roman, 

tamanho 12 e em negrito (bold).  

 

Todos os eventos sofridos pelo diploma a ser consolidado devem ser introduzidos 

directamente no texto e explicados por meio de notas numeradas sequencialmente, em itálico, 

com fonte Times New Roman, tamanho 11 e espaçamento simples entre linhas, com um recuo 

de 2 cm em relação à margem do texto.  

 

Os eventos que não possam ser inseridos directamente no texto devem ser inseridos apenas 

em forma de notas numeradas sequencialmente, em itálico, com fonte Times New Roman, 

tamanho 11 e espaçamento simples entre linhas, com um recuo de 2 cm em relação à margem 

do texto. Seguem abaixo alguns exemplos ilustrativos:  

 

I. Indicação de legislação ou norma de hierarquia superior relevante 

 

Exemplo tendo por base a Lei nº 20/97, de 1 de Outubro que define as bases legais para uma 

utilização e gestão correctas do ambiente e seus componentes (Lei do ambiente): 

Art. 31  Compete ao Governo criar incentivos económicos ou de outra 

natureza com vista a encorajar a utilização de tecnologias e processos 

produtivos ambientalmente sãos. 

Nota: 

1) Vide artigo 117, n. 2. da Constituição da República de Moçambique 

(CRM), 2004. 
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II. Alterações provocadas por outras normas no conteúdo da norma originária 

 

Exemplo tendo por base o número 1, alínea g) do artigo 21 do Decreto nº 12/2002, de 6 de 

Junho que aprova o Regulamento da Lei de Florestas e Fauna Bravia. 

ARTIGO 21 

1... 

a)... 

b)... 

c)... 

d)... 

e)... 

f)... 

g) O comprovativo do pagamento da caução equivalente ao valor da taxa 

de exploração respectiva. 

Notas: 

1) Alínea alterada pelo Decreto nº 11/2003, de 25 de Março. 

2) Assim dispunha a alínea alterada: “g) – O comprovativo do 

pagamento da caução equivalente a 3 vezes o valor da taxa de 

exploração respectiva.” 

 

 

III. Retificações 

 

O diploma legal, após publicado, pode ser retificado devido a pequenos erros e 

incorreções ortográficas e gramaticais. Em alguns casos as retificações são feitas 

mediante uma republicação do próprio diploma com as respectivas retificações. Mas há 

também retificações feitas por meio de outros diplomas que introduzem retificações na 

redação da norma originária. Conforme o caso, deverão ser adotados os seguintes 

procedimentos: 

a) Exemplo fictício de nota para retificações introduzidas no próprio diploma legal 

Notas: 

1)Parágrafo retificado no Boletim da República de 25.01.2013 
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2) Assim dispunha o parágrafo retificado:“(...)” 

 

b) Exemplo fictício de nota para retificações provocadas por outras normas na 

redação da norma originária 

Art. 88  (...): 

I- o Procurador-Geral da República; 

II- o Gabinete do Procurador-Geral da República; 

III- a Secretaria-Geral; 

Nota: 

1) O artigo 1  da Lei nº 3/2001, de 12 de Julho acrescenta aos títulos 

dos Órgãos de Assessoria os artigos definidos “o” e “a”. 

 

 

IV. Acréscimos de artigos, parágrafos, incisos, alíneas 

 

Exemplo fictício para acréscimo de alínea: 

2. A delegação de poderes de gestão referida no número anterior, 

poderá efectivar-se quando as respectivas matérias digam respeito a: 

a) Zona de protecção; 

b) Zonas tampão; 

c) Coutadas oficiais; 

d) Florestas produtivas; 

e) Floresta de utilização múltipla; 

Nota: 

1) Alínea acrescida pelo artigo 4 da Lei nº 20/2003, de 22 de Março. 

f) Zonas de utilização múltipla. 

Nota: 

1) Esta alínea deixou de ser “e)” e passou a ser “f)” em virtude do 

acréscimo de mais uma alínea feito pelo artigo 4 da Lei nº 20/2003, de 22 de 

Março. 
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V. Revogação de partes da norma 

 

Artigo 7  (Revogado) 

Notas: 

1) Artigo revogado pelo artigo 28 da Lei nº 2/2001, de 10 de 

Dezembro. 

2) Assim dispunha o artigo revogado: “Artigo 7 – (...).” 

 

VI. Várias Notas para uma única parte 

Em certos casos, uma parte da norma poderá sofrer vários eventos normativos. Nestes casos, 

as notas deverão ser indicadas seqüencialmente, conforme no exemplo fictício a seguir:   

Artigo 129  (Revogado) 

Notas: 

1) Artigo revogado pelo artigo 28 do Decreto nº 11/97, de 16 de Maio. 

2) Assim dispunha o artigo revogado: “(...)” 

3) O benefício previsto por meio desse artigo mantém-se apenas para 

Juízes e Procuradores, aos quais se aplica o artigo 31 da Lei nº 2/97, de 

10 de Abril. 

 

 

1.1 Normas específicas para a Colecção Colectâneas de Legislação  

 

Nas colectâneas de legislação, o índice é um elemento obrigatório e deve constar entre os 

elementos pós-textuais. O sumário deve apresentar os capítulos temáticos e em cada um 

deles, deve ser referida toda a legislação que esses incluem.  

 

Tanto o índice, quanto o sumário devem ser elaborados conforme as normas técnicas do 

INNOQ (NM 577 e NM 578).  

 

Exemplo de sumário: 

 

SUMÁRIO 

Breves Notas do Autor Sobre a 4ª Edição ................................................................................ 7 

1 Constituição Ambiental (Excertos da CRM de 2004) ......................................................... 11 
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2 Lei nº 20/97, de 1 de Outubro (Lei do Ambiente) ............................................................ 17 

3 Políticas governamentais 

 Resolução nº 5/95, de 3 de Agosto (Aprova a Política Nacional do Ambiente) .. 25 

 Resolução nº 4/2010, de 13 de Abril (Aprova o Programa Quinquenal do Governo 

para 2010-2014) – excertos .................................................................................. 41 

4 Protecção do ambiente marinho e costeiro 

 Decreto nº 45/2006m de 30 de Novembro (Aprova o Regulamento para a 

Prevenção da Poluição e Protecção do Ambiente Marinho e Costeiro) ............. 291 

 

 

Exemplo de índice: 

 

ÍNDICE: 

 

Políticas Públicas  

 Política Nacional do Ambiente .................................................................................. 25 

 

Poluição 

 Camada de Ozono ................................................................................................... 226 

 Emissão de efluentes ............................................................................................... 182 

 Gestão de resíduos biomédicos ................................................................................ 173 

 Padrões de qualidade ambiental ............................................................................... 182 

 Pesticidas .................................................................................................................. 227 

 

Quadro institucional do Ambiente 

 Autarquias locais ........................................................................................................ 94 

 Conselho Nacional de Desenvolvimento Sustentável (CONDES) ...................... 78, 80 

 Fundo do ambiente ..................................................................................................... 74 

 Inspecção Ambiental .................................................................................................. 81 

 Localidades ............................................................................................................... 102 

 Ministério para a Coordenação da Acção Ambiental (MICOA) .............. 47, 48, 50, 56 

 Multas e sanções ......................................................................................................... 90 

 Órgãos Distritais do Estado ...................................................................................... 102 

 Órgãos Provinciais do Estado ................................................................................... 102 

 Postos Administrativos ............................................................................................. 102 

 

 

1.2 Normas específicas para a Colecção Jurisprudência 

 

As normas específicas para as colectâneas de jurisprudências são semelhantes às das 

Colectâneas de Legislação, isto é, o índice é um elemento obrigatório e deve constar entre os 

elementos pós-textuais; e o sumário deve apresentar os capítulos temáticos e em cada um 
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deles, deve ser referida toda a jurisprudência que esses incluem. Tanto o índice, quanto o 

sumário devem ser elaborados conforme as normas técnicas do INNOQ (NM 577 e NM 578).  

 

Exemplo de sumário: 

 

SUMÁRIO 

Apresentação ........................................................................................................................... 7 

Acórdão nº 01/CC/2007, de 19 de Março ............................................................................. 9 

Não conhece do recuso da deliberação da Comissão Permanente da Assembleia da República, 

de 15 de Novembro de 2004, que declara a perda do mandato de Deputado do recorrente 

Carlos Alexandre dos Reis, por intempestivo 

Deliberação nº 01/CC/2007, de 12 de Abril ........................................................................ 16 

O Conselho Constitucional delibera não aplicar a Resolução nº 1/2007, de 2 de Março, da 

Autoridade Nacional da Função Pública, por ilegal 

Acórdão nº 05/CC/2007, de 06 de Novembro ..................................................................... 67 

Declara a inconstitucionalidade do Decreto Presidencial nº 25/2005, de 27 de Abril, que cria 

o Conselho da Legalidade e Justiça 

 

 

Exemplo de índice: 

 

ÍNDICE: 

 

 

Acordo de Lusaka 

Acórdão nº 04/CC/2007 ......................................................................................................... 53 

 

Autoridade Nacional da Função Pública 

Deliberação nº 01/CC/2007 .................................................................................................... 16 

Acórdão nº 04/CC/2007 ......................................................................................................... 53 

Acórdão nº 06/CC/2007 ......................................................................................................... 79 

 

Direito à Informação 

Acórdão nº 03/CC/2007 ......................................................................................................... 40 

 

Exercício dos direitos e liberdades 

Acórdão nº 03/CC/2007 ......................................................................................................... 40 

 

Fórmula de fecho de correspondência Oficial 

Deliberação nº 01/CC/2007 .................................................................................................... 16 

Acórdão nº 04/CC/2007 ......................................................................................................... 53 

 

 

1.3 Normas específicas para a Colecção Repositório Institucional  
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Incluem-se nesta colecção formas diversas de trabalhos que devem adoptar critérios distintos 

de apresentação, mas em todos os trabalhos, os nomes dos autores devem constar, em negrito, 

fonte Times New Roman, tamanho 11 (onze), no canto superior direito da primeira página do 

texto, em apenas uma linha, logo abaixo do título/subtítulo. À frente do nome de cada autor, 

separado por um hífen, deve constar o respectivo endereço de e-mail, também em Times New 

Roman, tamanho 11.  

 

 

No caso de livros e outros trabalhos monográficos, deve-se adoptar as normas gerais que 

constam do tópico 5.1 acima.  

 

Já os artigos de publicações seriadas, comunicações e trabalhos similares devem conter entre 

25.000 e 50.000 caracteres com espaços (incluindo os elementos essenciais e 

complementares, sejam textuais, pré ou pós-textuais). Somente em casos excepcionais e 

devidamente fundamentos uma obra poderá ser publicada com um número de caracteres 

maior ou menor do que o prescrito e mediante aprovação do Conselho Editorial. 

 

1.4 Normas específicas para a Colecção Relatórios de pesquisa 

Esta Colecção deve seguir as normas gerais indicadas no tópico 5.1., entretanto, o título deste 

tipo de trabalho devem incluir, como subtítulo, a indicação de que se trata de um relatório de 

pesquisa e deve constar da capa, folho de rosto e verso da folha de rosto, conforme o exemplo 

a seguir: 

 

 

 

NOVO CURRÍCULO PARA OS CURSOS DE INGRESSO ÀS CARREIRAS DO IPAJ: 

Relatório final do estudo “Reforma curricular dos cursos do IPAJ realizado pelo Departamento de 

Estudos e Investigação do CFJJ” 

 

 

 

1.5 Normas específicas para a Colecção Bandlha 

Esta colecção segue as mesmas normas prescritas para a Colecção Direito em Sociedade (Ver 

item 5.2 deste documento). O texto completo da obra deverá conter entre 25.000 e 50.000 

caracteres com espaços (incluindo os elementos textuais, essenciais e elementares, bem como 

os elementos pré e pós textuais). Somente em casos excepcionais e devidamente fundamentos 
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uma obra poderá ser publicada com um número de caracteres maior ou menor do que o 

prescrito e mediante aprovação do Comitê da Política Editorial. 

 

Os trabalhos publicados na Bandhla seguem uma sequência númerica que lhe é atribuída de 

acordo com a ordem de submissão para publicação. Esta numeração deve ser indicada tanto 

no documento quanto na Página Web do CFJJ, na lista de títulos dos documentos, de modo 

que esses fiquem, organizados numa sequência lógica. É obrigatória a indicação na capa dos 

seguintes dados: 

 Logotipo do CFJJ, autor, título, Bandhla nº..., local, mes e ano de publicação 

 No caso de comunicações, deve-se indicar na capa do documento em que evento ele 

foi apresentado. 

Ex: Comunicação apresentada na VII Conferência de.... 

 Indicar que o autor é formador e ou investigador do CFJJ e a qual Departamento 

pertence, quando for o caso. 

Por se tratar de documento a ser publicado digitalmente, no rodapé da folha de rosto do 

documento deve constar a regra de citação do mesmo.  

 

Ex: Fumo, Joaquim (2010). "Sicretismo.......". Maputo: Centro de Formação Jurídica e 

Judiciária. Bandhla nº1, Jan/2011. (disponível em: www.cfjj.org.mz/...). 

 

1.6 Normas específicas para a Colecção Utilitários 

As brochuras e cartilhas a serem publicados na colecção Utilitários terão formatos 

específicos e de acordo com o objectivo a que se destinem. Em cada caso, será elaborado e 

aprovado um designer gráfico específico por uma empresa ou profissional especializado e 

contratado pelo CFJJ mediante concurso público para esse efeito.  

 

Por essa razão, as normas e estilos para apresentação dos textos desta colecção são bastante 

simplificadas, restringindo-se ao seguinte: grafia do texto em fonte Times New Roman, 

tamanho 12, com espaçamento entre linhas de 1,5 cm. As margens superior e esquerda, 

devem ser de 3 cm e as margens inferior e direita devem ser de 2 cm. O título deve constar 

em posição centralizada, com fonte Times New Roman, tamanho 14, em negrito (bold), com a 

primeira letra em maiúsculo e as demais letras em minúsculo (com excepção dos casos em 

que o uso da letra maiúscula no meio da frase seja obrigatório) e não deve receber ponto 

final.  

http://www.cfjj.org.mz/
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1.7 Normas específicas para a Colecção Publicações seriadas 

A estrutura e conteúdo das obras publicadas na Colecção Publicações seriadas obedecem 

padrões específicos definitos em regulamento próprio. 

 

 

2. SUSTENTABILIDADE DA ACTIVIDADE EDITORIAL 

 

Afecta a uma instituição pública, a Editora CFJJ não dispõe de grande capacidade financeira 

para empreender suas actividades. Parte substancial dos trabalhos que publica tem por 

objectivo responder as necessidades da formação e alimentar o sistema da justiça com 

conhecimentos úteis e pertinentes, contribuindo assim para munir o Sistema de 

Administração da Justica (SAJ) de melhores condições para o cumprimento de sua missão. 

Deste modo, em sua maior parte, a actividade editorial realizadas pela Editora CFJJ só foi 

possível em virtude do apoio financeiro recebido dos parceiros de cooperação nacionais e 

internacionais. 

Este cenário é responsável pela lentidão e lacunas em diferentes vertentes de que a Editora 

padeca para publicar obras suficientes para responder a demanda e carências de informação e 

conhecimento do seu público-alvo. Em diversas circunstância, a Editora recebeu de seus 

parceiros de cooperação a recomendação de que deveria estudar e implementar medidas que 

garantissem a sua sustentabilidade, de modo que a publicao de novas obras não ficasse refém 

da disponibilidade ou não de fundos externos ou do Orçamento do Estado (OE) para esse 

efeito.  

A presente política, acompanhada pelo Manual de procedimentos editoriais, o Regulamento 

do Conselho Editorial e outras normas específicas que venham a ser publicadas tem por 

objectivo garantir maior transparência ao processo editorial e, com isto, alcançar melhores 

indicies de confiabilidade e credibilidade junto aos parceiros e potenciais financiadores, 

contribuindo assim para a sustentabilidade da actividade.  

Entretanto, para garantir a sustentabilidade da actividade editorial, não basta que a Editora 

CFJJ consiga convencer novos financiadores. É também necessário criar condições para 

tornar a actividade auto-sustentável paulatinamente. Com esse propóstio, Editora CFJJ passou 

a aplicar as seguintes medidas: 

a) Todos os lucros e receitas provenientes da comercialização das obras deve ser re-

aplicado integralmente no pagamento do dos serviços de distribuição, de produção de 

novas obras, nos lançamentos, campanhas de divulgação, feiras e exposições, 

produtos de merchandising, entre outras despesas decorrentes da actividade editorial; 
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b) No acto da assinatura de memorandos de entendimento ou outros acordos com os 

parceiros de cooperação, a Editora deve informar que irá proceder a venda das obras 

ao público junto aos livreiros nacionais ou na Página Web da Instituição (quando 

possível) e que o financiamento para publicação da(s) obra(s) deve os custos com os 

serviços de distribuição durante os quatro primeiros meses de armazenamento e 

comercialização. 

c) No acto da assinatura de memorandos de entendimento ou outros acordos com os 

parceiros de cooperação, a Editora deve informar que a instituição CFJJ irá comprar 

da sua editora, para oferta aos participantes das actividades que for realizar com 

financiamento de outros parceiros que não aqueles que financiaram a publicação. 

Entretanto, nas acções realizadas ao abrigo da parceria, as obras serão distribuídas a 

título gratuito, até atingirem 15% da quantidade de exemplares publicados na primeira 

tiragem financiada por aquele parceiro de cooperação. 

d) No acto da assinatura de memorandos de entendimento ou outros acordos com os 

parceiros de cooperação, a Editora deve informar que após terem sido distribuídos 

aquele parceiro gratuitamente, 15% da quantidade de exemplares publicados na 

primeira tiragem, a instituição CFJJ passará a comprar da sua editora (com desconto 

de 10%), todos os exemplares que devam ser ofertados aos participantes das 

actividades que for realizar ao abrigo daquela parceria. Deverá informar também, que 

nas reimpressões da mesma obra com recurso a outras fontes de financiamento, o 

parceiro financiador de tiragens anteriores não terá direito a se beneficiar de 

exemplares gratuitos. 

e) A Editora CFJJ deverá interagir com instituições do SAJ, instituições de ensino do 

direito, dentre outras interessadas no conteúdo das obras que publica, afim de lhes 

proporá a compra de quantidades acima de 15 exemplares para que possam se 

beneficiar de descontos (ver tabela de descontos no Manual de procedimentos 

editoriais). 

f) A Editora CFJJ deverá promover campanhas de comercialização a preços 

promocionais das obras prestas a cair em desuso; 

g) Conforme o conteúdo e o público que pretenda atingir com a obra, a Editora deverá 

optar pela publicação no formato de E-Book que é menos onerosa, apesar de também 

ser muito menos rentável; 

h) Como a publicação de livros no mercado nacional ainda custa caro porque o país 

ainda importa quase todos os insumos (papel, tonner, cola) e até know how em alguns 

casos, no caso de obras que tenham comprovadamente ampla aceitação e demanda e 

cujo conteúdo tenha uma longevidade de pelo menos 05 anos, a Editora CFJJ deve 

optar por tiragens pequenas (750 a no máximo 1000 exemplares) na primeira tiragem 

e apostar rapidamente em novas tiragens com quantidades maiores (1500 a 2000 

exemplares), visto que as reimpressões são feitas a custos muito inferiores ao da 
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primeira tiragem porque só tem custos de impressão e acabamento, uma vez que o 

processo de produção já foi integralmente epago na primeira tiragem. 

i) De modo a garantir maior número de exemplares em menos tempo, a Editora CFJJ 

deve analisar, caso a caso, as obras que sejam produto de reimpressões que devem ter 

o Preço de Venda ao Público (PVP) reduzido em relação ao da primeira tiragem.  

j) A Editora CFJJ deve promover feiras e exposições em todas as províncias do país 

com maior densidade populacional e instituições de ensino superior de direito, tendo 

em conta que nas províncias os livreiro não existem ou existem em números muito 

reduzidos de tal modo que comercializam as obras a valores bastante elevados.  

k) A Editora CFJJ deve interagir constantemente com os formadores e demais actores do 

CFJJ, no sentido de incentivá-los a promover a aquisição e uso das obras publicadas. 

l) O Departamento de Administração e Finanças deve indicar um único interlocutor para 

as questões relativas à Editora CFJJ. Este interlocutor deve dominar todos os 

procedimentos e prazos relativos a esta actividade no que concerne aos pagamentos a 

serem feitos aos prestadores de serviços de produção e distribuição, aos autores, aos 

distribuidores e demais despesas inerentes. Devem ainda conhecer todos os 

procedimentos e prazos relativos aos pagamentos das receitas provenientes das vendas 

a serem feitos pelo prestador de serviços de distribuição à Editora CFJJ. Deve também 

apresentar à Direcção e ao Departamento de Documentação, Informação e Cultura, o 

relatório financeiros das receitas e despesas realizadas no período. 

m) A Editora deve buscar identificar, constantemente, fontes alternativas de 

financiamento, sejam empresas públicas, empresas privadas ou parceiros 

internacionais, aos quais deverá submeter seus planos editoriais e solicitar visitas de 

cortesia, nas quais devem ser apresentadas as normas de funcionamento da actividade 

editorial e os motivos que podem convencer os potenciais parceiros a apoiar a Editora 

CFJJ. 

  

3. CÓDIGO DE CONDUTA DOS AGENTES DO PROCESSO EDITORIAL 

 

Para que uma editora consiga alcançar elevado desempenho e a ampliar o seu impacto e 

credibilidade como fonte de pesquisa referencial nas áreas do conhecimento das obras que 

publica, esta precisa interagir com os diferentes actores do processo editorial adequadamente 

e com base em princípios éticos bastante claros.  

 

Para esse efeito, segue arrolado um conjunto de boas práticas, tanto no sentido ético, como 

operacional, que devem integrar o conjunto de princípios a serem observados no exercício da 

actividade editorial levada a cabo pela Editora CFJJ.  
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3.1 Boas práticas a serem observadas pela Editora CFJJ 

 Divulgar a missão da Editora e de cada uma de suas colecções na Página Web da 

instituição, incluindo seu foco temático, preocupação com a qualidade 

 Divulgar ampla e explicitamente os critérios de avaliação das obras que publica 

(avaliação na forma de blind review ou peer review); 

 Informar na Página Web e nas próprias obras publicadas, os dados das organizações 

responsáveis pela publicação; 

 Informar em todas as obras, os nomes completos e as respectivas afiliações institucionais 

da Editora, dos editores associados (se houver), e de todos os integrantes do Conselho 

Editorial; 

 Publicar regularmente na Página Web e anualmente, no último número das suas 

publicações seriadas, a lista dos membros dos Comitês Científicos que contribuíram nos 

processos de revisão das obras realizados durante o ano e quais foram os manuscritos 

revistos. 

 Fornecer anualmente, cartas de agradecimento aos membros dos Comitês Científicos e 

aos demais colaboradores do processo editorial; 

 Disponibilizar permanentemente, na Página Web, todas as normas que regulam a 

actividade editorial; 

 Publicar, no mínimo, uma revista por ano, contendo artigos de caráter acadêmico-

científico inéditos e significativos para a área específica do periódico; 

 Fornecer o endereço físico ou eletrônico de pelo menos um dos autores das obras; 

 Cumprir fiel e pontualmente com os contratos, memorandos e demais acordos firmados 

com os autores, patrocinadores, parceiros e co-editores; 

 Não publicar artigos ou livros de autoria dos membros do Conselho Cientifico revisor da 

obras, mesmo que esta autoria seja compartilhada com outros autores; 

 Não publicar, no mesmo ano, mais de um artigo ou mais de uma obra do mesmo autor, 

independentemente da posição deste na autoria do texto; 

 Realizar todo o processo de editoração com celeridade e pontualidade, nos termos das 

normas e regulamentos em vigor; 

 Publicar orientações aos autores sobre tudo o que se espera destes. Estas orientações 

devem ser atualizadas sempre que necessário; 
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 Realizar de 02 em 02 anos, concurso publico para selecção de novos prestadores de 

serviços editorias de produção e distribuição. 

 Cumprir fiel e pontualmente com os contratos com os autores, acordos de parcerias 

firmados com os co-editores e memorandos firmados com financiadores e parceiros. 

 

3.2 Boas práticas a serem observadas pelo autor 

 Apresentar trabalhos com relevância científica, correção da linguagem, boa apresentação 

geral e adequabilidade às normas e à política editorial da Editora; 

 Garantir o ineditismo do trabalho, referenciar e citar adequadamente as fontes utilizadas e 

jamais incorrer em plágio;  

 Proteger a confidencialidade da informação individual, sempre que a praxe académico-

científica assim o exiga e seja aplicável; 

 Apresentar trabalhos que contribuam efectivamente para a área de conhecimento e não 

sejam mera reedição de ideias e conceitos; 

 Apresentar solidez e rigor no embasamento da pesquisa; 

 Observar atentamente a as normas e procedimentos editoriais; 

 Somente submeter manuscritos que estejam gramaticalmente revisados e estritamente de 

acordo com as normas para formatação, citações e referências estabelecidas na política 

editorial e demais normas aplicáveis; 

 Apresentar claramente as ideias, incluindo a utilização adequada de ilustrações e 

referências; 

 Referenciar devidamente a eventual réplica de métodos de outros pesquisadores e todas 

as afirmativas que não estiverem amparadas pela pesquisa do respectivo manuscrito. 

 Referenciar ideias e argumentos, e não frases descontextualizadas dos autores citados. 

 Discutir os manuscritos em workshops ou solicitar a colegas críticos que os leiam e 

comentem, sempre que possível, antes de submete-los para publicação; 

 Não citar trabalhos de pertinência discutível, visando a ampliar o respectivo impacto; 

 Não submeter manuscritos com limitações que já conhece e que poderia perfeitamente 

corrigir, na expectativa de que o trabalho seja aceito apesar dessas limitações ou com o 

propósito de transferir à editora e revisores a função de melhorá-lo; 

 Não submeter manuscritos que já tenham sido submetidos ou publicados por outros 

editores sem que seja feita uma menção clara a isto e que a republicação do trabalho não 

esteja impedida pelas regras do antigo editor; 
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 Lembrar-se de que o ingresso no processo de revisão não implica aceitação para 

publicação. 

 Trabalhar em rede com outros pesquisadores, para favorecer a motivação e a 

produtividade, oferecer uma multiplicidade de visões, identificar e contornar limitações e 

aperfeiçoar ideias e argumentos; 

 Aprender a aceitar a rejeição, analisar as razões desta e considerar a possibilidade de um 

novo documento ser criado a partir do rejeitado ou se uma versão revista do documento 

poderia ser publicada em outro periódico. 

 Cumprir fiel e pontualmente com os contratos firmados com a Editora CFJJ. 

 

3.3 Boas práticas a serem observadas pelo Conselho Editorial 

 Os membros das Comissões Científicas não devem aceitar a tarefa de avaliar um 

manuscrito caso não se sintam profissionalmente qualificados no respectivo tema; 

 Os membros das Comissões Científicas não podem pertencer à mesma instituição que 

qualquer dos autores do manuscrito ou serem destes coautores habituais; 

 Informar o editor, caso o autor lhe seja conhecido. 

 Ler com cuidado a Política Editorial e demais instrumentos normativos da actividade 

editorial; 

 Efetuar a leitura do manuscrito em profundidade, em uma única sessão para obter uma 

primeira percepção geral do conteúdo do manuscrito. Marcar ou anotar alguns pontos 

nessa leitura, mas a proposta é de apreender o todo, não se detendo em aspectos 

específicos. É também recomendável retomar o trabalho três ou quatro dias depois, 

percorrendo o texto minuciosamente e simultaneamente elaborando o parecer; 

 Esforçar-se ao máximo para apontar todas as alterações que julgar pertinentes na primeira 

revisão do manuscrito, de modo a evitar novas recomendações cada vez que este retornar 

reformulado; 

 Apontar as falhas corrigíveis e necessariamente indicar o que pode ser feito para saná-las; 

 Possibilitar aos autores uma flexibilidade que lhes permita continuar escrevendo o artigo 

que querem escrever. O revisor deve, sempre, avaliar o custo-benefício de cada mudança 

solicitada em termos da efetiva melhoria na qualidade do manuscrito; 

 Sempre que cientificamente pertinente, deve-se sugerir aos autores referências relevantes 

para o manuscrito e/ou sua reformulação; 
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 Quando receber um manuscrito, reformulado pelos autores a partir de recomendações 

suas, de outros revisores e dos editores, atentar para as recomendações dos demais 

revisores antes de emitir um novo parecer; 

 Quando recomendar a rejeição de um manuscrito, o revisor deve apontar as razões com 

muita objetividade e clareza; 

 Cumprir fiel e pontualmente aos prazos de emissão de pareceres; 

 A Comissão Científica deve usar sua posição com muito critério e discernimento, pois 

esta lhe permite propor a não publicação de um manuscrito; 

 Para os casos em que esteja claro que autores envidaram seus melhores esforços na 

preparação do manuscrito, a Comissão Científica deve adoptar um tom positivo, cordial e 

construtivo na avaliação. Se encontrar falhas
6
, deve usar adjetivos encorajadores, tais 

como interessante, criativo e ambicioso, seguidos de expressões como: no entanto, ainda 

existem lacunas tais e tais. Ter em mente que o autor, ao ler o parecer, tem de se sentir 

motivado a investir seu tempo no aperfeiçoamento do texto, e não em replicar críticas que 

considere desrespeitosas ou ofensivas; 

 Tem-se tornado bastante comum a submissão de trabalhos realizados sem cuidado nem 

dedicação, numa clara postura de delegar aos revisores e editores, as responsabilidades eu 

são do autor. Essa atitude abusiva e eticamente inadequada, uma vez identificada, deve 

ser firmemente desencorajada no parecer; 

 

3.4 Boas práticas a serem observadas pelos prestadores de servicos de produção e 

distribuição: 

 Zelar pela observância dos direitos autorais e do Copyright das obras pertences a Editora 

CFJJ; 

 Imprimir novas tiragens exclusivamente mediante solicitação e autorização da Editora, 

excepto no caso de co-edições, aplicando-se, nesses casos, as cláusulas contratuais 

especificas para o efeito; 

 Denunciar os actos de plágio e de vendas a preços abusivos ou em mercados informais, 

das obras publicadas pela Editora CFJJ, dos quais tome conhecimento; 

 Cumprir fiel e pontualmente com os contratos e acordos firmados com a Editora CFJJ. 

                                                           
6 “Deve-se entender por falha qualquer problema de coerência lógica, acurácia ou clareza teórica, 

empírica ou metodológica no conteúdo do manuscrito. O revisor também deve apontar os erros 

gramaticais que eventualmente identificar no texto, mas essa não deve ser a sua preocupação 

principal.” 
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3.5 Boas práticas a serem observadas pelos Livreiros 

 Obter as obras da Editora junto ao distribuídos e jamais por outras fontes; 

 Observar o preço de venda ao público (PVP); 

 Não proceder a venda de obras da Editora com valores muito superiores ao PVP 

estabelecido; 

Denunciar ao distribuidor os actos de plágio e de vendas a preços abusivos ou em mercados 

informais, das obras publicadas pela Editora CFJJ, dos quais tome conhecimento. 

 

4. REVISÃO E ALTERAÇÃO DA POLÍTICA EDITORIAL 

 

As normas estabelecidas no presente documento poderão ser revistas, alteradas ou acrescidas 

de normas específicas pelo Conselho Editorial. Nos casos em que se fizer necessário, os 

formadores e investigadores do CFJJ ou outras individualidades poderão ser convidadas a 

colaborar na fase de discussão das propostas de revisão e alteração. Havendo acolhimento das 

propostas, o documento deverá ser reformulado e submetido à despacho de aprovação do 

Director do CFJJ.  
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