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O Centro de Formação Jurídica e Judiciária (CFJJ), criado através do Decreto n.º
34/97, de 21 de Outubro, é uma instituição pública, subordinada ao Ministério da
Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, cuja principal função é a formação,
capacitação e qualificação profissional dos Magistrados Judiciais e do Ministério
Público, Oficiais de Justiça, Conservadores e Notários, assistentes jurídicos do IPAJ
e outros profissionais do sector da justiça, visando a melhoria da prestação do serviço
público de justiça.
No âmbito da abertura de um novo ciclo de planificação, o CFJJ elaborou o seu Plano
Estratégico para um horizonte temporal de 5 anos (2018-2022) com o objectivo
fundamental de “contribuir para o fortalecimento das capacidades técnico-jurídicas do
sector da justiça em prol do desenvolvimento sócio-económico sustentável, combate
à corrupção, protecção dos direitos humanos e consolidação da paz e democracia em
Moçambique”. Com o alcance deste objectivo, o CFJJ poderá responder, não apenas
aos desafios institucionais que se colocam, mas também, às necessidades e
perspectivas de crescimento do sector da justiça.
Neste contexto, o CFJJ acredita que o processo de planificação estratégica deve ser
integrado, articulado e coordenado, de modo a permitir que as acções de formação,
investigação e documentação por si desenvolvidas respondam às necessidades dos
vários actores públicos, privados ou mesmo da sociedade civil que trabalham para a
promoção do acesso ao direito e à justiça pelo cidadão. Portanto, este documento foi
desenhado a partir de uma visão integrada, tanto em termos de alargamento da base
institucional, do estabelecimento de parcerias com diversos actores, como de
diversificação temática da actuação do Centro.
O processo de elaboração deste documento teve como ponto de partida, a análise
das necessidades e desafios institucionais e do sector da justiça no quadro das
competências do CFJJ, sendo, por um lado, através do levantamento das forças e
oportunidades e por outro das fraquezas e ameaças. Assim, o objectivo fundamental
do diagnóstico foi o levantamento das principais realizações do CFJJ, identificando
por via disso as lições, os desafios e definindo as perspectivas para os próximos 5
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anos. A partir desta análise foram definidos os eixos de actuação e os objectivos
estratégicos, assim como os resultados que devem ser esperados.
A abordagem conceptual deste Plano Estratégico assenta nos seguintes pontos:
i) O reforço da capacidade institucional para responder às necessidades e
desafios de capacitação do sector nos próximos cinco anos;
ii) A afirmação do CFJJ como instituição de excelência e referência na
capacitação dos operadores da justiça;
iii) Uma visão de planificação integrada e coordenada, por força da qual o CFJJ
mantém permanente articulação com as instituições do sector da justiça
beneficiárias para melhor exercício das suas actividades;
iv) Uma orientação estratégica clara para melhorar o seu desempenho
institucional;
v) Transparência e responsabilização na implementação das actividades
previstas neste plano;
vi) Definição de estratégias de sustentabilidade financeira, de modo a reduzir a
sua dependência do orçamento do estado e dos parceiros de cooperação.
Assim, a consolidação do CFJJ enquanto instituição de excelência e referência exige
a adopção de uma perspectiva de actuação integrada, ligando a dimensão
estratégica, que inclui missão, visão, valores, eixos de actuação, objectivos
estratégicos e resultados, e a dimensão operacional, que compreende acções-chave,
acções específicas, indicadores de mudança, metas, calendarização e orçamentação.
Estas linhas são definidas através de uma matriz de plano de acção e para a sua
materialização serão elaborados planos anuais de actividades e planos operacionais
por departamento.
Partindo do diagnóstico situacional e considerando a análise SWOT feita, foi possível
desenhar os fundamentos estratégicos do CFJJ, assentes nestas linhas gerais de
planificação:
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P VALORES

Assim, para assegurar a missão do CFJJ no próximo quinquénio foram identificados
os seguintes eixos e objectivos estratégicos:
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EIXO I – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Objectivo Estratégico 1: Adequar o CFJJ aos novos desafios e dinâmicas sociais, económicas e
políticas para melhorar a capacidade de intervenção nas áreas da sua competência.
Objectivo Estratégico 2: Melhorar as capacidades institucionais para consolidar a actuação do CFJJ,
de modo a responder com eficiência e eficácia à sua missão.

EIXO II – DIREITO DO AMBIENTE, TERRA E RECURSOS NATURAIS
Objectivo Estratégico 3: Fortalecer os actores sociais relevantes para garantir a observância dos
direitos e legítimos interesses das comunidades locais no contexto da exploração da terra e recursos
naturais.
Objectivo Estratégico 4: Promover trabalhos de pesquisa-acção sobre as normas e as práticas
costumeiras que influenciam os processos de administração e gestão da terra e dos recursos naturais.

EIXO III – DIREITOS HUMANOS: HIV/SIDA, GÉNERO E CRIANÇA
Objectivo Estratégico 5: Fortalecer a capacidade de intervenção dos operadores do sector da justiça
na promoção e garantia dos direitos humanos de pessoas portadoras de HIV/SIDA
Objectivo Estratégico 6: Fortalecer a capacidade de intervenção de diferentes actores sociais na
protecção e garantia da igualdade de género e dos direitos dos menores

EIXO IV – COMBATE À CORRUPÇÃO E AOS CRIMES ECONÓMICOS
Objectivo Estratégico 7: Fortalecer as capacidades do sector da justiça na luta contra a corrupção e
os crimes económicos.

EIXO V – CONSOLIDAÇÃO DA PAZ E AVANÇO DEMOCRÁTICO
Objectivo Estratégico 8: Contribuir para a consolidação da cultura da paz, da democracia e da
estabilidade política.

Os objectivos estratégicos apresentados são desdobrados em resultados esperados,
objectivos específicos e actividades/acções concretas a serem implementadas nos
próximos 5 anos e calendarizadas conforme a sua prioridade. Além de que são
previstos indicadores para o acompanhamento e avaliação do progresso de
implementação.
No âmbito da estratégia de implementação deste Plano Estratégico, são definidos
como factores críticos de sucesso os seguintes:
i) Definição de acções prioritárias a serem implementadas;
ii) Consolidação da sustentabilidade técnica e financeira para fortalecer o CFJJ
nos próximos 5 anos;
iii) Aposta numa formação e investigação de qualidade e de excelência;
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iv) Estabelecimento de parcerias estratégicas com parceiros de cooperação e de
implementação;
v) Melhoria da sua capacidade de articulação e coordenação com os actores do
sector da justiça e;
vi) Necessidade de afinar os mecanismos de monitoria e avaliação.
Por fim, a monitoria e avaliação deste plano será feita através de relatórios de
progresso a serem apresentados nas reuniões com a Direção e coordenação do
CFJJ, mas também através do balanço anual por via de relatórios anuais de
progresso. Assim, são três momentos de verificação do grau de implementação das
acções previstas neste plano, nomeadamente:
a) Apresentação de relatórios trimestrais de progresso
b) Apresentação de relatórios semestrais de progresso
c) Apresentação de relatórios de progresso anual.
Este processo será feito com base na verificação dos indicadores de mudanças
alcançadas, onde será avaliado o grau de cumprimento das actividades, bem como o
alcance das metas e as mudanças produzidas por cada acção implementada. Os
resultados destas avaliações irão influenciar a correção ou mudança de estratégia
para garantir o melhor desempenho.
A Direção e o Conselho Pedagógico e de Disciplina são essenciais ao processo de
monitoria e avaliação ao nível interno. Ao nível externo pode-se criar uma comissão
de acompanhamento multi-instistitucional com representantes das três magistraturas,
Judicial, Administrativa e a do Ministério Público, dos Conselhos Superiores, das
Associações Profissionais das magistraturas e dos Oficiais de Justiça e do Ministério
da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, da Sociedade Civil e Parceiros de
Cooperação.
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1.1. Abordagem Conceptual
O Plano Estratégico 2018-2022 do Centro de Formação Jurídica e Judiciária (CFJJ),
abre um novo ciclo na vida desta instituição, passados vinte anos desde o início da
suas actividades. Esta nova fase coincide com o desencadeamento de iniciativas de
desenvolvimento institucional e de reestruturações profundas na intervenção do CFJJ
para responder às necessidades do sector da justiça.
Apesar dos grandes avanços registados, o Plano Estratégico Integrado da Justiça –
PEI II (2009-2014) indica que o sector ainda enfrenta desafios decorrentes,
nomeadamente, da insuficiência de recursos humanos qualificados, da precaridade
da assistência jurídica oferecida, do distanciamento físico entre as instituições de
justiça e os cidadãos, da fraca disseminação de uma cultura jurídica democrática e da
deficiente monitoria das instituições. É com base nesse reconhecimento que o PEI II
enfatiza que se afigura “importante a provisão de recursos ao CFJJ para suportar a
consolidação do programa de formação dos Magistrados e demais profissionais do
Sector”.1
A mitigação ou eliminação dos constrangimentos acima mencionados, depende da
capacidade de resposta do CFJJ, cujas actividades de formação, investigação,
documentação e informação revelam-se vitais para a consolidação do sector da
justiça no seu todo e para o aumento do conhecimento dos direitos por parte dos
cidadãos.
Considerando o contexto actual e a dinâmica de desenvolvimento do país, este novo
ciclo de planificação do CFJJ procurará incrementar novas temáticas de intervenção,
com o objectivo de contribuir para melhorar cada vez mais o acesso à justiça pelos
cidadãos. Assim, sem fugir à sua missão e competências (formar, educar, pesquisar,
documentar e divulgar informação), o CFJJ reforça a sua actuação introduzindo os
seguintes temas:

1

Para mais detalhes vide: PEI II (2009-2014), pág. 26.
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(i) Reforço do uso responsável da terra e dos recursos naturais através da
garantia dos direitos das comunidades;
(ii) Prevenção e combate à corrupção e crimes económicos;
(iii) Consolidação da paz e avanço da cultura democrática;
(iv) Garantia dos direitos humanos da criança e de pessoas vivendo com HIV e
SIDA.
Pretende-se estabelecer o seguinte com a formulação deste plano estratégico:
(i) O reforço da capacidade institucional para responder as necessidades e
desafios de capacitação do sector os próximos cinco anos;
(ii) A afirmação como instituição de excelência e referência na capacitação dos
operadores da justiça;
(iii) Uma visão de planificação integrada e coordenada, onde o CFJJ articula
constantemente com as instituições do sector da justiça beneficiárias para melhor
exercício das suas actividades;
(iv) Uma orientação estratégica clara para melhorar o seu desempenho
institucional;
(v) A transparência e a responsabilização na implementação das actividades
previstas neste plano
(vi) A definição de estratégias de sustentabilidade financeira, de modo a
reduzir a sua dependência pelo orçamento do estado.
Assim, a consolidação do CFJJ enquanto instituição de excelência e referência exige
a adopção de uma perspectiva de actuação integrada, ligando a dimensão
estratégica que inclui missão, visão, valores, eixos de actuação, objectivos
estratégicos e resultados e, a dimensão operacional, que compreende acçõeschaves, ações especificas, indicadores de mudança, metas, calendarização e
orçamentação. Estas linhas são definidas através de uma matriz de plano de acção e
para sua materialização serão elaboradores planos anuais de actividades e planos
operacionais por departamento.
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Dimensão estratégica

Dimensão operacional
 Acções-chave
 Acções específicas
 Indicadores de mudança e evidências
 Metas
 Calendário de implementação

 Visão
 Missão
 Valores
 Eixos estratégicos
 Objectivos estratégicos
 Resultados esperados

Quadro 1: Abordagem conceptual do PECFJJ

1.2. Abordagem metodológica

O Plano Estratégico resulta da reflexão e da construção conjunta de ideias de vários
actores do sistema da administração da justiça, entidades do Governo, parceiros de
cooperação, parceiros de implementação, individualidades relevantes no sector da
justiça, antigos directores e actuais quadros do CFJJ. Assim, foram feitas entrevistas
em profundidade entre Novembro de 2017 e Março de 2018. Também foram
consultados vários documentos de referência no sector, com destaque para a Agenda
2025, os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, o Plano Quinquenal do
Governo 2015-2019, o Plano Estratégico Integrado da Justiça, o Plano Estratégico
dos Tribunais Judiciais (2016-2020), o Plano Estratégico e Operacional do Tribunal
Administrativo, o Plano Estratégico da PGR (2012-2016). Por fim, foi consultado um
conjunto de documentos normativos diversos, principalmente das áreas de
intervenção do CFJJ.
Nesta ordem, foram observados e seguidos roteiros e procedimentos metodológicos:

Figura 1: Abordagem metodológica
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1.3. Estrutura do Plano Estratégico
Além desta parte de abordagem conceptual, o documento apresenta-se estruturado
em 4 capítulos principais:
(i) Diagnóstico Situacional;
(ii) Definição da Estratégia;
(iii) Estratégia de Implementação e;
(iv) Monitoria e Avaliação.

No primeiro capítulo faz-se o levantamento situacional do sector e da instituição,
partindo do enquadramento institucional, seguido da análise de desempenho
Institucional e dos desafios de intervenção do CFJJ e terminando com a análise
SWOT ou FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças). No segundo
capítulo, é apresentada a estratégia geral de intervenção do CFJJ, ou seja, a missão,
a visão, os valores, os eixos estratégicos de intervenção, assim como os objectivos
estratégicos de intervenção. No terceiro capítulo apresenta-se a estratégia de
implementação, considerando os aspectos gerais e os factores críticos de sucesso.
No quarto e último capítulo apresentam-se os mecanismos de monitoria e avaliação
das acções definidas no âmbito deste plano, bem como a respectiva matriz de acção
e a previsão de custos.
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2.1. Enquadramento institucional

O CFJJ é uma instituição pública, com personalidade jurídica, autonomia
administrativa, subordinada ao Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e
Religiosos. Foi criado pelo Conselho de Ministros, através do Decreto no 34/97, de 21
de Outubro, com a finalidade de:
(i) Contribuir para a melhoria e desenvolvimento do serviço público de
administração da justiça;
(ii) Contribuir para o conhecimento e aperfeiçoamento do direito moçambicano
através de um sistema integral e contínuo de formação em diversas áreas,
incluindo a da defesa do ambiente e do uso sustentável dos recursos naturais;
(iii) Desenvolver estudos e trabalhos de investigação e de publicação nas áreas de
direito, sociologia jurídica, ambiente e recursos naturais; e
(iv) Promover e disseminar uma cultura jurídica democrática e a educação cívica e
legal dos cidadãos e outras pessoas jurídicas.
A criação do CFJJ resultou da necessidade de dotar o sector da justiça de recursos
humanos qualificados, um dos requisitos elementares para a eficiente administração
da justiça e consolidação do Estado de Direito. Assim, as atribuições do CFJJ, são
orientadas para:
(i) A formação, capacitação e qualificação profissional de magistrados judiciais e
do Ministério Público, conservadores, notários, assistentes jurídicos e outros
quadros do sector da justiça;
(ii) A realização de seminários e palestras;
(iii) A investigação e realização de estudos na área do direito;
(iv) A organização de documentação e informação jurídica;
(v) A participação na educação legal do cidadão.
O CFJJ é uma instituição de apoio aos outros órgãos do sector da justiça com
capacidades e competências para desenvolver as acções definidas no PEI II (2009-
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2014) relacionadas com a reforma legal, a informação e documentação, a formação,
o desenvolvimento dos recursos humanos, as infraestruturas e equipamentos.

Assim, para a materialização dos objectivos acima descritos, reconheceu-se que, até
à entrada em funcionamento do CFJJ, as iniciativas de formação levadas a cabo se
haviam revelado insuficientes (sendo limitado o número de cursos organizados e de
candidatos ingressados nas instituições de justiça), fragmentárias (dependentes das
disponibilidades orçamentais) e com resultados práticos limitados (uma vez que a
qualidade da formação foi prejudicada pela necessidade urgente de preencher os
quadros dos tribunais). Para isso muito contribuíu o facto de cada instituição –
Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Tribunal Supremo e
Procuradoria-Geral da República – ter assumido isoladamente a responsabilidade
pela formação dos respectivos quadros, do que resultou uma grande disparidade no
perfil dos profissionais do sector, com reflexos na diversidade das metodologias e dos
programas curriculares, do recrutamento do corpo docente e de ingresso dos
candidatos.
A concentração da formação inicial de uma variedade de profissionais (magistrados
judiciais e do Ministério Público, defensores públicos, conservadores e notários,
funcionários dos tribunais e das procuradorias), embora tenha colocado novos
desafios na gestão, organização e mobilização de recursos, mostrou-se vantajosa
para a harmonização e sistematização dos programas (conteúdos, metodologias,
duração, perfil dos formadores e dos formandos, etc.) e, ainda, para a utilização
racional dos recursos humanos e materiais disponíveis.
Para além das habituais (mas não menos importantes) preocupações relacionadas
com as instalações, equipamentos, orçamento, etc., antes do arranque das
actividades do CFJJ colocavam-se três questões centrais:
(i) Qual o modelo de formação a adoptar?
(ii) Qual o papel na investigação?
(iii) Que informação a documentar e publicar?
A familiarização com os sistemas de formação seguidos pelos países da região da
África Austral e de outras regiões - para a qual contribuíram as visitas de trabalho e
as Jornadas sobre Formação Profissional na Área da Justiça (Percursos na Justiça),
6

realizadas no ano de 2000 – ajudou a encontrar as respostas certas para as questões
acima levantadas.
O CFJJ tem optado por construir um modelo de formação centrado na pessoa
humana, política e socialmente situada, transpondo os limites de uma concepção
legalista-tecnicista do direito. A formação é, assim, um instrumento importante para a
construção de uma justiça participada (isto é, cooperante, sendo a sua construção
assumida pela colectividade com a qual interage sob diversas maneiras); plural
(respeitadora da diversidade social, política e cultural do país); emancipatória
(servindo a igualdade material, a cidadania); comunicativa e acessível (procurando
sempre que os tribunais tornem acessíveis e compreendidos os procedimentos, as
suas decisões e as respectivas motivações).
Esta opção teve implicações a três níveis. Em primeiro lugar, a organização temática
dos

cursos

e

a

articulação

dos

respectivos

conteúdos

privilegiou

a

transdisciplinaridade, ultrapassando a concepção conservadora de que é desejável
uma análise isolada das áreas do direito e do direito em si, enquanto ciência. Em
segundo lugar, a heterogeneidade das equipas de formadores (incluindo magistrados,
advogados, oficiais de justiça e profissionais de outras áreas das ciências sociais)
facilitou a permeabilidade dos campos epistemológicos subjacentes à formação. Em
terceiro e último lugar, privilegiaram-se os métodos pedagógicos participativos.
No

que

respeita

às

actividades

de

investigação,

estas

orientaram-se,

fundamentalmente, por quatro eixos complementares:
(i) Análise do funcionamento dos órgãos de administração da justiça (judiciários e
de matriz comunitária), tendo como pano de fundo os contextos locais, nacional e
internacional em que se inserem e com os quais interagem;
(ii) Articulação com as actividades de formação, fazendo reflectir os estudos sobre
a situação sócio-jurídica de Moçambique e de outros países nos planos
curriculares do CFJJ;
(iii) Monitoria das actividades de formação;
(iv) Contribuição para o desenvolvimento do sistema de administração da justiça,
articulando a investigação com a produção legislativa e/ou outro tipo de acções.
Finalmente, conhecidas as carências no país, desde cedo ficou clara a importância
de se instalar um Centro de Documentação para responder às necessidades de
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informação e documentação da comunidade jurídica moçambicana e dos cidadãos
em geral. Através da actividade editorial e da aposta nas novas tecnologias de
informação e comunicação, o Centro de Documentação contribuiria para colocar à
disposição dos formandos, dos profissionais do sector da justiça e do público no geral
colectâneas de legislação, manuais, monografias, estudos e outras ferramentas
necessárias, com vista a contribuir para a formação e informação jurídica.
O trabalho dos formadores, investigadores e demais colaboradores do CFJJ seria
vital para alimentar a actividade editorial e para operacionalizar as iniciativas e
ferramentas de divulgação da informação.

2.2. Desempenho Institucional (2010-16)
Conforme a sua missão estatutária (artigo 2º do Decreto nº 34/97 2), o CFJJ
estruturou-se em torno das três grandes áreas de actividades:
a) Formação;
b) Estudos e Investigação; e
c) Documentação e informação.
Na área da formação, o CFJJ realiza cursos de ingresso, acesso, capacitação e
actualização, bem como seminários, conferências, colóquios, oficinas e outras
actividades formativas destinadas a magistrados judiciais e do Ministério Público, aos
candidatos à magistratura, assistentes jurídicos, oficiais de justiça, conservadores,
notários e seus ajudantes. A realização efectiva dessas actividades resulta no reforço
das magistraturas com novos licenciados em direito e no aperfeiçoamento
profissional dos agentes integrados nas várias instituições do sector.
Desde 2001 que os cursos de formação inicial de magistrados têm a duração de
quase um ano lectivo, que incluem 7 meses de formação teórico-prática
(fundamentalmente em sala) e 2 meses de estágio nos tribunais e procuradorias das
cidades de Maputo e Matola. Cada curso tem, em média, 1100 horas de formação,
distribuídas pelo estágio e por 9 áreas temáticas fundamentais, designadamente:
Jurisdição Penal, Civil, de Trabalho, de Família e Menores, Ambiente e Recursos
2

Decreto nº 34/97 de 21 de Outubro, que cria e aprova o CFJJ e aprova o seu Estatuto Orgânico.
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Naturais, Constituição e Direitos Fundamentais, Direito Judiciário, Sociologia
Judiciária e Actividades Complementares.
O CFJJ participa também na educação legal do cidadão, realizando cursos de
capacitação específica e seminários, com ênfase no Acesso à Justiça e na
Disseminação de Legislação, orientada para a formação de vários actores do sector
da justiça, das comunidades locais e das OSC’s. O destaque vai para as acções de
capacitação dirigidas a defensores públicos inseridos no IPAJ, magistrados, oficiais
de justiça, directores prisionais e oficiais penitenciários, agentes da Polícia,
administradores de Parques e Reservas Nacionais, paralegais, administradores de
ditrito, operadores sindicais e outros quadros do governo local.
Para além da formação inicial, o CFJJ tem realizado para todas as áreas profissionais
que estão sob a sua responsabilidade uma diversidade de cursos de capacitação
(formação complementar) em torno de temas específicos. Também como forma de
fortalecimento institucional, o CFJJ tem apostado na formação de formadores,
especialmente em técnicas pedagógicas e avaliação dos processos de formação.
De uma forma geral, o Gráfico 1 apresenta dados ilustrativos das actividades de
formação levadas a cabo pelo CFJJ ao longo destes anos.

Gráfico 1: Dados de formação inicial do CFJJ (2001-2016). Fonte: Depto de RH e Depto Pedagógico.

A área de estudos e investigação é coordenada pelo Departamento de Estudos e
Investigação (DEI) que, nas suas acções, já realizou aproximadamente 20 projectos
de estudos e investigação, nomeadamente:
(i) Ensino do direito em Moçambique (2012);
(ii) Os paralegais na África Austral (2012);
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(iii) Acesso aos tribunais e os sistemas de representação de interesses em
Moçambique (2011-2012);
(iv) Opinião pública e administração da justiça (2011-2012);
(v) Instâncias comunitárias de resolução de conflitos na Cidade Maputo (20112012);
(vi) O papel das instâncias de resolução de conflitos na resolução de conflitos
de terra (2011-2012);
(vii)

O Papel dos Paralegais na resolução de conflitos (2011-2012);

(viii)

 A influência das relações de género sobre os direitos de propriedade e

herança (2011-2012);
(ix) Estudo diagnóstico da justiça de menores (2010-2011);
(x) Monitoria e avaliação da formação inicial de magistrados judiciais e do
Ministério Público (2009);
(xi) Monitoria e avaliação da formação de administradores judiciais e chefes de
serviço (2009);
(xii)

Globalização neoliberal, reforma do Estado e acesso à justiça em

Moçambique (2006);
(xiii)

Programa de Gestão de Recursos Naturais – GERENA (2008-2009);

(xiv)

Mapeamento dos conflitos de terra (2004-2009);

(xv)

A Mulher no sector de administração da justiça (2008);

(xvi)

Reforma judiciária em Moçambique. Estudo sobre o desempenho dos

tribunais judiciais e instâncias informais de resolução de conflitos (20042005);
(xvii)

Impacto das consultas comunitárias no bem-estar das comunidades

locais (2004);
(xviii) Relações entre as instâncias comunitárias e os tribunais judiciais, no
âmbito da resolução de conflitos de terras (2003);
(xix)

Estudo sobre a viabilidade de implantação de uma rede de paralegais

em Moçambique (2001).
Por fim, na área de documentação e informação, o CFJJ criou um Centro de
Documentação e Informação Jurídica e Judiciária, onde é compilada, tratada e
arquivada toda a documentação jurídica nacional e estrangeira. Onde também são
publicadas obras especializadas de direito, revistas, brochuras e boletins de
informação jurídica. Trata-se de um centro que está aberto a todos os interessados.
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Para além da biblioteca, a estrutura actual do Centro de Documentação inclui o
arquivo, a edição/publicação, a educação jurídica dos cidadãos e a organização da
memória institucional do CFJJ. Neste âmbito, a administração da página da internet
do CFJJ e o apoio à alimentação e manutenção da Base de Dados Legis Palop (que
reúne doutrina, legislação e jurisprudência dos PALOP) são algumas das tarefas
instrumentais que o Centro de Documentação vem desenvolvendo.
A actividade editorial do CFJJ marcou o contexto nacional de produção e distribuição
de obras científicas, mitigando a carência de livros e o facto de a legislação não
chegar com facilidade a grande parte dos operadores do sector de justiça ou até
mesmo aos docentes e estudantes universitários.
A partir de 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 o apoio técnico da FAO e
financeiro do Reino dos Países Baixos, introduziu-se uma nova dinâmica na produção
editorial. Esses materiais permitiram a realização de 10 cursos de formação
complementar nas diversas capitais provinciais e foram igualmente utilizados na
formação inicial de magistrados, dando origem às Colectâneas do Ambiente (primeira
publicação oficial do CFJJ) e da Terra, aos Manuais de Direito do Ambiente e de
Direito da Terra e às Leis Comentadas do Ambiente, da Terra e de Florestas e Fauna
Bravia.
Relativamente aos cursos de formação inicial de magistrados, foram transformadas
as compilações artesanais de legislação em edições definitivas, materializadas nas
Colectâneas de Legislação do Trabalho, Penal, de Família e Menores, no Código da
Estrada e Legislação Complementar, e mais tarde, nas Colectâneas de Legislação
Constitucional e Comercial, bem como no Código de Processo Civil.
Mas as colectâneas de legislação foram feitas com base em compilações por sector
de actividade, com o objectivo não só de contribuir para o reforço do conhecimento
dos operadores judiciários, como também para conseguir abrir espaço no mercado e
trazer mais sustentabilidade à área editorial. Assim nasceram as Colectâneas de
Legislação Aduaneira, da Saúde e do Desporto, bem como os projectos de
Colectâneas de Legislação da Construção, do Turismo, dos Transportes, das Pescas,
das Minas, da Energia e da Educação.
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Novas linhas de acção surgiram, como por exemplo a de jurisprudência, que resultou
da solicitação do emergente Conselho Constitucional, com o qual o CFJJ firmou uma
parceria, consolidada pela publicação, até ao momento, de 3 números dos Acórdãos
e Deliberações deste órgão de soberania, respeitantes aos anos de 2003-2008.
Destaque vai, ainda, para a colecção Direito em Sociedade, na qual se pretende
publicar estudos e reflexões sobre o direito, a sociologia jurídica, a antropologia
jurídica, a história do direito e temas afins, destinados, fundamentalmente, a repensar
o sistema de administração da justiça em Moçambique, discutir novos rumos do
Direito, problematizar alguns dos temas jurídicos fundamentais, bem como manter a
questão

da

justiça

como

tema

central

das políticas

públicas

visando

o

desenvolvimento da sociedade moçambicana.
O CFJJ conta já com um acervo de 63 (sessenta e três) obras editadas, entre
colectâneas de legislação e de jurisprudência, manuais, leis comentadas e outros
trabalhos. Os livros conquistaram prestígio e reconhecimento junto de um vasto
público, são amplamente utilizados nas universidades (não apenas nos cursos de
direito), nos tribunais e procuradorias, pelos diversos operadores do direito, nas
instituições públicas e privadas e, inclusivamente, por diversas comunidades locais
pelo país adentro e distribuídas nas acções de formação destinadas a paralegais.
Dentro das áreas acima apontadas, várias temáticas de suporte são abordadas,
nomeadamente:
(i) A defesa do ambiente e o uso sustentável da terra e outros recursos naturais;
(ii) A promoção dos Direitos Humanos;
(iii) A promoção da cultura da legalidade;
(iv) A promoção do acesso à justiça pelos cidadãos;
(v) O Observatório Permanente da Justiça;
(vi) A opinião pública sobre as questões da justiça;
(vii) O pluralismo jurídico.
Tomando como exemplo a temática do ambiente, da terra e dos recursos naturais, o
CFJJ contribuiu ao longo destes anos para aumentar a capacidade de implementação
das leis do ambiente, terra, minas, petróleo, florestas e fauna bravia, conservação da
biodiversidade e demais recursos naturais.
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A sua intervenção neste contexto tem contribuído para promoção da boa governação,
descentralização e desenvolvimento local sustentável, beneficiando os vários actores
locais, incluindo as comunidades, através do desenvolvimento e aplicação de
ferramentas de formação, capacitação, educação legal do cidadão, monitoria e
avaliação, para líderes e membros das comunidades locais, juízes, procuradores,
paralegais e funcionários do governo local sobre o direito, os processos legais, os
princípios consuetudinários, a mediação de conflitos e matérias relacionadas.
O CFJJ tem desenvolvido este programa de luta pela defesa do ambiente e uso
sustentável dos recursos naturais, em duas linhas fundamentais:
(i) Do lado da magistratura: assegurando que Moçambique possua um sistema
judiciário capaz de intervir em defesa do ambiente e dos direitos dos cidadãos
sobre o acesso e o uso dos recursos, de tal forma que, aos poucos, vê-se um
maior respeito (e utilização) dos princípios ambientais em prol do desenvolvimento
sustentável e equitativo;
(ii) Do lado das comunidades: capacitando os agentes de nível local e os
intervenientes em programas de acção, de modo a estimular um melhor
entendimento dos princípios ambientais e de como usar os direitos por lei
atribuídos, de forma sustentável e construtiva em termos da conservação e dos
fins do desenvolvimento.

2.3. Desafios de intervenção do CFJJ
O CFJJ existe como um instrumento para servir o sector da justiça e por isso tem de
articular as suas intervenções a partir dos desafios do sector que, por sua vez,
decorrem dos desafios e prioridades de desenvolvimento do país. Mas também há
que atender a desafios internos ou institucionais do próprio CFJJ, de modo a que este
esteja em condições e à altura de dar a sua contribuição na superação desses
desafios do sector e do país.
2.3.1. Análise externa
A Análise externa tem duas perspectivas:
(i) desafios e prioridades do país e
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(ii) desafios e prioridades do sector.
Desafios e prioridades do país:
No contexto de planificação nacional destacam-se a Agenda 2025, os Objectivos de
Desenvolvimento Sustentável e o Programa Quinquenal do Governo (2015–2019).
Este último, define como objectivo central “melhorar as condições de vida do Povo
Moçambicano, aumentando o emprego, a produtividade e a competitividade, criando
riqueza e gerando um desenvolvimento equilibrado e inclusivo, num ambiente de paz,
segurança, harmonia, solidariedade, justiça e coesão entre os Moçambicanos” (pg.
6). O PQG (2015-2019), para além da prioridade de “assegurar a gestão sustentável
e transparente dos recursos naturais e do ambiente”, procura garantir a “consolidação
da paz e democracia, da boa governação e descentralização”. Assim, constitui um
dos desafios assegurar uma justiça ao alcance de todos, mais próxima e mais justa,
com enfoque na efectividade dos direitos, deveres e liberdades fundamentais dos
cidadãos.
Desafios do sector:
O principal desafio do sector da justiça em Moçambique é o estabelecimento de uma
visão integrada pelas instituições intervenientes. Assim, a Visão da Justiça parte da
ideia básica de que a garantia de prestação de serviços de justiça ao cidadão requer
a organização de um sistema adequado, integrado pelos diversos actores do sector
numa única plataforma que assegure a coerência e complementaridade dos
objectivos e estratégias de desenvolvimento do sistema no seu conjunto.
Por um lado, o Plano Estratégico Integrado da Justiça 2009-2014 (PEI II) orientava-se
pela ideia de que é necessário construir um sistema de justiça adequado e integrado
de forma coerente e complementar pelos diversos actores e instituições que
compõem o sistema da administração da justiça, incluindo as jurisdições laboral, de
família e menores, fiscal e aduaneira, e até mesmo a justiça comunitária. Neste
instrumento destacam-se acções relevantes para a promoção do acesso à justiça, a
luta contra a corrupção, o equilíbrio de género, e a promoção e respeito pelos direitos
humanos, incluindo os direitos da criança.
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No âmbito do PEI 2009-2014 (PEI II) definiu-se, como principal desafio do sector,
dotar os operadores da justiça de conhecimentos técnico-juridicos e de consciência
para actuar de acordo com os valores do sector. Isso passa por:
(i) Elaborar um plano de formação sectorial dos operadores da justiça;
(ii) Elaborar estratégias coordenadas e articuladas de formação institucional;
(iii) Promover, de forma coordenada e articulada, capacitações contínuas e
específicas dos operadores da justiça;
(iv) Conceber e desenvolver políticas de investigação e disseminação de
informação nos domínios das ciências jurídicas.
Para que seja possível essa planificação coordenada e articulada em busca da visão
integradora do sector da Justiça, não pode deixar de se ter em conta os planos
estratégicos de cada uma das instituições abrangidas: o Plano Estratégico dos
Tribunais Judiciais, o Plano Estratégico da Procuradoria Geral da República, o Plano
Estratégico e Operacional do Tribunal Administrativo, o Plano Estratégico do
Gabinete Central do Combate à Corrupção, o Plano Estratégico do Instituto do
Patrocínio e Assistência Jurídica e o Plano Estratégico do Ministério do Interior, entre
outros.
Podem, assim, resumir-se nos seguintes termos as condições indispensáveis para se
poder alcançar o objectivo definido:
(i) Necessidade do sector corresponder às dinâmicas do desenvolvimento
económico-social e político do país de modo a satisfazer a demanda dos cidadãos
no acesso à justiça e ao direito;
(ii) Assegurar que as instituições do sector da justiça disponham de pessoal
devidamente capacitado;
(iii) Assegurar a existência e implementação de políticas e planos de formação dos
operadores da justiça;
(iv) Necessidade de expandir a cultura da legalidade e a educação legal do
cidadão;
(v) Criar mecanismos de articulação e intervenção integrada das instituições da
justiça.
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2.3.2. Análise interna
Na análise interna do CFJJ, três desafios fundamentais se destacam:
a) Assegurar que o Centro se mantenha como instituição de excelência na
formação dos operadores da justiça;
b) Garantir padrões de excelência nas áreas da investigação, da documentação e
da informação jurídica e judiciária;
c) Prosseguir o fortalecimento da capacidade institucional interna.
Afirmação como uma instituição de excelência na formação dos
operadores da justiça:
Do levantamento acima feito resulta a necessidade do CFJJ contribuir para o
fortalecimento da actuação do sistema nacional da administração da justiça e para o
acesso à justiça e ao direito pelos cidadãos, através da capacitação dos actores
relevantes em diversas áreas, por meio da formação e capacitação, investigação e
documentação.
O mandato legal do CFJJ na área da formação é bastante amplo, abrangendo quase
todas as áreas do sector da justiça: magistrados judiciais (da jurisdição comum e
administrativa) e do Ministério Público, conservadores e notários, assistentes
jurídicos, oficiais de justiça e outros operadores. Além disso, estende-se a outros
agentes com responsabilidades no asseguramento do acesso ao direito e à justiça,
sejam funcionários dos governos locais, paralegais ou lideres comunitários.
Assim, tanto a formação dos operadores da justiça como a investigação jurídica e
judiciária devem ser tomadas no sentido mais interactivo, de auto-alimentação,
incluindo através de acções no terreno, quer conduzidas pelo próprio CFJJ, quer
através de seus parceiros institucionais (Tribunais, Procuradoria, IPAJ, Ordem dos
Advogados, OSC, empresas de consultoria, etc.). Daí se apostar na chamada
formação/capacitação e investigação de intervenção (action training/action research).
Os ritmos da formação dos diversos actores têm variado em função da demanda das
instituições beneficiárias ou de destino que, por seu turno, tem estado dependente
das respectivas capacidades de organização e de arrecadação de recursos
financeiros, especialmente para a colocação dos recém-formados. Em perte, como
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resultado disso, a actividade do CFJJ tem-se concentrado nas magistraturas judicial e
do Ministério Público.
Mas é imperioso apostar, igualmente, nas demais áreas de formação, assegurando
que sejam estruturadas da melhor forma para responder às necessidades actuais do
sector e dos cidadãos.
Contudo, mesmo na formação inicial de magistrados impõe-se actualizar os planos
curriculares e dos métodos de formação e ensino. O actual programa de formação
inicial de Magistrados Judiciais e do Ministério Público está em vigor, praticamente,
desde o primeiro curso de ingresso, tendo sido objecto de pequenas alterações
pontuais ao longo do tempo, mas que não alteraram significativamente a estrutura e
conteúdos básicos.
O direito moçambicano evoluiu significativamente nos últimos anos, na sequência de
processos de elaboração e/ou revisão legislativa, colocando novas exigências à
formação inicial de magistrados. Por um lado, aspectos relacionados com a qualidade
do ensino superior do direito em Moçambique deverão ser devidamente
considerados, tendo presente as constatações de que a qualidade dos quadros
formados nas faculdades e cursos de direito tem vindo a baixar. É importante
assegurar que o actual programa garanta, em concreto, a superação das lacunas
identificadas, ao mesmo tempo que se aprimora a formação de cariz profissional. Por
outro lado, é hoje consensual que a duração do Programa de Formação Inicial em
vigor (um ano lectivo, correspondente a nove meses de formação) não se mostra
suficiente para formar com qualidade magistrados e outros actores da administração
da justiça. Isto revela-se não apenas em relação à parte teórico-prática (período
lectivo), como também, e fundamentalmente, ao período de estágio (entre seis a oito
semanas, consoante os cursos), considerado demasiado exíguo para permitir a
necessária formação prática dos candidatos. É, por isso, necessário que se proceda
à revisão do tempo lectivo e dos estágios dos cursos de formação inicial.
Daqui resultam alguns desafios imediatos:
(i) Maior clareza na definição do modelo de formação a adoptar na formação inicial
– necessidade de adopção de um currículo standard;
(ii) Necessidade de fortalecimento de capacidades específicas dos operadores da
justiça, introduzindo matérias de sociologia, psicologia forense, medicina legal,
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ética e deontologia profissional, liderança, corrupção, crimes económicos, violência
doméstica, HIV e SIDA, direitos de menores, crimes contra a liberdade sexual e
reprodutiva, entre outros;
(iii) Padronização dos programas de formação dos operadores da justiça;
(iv) Necessidade de definição clara do perfil dos formandos e dos formadores para
melhorar os processos de selecção;
(v) Fortalecimento do corpo docente: efectividade e capacidade (capacitação em
técnicas pedagógicas e metodologias de ensino);
(vi) Especialização das magistraturas como um dos grandes desafios do sector em
Moçambique;
(viii) Consciencialização dos magistrados sobre o impacto político e social da sua
actuação, como titulares de órgãos de soberania, através da definição de critérios
rigorosos de postura ética, deontológica e de salvaguarda das expectativas da
comunidade;
(ix) Potenciação dos operadores da justiça em diversas matérias relevantes;
(x) Alargamento do tempo das formações iniciais, incluindo a realização de
estágios práticos de duração adequada;
(xi) Melhoria do processo de planificação e coordenação das formações com os
actores beneficiários;
(xii) Realização de formações contínuas e específicas no local do trabalho;
(xiii) Aposta no uso das tecnologias de formação para realizar formações elearning ou b-learning;
(xiv) Formação profissionalizante, baseada no conhecimento prático;
(xv) Necessidade de acompanhamento contínuo e sistematizado dos formandos
nos seus locais de trabalho;
(xvi) Criação de mecanismos de gestão de informação – base de dados.
Para responder a esses desafios, surgem as seguintes oportunidades:
(i) Introdução de novas temáticas de intervenção, tendo em conta o contexto e as
dinâmicas social, económica, política e cultural;
(ii) Reforço do peso de algumas temáticas (sejam áreas temáticas ou módulos, o
que passa por verificar caso a caso, o respectivo peso/relevância);
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(iii) Autonomização de certos conteúdos em função da carreira de destino –
Magistratura Judicial ou do Ministério Público – o que nos conduz à revisão do
actual programa;
(iv) Especialização de algumas formações em matérias específicas, tais como a
corrupção, a igualdade de género, o tráfico de pessoas, a violação dos direitos
humanos, o processo de construção de Estado de Direito Democrático, a lavagem
de dinheiro e o branqueamento de capitais, a gestão do ambiente, da terra e dos
recursos naturais, a caça furtiva, a proteção da biodiversidade, entre outras3.
(v) Será importante associar a revisão curricular à definição de medidas legislativas
que, por um lado, estabeleçam vínculos formais entre os formandos e o Estado
(institucionalizando a figura do procurador ou juiz estagiário) e, por outro lado,
traduzam maior assunção da responsabilidade por parte do Estado relativamente
ao processo de formação de magistrados.
(vi) Para as restantes áreas da Justiça a reforma nos cursos de formação e
capacitação deverá orientar-se no sentido de lhes proporcionar os instrumentos
necessários para a sua consolidação e eficácia.
Afirmação como instituição de excelência na investigação jurídica e
judiciária:
O CFJJ tem desenvolvido vários estudos integrads e trabalhos de pesquisa sobre a
realidade sócio-cultural do país, o desempenho efectivo dos tribunais e outros órgãos
de administração da justiça, as representações sociais relativas ao sistema judiciário
e, ainda, sobre direito comparado.
No âmbito da investigação e da pesquisa procura desenvolver acções que visam
analisar e compreender o funcionamento dos órgãos da administração da Justiça
(órgãos judiciários e instâncias comunitárias de resolução de conflitos); reflectir sobre
os estudos sócio-jurídicos já realizados em Moçambique e noutros países; contribuir
para o desenvolvimento do sistema de administração da justiça, articulando a
investigação com a produção legislativa e outro tipo de acções.
Este trabalho é desenvolvido tendo em conta as seguintes linhas de pesquisa: acesso
à justiça, direito dos recursos naturais e desenvolvimento, direitos humanos,
3

Esta sugestão assenta na ideia de que em quase todos os distritos do país existe pelo menos um
magistrado judicial e um do Ministério Público que actuam na generalidade, logo, poder-se-ia formar
magistrados especializados para serem alocados aos distritos para tratarem de assuntos específicos.
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observação permanente do sector da justiça, pluralismo jurídico. De realçar,
igualmente, os estudos nas áreas do género, HIV/SIDA e direitos dos menores.
Portanto, para que o CFJJ se afirme como uma instituição de investigação jurídica e
judiciária é preciso que a sua actividade neste âmbito se ajuste e se enquadre nas
acções-chave de nível macro viradas para a promoção do bem-estar social,
económico e politico do país, bem como nas estratégias integradas do sector da
justiça. Para isso mostra-se fundamental a monitoria e avaliação permanentes do
desempenho judicial e da implementação da legislação mais relevante em todo o
país, através de estudos de caso e outros trabalhos relevantes.
Por esta via, surgem no âmbito da afirmação do CFJJ como instituição de excelência
na investigação jurídica e judiciária os seguintes desafios:
(i) Fortalecer a capacidade de intervenção, incluindo o quadro de pessoal do
Departamento de Estudos e Investigação;
(ii) Elevar a qualidade do trabalho desenvolvido na área da investigação;
(iii) Reforçar a perspectiva multidisciplinar das ciências sociais na sua relação
complementar com o direito, com realce para a antropologia jurídica, a
psicologia geral, a psicologia forense, a história das instituições jurídicas, a
economia, a estatística, a medicina legal, entre outras;
(iv) Definir metodologias alternativas de pesquisa e investigação, baseadas em
pesquisa-acção (action research);
(v) Realizar estudos e produzir papers com temas relevantes para o acesso ao
direito e à justiça que incluam os direitos humanos e os direitos do ambiente,
terra e recursos naturais;
(vi) Criar capacidades de elaboração, apresentação e discussão de estudos e
papers em conferências anuais com vários actores e especialistas nacionais e
internacionais;
(vii) Contribuir para a promoção da integridade dos órgãos do sistema judiciário,
através de estudos comparados e palestras;
(viii) Estabelecer parcerias com instituições nacionais e internacionais para
realização de estudos sobre a corrupção e os crimes económicos.
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Fortalecimento da capacidade institucional interna:
Para o fortalecimento da capacidade institucional do CFJJ destacam-se duas áreas
fundamentais:
(i) Recursos humanos;
(ii) Recursos financeiros.

(i) Recursos Humanos:
Desde a sua criação, o CFJJ tem vindo a aumentar e diversificar consideravelmente
as suas actividades, de modo a responder às necessidades de fortalecimento do
sector de administração da justiça, das organizações da sociedade civil e das
comunidades locais. Para fazer face aos constantes desafios, o CFJJ conta com um
corpo técnico e administrativo interno e um grupo de formadores externos que
intervêm pontualmente nas acções de formação, investigação e pesquisa
desenvolvidas pelo centro.
Assim, à revisão da estrutura institucional do CFJJ, nomeadamente do Estatuto
Orgânico, deverá seguir-se a revisão do quadro de pessoal e o regime de carreiras e
remunerações, devendo estes processos serem levados a cabo a par de uma política
interna de desenvolvimento dos recursos humanos. Estes deverão possuir as
qualificações necessárias requeridas para suportar ou fundamentar o perfil
institucional que se pretende introduzir, nomeadamente a possibilidade de
proporcionar cursos de pós-graduação profissionalizante aos licenciados em direito e
outros, quer sejam ou não operadores do sistema de administração da justiça.
O quadro técnico do CFJJ deverá, pois, estar devidamente preparado para enfrentar
os desafios que advirão da reforma curricular em curso, da evolução do direito
moçambicano e da introdução de novos programas de investigação. Mas também se
torna necessária a consolidação dos instrumentos normativos internos, tais como o
regulamento interno, o manual de procedimentos e uma política de desenvolvimento
de recursos humanos.
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Actualmente, os funcionários do CFJJ distribuem-se em cinco departamentos, sendo
que o Departamento de Administração e Finanças lidera a quantidade de colaboradores com 39%, conforme o Gráfico 2.

Gráfico 2: Distribuição dos funcionários do CFJJ. Fonte: Depto dos Recursos Humanos

No entanto, é imprescindível a melhoria da capacidade técnica dos colaboradores,
porque os dados indicam a existência de apenas um funcionário com o grau de
doutoramento e apenas quatro com o grau de mestrado. As áreas técnicas
(Departamentos Pedagógico e de Estudos e Investigação) são as que registam maior
concentração de licenciados, conforme demonstrado no Gráfico 3.

Gráfico 3: Grau de formação dos colaboradores do CFJJ. Fonte: Departamento dos Recursos Humanos

Deste modo, constituem desafios do CFJJ, numa perspectiva a médio prazo, no
âmbito dos recursos humanos:
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(i) A revisão do Estatuto Orgânico para adequá-lo ao desenvolvimento e às
necessidades do CFJJ;
(ii) A elaboração de instrumentos de gestão interna:
 O Manual de Procedimentos internos;
 O Regulamento Interno.
(iii) A revisão e o reforço do quadro de pessoal e do regime de carreiras e
remunerações;
(iv) A definição do perfil do formador e investigador do CFJJ;
(v) A elaboração de uma política interna de desenvolvimento dos recursos
humanos;
(vi) O reforço das capacidades técnicas do pessoal:
 Assegurar

mestrados

profissionalizantes

para

os

funcionários

licenciados dos diversos departamentos;
 Assegurar a obtenção dos graus de mestrado ou doutoramento para a
carreira de investigador e formador.
(vii) Definição de estratégias de motivação e incentivo dos funcionários:
 Garantir transporte;
 Alimentação;
 Bolsas de estudo;
 Viagens de troca de experiência.

(ii) Recursos financeiros e materiais
O CFJJ beneficiou, desde a sua criação, do financiamento de parceiros de
cooperação para a realização das suas actividades, sendo que os fundos do
Orçamento do Estado (OE) apenas serviam para o pagamento de despesas de
funcionamento. Dentre os vários apoios destacam-se:
(i) O Projecto de Apoio ao Sector da Justiça (1999-2002), gerido e implementado
pelo Ministério da Justiça e financiado pelo Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD), que foi decisivo para a instalação do CFJJ
(infraestruturas, apetrechamento em mobiliário e equipamento e recrutamento de
pessoal);

23

(ii) O apoio da Embaixada Real da Dinamarca/DANIDA (2000 a 2013), que
financiou todas as áreas de actividade, designadamente, formação, investigação,
documentação, publicação e apoio institucional;
(iii) Os apoios de parceiros como Governo do Reino dos Países Baixos, o Governo
do Reino da Noruega, o Governo da República de Portugal, a União Europeia, a
USAID, a UNOPS, o UNICEF, o UNICRI, o Banco Mundial e o Millennium
Challenge Corporation também foram importantes para o funcionamento do CFJJ.
Cada um destes parceiros desempenhou um papel extremamente importante na
criação de capacidades dos operadores da justiça e mais actores, com impactos no
alargamento da rede judiciária, no aumento do conhecimento das legislação e dos
direitos e na formação dos demais técnicos do sector, nomeadamente, magistrados
judiciais (comuns e administrativos) e do Ministério Público, oficiais de justiça,
conservadores e notários, técnicos dos Registos e Notariado, assistentes e técnicos
jurídicos do IPAJ, administradores judiciais e seus adjuntos, chefes de serviços da
PGR e paralegais.
Em 2001 foram alocados os primeiros fundos do OE, especificamente para
pagamento de despesas de funcionamento, sob gestão do Ministério da Justiça.
Desde 2008 que o CFJJ passou à gestão directa dos fundos do OE, mediante
desembolsos recebidos do Ministério das Finanças. Em 2009 foi aprovado o primeiro
Orçamento de Investimento para o CFJJ que permitiu o início do processo de
ampliação física do Centro, com impacto no aumento do número de salas de
formação, instalação de condições adequadas para os serviços pedagógicos, de
investigação e documentação. Esta medida abriu as portas para a sustentabilidade
do CFJJ, atendendo a que, desde então, todas as acções de investimento em infraestruturas e equipamentos vêm sendo suportadas pelo OE.
A instalação de pontos do e-SISTAFE no CFJJ, em meados de 2010, representou
uma evolução qualitativa na gestão dos recursos financeiros disponibilizados pelo
Governo, que se traduz na facilidade de programação financeira, de desembolso,
processamento de operações de pagamento e prestação de contas.
Apesar dos avanços significativos em matéria de financiamento público do CFJJ,
ainda há um longo caminho a percorrer para alcançar a sustentabilidade financeira,
na medida em que o défice orçamental para a realização das actividades de
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formação, investigação e documentação é uma preocupação permanente. O
orçamento que é alocado ao CFJJ não cobre as necessidades de formação inicial
dos operadores da justiça e muito menos as formações contínuas e específicas.
De qualquer modo, o CFJJ deverá encontrar plataformas de acção que contribuam
para a sua sustentabilidade, captando receitas dos produtos e/ou serviços que presta.
Igualmente importante para esse fim, será o reforço do Orçamento do Estado para
cobrir as actividades de formação, e, por isso, os fundos públicos destinados à
formação jurídica e judiciária deveriam ser alocados ao CFJJ, como instituição
vocacionada na formação dos profissionais da justiça.
Os desafios que o CFJJ enfrenta para a melhoria da sua capacidade institucional,
podem ser resumidos nos seguintes pontos:
(i) Necessidade de revisão, consolidação e criação das normas sobre os
procedimentos internos;
(ii) Necessidade do crescimento dos recursos humanos (especialmente o pessoal
administrativo e de investigação);
(iii) Urgência em motivar e assegurar a permanência dos formadores e
investigadores;
(iv) Necessidade reforçar a sua capacidade financeira, através, por um lado, do
aumento da dotação orçamental que lhe é alocada e, por outro, do esforço em
angariar fundos junto de parceiros e em incrementar as receitas próprias;
(v) Necessidade de aumentar a capacidade instalada, principalmente em termos
de infra-estruturas, tais como salas de aulas e dormitórios para os formandos;
(vi) Necessidade de reforçar os mecanismos de comunicação interna e externa.

2.4. Análise SWOT
No quadro que seguinte faz-se um olhar crítico à situação actual do CFJJ, tanto do
ponto de vista interno (forças e fraquezas) como do ponto de vista externo, i.e.,
ambiente mais próximo ou circundante (oportunidades e amaças), com o fim de se
equacionar melhor as suas intervenções nos próximos cinco anos (2018-22), perante
os desafios do sector e do país e oportunidades de intervenção que se lhe
apresentam:
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ANÁLISE INTERNA
EXTERNA

ANÁLISE

FORÇAS

FRAQUEZAS

 Equilíbrio entre as principais acções de
intervenção do CFJJ: formação, investigação e
documentação;
 Aposta em abordagens inovadoras para a
promoção e o reforço do acesso à justiça;
 Potencialidade para consolidar a coesão interna
e o desenvolvimento institucional;
 Alta capacidade técnica, qualidade dos
formadores;
 Estabelecimento de parcerias fortes e sinergias
com
vários
actores
de
cooperação
e
implementação, para fortificar a capacidade de
intervenção do CFJJ;
 Experiência acumulada nas áreas da formação,
investigação e documentação;
 Reforço de capacidades técnicas e financeiras
para consolidar a intervenção do centro:
 Em matérias de jurisdição do ambiente,
terra e outros RN, direitos humanos e
protecção da criança;
 Para desenvolver várias acções em novas
áreas de intervenção: corrupção, paz,
democracia e eleições.
 Área de documentação com potencial para
prestar serviços a todas instituições do sector da
justiça.

 Estatuto orgânico e quadro de pessoal desajustados;
 Estrutura organizacional pouco consistente;
 Número reduzido de funcionários com formação
superior, principalmente para os níveis de mestrado e
doutoramento;
 Falta de estratégias claras de retenção de quadros
capacitados, associado a aplicação de carreiras de
regime geral;
 Desmotivação dos funcionários por falta de incentivos;
 Inexistência da categoria de formadores, apenas está
prevista a de investigadores;
 Fraca consolidação dos critérios de avaliação dos
formandos;
 Ausência de políticas e normas de definição de
procedimentos internos (Regulamento interno, Manual
de Procedimentos, Código de Ética, Plano de
Desenvolvimento de RH);
 Falta de rigor ou ausência da avaliação de
desempenho dos funcionários;
 Ausência de mecanismos de premiação por
desempenho;
 Deficiência de formação pedagógica dos formadores;
 Ausência de mecanismos de controlo e
responsabilização dos funcionários;
 Indisponibilidade orçamental para a intervenção do
CFJJ:
 Para realizar de forma efectiva as formações
iniciais
 Para capacitar continuamente os operadores do
sector da justiça, incluindo paralegais
 Para a execução do plano de desenvolvimento
de recursos humanos
 Para ampliar as infra-estruturas
 Para criar mecanismos de comunicação interna e
externa
 Falta de representações/delegações locais (que até
podiam ser regionais)
 Fraca coordenação inter-institucional em matéria de
formação, investigação e documentação, o que resulta
em actividades adoc e repetidas
 Atenção muito focalizada na formação de magistrados
judiciais e do Ministério Público e pouca atenção para a
magistratura administrativa e outros operadores da
justiça;
 Pouca experiência em algumas áreas novas da
intervenção;
 Gestão estratégica institucional ainda com
deficiências, principalmente na componente de
planificação, monitoria e avaliação;
 Dificuldades de informatização e gestão de dados ao
nível do CFJJ;
 Limitações de mecanismos de comunicação interna e
externa (ausência de uma página Web, plataformas
digitais de comunicação, etc.);
 Exiguidade de infra-estruturas para responder às
necessidades do CFJJ.

OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

 Desenvolver uma planificação integrada com os
diferentes actores do sistema da administração
da justiça beneficiária
 Desenvolver e implementar novos mecanismos
de intervenção, explorando novas áreas de
atuação e reforçando os anteriores eixos de

 Fraco controlo dos processos de selecção dos
candidatos a alguns cursos de formação inicial (sob a
gestão das respectivas instituições de destino);
 Fraco controlo dos processos de formação e
capacitação dos operadores da justiça por falta de
coordenação com os sectores do sistema da
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atuação
administração da justiça
 Existência de elementos que podem contribuir  Demanda de serviços que desafiam a capacidade de
para a autonomia financeira
resposta do CFJJ;
 Disponibilidade de instituições congéneres,  Dificuldade de adequação e compreensão da nova
nacionais e internacionais, e de organizações de visão estratégica do CFJJ por alguns actores
âmbito académico, para o desenvolvimento de  Fraca qualidade do ensino do direito ministrado na
parcerias nas diversas áreas de actividade maioria das universidades e institutos superiores em
(formação, estudo/investigação e documentação)
Moçambique, associada à falta de coordenação e
 Abertura de potenciais parceiros para o fiscalização dos planos curriculares implementados
estabelecimento ou consolidação de programas pelas mesmas
de cooperação com o CFJJ
 Deterioração da imagem do Centro, como instituição

Possibilidade
de
acordos
para
o de excelência na formação profissional de agentes da
estabelecimento de parceiras de implementação justiça e na investigação na área do direito e da
de programas em forma de outsourcing
administração judiciária
 Competência legal para formar todos
operadores do sector da justiça, investigar na
área do direito e dos sistemas de administração
da justiça, e contribuir para a educação jurídica
 Disponibilidade do sector da justiça para
reforçar a cooperação institucional
 Credibilidade a nível nacional e internacional,
decorrente da experiência acumulada nas
diversas áreas de actividade.
Quadro 2: Análise FOFA (Forcas, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças)

27

3.1. Visão, Missão e Valores
O CFJJ é uma instituição pública subordinada ao Ministério da Justiça, Assuntos
Constitucionais e Religiosos, com personalidade jurídica e autonomia administrativa,
desenvolvendo suas actividades para garantia do acesso à justiça em Moçambique.
A estratégia de actuação do Centro de Formação Jurídica e Judiciária assenta numa
perspectiva de consolidação das acções que concorrem para a promoção do Estado
de Direito em Moçambique, assim como no reforço da eficácia, eficiência e qualidade
do Sistema de Administração da Justiça, através criação de capacidades técnicas
aos vários actores que intervêm no sector e da divulgação de um conjunto de
informação de natureza jurídica.
Nesta perspectiva, o CFJJ apresenta o seu Plano Estratégico para os próximos 5
anos (2018-2022), contendo as principais linhas orientadoras da intervenção neste
período.
Os fundamentos estratégicos do CFJJ têm como principal base de sustentação a
consolidação do conhecimento e saber técnico-jurídico nas diversas áreas do direito
e promover a educação e cultura da legalidade dos moçambicanos.
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Esta missão deve ser assegurada através da promoção da estabilidade e solidez do
CFJJ, bem como da garantia da manutenção dos elevados padrões de ética e profissionalismo por parte de todos os intervenientes.
Assim, para o cumprimento da sua missão, o CFJJ rege-se por um conjunto de
valores que orientam a implementação deste Plano Estratégico e as políticas
subjacentes ao mesmo:

P VALORES

Estes valores, são orientados pelos seguintes princípios:
(i) Transparência de processos – os processos de candidatura para os cursos
ministrados pelo CFJJ devem ser transparentes;
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(ii) Criatividade na planificação das actividades – todos os processos de
planificação das actividades formativas e investigativas são inovadores e
construtivos;
(iii) Ética e deontologia profissional – os colaboradores do CFJJ, na sua
intervenção, pautam-se pelo cumprimento rigoroso de regras profissionais e
deontológicas, assumindo uma atitude de respeito e aceitação do outro, e
procuram transmitir confiança e credibilidade aos formandos e às instituições do
sector da justiça.
(iv) Qualidade de formação e investigação – o CFJJ deve ser uma instituição
comprometida com a formação e investigação de qualidade para, deste modo,
promover um conhecimento engajado na cultura da legalidade dos seus formandos
e da sociedade em geral;
(v) Profissionalismo – Actuação competente, exemplar e íntegra, preservando a
imagem institucional do CFJJ;
(vi) Competência – a competência profissional dos colaboradores do CFJJ
(formadores, investigadores, líderes, corpo administrativo, etc.) é uma das
condições necessárias para assegurar a confiança dos formandos, assim como
dos diferentes actores envolvidos no sistema da administração da justiça;
(vii) Respeito pela integridade – a integridade, tanto profissional, como social ou
mesmo pessoal de todos os envolvidos deve ser respeitada, de modo a promover
a confiança pública na qualidade dos serviços prestados pelo centro;
(viii) Trabalho em equipa – a cooperação entre os colaboradores do CFJJ
contribui para o alcance de resultados mais efectivos, permitindo maior
comunicação, confiança, comprometimento, flexibilidade e maior capacidade de
resposta;
(ix) Eficiência e eficácia – as acções ou intervenções do CFJJ são definidas para
maximizar os recursos disponíveis, tendo como objectivo obter-se o maior de
aproveitamento organizacional.

3.2. Eixos estratégicos de intervenção
Perante os desafios e prioridades identificadas, o CFJJ, pretende para os próximos 5
anos (2018-22) orientar as suas acções e actividades de formação, pesquisa e
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documentação e informação para as seguintes áreas estratégicas de intervenção que
são aqui tomadas como “Eixos Estratégicos” do presente Plano Estratégico:
1. Desenvolvimento Institucional.
2. Direito do Ambiente, Terra e Recursos Naturais.
3. Direitos Humanos: HIV e SIDA e Criança.
4. Combate à Corrupção e Crimes Económicos.
5. Consolidação da Paz e Avanço Democrático.
É importante compreender que, para cada um destes eixos, o CFJJ irá desenvolver
acções de formação e capacitação para a educação legal de vários actores, bem
como estudos e trabalhos de pesquisa, documentação, informação e promoção da
cultura de legalidade. Portanto, a redefinição das áreas de actuação do CFJJ não
implica mudar as suas atribuições e competências, mas sim, aprimorar a sua
capacidade de intervenção para responder aos desafios e às dinâmicas sociais
actuais do país e do sector da justiça.
Estas áreas foram definidas com base nos resultados do levantamento situacional do
CFJJ, das instituições beneficiárias dos serviços do Centro, bem como da
necessidade de alargar o escopo de actuação para consolidar o conhecimento e o
saber técnico-jurídico nas diferentes áreas do direito, criando capacidades e
promovendo a educação jurídica, a cidadania e a cultura da legalidade junto dos
moçambicanos. Para tal foram consultados diversos actores do sistema de
administração da justiça, parceiros de cooperação e de implementação, que
apresentaram subsídios importantes a este plano. Igualmente se teve em conta as
realizações do CFJJ, os desafios e as oportunidades de intervenção.

3.2.1. Desenvolvimento Institucional
Considerando a dinâmica social, económica e politica do país, associada ao
desenvolvimento do sector da justiça para a promoção do acesso ao direito e à
justiça, compreende-se a importância do desafio da afirmação institucional do CFJJ
no contexto geral do sistema da administração da justiça. Este desafio somente é
possível com um processo de reestruturação do quadro organizacional e legal do
CFJJ que se encontra já desajustado.
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A reestruturação é fundamentada não somente pela constatação das carências
institucionais, como também resulta da necessidade de alinhamento estratégico do
CFJJ com os planos sectoriais e programas do Governo já anteriormente referidos: o
Plano Quinquenal do Governo (2015-2019), os Planos de Accão para a Redução da
Pobreza, os Planos Económicos e Sociais, o Plano Estratégico Integrado da Justiça
(2009-2014), o Plano Estratégico da PGR, o Plano Estratégico dos Tribunais Judiciais
(2016-2020), o Plano Estratégico e Operacional do Tribunal Administrativo, o Plano
Estratégico do GCCC.
Desta forma, considerando os desafios de desenvolvimento institucional das
organizações que compõem o sector da administração da justiça, é fundamental a
reformulação profunda do quadro institucional do CFJJ que acompanhe as
necessidades do sector.
Assim, para promover o desenvolvimento institucional, o CFJJ pode intervir nos
seguintes pontos:
(i) Alargamento das temáticas abordadas, cobrindo novas áreas de conhecimento,
cuja importância se tem revelado cada vez maior no desenvolvimento das relações
económicas e sociais (como o direito do ambiente, da terra e recursos naturais, os
direitos humanos, o combate à corrupção e aos crimes económicos, a paz e a
democracia), agregando as suas principais atribuições (formação, investigação e
documentação);
(ii) Revisão do quadro estrutural, organizacional e normativo do CFJJ:
 Revisão pontual do Estatuto Orgânico;
 Revisão do quadro de pessoal - criação de novas carreiras profissionais;
 Melhoria das atribuições e competências;
 Maior cobertura territorial das actividades desenvolvidas (através da
criação de delegações ou focal points regionais);
 Reforma curricular, incluindo o alargamento do período de formação.
(iii) Melhoria da capacidade institucional, técnica e financeira para responder à
demanda e às necessidades do sector:
 Desenho de políticas e instrumentos internos de melhoria de
desempenho organizacional e individual;
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 Capacitação e definição de estratégias de motivação e incentivos dos
recursos humanos;
 Formação de formadores em técnicas pedagógicas e metodologias de
ensino-aprendizagem;
 Desenho

de

planos

de

intervenção

pedagógica

(PIP’s)

mais

abrangentes e inovadores – acções de formação que abrangem todos
os operadores da justiça e no local do trabalho (on the job training);
 Auto-sustentabilidade, promoção de cursos abertos, úteis para os
operadores da justiça e para a sociedade em geral (necessidade de
reforma legal para elevar o Centro à categoria de Instituto);
 Melhoria

das

condições

de

trabalho,

infra-estruturas,

meios

e

equipamentos;
 Introdução de pacotes informáticos de contabilidade;
 Melhoria dos mecanismos de prestação de contas, incluindo auditorias
internas e externas.
(iv) Desenvolvimento de uma abordagem de planificação integrada e coordenada
com os diferentes actores do sistema da administração da justiça beneficiárias das
acções do CFJJ:
 Garantindo que todas as formações estejam concentradas no CFJJ para
evitar a sua dispersão – o OE para a formação de operadores da justiça
devia ser alocado ao CFJJ;
 Elaboração de planos de formação integrados e coordenados com as
instituições beneficiarias.
(v) Fortalecimento dos mecanismos de articulação interna e externa e de difusão
de documentos e informação relevante.
 Redefinição da política editorial e das ferramentas de disseminação da
informação jurídica;
 Criação de bancos de dados;
 Criação da página web;
 Criação de páginas de redes sociais para difusão de informação.
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3.2.2. Promoção dos direitos do ambiente, terra e recursos naturais
A área temática de Jurisdição do Ambiente e dos Recursos Naturais é parte
integrante do Curso de Formação Inicial para Ingresso na Carreira de Magistrado
Judicial e do Ministério Publico, realizado pelo CFJJ. Mas, além das formações
iniciais, o CFJJ tem realizado várias acções de formação, investigação e
documentação em direito do ambiente, da terra e recursos naturais abrangendo
vários actores nacionais e internacionais. Neste último caso, destaca-se a visita de
Estudo ao Brasil, Estado de Pernambuco, com objectivo de criar melhores
capacidades para as instituições fiscalizadoras da legalidade em Moçambique,
nomeadamente o Ministério Público.
Portanto, o CFJJ tem uma larga experiência no desenvolvimento de acções que
visam promover o melhor aproveitamento dos direitos atribuídos sobre a terra e
outros recursos naturais para um desenvolvimento socialmente equitativo e
ambientalmente sustentável ao nível local.
Diversos conteúdos foram abordados ao longos das formações, diversos estudos e
nova documentação foram produzidos, com destaque para os temas que relacionam
conceitos como “Estado, Cidadão e Comunidade, Acesso e Uso de Recursos
Naturais”; ou ainda “Direito e Recursos Naturais”; ou mesmo “Cidadania rural e
Direitos sobre os Recursos Naturais”; “Género e Direito dos Recursos Naturais”;
“Participação, Comunidades Locais, Parcerias, Investidores e Desenvolvimento
Sustentável”; “Direitos e Planificação Local”; “Participação do Judiciário na Defesa
dos Direitos e Recursos Naturais” e outros.
O tempo passou, mas estes temas ainda continuam relevantes e necessários. E com
o surgimento de novos projectos de investimento e a reforma legal de vários sectores
com responsabilidades nesta temática, novos desafios se colocam. Uma atenção
cada vez maior terá de ser dada à melhoria dos mecanismos de gestão e
administração da terra e outros recursos naturais, à necessidade de encontrar
melhores formas de gestão e mediação de conflitos entre os vários actores
intervenientes, bem como à necessidade de tornar os recursos naturais em factores
de desenvolvimento, não somente para os investidores, mas também para as
comunidades locais.
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O quadro legal deste tema tem avançado de forma significativa para garantir e
promover os direitos das comunidades, mas, mesmo assim, persistem lacunas na
sua implementação, o que, em grande medida contribui para violação dos direitos das
comunidades.
Assim, com o objectivo de promover os direitos do ambiente, acesso e uso da terra, e
outros recursos naturais, o CFJJ pode intervir estrategicamente para:
(i) Garantir que os benefícios (dinheiro, compensações, indemnizações) das
comunidades locais sobre os investimentos sobre a terra e os recursos
naturais, sejam em primeiro lugar, justos, e, em segundo lugar, usados de
forma sustentável para promover o desenvolvimento e o bem-estar
socioeconómico local.
(ii) Fortalecer os actores locais, incluindo as comunidades para o conhecimento e
defesa dos seus direitos sobre a terra e outros recursos naturais.
(iii) Garantir que todos os casos de violação dos direitos das comunidades sobre a
as suas terras e recursos naturais sejam levados ao tribunal.
(iv) Promover as actividades de pesquisa-acção para estudar novas metodologias
de administração dos DUAT’s e os processos de delimitação comunitária de
terras, visando encontrar alternativas mais eficientes, efectivas e relevantes,
em conformidade com a lei, para a promoção dos direitos da terra e recursos
naturais, tendo em conta o pluralismo jurídico.
Esta última área de intervenção (pesquisa-acção) pretende contribuir para o
levantamento dos mecanismos alternativos e das lições aprendidas para melhorar a
aplicação das normas e práticas de acesso e uso da terra e outros recursos naturais
pelas comunidades. Um desses mecanismos é o Consórcio dos Fundos Comunitários
que foi criado por um conjunto de OSC’s em 2015 para ajudar as comunidades na
gestão dos benefícios fiscais resultantes dos projectos de investimento em recursos
naturais.
3.2.3. Promoção dos Direitos Humanos da Criança e no âmbito do
HIV/SIDA
No eixo dos Direitos Humanos, o destaque vai ser dado a dois temas essenciais: (i) o
HIV/SIDA e (ii) a protecção dos menores. Além deles, outros assuntos transversais
poderão ser abordados, tais como os direitos humanos da mulher, a saúde sexual e
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reprodutiva, a violência doméstica, o tráfico de drogas, o trafico de órgãos e de seres
humanos, a delinquência juvenil, entre outros.
Neste contexto, o direito ao tratamento do HIV e SIDA, bem como o direito de não
estigmatização ou descriminação tem dominado a agenda dos activistas dos direitos
humanos em toda a África Austral durante o último decénio. Na verdade, os esforços
a nível mundial, de mobilizar as organizações de defesa dos direitos humanos,
juntamente com a estratégia de instaurar processos judiciais e prosseguir a
advocacia a um nível elevado, têm resultado num maior enfoque mundial sobre
homens, mulheres e crianças vítimas dessa endemia, com principal destaque para os
países em vias de desenvolvimento, como Moçambique.
No nosso país o HIV e o SIDA continuam a constituir um dos mais destados desafios
de saúde pública. Assim, o Plano Estratégico Nacional de Combate ao HIV e SIDA
2015-2019 - PEN IV, desenvolve uma abordagem multissectorial que reforça e
dinamiza o envolvimento de todos os sectores do Estado, da sociedade civil e do
sector privado nos esforços de contenção de novas infecções com o vírus de
imunodificiência humana e na mitigação das consequências do SIDA no tecido social
da família moçambicana.
Os resultados do Inquérito de Indicadores de Imunização, Malária e HIV/Sida em
Moçambique 2015, divulgados pelo Ministério da Saúde em 2016, indicam que a
prevalência do HIV e SIDA em Moçambique subiu de 11,5% para 13,2%, entre 2009
e 2015. De acordo com o inquérito, o índice de infecção é maior nas zonas urbanas
com 16,8%, contra 11% das zonas rurais. Destaque também vai para o facto de as
mulheres serem o grupo mais atingido pelo HIV e SIDA, com uma taxa de prevalência
de 20,5%.
Neste contexto, fica evidente o desafio do CFJJ no alcance do primeiro resultado
definido no PEN IV: “Aumentado o conhecimento abrangente do HIV nos jovens de
15 a 24 anos, de 41% em 2011, para 60% em 2019”. Isto é, o CFJJ poderá contribuir
para o alcance desse resultado, através do treinamento de actores diversos, da
pesquisa de impactos e da documentação e divulgação de informações relevantes
sobre o tema.
O principal quadro legal e de políticas de promoção dos Direitos Humanos, HIV e
SIDA em Moçambique é o seguinte:
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(iii) Objectivos do Desenvolvimento Sustentável - ODS;
(iv) Protocolo à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos sobre os
Direitos Humanos das Mulheres em África (adoptado em 2003 e entrado
em vigor em 2005);
(v) Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC), que foi adoptada pelas
Nações Unidas em 20 de Novembro de 1989;
(vi) Lei n° 19/2014, de 27 de Agosto – Lei da Protecção da Pessoa, do
Trabalhador e do Candidato a Emprego Vivendo com HIV e SIDA;
(vii) Plano Estratégico Nacional de Combate ao HIV e SIDA 2015-2019 (PEN
IV);
(viii)

Plano de Aceleração da Resposta ao HIV (2013 – 2017);

(ix) Plano Nacional para a Eliminação da Transmissão Vertical e a adopção da
opção B+.
Relativamente aos direitos dos menores, o CFJJ já interveio no passado com
algumas acções de formação e de pesquisa, com o objectivo de promover e garantir
os direitos da criança.
Os direitos da criança são protegidos por instrumentos internacionais e nacionais,
sendo que a nível internacional se pode destacar a Convenção sobre os Direitos da
Criança e a Carta Africana sobre os Direitos e Bem-estar da Criança, enquanto a
nível nacional relevam a Lei da Promoção e Proteção dos Direitos da Criança (2008),
a Lei da Justiça Juvenil (2008) a Lei de Prevenção e Combate ao Tráfico de Pessoas,
Especialmente Mulheres e Crianças (2008) e a Lei da Organização Tutelar de
Menores. Entre os demais instrumentos, destacam-se a Lei de Família (2004), que
articula novas normas jurídicas para a responsabilidade parental, a guarda, a
adopção e a herança, e eleva a idade do casamento de 16 para 18 anos, tanto para
rapazes como para raparigas, a Lei da Violência Doméstica (2009) e o Plano
Nacional para as Crianças Órfãs e Vulneráveis (2006), que identifica o apoio jurídico
como um dos seis serviços essenciais para atender às principais necessidades das
crianças.
Esses ordenamentos jurídicos reconhecem a vulnerabilidade das crianças na
violação dos seus direitos humanos básicos, e, consequentemente, concedem-lhes o
direito fundamental à protecção jurídica e social. Assim, o desafio de definir
mecanismos de protecção das crianças recai tanto sobre entidades públicas como
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privadas, que têm competências específicas para protegê-las contra situações de
violência, abuso, exploração e negligência, entre outros aspectos.
Entre os maiores problemas relacionados com os direitos e a integridade das
crianças destaca-se a questão do abuso e exploração sexual, o tráfico, o trabalho
perigoso, o trabalho infantil, a violência doméstica, o abandono, a deficiência, o
HIV/SIDA, os casamentos prematuros, a gravidez precoce, a falta de acesso à
justiça, a falta de acesso à educação, a falta de informação sobre os seus direitos.
Tem sido reconhecida, tanto pelos actores governamentais como pela sociedade civil
em Moçambique, a necessidade de se melhorar a forma como o sector da justiça
olha para as questões da violação dos direitos dos menores. Neste sector deve-se
definir como prioridade fundamental a consolidação e melhoria dos sistemas de
protecção infantil. Isto inclui a protecção de crianças que entram em contacto com o
sistema de justiça como vítimas, testemunhas ou infractoras, visando pôr fim à
impunidade dos crimes cometidos contra as crianças.
Os sistemas de justiça ainda não são eficazes para a criança, porque, na maioria dos
casos, os perpetradores da violência e abuso raramente são levados à justiça e o
encarceramento de crianças em conflito com a lei não é usado como medida de
último recurso, sendo frequente a prisão preventiva.
Neste contexto, as acções do CFJJ na sua contribuição para a proteção da criança
devem sustentar-se nos sistemas e serviços legislativos, sociais e administrativos
apropriados, entre os quais o desenvolvimento de programas de protecção social
visando eliminar ou reduzir os riscos de violação dos direitos das crianças, a
divulgação desses direitos e das ameaças à sua aplicação junto das organizações da
sociedade civil, o acompanhamento dos casos de violação dos direitos da criança nos
tribunais, através da disponibilização de serviços de aconselhamento e assistência
judiciária.
Para consolidar os avanços importantes registados na promoção e garantia dos
direitos humanos, HIV e SIDA e criança em Moçambique, o CFJJ pode intervir na:
(i) Capacitação institucional do CFJJ para responder aos desafios da promoção e
garantia dos direitos humanos de pessoas vivendo com HIV e SIDA e da
proteção da criança;
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(ii) Sistematização e divulgação do quadro legal, das políticas e dos instrumentos
nacionais e internacionais de direitos humanos, HIV e SIDA e protecção da
criança junto de vários actores, nomeadamente os operadores judiciários, a
polícia, os advogados, as organizações governamentais, as OSC’s, as
comunidades locais, as famílias e outros espaços de cidadania;
(iii) Sensibilização dos vários actores sobre a relevância do cumprimento integral
dos direitos humanos;
(iv) Harmonização das ferramentas de monitoria para melhorar o processo de
recolha e análise de dados que ajudem a planificar as acções de garantia dos
direitos de pessoas vivendo com HIV e SIDA e de bem-estar da criança;
(v) Fortalecimento das capacidades dos actores relevantes para desenvolvimento
de abordagens sistémicas, robustas e coordenadas de garantia dos direitos
humanos no contexto do HIV e SIDA e da proteção de crianças;
(vi) Integração de actores relevantes do sector, em especial dos tribunais, das
procuradorias, dos advogados e outros agentes da justiça para sensibilizá-los
e prepará-los a melhor entenderem os direitos da criança e agirem de forma
engajada na sua promoção e protecção.
Portanto, um dos grandes desafios para o CFJJ é a necessidade de definição de
esforços claros para a capacitação e sensibilização a todos os níveis da sociedade,
incluindo os actores da administração da justiça (magistrados, polícia, IPAJ,
advogados, etc.), as mulheres, crianças, famílias e comunidades sobre os direitos
humanos de pessoas vivendo com HIV e SIDA, bem como os direitos das crianças.
Estes esforços concorrem para a obrigação de aplicação e divulgação efectiva dos
mecanismos legais que protegem estas categorias de pessoas.
Os principais actores de intervenção nesta área temática são o Ministério do Género,
Criança e Accão Social, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, o
Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos (onde se insere o CFJJ),
o Ministério do Interior, os tribunais judiciais e as procuradorias aos vários níveis. Mas
também é importante que todos os ramos da administração pública em geral e da
administração da justiça em particular desenvolvam mecanismos eficientes de
proteção da criança. Também são chamadas as OSC’s, as organizações
internacionais, os sistemas informais, as famílias e as comunidades a cooperar,
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coordenar e colaborar com o CFJJ para sustentar os esforços de protecção dos
direitos das crianças.

3.2.4. Combate à corrupção e aos crimes económicos
A corrupção assume várias formas, mas para que ela exista é preciso que ocorra um
certo comportamento de facto ou sua simples promessa, ou ainda uma omissão cuja
especificidade constitui crime à luz da legislação. Quer dizer, para a sua ocorrência, é
necessário que uma das partes envolvidas seja funcionário ou agente público e que a
sua forma de actuação se consubstancie em receber benefícios (por si ou por
interposta pessoa), com o seu consentimento, para praticar um acto que cabe dentro
das suas funções.
Portanto, a corrupção é um crime público, em relação ao qual a autoridade
competente é obrigada a proceder à investigação a partir do momento em que toma
conhecimento da ocorrência, nas diferentes formas permitidas por lei (queixa,
denúncia, participação, por meio da imprensa ou de qualquer documentação oficial).
Assim, para se combater a corrupção é relevante a colaboração de todos, evitando
que tais situações se propaguem.
A lei de combate à corrupção em Moçambique é a Lei nº 6/2004, de 17 de Junho, que
introduz mecanismos de reforço do quadro legal vigente para o combate aos crimes
de corrupção e participação económica ilícita. Este diploma foi, entretanto,
ultrapassado pela legislação específica e mais detalhada que compõe o Pacote
Legislativo Anticorrupção, aprovado em 2012, abaixo descrito.
Desde então, registaram-se melhorias na legislação moçambicana de combate à
corrupção, resultado da pressão da sociedade civil, em particular, e também dos
doadores, com a aprovação pela Assembleia da República do Pacote Legislativo
Anticorrupção (PLAC). Este pacote é constituído pelos seguintes instrumentos legais:
(i) Lei nº 14/2012, de 8 de Fevereiro, sobre a Estrutura Organizacional do
Ministério Público e o Estatuto dos Procuradores. Define também os crimes
de branqueamento de capitais, desvio de fundos e bens públicos, tráfico de
influências e enriquecimento ilícito;
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(ii) Lei nº 15/2012, de 14 de Agosto, sobre a Protecção das Vítimas,
Testemunhas, Denunciantes e Peritos em Processos Criminais. Este
diploma, no seu artigo 22, prevê a criação de um Gabinete Central de
Protecção à Vítima;
(iii) Lei nº 16/2012, de 14 de Agosto, sobre a Probidade Pública – destaca a
supremacia dos interesses públicos sobre os interesses privados, define o
conflito de interesses e proíbe a aceitação, por parte dos titulares de cargos
públicos, de prendas, facilidades, entre outros, que possam perigar a
execução independente das suas funções. Também estabelece o dever de
os titulares de cargos públicos declararem os seus bens e define sanções
para os violadores da lei. Também prescreve a criação da Comissão Central
de Ética do Sector Público.
Para reforçar ainda mais o quadro legal anticorrupção foi aprovado, nos finais de
2014, o novo Código Penal, através da Lei nº 35/2014, de 31 de Dezembro. Este
código veio complementar a legislação específica de luta contra a corrupção e define
no seu Capítulo II, os actos de corrupção activa e passiva, concussão, conluio,
branqueamento de capitais e desvio de fundos e bens públicos, bem como o
enriquecimento ilícito e a fraude como sendo actos puníveis criminalmente.
A legislação anticorrupção está incompleta e as instituições de luta contra a
corrupção são fracas, com falta de recursos e lentas em lidar com o julgamento de
culpados. Deste modo, nota-se uma fraca aplicação do quadro legal anticorrupção,
razão pela qual existem muitos casos de corrupção nos seus diferentes níveis
(passiva, activa, etc.). As duas instituições previstas para monitorizarem os casos de
violação da legislação anticorrupção e para a protecção dos denunciantes (o
Gabinete Central de Protecção à Vítima e a Comissão Central de Ética Pública) ainda
não foram criadas ou, para o caso da última, ainda não está a operar em pleno. Por
seu turno, o Gabinete Central de Combate à Corrupção (órgão subordinado ao
Ministério Público) mostra muitas limitações no combate à corrupção que, em muitos
casos, é associada aos limites técnicos e financeiros.
Associados à corrupção existem os crimes económicos. Estes resultam das
dinâmicas da sociedade contemporânea do séc. XXI, que trouxeram consigo um
conjunto de ameaças não militares aos Estados, onde a concorrência natural dos
actores estatais e não estatais fez surgir um conjunto de crimes financeiros e
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multinacionais e outros actores. Na verdade, “por crime económico entende-se, de
um modo geral, toda a forma de crime não violento que tem como consequência uma
perda financeira. Este crime engloba uma vasta gama de actividades ilegais, como a
fraude, a evasão fiscal e o branqueamento de capitais” (Chibemo, 2014)4.
Desde que o país ficou independente (1975), a protecção e o crescimento da
economia estiveram sempre entre as prioridades do Governo, como atestam os
vários instrumentos normativos produzidos ao longo dos anos. O destaque vai para:
(i) A Lei de Defesa da Economia (Lei nº 5/82, de 9 de Julho);
(ii) A Lei nº 9/87, de 19 de Setembro, que introduz uma nova estrutura e redacção
da Lei de Defesa da Economia;
(iii) A Lei nº 14/2003, de 12 de Agosto, sobre a prevenção e o combate ao
branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo;
(iv) A Estratégia Nacional de Prevenção e Combate ao Branqueamento de
Capitais e Financiamento do Terrorismo;
(v) O Decreto nº 66/2014, de 29 de Outubro, em complemento da Lei nº 14/2013,
de 12 de Agosto, que regulamenta o regime jurídico da prevenção e repressão
da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais e
crimes conexos.
A partir de 2013, a Procuradoria-Geral da República passou a incluir a formação de
magistrados na área do cibercrime e da obtenção de prova em formato digital entre
as suas prioridades. Esta preocupação sobre a ciberdelinquência e a prova digital
também se manifestou na necessidade de adequação do quadro normativo às novas
realidades.
Com efeito, o surgimento de novas manifestações de criminalidade económica no
mundo globalizado, caracterizadas por um alto nível de sofisticação, constitui uma
ameaça permanente para o país, sendo, por isso, necessário um esforço de
actualização das leis e de produção de políticas e estratégias para o seu combate,
porque os seus praticantes estão sempre a inovar. Para além dos desafios legais, há
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Vide para mais detalhes o texto de Chibemo, Júlio Taimira, Crimes Económicos do Século XXI:
Desafio Para Moçambique, Vol. 1, nº 2, Ano I, Outubro-Dezembro de 2014.
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um conjunto de medidas necessárias a nível institucional, que abarcam a capacitação
com meios modernos e sofisticados para detectar e neutralizar esse tipo de crimes.
Urge, pois, avançar para uma reforma legal mais abrangente, para o apetrechamento
das instituições de investigação, prevenção e combate ao crime e para a formação
dos recursos humanos nas áreas de criminalística, criminologia, direito criminal e
outras afins.
Para o sector da justiça e seus órgãos auxiliares os principais problemas
relacionados com esta temática podem ser resumidos da seguinte forma:
(i) Falta de domínio pelos operadores da justiça das matérias relacionadas com
os crimes económicos, incluindo a legislação nacional e internacional aplicável;
(ii) Falta de articulação do sistema, na medida em que as instituições trabalham
de forma isolada e não se estabelecem sinergias;
(iii) Fraca articulação e coordenação entre o CFJJ e GIFiM, que poderia contribuir
com soluções e especialistas internacionais;
(iv) Falta de assistência técnica aos magistrados para aplicação da Lei nº 14/2013.
Neste contexto, fica o desafio para o CFJJ de definir acções de reforma legal e
institucional para fazer face aos crimes económicos. Ou seja, deverão ser definidas
acções claras, durante este quinquénio, para o reforço e aperfeiçoamento do actual
quadro legal de combate aos crimes económicos e para a capacitação dos diferentes
actores, particularmente os magistrados e agentes da polícia, nas áreas relacionadas
com os crimes económicos e o branqueamento de capitais.
Resumidamente, constituem oportunidades eminentes de intervenção do CFJJ as
seguintes:
(i) Fortalecimento da capacidade técnica das instituições de combate à
corrupção (como é o caso do GCCC, Gabinete Central de Protecção à
Vítima, Comissão Central de Ética Pública, etc.) e aos crimes económicos e
financeiros (Gabinete de Informação Financeira de Moçambique);
(ii) Criação de ferramentas e instrumentos de análise para a compreensão
básica das configurações e dinâmicas sociais, económicas e políticas que
influenciam os crimes de corrupção e económico-financeiros;
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(iii) Capacitação dos magistrados e outros operadores da justiça sobre temas
relacionados com:
 Crimes de corrupção
 Branqueamento de capitais
 Financiamento ao terrorismo
 Recuperação de activos
 Combate ao crime organizado transacional
 Tráfico de drogas e seres humanos
 Normas internacionais de prevenção e combate aos crimes
económicos
(iv) Realização de palestras em matérias de branqueamento de capitais;
(v) Elaboração de uma reforma legal abrangente e apetrechamento das instituições
de investigação, prevenção e combate à corrupção e crimes económicos.

3.2.5. Consolidação da paz e avanço democrático
A promoção da paz, da unidade nacional, da soberania e do Estado de Direito
Democrático são questões que aparecem como prioridades de intervenção do
Governo

nos

últimos

anos

e

são

definidos

como

fundamentais

para

o

desenvolvimento social, político e económico do país. Assim, a democracia é uma
condição indispensável à existência de instituições políticas viáveis e efectivas dentro
de um Estado. O seu papel é fundamental para a promoção da estabilidade no
funcionamento do sistema político e é através da consolidação dos sistemas
democráticos que a segurança colectiva e o equilíbrio político são garantidos.
O país tem estado mergulhado num processo democrático conturbado, caracterizado
por processos eleitorais considerados por muitos actores, sobretudo pelos partidos da
oposição, como não democráticos, viciados e pouco transparentes, favorecendo
apenas um partido – a Frelimo. Esta percepção tem provocado um ambiente nacional
marcado pela tensão política e o conflito militar opondo o Governo (dirigido pelo
partido Frelimo) e a principal força politica de oposição – a Renamo. O ambiente
deteriorou-se a partir de Abril de 2013, quando os primeiros confrontos começaram a
ser registados, situação que ameaçou a gestão do processo eleitoral e colocou em
causa o princípio da liberdade do processo eleitoral realizado nesse ano. Este conflito
44

prolongou-se até os finais de 2017, quando a Renamo decidiu pela cessão de
hostilidades, em resultado das conversações mantidas entre o Presidente da
República e o líder daquela força política.
De uma forma geral, as eleições em Moçambique têm sido sistematicamente
contestadas desde 1994, sendo que cada vez mais a situação se agudiza. À fraca
credibilidade das instituições de administração eleitoral acrescem os altos custos das
eleições e os elevados índices de abstencionismo.
O principal desafio nesta matéria coloca-se na consolidação da cultura de paz,
estabilidade política, económica, social e cultural, através da promoção de eleições
democráticas justas e transparentes, assim como do perdão e tolerância junto das
famílias, e comunidades locais. Para o esforço colectivo a levar a efeito, o CFJJ
poderá contribuir com as seguintes acções concretas:
(i) Reforço dos processos de articulação e diálogo entre o Estado e os diferentes
actores sociais para consolidar a construção contínua de uma sociedade
democrática, estável, justa e tolerante;
(ii) Incentivo e apoio à participação da sociedade civil e órgãos comunitários de
base nos processos de governação eleitoral, desenvolvimento local, com especial
atenção para a consolidação do envolvimento dos conselhos consultivos locais e
outros actores relevantes;
(iii) Combate permanente a todas as manifestações de descriminação e exclusão
baseadas nas diferenças de cultura, género, religião, região de origem e filiação
político-partidária, entre outras;
(iv) Fortalecimento dos órgãos e actores envolvidos na administração dos
processos eleitorais para maior consolidação da democracia.
Acima foram apresentados os principais desafios relacionados com os pontos-chave
de intervenção actual do CFJJ. A seguir serão apresentados alguns elementos que
orientam as novas áreas temáticas de actuação propostas para o próximo
quinquénio.
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3.3. Objectivos estratégicos e resultados esperados
Os cinco eixos ou áreas de intervenção estratégica acima mencionados consistem
nas principais linhas de intervenção que, abarcando de forma consistente as três
principais atribuições ou funções institucionais do CFJJ (formação, investigação e
documentação), concorrem para um fim comum de desenvolvimento, formulado nos
seguintes termos:
Contribuir para o fortalecimento das capacidades técnico-jurídicas do sector da
justiça em prol do desenvolvimento sócio-económico sustentável, combate à
corrupção, protecção dos direitos humanos e consolidação da paz e democracia
em Moçambique”.
Este objectivo geral é, por sua vez, articulado por um conjunto de de oito objectivos
estratégicos, que se alinham com os respectivos resultados esperados (ver o Quadro
3):
ÁREAS DE
INTERVENÇÃO

Desenvolvimento
Institucional

OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

OE1: Adequar o CFJJ
aos novos desafios e
dinâmicas sociais,
económicas e políticas
para melhor a
capacidade de
intervenção nas áreas
da sua competência.

RESULTADOS
ESPERADOS

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

O CFJJ harmoniza a
sua intervenção para
responder os desafios e
dinâmicas sociais,
económicas e políticas
actuais do país e
consolida cada vez
mais a sua contribuição
na criação de
capacidades no sector
da justiça.

a) Alargar a sua abordagem de
intervenção, passando para áreas
de mais ampla abrangência,
agregando as suas principais
atribuições (formação, investigação
e documentação);
b) Rever o quadro estrutural,
organizacional e legal do CFJJ;
c) Fortalecer a capacidade
institucional, técnica e financeira
para responder à demanda e às
necessidades do sector;
d) Dotar o CFJJ de infraestruturas,
meios, e condições de trabalho
adequados que facilitem a sua
intervenção;
e) Melhorar os mecanismos de
articulação interna e externa e de
difusão de documentos e
informação relevante.
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OE2: Melhorar as
capacidades
institucionais para
consolidar a actuação
do CFJJ, de modo a
responder com
eficiência e eficácia à
sua missão.

O CFJJ consolida a sua
intervenção com
suporte das novas
áreas de actuação,
criando capacidades
institucionais e
incentivando os seus
colaboradores para
melhor realização da
sua missão e
cumprimento dos seus
objectivos estratégicos.

a) Fortalecer as capacidades
institucionais do CFJJ, promovendo
o desenvolvimento e a motivação
dos RH;
b) Conceber e implementar novos
pacotes de formação e capacitação
de vários actores, tendo em conta
as novas áreas de intervenção do
CFJJ;
c) Redefinir a política editorial e as
ferramentas de disseminação da
informação jurídica;
d) Conceber e Implementar o
projecto de formação e-Learning ou
b-Learning em parceria com
diferentes actores nacionais e
internacionais.

a) Alinhar as estratégias de
intervenção do CFJJ com ênfase nos
processos de governação e gestão
do ambiente, terra e recursos
naturais;

OE3: Fortalecer os
actores sociais
relevantes para garantir
a observância dos
direitos e legítimos
interesses das
comunidades locais
no contexto da
exploração da terra e
recursos naturais.

Direito do
Ambiente, Terra e
Recursos Naturais

OE4: Promover
trabalhos de pesquisaacção sobre as normas
e as práticas
costumeiras que
influenciam os
processos de
administração e gestão
da terra e dos recursos
naturais

O CFJJ fortalece
diferentes actores que
intervêm para garantir a
observância dos
b) Conceber e actualizar pacotes de
direitos e benefícios
formação contínua dos operadores
da justiça e outros actores
oferecidos por lei às
relevantes;
comunidades locais no
c) Fortalecer as capacidades dos
contexto da exploração
diversos actores sociais de
da terra e recursos
administração e gestão do ambiente,
naturais e cria
terra e outros recursos naturais.
capacidades de
d) Influenciar o uso sustentável da
responsabilização
terra e dos recursos naturais através
criminal dos
da responsabilização dos actores
incumpridores perante
que violam os direitos previstos na
a justiça.
exploração desses recursos,
incluindo as comunidades locais.

O CFJJ influencia,
através da pesquisaacção, o processo de
administração e gestão
descentralizada da terra
e recursos naturais,
contribuindo para a
compreensão da
relevância e
efectividade dos
sistemas e
metodologias
alternativas e normas
pluralistas.
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a) Participar activamente no
processo de administração e gestão
descentralizada da terra e recursos
naturais, influenciando o
cumprimento e aplicação da lei e o
uso responsável dos recursos
naturais;
b) Realizar estudos de pesquisaacção sobre novos sistemas e
metodologias alternativas de
administração de DUAT’s e
delimitações de terras comunitárias;
c) Imprimir maior dinâmica na
produção e divulgação de
documentos e informações
relacionados com a promoção dos
direitos sobre exploração de recursos

naturais, incluindo o quadro legal

OE5: Fortalecer a
capacidade de
intervenção dos
operadores do sector
da justiça na promoção
e garantia dos direitos
humanos de pessoas
portadoras de HIV/SIDA

Direitos Humanos:
HIV/SIDA , Género
e Criança

Combate à
Corrupção e
Crimes
Económicos

a) Fortalecer a capacidade
institucional de intervenção do CFJJ
na promoção dos direitos humanos
sobre HIV e SIDA;
O CFJJ, através de
b) Mobilizarr actores relevantes do
acções de formação,
sector (Tribunais, Procuradoria, IPAJ,
investigação e
Polícia e advogados), bem como as
documentação contribui
OSC’s, para engajá-los na promoção
para o fortalecimento
e defesa dos direitos das pessoas
da capacidade dos
portadoras de HIV/SIDA,
operadores da justiça e
designadamente nos casos dirimidos
outros actores para
em juizo;
melhor garantir os
c) Realizar acções de formação,
direitos das crianças
pesquisa e documentação para
promover e garantir melhor aplicação
da lei e maior respeito pela dignidade
da pessoa, vivendo com HIV e SIDA.

a) Mobilizarr actores relevantes do
sector (Tribunais, Procuradoria, IPAJ,
Polícia e advogados), bem como as
OSC’s, para engajá-los na promoção
da igualdade de género e dos
direitos da criança, designadamente
nos casos dirimidos em juizo;
b) Desenvolver acções de formação,
pesquisa e documentação para
promover e garantir melhor aplicação
do quadro legal de garantia da
igualdade de género e dos direitos
da criança.

OE6: Fortalecer a
capacidade de
intervenção de
diferentes actores
sociais na protecção e
garantia da igualdade
de género e dos direitos
dos menores

O CFJJ, através de
acções de formação,
investigação e
documentação
influencia os processos
de afirmação da
igualdade de Género e
de proteção e defesa
dos direitos da criança,
de modo a contribuir
para o seu
desenvolvimento

OE7: Fortalecer as
capacidades do sector
da justiça na luta contra
a corrupção e os crimes
económicos

a) Mobilizar actores relevantes do
sector para estarem à frente dos
desafios da luta contra a corrupção e
os crimes económicos que ocorrem
no país, incluindo a prevenção,
perseguição e responsabilização
criminal dos infractores.
O CFJJ envolve-se e
b) Melhorar as capacidades dos
apoia activamente os
magistrados e outros operadores da
vários actores que
justiça sobre os temas relacionados
intervêm na luta contra
com a corrupção e os crimes
a corrupção e os crimes
económicos;
económicos,
c) Realizar estudos e pesquisas para
fortalecendo as suas
o levantamento da situação relativa
capacidades e
à corrupção e aos crimes
competências
económicos;
d) Proceder à compilação e
divulgação do quadro legal, das
políticas públicas e das estratégicas
de combate, bem como adoptar
outros meios de difusão da
informação relacionada com o tema.
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Consolidação da
Paz e Avanço
Democrático

OE8: Contribuir para a
consolidação da cultura
de paz, da democracia
e da estabilidade
política

O CFJJ está engajado
na consolidação da
paz, da democracia e
da estabilidade política,
através do
desenvolvimento de
acções de capacitação,
investigação e
documentação de
vários actores
intervenientes nesta
área.

Quadro 3: Objectivos e resultados do PECFJJ
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a) Mobilizar e capacitar actores
relevantes do sector para
contribuirem decisivamente na
consolidação da paz e da
democracia participativa, através de
uma justiça criminal atempada e de
qualidade;
b) Realizar estudos e pesquisas
sobre aspectos relacionados com a
consolidação da paz, democracia e
eleições, com resultados que
fortaleçam as ações de formação;
c) Produzir e divulgar informação
junto de actores relevantes para a
consolidação da paz, democracia e
estabilidade política, incluindo a
promoção dos princípios de
cidadania.

4.1. Aspectos gerais de implementação
A implementação de qualquer documento estratégia de nível institucional combina um
conjunto de elementos que concorrem para o seu sucesso ou fracasso. Neste
contexto, pode-se destacar o tipo de gestão ou governação, o grau de entendimento,
envolvimento e adequação da estratégia por parte dos implementadores, em suma, o
comprometimento com a visão estratégica da organização. De realçar, igualmente, a
exequibilidade

e

sustentabilidade

do

Plano

Estratégico

como

elementos

determinantes para o sucesso.
O CFJJ, como um todo, deve estar motivado e empenhado para a implementação
das acções estratégicas definidas no âmbito deste Plano Estratégico e espera que
todos os colaboradores e parceiros utilizem o documento como o principal guião
orientador do desenvolvimento das suas actividades.
Uma das primeiras iniciativas de implementação deste plano é a sua divulgação junto
dos parceiros de cooperação, dos parceiros de implementação, das instituições
governamentais do sector da justiça, dos funcionários do CFJJ, dos governos e das
comunidades locais. O propósito desta acção de divulgação consiste em dar a
conhecer as principais linhas de intervenção do CFJJ nos próximos 5 anos (20182022), envolver e motivar todos os actores que directa ou indirectamente podem
contribuir para a sua implementação.
Assim, a implementação do PECFJJ vai ser feita através dos planos operacionais
anuais, que deverão ser integrados no ciclo de planificação do CFJJ e deverão ter em
conta e estar em concordância com o Plano de Accão decorrente do presente PE, de
modo a permitir a sua efectiva implementação.
Algumas das intervenções previstas neste plano, relacionadas com a formação
(inicial e contínua), os estudos, investigação e pesquisa, a elaboração de propostas
normativas, a elaboração e divulgação de de manuais, colectâneas e outros
conteúdos, serão conduzidas directamente pelo CFJJ ao nível da sua estrutura
central.
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Os programas de operacionalização de algumas actividades previstas neste plano
serão coordenados a partir da sede do CFJJ. No entanto, é preciso sublinhar que o
CFJJ terá representações nas províncias e distritos enquadrados em programas
específicos, logo, algumas acções serão coordenadas ao nível local por via de um
ponto focal que responde perante o coordenador central de cada programa ou
projecto. Isto é, será necessária a fixação de equipas locais de implementação de
programas.

4.1. Factores críticos para o sucesso do PECFJJ 2018-22
O sucesso na operacionalização das principais linhas estratégicas definidas neste
Plano Estratégico para o período de 2018-2022, está associado a um conjunto de
factores críticos, a ter em conta em todas as fases de implementação da estratégia,
nomeadamente:

Definição de acções
prioritárias
Sustentabilidade técnia

Monitoria e avaliação
de resultados

e financeira

CFJJ
Articulação e
coordenação com o
sector

Qualidade de formação
e investigação
Estabelecimento de
parcerias estratégicas

Figura 2: Factores críticos de sucesso na implementação do Plano Estratégico do CFJJ

(i) Definição de acções prioritárias:
Durante todo o período de implementação deste plano estratégico será fundamental
assegurar a priorização das principais acções, tendo em conta os recursos
disponíveis, assim como a precedência dessas iniciativas. Na verdade, na matriz do
plano de acção apresentada no “Capítulo 5” (monitoria e avaliação) são definidas as
prioridades de acções anuais a curto, médio e longo prazos.
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Neste contexto, serão elaborados planos de actividades do CFJJ para cada ano
como forma de operacionalizar o presente plano e a sua respectiva matriz de acção.
Sendo

que

estes

planos

também

serão

operacionalizados

pelos

“planos

operacionais” de cada sector ou projecto/programa implementado ao longo dos cinco
anos planificados.
Olhando para as necessidades do CFJJ, constituem acções prioritárias e urgentes as
que contribuem para o reforço da sua capacidade institucional e a sua afirmação
como uma instituição de formação e investigação de excelência, com principal
destaque para a revisão do seu quadro estrutural organizacional e de pessoal e para
a definição de modelos de auto-sustentabilidade financeira e de melhoria da
qualidade da formação. Mas constitui também prioridade a definição de mecanismos
claros de articulação, coordenação e estabelecimento de sinergias com vários
actores do sector e de outras áreas, bem como a criação de ferramentas e
mecanismos de monitoria e avaliação das diferentes acções realizadas pelo CFJJ.
(ii) Sustentabilidade técnica e financeira:
O CFJJ possui um quadro de pessoal com capacidade técnico-científica para
implementar a maior parte das acções previstas neste plano. No entanto, atendendo
aos desafios e ambição deste plano, há necessidade de um incremento, tanto em
termos de números do pessoal, como em termos de melhoria das capacidades
técnicas desses colaboradores.
Assim, a sustentabilidade do CFJJ, depende necessariamente de:
 Primeiro: desenho de políticas, estratégias ou acções de retenção de quadros;
 Segundo: definição de estratégias de motivação e melhoria de desempenho dos
colaboradores do centro;
 Terceiro: maior cometimento, entrega e responsabilização, tanto da direcção do
Centro, como de todos os colaboradores;
 Quarto: fortalecimento da capacidade de resposta à demanda pelos serviços do
CFJJ.
O CFJJ deverá ter capacidade financeira para intervir junto de vários actores e
garantir a implementação efectiva das diversas acções previstas no Plano Estratégico
para os próximos 5 anos.
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Assim, o primeiro elemento que concorre para a sustentabilidade financeira do CFJJ
é o reforço dos fundos alocados pelo Orçamento do Estado, tendo em conta que um
dos grandes desafios do CFJJ nos próximos anos passa pela realização de todas as
formações (iniciais, contínuas e específicas) dos operadores da justiça. Portando, o
orçamento a ser alocado nos próximos anos deve ser reforçado tendo em conta esta
perspectiva.
O segundo elemento relaciona-se com a capacidade de definição de parcerias
estratégicas e rentáveis com vários parceiros de cooperação, apresentando ideias,
projectos de intervenção claros e sustentáveis. Nesse aspecto nota-se uma evolução,
na medida em que a orçamentação do presente plano já inclui, para além do
Orçamento do Estado, outras fontes de financiamento, resultantes, nomeadamente,
das parcerias com a Cooperação Suíça, a ADA, o UNICEF e outros.
O terceiro elemento que pode contribuir para a auto-sustentabilidade do CFJJ
relaciona-se com a prestação de serviços a terceiros. Esta acção pode ser realizada,
por exemplo, através de cursos abertos de pequena duração (cobrados), participação
em projectos de pesquisa e estudos que abordem temáticas dentro do âmbito da sua
intervenção. Mas também pode ser por via da produção e publicação de livros,
colectâneas legislativas e diversos documentos de interesse. Sem esquecer o
aluguer de espaços para a realização de eventos de natureza académica e didática
(seminários, palestras, simpósios, workshops, reuniões técnicas, etc.).
(iii) Consolidação da qualidade de formação e investigação:
A garantia de entrega de produtos de qualidade, tanto na formação como na
investigação, deve ser uma das principais prioridades do CFJJ, porque somente
desse modo poderá valorizar a sua marca, a sua credibilidade e imagem institucional.
É preciso recordar que, por vários motivos (dentre os quais a redução e perda do
financiamento externo teve uma importância central), o CFJJ perdeu muito do crédito
que havia adquirido perante seus principais beneficiários, o que até contribuiu para
que alguns deles buscassem formações no exterior.
A consolidação do papel vital do CFJJ e a sua afrirmação como instituição de
excelência na formação dos profissionais do sector da justiça e outros actores,
depende, assim, do esforço que for realizado no sentido de:
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(i) Melhorar a sua capacidade institucional;
(ii) Capacitar os formadores, principalmente através do treinamento em
técnicas pedagógicas e metodologias de ensino técnico profissional;
(iii) Apostar em formadores de qualidade e definir claramente o seu papel,
definindo, para tal, o perfil do formador;
(iv) Aperfeiçoar os mecanismos de selecção dos formandos, definindo
igualmente o respectivo perfil de entrada e de saída;
(v) Coordenar com as Faculdades de Direito e com o Ministério que
superintende o ensino superior e técnico profissional, de modo a:
 Padronizar os currículos e programas de formação;
 Regulamentar os critérios de avaliação;
 Monitorar os estudantes para avaliar a sua vocação.
(i) Rever os programas curriculares de formação para adequá-los aos desafios
da actualidade;
(ii) Rever os períodos de formação, elaborando, para tal, estudos comparados
com outras realidades, a fim de buscar experiências neste campo;
(iii) Monitorar o desempenho e o comportamento dos formandos, mesmo depois
de sairem do centro;
(iv) Definir novos mecanismos de avaliação do curso, a partir de:
 Trabalhos práticos;
 Seminários;
 Estágios práticos no campo (simulação de casos reais).
(x) Promover a especialização das magistraturas;
(xi) Definir novas estratégias de formação, introduzindo:
 Capacitações no local do trabalho;
 Formação e-learning com recurso a tecnologias de informação e
internet, principalmente para formações contínuas;
 Ensino profissionalizante, com recurso a metodologias participativas de
aprendizagem, baseadas fundamentalmente nos caoso práticos.
(xii) Necessidade de elaboração de manuais de formação que possam servir de
base e padronizar os conteúdos.
Deste modo, o cumprimento das acções no âmbito da implementação do PECFJJ
nos próximos 5 anos poderá contribuir para o reforço da capacidade e a consolidação
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da sua intervenção, reconquistando a confiança e credibilidade perante as instituições
do sistema da administração da justiça e outros actores nacionais e internacionais.
Por outro lado, para garantir a realização de estudos e pesquisas de qualidade em
matérias de direito, o CFJJ precisa também de reforçar a capacidade do
Departamento de Estudos e Investigação em termos de capital humano diversificado
e de qualidade. Logo, precisa de apostar na formação do quadro existente e buscar
mais especialistas.
(iv) Estabelecimento de parcerias estratégicas:
Muitas das acções previstas no Plano Estratégico serão levadas a cabo em parceria
com instituições relevantes, incluindo os actores estatais (TS, tribunais judiciais
locais, PGR, procuradorias locais, Conselhos Superiores das magistraturas judiciais e
do MP, IPAJ, Tribunal Administrativo, tribunais administrativos locais, MITADER,
etc.), não estatais (OSC’s) e semi-públicos (Ordem dos Advogados).
Para o efeito, serão assinados acordos ou memorandos com essas instituições para
a implementação de acções bem identificados do PE.
Por exemplo, o CFJJ precisa de identificar a instituição que irá levar a acabo a acção
prática de ligação entre a formação de magistrados (juízes e procuradores),
advogados, agentes do IPAJ, paralegais, funcionários da administração de terras, etc.
e a concretização, no terreno, do efectivo acesso pelo cidadão e comunidades aos
direitos sobre terras e benefícios dos recursos naturais e, em sentido contrário, como
esta acção prática irá retro-alimentar a acção de formação, incluindo ao nível das
abordagens temáticas e planificação curricular.
Além disso, para realizar estudos e pesquisas podem ser estabelecidas parcerias
com empresas de consultoria, de prestação de serviços, escritórios de advogados,
etc., de modo a garantir a implementação de algumas ações previstas que concorrem
para a promoção e garantia da justiça.
O CFJJ irá adoptar uma metodologia de relacionamento baseada no Outsourcing,
estabelecendo parcerias com vários prestadores ou provedores de serviços para a
implementação de grande parte das acções previstas neste plano. Isto é, aposta-se
em terceirizar ou sub-contratar alguns serviços com empresas ou organizações da
sociedade civil para uma implementação flexível. Neste contexto, serão assinados
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contratos e memorandos de entendimento com parceiros ou empresas de
implementação.
Trata-se de uma forma de gerir recursos financeiros, humanos e tecnológicos, na
medida em que o CFJJ apenas irá responsabilizar esses provedores, financiando a
realização de alguns actividades e não precisará de despender recursos. Trata-se de
uma vantagem competitiva porque serão contratadas empresas ou organizações
especializadas.
Para permitir maior segurança e transparência, o CFJJ deve estabelecer acordos
com parceiros por via de memorandos de entendimento ou contratos de prestação de
serviços ou mesmo de financiamento.
(v) Articulação e coordenação com os actores do sector da justiça:
O processo de articulação abrange a comunicação ao nível interno e externo para
garantir a prossecução dos objectivos estratégicos do CFJJ. Logo ao nível interno, a
disseminação deste Plano Estratégico por toda a instituição é necessária e
importante para assegurar que haja um conhecimento generalizado sobre quais as
prioridades de actuação para os próximos 5 anos e como deverão ser
implementadas.
Para a implementação deste Plano Estratégico, o CFJJ relaciona-se com vários
actores estatais e não estatais. Dentre todos, destacam-se as instituições publicas e
privadas de promoção do direito e da justiça, as instituições superiores de ensino
nacionais e internacionais, as OSC’s, as ONG’s, os parceiros de cooperação, as
empresas privadas, as comunidades locais, os governos locais e outras entidades.
Especificamente, para cada pilar de intervenção são identificados os parceiros-chave,
sendo que para o pilar de desenvolvimento institucional intervêm todos aqueles que
se mostrarem interessados.
De uma forma geral podem nomear-se os seguintes parceiros: Ministério da Terra,
Ambiente e Desenvolvimento Rural; Ministério dos Recursos Minerais e Energia;
Ministério da Administração Estatal e Função Pública; Ministério da Justiça, Assuntos
Constitucionais e Religiosos; Ministério do Género, Criança e Acção Social; PGR;
Conselhos Superiores da Magistratura Judicial e do Ministério Público; Tribunais
Judiciais de vários níveis (com destaque para os do nível distrital); Ministério do
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Interior; Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar; Ministério da Educação e
Desenvolvimento Humano; Instituto do Patrocínio e Assistência Jurídica; Fundação
para o Desenvolvimento da Comunidade; Centro de Aprendizagem e Capacitação da
Sociedade Civil; Centro de Integridade Pública; Fundação Iniciativa para Terras
Comunitárias; Observatório do Meio Rural; Centro Terra Viva; União Nacional dos
Camponeses; Justiça Ambiental; Ordem dos Advogados de Moçambique; Governos
Provinciais e Distritais, especialmente os serviços locais de geografia e cadastro;
líderes comunitários; tribunais comunitários.
Também se considera relevante a divulgação dos principais resultados alcançados ao
longo da implementação do Plano Estratégico para permitir uma compreensão real do
grau de cumprimento das acções estratégicas, assim como as lições aprendidas e os
principais desafios.
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A monitoria e a avaliação são fundamentais para o desenvolvimento de todo o
processo de implementação de qualquer instrumento estratégico.
A monitoria e a avaliação do PECFJJ servirão como mecanismos de controlo da
eficácia e eficiência das acções previstas, de modo a determinar o impacto e o peso
dessas iniciativas definidas na captação de mudanças. Assim, a concretização das
acções previstas no presente PECFJJ promoverá o alcance dos resultados
esperados.
Através da monitoria será feita a retroalimentação do ciclo de planificação e
assegurada uma melhor alocação dos recursos financeiros, materiais e humanos
necessários para o cumprimento efectivo dos objectivos estratégicos e operacionais,
dos resultados esperados, das metas e indicadores definidos no âmbito do presente
plano. A avaliação por sua vez, permitirá analisar o desempenho institucional, assim
como dos diversos intervenientes na implementação deste Plano Estratégico,
incluindo os parceiros e funcionários, para medir o nível de sua contribuição nas
mudanças alcançadas (impactos) pela instituição ao longo dos anos.
Consequentemente, será feito um acompanhamento sistemático dos indicadores e da
execução das acções-chave não só para aferir o grau de execução do plano, mas
também para identificar constrangimentos e desenhar acções de correcção que
permitam o cumprimento das metas definidas.
O processo de monitoria do PECFJJ será fundamentado na garantia da prossecução
das linhas estratégicas gerais (visão, missão e valores), bem como das orientações
específicas (objectivos institucionais e estratégicos). Assim, o modelo de monitoria
assenta num ciclo que identifica os diferentes momentos de acompanhamento e
monitorização das acções estratégicas definidas no plano, tendo em conta a
verificação do seu grau de cumprimento.
Neste contexto, será estabelecido um ciclo de monitoria que visa orientar a instituição
na avaliação do alcance dos resultados e definir os momentos de interacção entre os
integrantes da estrutura de gestão e implementação. Os resultados da avaliação
deverão ser divulgados em relatórios periódicos contendo os resultados que irão
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contribuir para criar um espírito de intervenção coordenada e sistemática envolvendo
todos os actores.
A monitoria e avaliação deste plano será feita através de relatórios de progresso a ser
apresentados nas reuniões com a Direção e coordenação do CFJJ, mas também
através do balanço anual por via de relatórios anuais de progresso. Assim, são três
os momentos de verificação do grau de implementação das acções previstas neste
plano, nomeadamente:
1. Apresentação de relatórios trimestrais de progresso;
2. Apresentação de relatórios semestrais de progresso;
3. Apresentação de relatórios anuais de progresso.
Assim, este processo será feito com base na verificação dos indicadores de
mudanças alcançadas, onde será avaliado o grau de cumprimento das actividades,
bem como o alcance das metas e as mudanças produzidas por cada acção
implementada. Os resultados destas avaliações irão influenciar a correcção ou
mudança de estratégia para garantir o melhor desempenho.
A fixação de indicadores de desempenho, bem como de metas considera-se
fundamental neste processo de planificação, na medida em que permitirá avaliar o
grau de concretização das acções estratégicas previstas durante o processo de
implementação, mas também irão permitir um processo claro de monitoria e
avaliação do plano.
Internamente, a responsabilidade da monitoria e avaliação do PECFJJ cabe à
Direcção e ao Conselho Pedagógico e de Disciplina. Mas, para garantir a visão
integrada do sector, poderá igualmente criar-se um organismo de diálogo e
acompanhamento que pode ser denominado de “comissão de acompanhamento”.
Este órgão é um mecanismo interlocutor e terá como uma das funções principais
analisar os avanços da implementação do Plano Estratégico, assim como a
verificação do grau da implementação das actividades. O mesmo deverá integrar os
principais actores intervenientes na promoção do direito e da justiça (Direcção do
CFJJ, Conselhos Superiores das Magistraturas, Tribunal Supremo, Tribunal
Administrativo, Procuradoria-Geral da República, Ministério da Justiça, Assuntos
Constitucionais e Religiosos, Associações das Magistraturas e de Oficiais de Justiça,
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representantes da sociedade civil e parceiros de cooperação). O mesmo reúne-se
trimestralmente e poderá realizar reuniões extraordinárias conforme necessário.

5.1. Matriz do PECFJJ 2018-2022
No seguimento da definição das orientações de monitoria e avaliação, no quadro que
se segue (Quadro 4) são detalhados, em forma de matriz, os objectivos e resultados
esperados, incluindo os respectivos indicadores (evidências de consecução),
acções/actividades e as metas fixadas por ano.
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Quadro 4: Acções/actividades por objectivos, resultados, indicadores e metas

EIXOS
ESTRATÉGICOS

I.
Desenvolvimento
Institucional

OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

OE1.
Adequar o CFJJ
aos novos
desafios e
dinâmicas
sociais,
económicas e
políticas para
melhorar a
capacidade de
intervenção nas
áreas da sua
competência.

METAS

RESULTADOS
ESPERADOS/OBJECTIVOS
ESPECÍFICOS

INDICADORES DE
MUDANÇA E
EVIDÊNCIAS

ACÇÕES

O CFJJ harmoniza a sua
intervenção para responder
aos desafios e dinâmicas
sociais, económicas e
políticas actuais do país e
consolida cada vez mais a
sua contribuição na criação
de capacidades no sector
da justiça.
Para tal são definidas as
seguintes acções-chave:
a) Alargar a sua base de
intervenção, passando
para áreas de maior
abrangência, agregando as
suas principais atribuições:
formação, investigação e
documentação

 Redefinidas as linhas
de acção e estratégias
de intervenção do CFJJ
no propósito de
responder aos desafios e
dinâmicas actuais que
envolvem o sector da
justiça e outros sectores.
Tal é evidenciado por:
 Introdução de novas
áreas temáticas de
actuação visíveis no
presente Plano
Estratégico;
 Assinatura de
memorandos com vários
parceiros de cooperação
para financiamento de
projectos, bem como
com diversos actores de
implementação e
consultores;
 Realização de estudos
e pesquisas abordando
diversos temas
relevantes e que
compõem o actual

 Introduzir novas áreas temáticas nas
acções de formação para responder aos
desafios actuais do sector e do país,
nomeadamente:
 direito do ambiente, terra e recursos
naturais,
 direitos humanos, HIV/Sida e
protecção de menores;
 combate à corrupção e aos crimes
económicos,
 consolidação da paz e democracia.
 Elaborar projectos e programas de
acção e planos operacionais para cada
nova área de intervenção do CFJJ;
 Estabelecer acordos com parceiros de
cooperação e de implementação (assinar
memorandos);
 Analisar a adequação das novas linhas
estratégicas de actuação do CFJJ ao
objectivo geral de assegurar o acesso ao
direito e à justiça;
 Melhorar a capacidade técnica dos
colaboradores do CFJJ para o
cumprimento integral da sua missão
dentro das novas directrizes do Plano
Estratégico;
 Criar um órgão de assessoria e

2018
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2019

2020

2021

2022

EIXOS
ESTRATÉGICOS

OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

RESULTADOS
ESPERADOS/OBJECTIVOS
ESPECÍFICOS

b) Rever o quadro
estrutural, organizacional e
legal do CFJJ

METAS

INDICADORES DE
MUDANÇA E
EVIDÊNCIAS

ACÇÕES
2018

escopo do Centro;
 Existência de um órgão
de assessoria e
acompanhamento e dos
projectos.

acompanhamento dos projectos
implementados pelo CFJJ.

 Reajustado o quadro
estrutural, organizacional
e legal do CFJJ para
responder às
necessidades de
adequação do Centro
aos novos desafios do
sector da justiça e do
país em geral.
Tal pode ser evidenciado
por:
 Aprovação de novos
estatutos do CFJJ;
 Definição de uma
carreira específica para
os funcionários do CFJJ;
 Estabelecimento de
representações do CFJJ
a nível regional
(Nampula, e Sofala)
 Revisão dos planos
curriculares do curso de
formação inicial, no qual

 Efectuar a revisão pontual do Estatuto
Orgânico;
 Elaborar um novo quadro de pessoal,
criando novas carreiras profissionais;
 Melhorar as atribuições e competências;
 Alargar a cobertura territorial do CFJJ
(delegações ou focal points regionais);
 Rever os programas curriculares e o
período de duração dos cursos:
 Elaborar e aprovar o projecto de revisão
curricular da formação inicial de
magistrados;
 Auscultar os vários actores (Conselhos
Superiores das Magistraturas Judicial,
Administrativa e do Ministério Público,
tribunais, procuradorias, MJCR, etc.)
sobre o novo modelo do curso de
formação inicial de magistrados;
 Promover e coordenar o debate sobre a
necessidade de especialização das
magistraturas, por contraposição à
formação generalista;
 Apresentar propostas legislativas com
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2019

2020

2021

2022

EIXOS
ESTRATÉGICOS

OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

RESULTADOS
ESPERADOS/OBJECTIVOS
ESPECÍFICOS

METAS

INDICADORES DE
MUDANÇA E
EVIDÊNCIAS

ACÇÕES

são introduzidos novos
temas;
 Revisão dos períodos
lectivos e da duração
dos cursos de formação
ministrados e dos
estágios;
 Formação de
magistrados por áreas
especializadas;
 Criação da figura e do
perfil de magistrado
estagiário;
 Definição do perfil do
formador do CFJJ;
 Definição do perfil do
candidato à
magistratura;
 Ingresso do primeiro
grupo de oficiais de
justiça formados com
intervenção completa do
CFJJ;
 Discução e aprovação
dos critérios alargados
de seleção dos

5

vista à criação das figuras de Juiz e
Procurador estagiário;
 Definir o perfil do formador do CFJJ;
 Definir o perfil do candidato aos cursos
iniciais dos operadores da justiça (com
principal enfoque para os magistrados);
 Criar condições para realizar as
formações iniciais dos oficiais de justiça
no âmbito da implementação da Lei nº
5
9/2017, de 21 de Julho ;
 Definir os critérios de selecção dos
candidatos a ingresso nas magistraturas;
 Influenciar no número de candidatos a
admitir aos cursos de formação inicial;
 Tornar-se parte activa no processo de
selecção e recrutamento dos candidatos
ao curso de formação inicial para ingresso
nas diferentes carreiras.

2018

2019

2020

2021

2022























Aprova o Estatuto dos Oficiais de Justiça e de Assistentes de Oficiais de Justiça dos Tribunais, Conselho Constitucional e do Ministério Público e define a
obrigatoriedade de ingresso via CFJJ, assim como acontece com as Magistraturas Judiciais e do Ministério Publico.
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EIXOS
ESTRATÉGICOS

OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

RESULTADOS
ESPERADOS/OBJECTIVOS
ESPECÍFICOS

METAS

INDICADORES DE
MUDANÇA E
EVIDÊNCIAS

ACÇÕES
2018

2019

2020

2021

2022

















































































candidatos à
magistratura;
 Participação do CFJJ
na seleção de
candidatos à formação
inicial.

c) Fortalecer a capacidade
institucional, técnica e
financeira para responder
à demanda e às
necessidades do sector

 O CFJJ fortalece as
suas capacidades e
torna-se cada vez mais
consistente nas suas
intervenções,
consolidando o objectivo
de contribuir para o
acesso ao direito e à
justiça pelo cidadão.
Tal pode ser evidenciado
por:
 Relatórios anuais de
actividades e contas
elaborados até Março do
ano seguinte;
 Manual de
Procedimentos
actualizado;
 Regulamento interno
do CFJJ aprovado;
 Melhorados os
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 Elaborar planos anuais de
operacionalização do presente plano
estratégico;
 Realizar reuniões anuais de planificação
e de balanço;
 Elaborar planos operacionais anuais e
relatórios anuais de actividades e de
contas;
 Actualizar o Manual de Procedimentos;
 Criar ou actualizar o Regulamento
Interno do CFJJ, que inclui normas de
gestão de receitas, despesas e
procurement;
 Desenhar políticas e instrumentos
internos de melhoria de desempenho
organizacional e individual;
 Organizar e realizar cursos de formação
abrangentes e inovadores, que incluam
todos os operadores da justiça, a executar
nos respectivos locais do trabalho;
 Garantir a alocação ao CFJJ,




EIXOS
ESTRATÉGICOS

OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

RESULTADOS
ESPERADOS/OBJECTIVOS
ESPECÍFICOS

METAS

INDICADORES DE
MUDANÇA E
EVIDÊNCIAS

ACÇÕES

mecanismos de
prestação de contas;
 Definidos critérios de
selecção e realizados
cursos de formação
contínua e específica
abrangendo todos os
operadores da justiça;
 Alocados directamente
ao CFJJ os fundos do
OE destinados à
formação dos
operadores da justiça;
 Realizada, pelo menos,
uma auditoria interna por
mês;
 Realizada, pelo menos,
uma auditoria externa
por ano;
 Criado o pacote
informático de
contabilidade para
gestão de fundos de
projectos;
 Aumentada
gradualmente a
capacidade de geração
de receitas pelo CFJJ e
diminuida a dependência
do OE;
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exclusivamente, dos fundos do OE
destinados a todo o tipo de formação dos
operadores da justiça;
 Identificar estratégias de autosustentabilidade financeira, como, por
exemplo, a promoção de cursos abertos
destinados aos operadores da justiça e a
outros actores da sociedade em geral,
bem como de projectos de pesquisa e
publicações (dependendo da elevação do
Centro à categoria de Instituto);
 Conceber e implementar uma base de
dados para a gestão informatizada dos
consumíveis;
 Adquirir e implementar um adequado
sistema informático de contabilidade;
 Consolidar os mecanismos de prestação
de contas, incluindo auditorias internas e
externas;
 Actualizar o sistema de prestação de
contas NAVISION 3.6 para NAVISION 5.0;
 Através do DP, DEI e DDIC, identificar
junto das instituições beneficiárias
necessidades que possam se traduzir em
acções rentáveis para o CFJJ.

2018

2019

2020

2021

2022









































EIXOS
ESTRATÉGICOS

OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

RESULTADOS
ESPERADOS/OBJECTIVOS
ESPECÍFICOS

METAS

INDICADORES DE
MUDANÇA E
EVIDÊNCIAS

ACÇÕES
2018

 Consolidados os
mecanismos internos de
prestação de contas;
 Estabelecidos acordos
de parceira financeira
com vários parceiros de
cooperação e
implementados mais
projectos

d) Dotar o CFJJ de
infraestruturas, meios, e
condições de trabalho
adequados que facilitem a
sua intervenção.

 CFJJ com
infraestruturas
melhoradas e condições
de trabalho acrescidas.
Tal pode ser evidenciado
por:
 Existência de novas
instalações,
apetrechadas com
equipamento moderno;
 Implementação de
projectos dotados de
meios próprios;
 Criação de uma página
web e de uma base
dados para a gestão da
informação interna e para
o exterior;
 Capacitação dos
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 Contratar uma consultoria para
elaboração de um plano de exploração
dos espaços do CFJJ e reabilitação e
ampliação das infraestruturas do CFJJ;
 Criar novos espaços (sala de audiências
simulatórias e instalações para as equipas
de coordenação de programas) e
apetrechar as instalações do CFJJ com
equipamentos e material moderno;
 Criar instalações para o funcionamento
dos novos programas implementados com
base nas novas parcerias;
 Alocar meios circulantes para a
implementação de novos projectos
financiados pelos parceiros de
cooperação;
 Conceber e informatizar as bases de
dados para todas as áreas de actuação,
bem como capacitar o quadro do pessoal









2019

2020

2021

2022

EIXOS
ESTRATÉGICOS

OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

RESULTADOS
ESPERADOS/OBJECTIVOS
ESPECÍFICOS

METAS

INDICADORES DE
MUDANÇA E
EVIDÊNCIAS

ACÇÕES
2018

colaboradores do Centro
responsáveis pelo
manuseamento da base
de dados.

para o seu manuseamento.





e) Melhorar os
mecanismos de articulação
interna e externa e de
difusão de documentos e
informação relevante.

 Fortalecidos
mecanismos de
relacionamento,
comunicação interna e
externa e adoptada uma
estratégia de
terceirização de alguns
serviços.
Tal é evidenciado por:
 Assinatura de contratos
de prestação de serviços;
 Terceirização de
actividades como a
gestão da reprografia, do
refeitório, da lavandaria
ou ainda de trabalhos de
consultoria e serviços de
advocacia;
 Criação, actualização e
alimentação da página
web do Centro.
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 Elaborar normas de procedimentos
internos para a gestão de serviços em
“outsourcing” (terceirização e contratação
de provedores de serviços);
 Criar ferramentas electrónicas de
comunicação e difusão de informação
institucional;
 Usar plataformas de recolha de dados
(por exemplo survey monkey) para
recolher anualmente opiniões dos exformandos do CFJJ;
 Recriar e actualizar a página web com
informações relevantes;
 Criar uma base de dados acessível ao
público;
 Retomar a compilação dos diplomas
legais (leis, decretos, resoluções, etc.) e
disponibilizá-los a todos os operadores da
justiça formados para uso no dia-a-dia no
seu local de trabalho;
 Criar páginas nas redes sociais para
difusão de informação.












2019

2020

2021

2022

EIXOS
ESTRATÉGICOS

OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

OE2.
Melhorar as
capacidades
institucionais
para consolidar
a actuação do
CFJJ, de modo
a responder
com eficiência e
eficácia à sua
missão.

RESULTADOS
ESPERADOS/OBJECTIVOS
ESPECÍFICOS

 O CFJJ consolida a sua
intervenção com o suporte
das novas áreas de
actuação, criando
capacidades técnicas e
incentivando os seus
colaboradores para melhor
realização da sua missão e
cumprimento dos seus
objectivos estratégicos.
Para tal são definidas as
seguintes acções-chave:
f) Fortalecer as
capacidades institucionais
do CFJJ promovendo
desenvolvimento e
motivação dos RH

METAS

INDICADORES DE
MUDANÇA E
EVIDÊNCIAS

ACÇÕES

 Fortalecidas as
capacidades de
intervenção dos
colaboradores do CFJJ e
consolidada a sua
intervenção para o
cumprimento das
respectivas atribuições.
Tal é evidenciado por:
 Realização anual de
cursos de capacitação de
colaboradores do CFJJ
em diversos temas;
 Capacitação de, pelo
menos, 5 formadores e 3
investigadores por ano;
 Participação de cada
investigador em, pelo
menos, 4 eventos de
troca de experiências
sobre vários temas de
intervenção;
 Participação de, pelo
menos, 4 colaboradores
do Centro em actividades
de formação
profissionalizante por
ano;
 Realização do
levantamento das
necessidades do CFJJ
para melhorar a sua
capacidade de
intervenção no sector da

 Desenvolver programas de melhoria de
capacidades para os colaboradores do
CFJJ, tendo em conta as novas dinâmicas
de actuação;
 Definir e executar estratégias de
motivação e incentivo dos recursos
humanos;
 Realizar actividades de formação de
formadores em técnicas pedagógicas e
metodologias de ensino;
 Organizar actividades de formação dos
investigadores em métodos de pesquisa
em ciências sociais e humanas;
 Promover a participação de
investigadores em eventos científicos de
troca de experiência (congressos,
seminários, workshops) nacionais e
internacionais;
 Promover a organização e leccionação
de mestrados profissionalizantes e criar
condições técnico-pedagógicas para
melhoria do conhecimento;
 Promover o acompanhamento dos
formandos do CFJJ no exercício das suas
actividades (Monitoria e e Avaliação);
 Motivar os recursos humanos do CFJJ
para a melhoria do seu desempenho,
através da implementação do plano de
desenvolvimento de carreiras (promoção e
progressão), remuneração, bolsas de
estudo, assistência médica e
medicamentosa, etc.
 Criar um fundo específico de apoio às
iniciativas de desenvolvimento do pessoal

68

2018

2019

2020

2021

2022









































































EIXOS
ESTRATÉGICOS

OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

RESULTADOS
ESPERADOS/OBJECTIVOS
ESPECÍFICOS

METAS

INDICADORES DE
MUDANÇA E
EVIDÊNCIAS

ACÇÕES
2018

justiça;
 Apresentação de
propostas de solução
que possam contribuir
para o desenvolvimento
do CFJJ.

g) Conceber e implementar
novos pacotes de
formação e capacitação de
vários actores tendo em
conta as novas áreas de
intervenção do CFJJ

 Fortalecidas as
capacidades dos vários
operadores judiciais e
actores sociais nas
diferentes áreas de
intervenção,
principalmente nas que
foram agora introduzidas.
Tal é evidenciado por:
 Formadores
capacitados em matérias
de facilitação, supervisão
académica e liderança (1
capacitação para todos
os formadores);
 Vários pacotes de
formação nas matérias
de direito do ambiente,
terra e recursos naturais,
direitos humanos, HIV e
menores, corrupção e
crimes económicos, paz,
democracia, governação
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do CFJJ para motivá-lo a melhorar o
desempenho.
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 Assegurar a planificação integrada e
coordenada com outros actores para
evitar a dispersão das formações;
 Actualizar e desenhar novos pacotes de
formação, tendo em conta as novas áreas
de intervenção e a revisão curricular;
 Elaborar pacotes de formação de
formadores, com principal enfoque para
matérias de técnicas pedagógicas,
metodologias de ensino tecnicoprofissional, entre outras;
 Padronizar os programas de formação,
focalizando de temas como ética e
deontologia profissional, liderança,
segurança dos magistrados, envolvendo a
PRM
 Apostar na formação multidisciplinar e
transdisciplinar dos magistrados, de modo
facilitar a sua inserção no sistema da
administração da justiça, com
profissionalismo e ética.





EIXOS
ESTRATÉGICOS

OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

RESULTADOS
ESPERADOS/OBJECTIVOS
ESPECÍFICOS

METAS

INDICADORES DE
MUDANÇA E
EVIDÊNCIAS

ACÇÕES
2018

2019

2020

2021

2022

































































eleitoral, etc., criados e
implementados (pelo
menos 2 cursos de
formação/ano para cada
área nova de atuação).

h) Redefinir a política
editorial e as ferramentas
de disseminação da
informação jurídica

 Consolidados os
mecanismos de
incremento da
documentação e
divulgação de conteúdos
informativos e
legislativos.
Tal evidencia-se por:
 Assinatura de acordos
com parceiros editoriais
para produção e
publicação dos
conteúdos;
 Criação e
apetrechamento de 5
bibliotecas em tribunais
distritais por ano;
 Produção e publicação
de, pelo menos, 5 obras
de diversas áreas por
ano que versem sobre
assuntos relevantes;
 Produção e publicação
de Boletins periódicos
(um por mês);
Produção de manuais
especializados para os
operadores (dois por
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 Reforçar parcerias com editoras
nacionais para produção e publicação de
diversa documentação de direito e
legislação nacional e internacional;
 Criar bibliotecas e centros de
documentação junto dos tribunais e
procuradorias de nível distrital;
 Prosseguir a produção, publicação e
divulgação de colectâneas de legislação
(manuais, colectâneas de jurisprudência e
de legislação anotada e comentada),
contemplando várias áreas temáticas;
 Produzir e distribuir newsletters sobre as
actividades do CFJJ (Wokolola) e reativar
a publicação do Boletim Sociedade e
Justiça;
 Produzir, publicar e distribuir
documentos e material bibliográfico
especializado para os operadores da
justiça e cidadãos em geral;
 Promover a publicação de artigos
académicos que versem sobre as
diferentes temáticas de intervenção do
centro;
 Realizar um estudo de viabilidade do
projecto de venda online de obras;
 Ensaiar uma publicação e venda
electrónica de colectâneas, leis





EIXOS
ESTRATÉGICOS

OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

RESULTADOS
ESPERADOS/OBJECTIVOS
ESPECÍFICOS

i) Conceber e Implementar
o projecto de formação elearning ou b-learning em
parceria com diferentes
actores nacionais e
internacionais

METAS

INDICADORES DE
MUDANÇA E
EVIDÊNCIAS

ACÇÕES
2018

ano);
 Produção e publicação
de, pelo menos, 5 artigos
académicos por cada
área de intervenção do
centro;
 Realização de um
estudo de viabilidade do
projecto de vendas
online;
 Realização de 8
exposições da editora
CFJJ por ano (5 em
Maputo e 3 fora da
capital).
 Elaboração e
implementação de
projetos anuais de
lançamento de obras em
vários vectores de
comunicação.

comentadas, manuais, boletins e revistas;
 Realizar exposições da Editora CFJJ,
em Maputo e fora da província de Maputo,
e participar em feiras do livro;
 Lançar e divulgar anualmente todas as
obras publicadas pelo CFJJ, usando
vários meios de publicidade (rádio,
televisão, páginas de internet, redes
sociais, seminários, conferências,
workshops).

 Iniciado até 2020 o
programa de ensino à
distância.
Tal é evidenciado por:
 Existência de um
estudo de viabilidade do
projecto;
 Elaboração de um
programa de formação à
distância;
 Configuração e
personalização da

 Realizar um estudo de viabilidade de
ensino e-learning e b-learning;
 Elaborar os programas e conteúdos da
formação;
 Configurar e personalizar a plataforma elearning, incluindo o desenvolvimento do
ambiente de aprendizagem e conversão
dos materiais para o formato e-learning e
b-learning;
 Assegurar a manutenção da plataforma
e-learning;
 Criar meios materiais para
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EIXOS
ESTRATÉGICOS

II.
Direito do
Ambiente,
Terra e
Recursos
Naturais

OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

OE3.
Fortalecer os
actores sociais
relevantes para
garantir a
observância
dos direitos e
legítimos
interesses das
comunidades
locais no
contexto da
exploração da
terra e recursos
naturais.

RESULTADOS
ESPERADOS/OBJECTIVOS
ESPECÍFICOS

O CFJJ fortalece diferentes
actores que intervêm para
garantir a observância dos
direitos e benefícios
oferecidos por lei às
comunidades locais, no
contexto da exploração da
terra e Recursos Naturais e
cria capacidades de
responsabilização criminal
dos incumpridores perante
a justiça.
Para tal são definidas para
este resultado as seguintes
acções-chave:
j) Alinhar as estratégias de
intervenção do CFJJ para
o apoio aos processos de
governação e gestão do
ambiente, terra e Rec. Nat.

METAS

INDICADORES DE
MUDANÇA E
EVIDÊNCIAS

ACÇÕES
2018

plataforma e-learning;
 Contratação de
facilitadores/monitores
do curso;
 Construção das
instalações e colocação
de computadores com
acesso à internet para 30
formandos;
 Arranque do projectopiloto de ensino à
distância com 30
formandos.

materialização dos cursos identificados
(salas, computadores, etc.);
 Implementar o projecto-piloto do curso
de ensino à distância.

 Alinhadas as
estratégias de
intervenção do CFJJ
para a promoção dos
direitos das famílias,
comunidades locais e
outros actores no âmbito
da gestão dos recursos
naturais.
Tal é evidenciado por:
 Estabelecimento de
parcerias estratégicas de
provisão de recursos
financeiros;
 Acções de lobby junto
das autoridades
competentes para
aprovação de reformas
do quadro normativo
sobre o ambiente, a terra

 Estabelecer parceiras financeiras e de
implementação de projectos de ambiente,
terra e Recursos Naturais;
 Influenciar o processo de elaboração e
reforma de pacotes legislativos de
ambiente, terra e Recursos Naturais;
 Influenciar processos de
institucionalização de actores locais de
promoção de direitos das comunidades;
 Criar e sustentar (incluindo meios) uma
equipa de gestão do projecto de formação
na área do direito de ambiente, terra e
recursos naturais;
 Apoiar no processo de estabelecimento
e operacionalização dos fundos de
desenvolvimento comunitário (FC’s), em
comunidades-alvo previamente
identificadas;
 Apoiar o Consórcio dos FC’s na
elaboração de propostas de melhoria do
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2020
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2022

EIXOS
ESTRATÉGICOS

OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

RESULTADOS
ESPERADOS/OBJECTIVOS
ESPECÍFICOS

METAS

INDICADORES DE
MUDANÇA E
EVIDÊNCIAS

ACÇÕES

e os Recursos Naturais;
 Aprovação do estatuto
do paralegal;
 Constituição de uma
equipa de gestão do
projecto “uso
responsável da terra e
recursos naturais”
 Estabelecimento de
parcerias de
implementação do
projecto;
 Apoio ao processo de
operacionalização dos
FC’s;
 Criação de, pelo
menos, 10 FC’s por ano;
 Realização de visitas
de acompanhamento e
monitoria aos processos
de operacionalização dos
FCs;
 Apoio ao processo de
elaboração de
instrumentos normativos
de melhoria do acesso
equitativo de benefícios
fiscais resultados da
exploração de Recursos
Naturais;
 Avaliação contínua da
intervenção dos
paralegais.
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actual quadro legal que orienta a gestão
das taxas provenientes das receitas dos
mega-projectos;
 Desenvolver iniciativas de defesa de
famílias e comunidades locais afectadas
pelos conflitos resultantes da exploração
de Recursos Naturais;
 Criar capacidades para a
defesa/litigação no judiciário de casos de
violação de direitos na exploração de
Recursos Naturais;
 Apoiar o Governo na elaboração de
instrumentos normativos para promover o
acesso das comunidades aos benefícios
dos recursos naturais;
 Monitorar e avaliar a intervenção dos
paralegais e outros actores e desenhar
programas de fortalecimento de
capacidades.

2018

2019

2020

2021

2022









































































EIXOS
ESTRATÉGICOS

OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

METAS

RESULTADOS
ESPERADOS/OBJECTIVOS
ESPECÍFICOS

INDICADORES DE
MUDANÇA E
EVIDÊNCIAS

k) Conceber e actualizar
pacotes de formação
contínua dos operadores
da justiça e outros actores
relevantes

 Elaborados e
actualizados novos
pacotes de formação
contínua e especializada
de actores diversificados
sobre a garantia e
promoção de direitos do
ambiente, terra e
recursos naturais.
Tal é evidenciado por:
 Elaboração do
programa da fase II da
formação de Paralegais;
 Actualização do pacote
de formação da
componente de
ambiente, terra e
Recursos Naturais;
 Elaboração de um
manual de formação
contínua de magistrados
em matérias do direito do
ambiente e Recursos
Naturais

l) Fortalecer as
capacidades dos diversos
actores sociais de
administração e gestão do
ambiente, terra e outros
recursos naturais

ACÇÕES
2018

 Um conjunto de actores
sociais e de administração
e gestão da terra e
recursos naturais treinado
e com capacidades para
intervir de forma eficaz e
eficiente.
Tal será evidenciado por:
 Existência de novos
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 Elaborar e implementar pacotes de
formação na área do direito do ambiente,
terra e recursos naturais;
 Elaborar o programa da fase II da
formação de Paralegais;
 Actualizar o pacote de formação da
componente de ambiente, terra e
Recursos Naturais, constituído
essencialmente por um “Manual de
Formação de Paralegais”, Leis avulsas,
colectânea de legislação de Recursos
Naturais, manual do direito do ambiente,
manual de operacionalização dos FC’s,
cartilha de direitos das comunidades;
 Elaborar um manual de formação
contínua de magistrados em matérias do
direito do ambiente e recursos naturais.

2020

2021

2022













 Fortalecer a componente do direito do
ambiente, terra e recursos naturais nos
cursos de formação inicial;
 Realizar actividades de formação e
capacitação contínuas sobre esta temática
envolvendo vários actores locais
(magistrados distritais, técnicos do IPAJ,
agentes da polícia, membros dos

2019

















EIXOS
ESTRATÉGICOS

OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

RESULTADOS
ESPERADOS/OBJECTIVOS
ESPECÍFICOS

METAS

INDICADORES DE
MUDANÇA E
EVIDÊNCIAS

ACÇÕES

pacotes de formação de
diversos actores e
atualização dos
existentes;
 Capacitação contínua
dos actores relevantes
de intervenção nas
diferentes áreas
envolvendo o ambiente,
a terra e os Recursos
Naturais (pelo menos 60
magistrados e 200
actores locais
capacitados
anualmente);
 Concepção e
implementação do
programa II de formação
de paralegais, incluindo a
sua capacitação (pelo
menos dois cursos
anuais realizados);
 Criação de condições
técnicas e financeiras
para a intervenção dos
paralegais;
 Realização de, pelo
menos, 2 cursos de
formação de técnicos do
MITADER por ano.
 Formação básica de
membros das
comunidades locais
sobre direitos ligados à

governos distritais, OCB’s, lideres
comunitários, juízes comunitários, etc.);
 Realizar actividades de formação
contínua em direito do ambiente,
envolvendo todos os magistrados (durante
3 anos com 4 cursos/ano)
 Realizar um simpósio regional sobre a
componente do ambiente, terra e recursos
naturais, envolvendo juízes dos tribunais
supremos, procuradores-gerais, directores
das instituições de formação jurídica e
judiciária;
 Fortalecer as capacidades técnicas e
financeiras dos paralegais para intervir
junto das comunidades;
 Formar novos paralegais e capacitar os
já formados;
 Identificar novas acções de capacitação
de paralegais nas áreas com maiores
necessidades de assistência jurídica e
judiciária, tendo em conta a dinâmica de
investimentos em recursos naturais.
 Organizar com o MITADER acções de
capacitação dos seus funcionários, para
que os serviços públicos cadastrais
estejam preparados e descentralizados
para responder aos desafios da área;
 Capacitar as comunidades locais em
matérias de direitos e legislação
associada à terra e recursos naturais;
 Preparar as comunidades e sensibilizar
outros actores sobre a necessidade de
acordos obrigatórios entre investidores e
comunidade (e pequenos agricultores).

2018
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EIXOS
ESTRATÉGICOS

OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

RESULTADOS
ESPERADOS/OBJECTIVOS
ESPECÍFICOS

METAS

INDICADORES DE
MUDANÇA E
EVIDÊNCIAS

ACÇÕES
2018

2019

2020

2021

2022





























































terra e recursos naturais
e capacitação para
alcançarem, junto dos
investidores, benefícios
económicos vantajosos.

m) Promover a
responsabilização judicial
de todos os agentes que
violam os direitos das
comunidades no âmbito da
exploração dos Recursos
Naturais

 Estabelecida uma
parceria com um grupo
de advogados, juristas e
agentes do IPAJ que,
devidamente treinados
na legislação sobre terra
e recursos naturais,
trabalham em
coordenação com o CFJJ
para a promoção e
protecção dos direitos
das comunidades nos
tribunais e outros fóruns
do sistema judicial.
Tal é evidenciado por:
 Criação da parceria
com uma sociedade de
advogados ou juristas
independentes para
defender famílias ou
comunidades locais
carenciadas em tribunal,
no caso de violação dos
seus direitos;
 Treinamento dos
actores de litigação de

76

 Estabelecer parceria com um grupo de
advogados, juristas e outros actores
independentes para a defesa dos direitos
das comunidades nos tribunais em caso de
violação desses direitos;
 Desenvolver capacidades de intervenção
dos advogados;
 Identificar casos de litígios ou conflitos
que necessitem de intervenção de
advogados ou mediadores e levá-los a
tribunal se necessário;
 Monitorar a actuação da equipa de
advogados na defesa dos direitos das
comunidades junto de instituições da
Administração da Justiça;
 Prestar assistência legal directa às
comunidades na negociação das
compensações e indemnizações;
 Orientar e encaminhar processos de
defesa dos direitos das comunidades no
âmbito de parcerias, DUATs,
indemnizações e compensações,
reassentamentos, avaliações do impacto
ambiental, entre outros, em volta da
exploração de recursos naturais.



EIXOS
ESTRATÉGICOS

OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

RESULTADOS
ESPERADOS/OBJECTIVOS
ESPECÍFICOS

METAS

INDICADORES DE
MUDANÇA E
EVIDÊNCIAS

ACÇÕES
2018

casos de violação de
direitos das comunidades
e famílias carenciadas;
 Identificação dos casos
que necessitam da
intervenção de
advogados ou juristas
mediadores de conflitos;
 Monitoria das acções
de defesa das
comunidades nos
tribunais pelo
coordenador do
programa;
 Assistência às
comunidades
selecionadas na
negociação com os
investidores;
 Identificados casos de
defesa dos direitos das
famílias e comunidades
locais por advogados
junto das instituições da
justiça;
 Número de conflitos
entre comunidades e
investidores no âmbito da
exploração de recursos
naturais mediados com
apoio do CFJJ.
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2022

EIXOS
ESTRATÉGICOS

OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

OE4.
Promover
trabalhos de
pesquisa-acção
sobre as
normas e as
práticas
costumeiras
que influenciam
os processos
de
administração e
gestão da terra
e dos recursos
naturais.

METAS

RESULTADOS
ESPERADOS/OBJECTIVOS
ESPECÍFICOS

INDICADORES DE
MUDANÇA E
EVIDÊNCIAS

ACÇÕES

 O CFJJ, através das
actividades de pesquisaacção, influencia o
processo de administração
e gestão descentralizada
da terra e Recursos
Naturais, contribuindo para
a compreensão da
relevância e efetividade
dos sistemas e
metodologias alternativas e
normas pluralistas.
Para tal são definidas as
seguintes acções-chave:
n) Participação activa no
processo da administração
e gestão descentralizada
da terra e Recursos
Naturais, influenciando o
cumprimento e aplicação
da lei e o uso responsável
dos Recursos Naturais.

 Elaboradas e
implementadas novas
formas de pesquisa no
processo de gestão e
administração da terra,
resultando na influencia
dos processos locais de
atribuição de terras às
comunidades.
Tal é evidenciado por:
 Aumento de número de
DUATs que são
atribuídos pelos
governos distritais,
conforme a lei (pelo
menos 60 DUAT’s por
ano são decididos no
distrito);
 Incremento da
descentralização dos
serviços cadastrais de
administração e gestão
da terra e recursos
naturais, funcionando
nos distritos e
envolvendo comunidades
e OSC’s;
 Realização de um
estudo diagnóstico sobre
as necessidades das
comunidades e
pequenos agricultores no
âmbito da exploração
dos Recursos Naturais;

 Apoiar o MITADER (ao nível local) na
criação de cadastros distritais de terra e
de mecanismos e normas de
administração de terras, envolvendo as
comunidades locais, OSC’s, sector
privado e outros actores de decisão de
concessão de DUAT’s;
 Realizar um estudo diagnóstico sobre as
necessidades das comunidades locais e
dos pequenos produtores agrícolas no
âmbito da gestão da terra e recursos
naturais;
 Influenciar os Governos Distritais a
definir prioridades de investimentos locais
nos Planos de Uso da Terra (PUT) e nos
Planos de Desenvolvimento Estratégico
do Distrito (PEDD), tendo em conta as
potencialidades distritais.
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EIXOS
ESTRATÉGICOS

OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

RESULTADOS
ESPERADOS/OBJECTIVOS
ESPECÍFICOS

METAS

INDICADORES DE
MUDANÇA E
EVIDÊNCIAS

ACÇÕES
2018

2019

2020













 Definição de
prioridades de
investimento nos PUT’s e
PEDD com base nas
potencialidades dos
distritos;
 Apoio ao processo de
criação do quadro e
procedimentos legais de
criação dos serviços
cadastrais de nível
distrital.

o) Realizar actividades de
pesquisa-acção sobre
novos sistemas e
metodologias alternativas
(eficientes e efectivas) de
administração de DUAT’s e
delimitações de terras
comunitárias

 Promovida a realização
de vários estudos de
caso numa metodologia
de pesquisa-ação,
contribuindo para uma
administração e gestão
descentralizada da terra
e dos recursos naturais
em conformidade com a
lei.
Tal é evidenciado por:
 Realização de um
estudo de caso para
análise e verificação de
metodologias
alternativas de
administração de
DUAT’s e delimitação de
terras comunitárias;
 Realização de um
estudo sobre o papel do
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 Promover a realização de estudos de
caso (em parceria com vários actores)
sobre as metodologias adequadas e
alternativas de delimitação de terras
comunitárias;
 Realizar um estudo para evidenciar o
papel do direito costumeiro e dos sistemas
de produção local para o acesso ao direito
e para a promoção do desenvolvimento
sustentável;
 Promover a realização de uma pesquisa
(estudo de caso) sobre o dinamismo do
empresariado local na realização de
investimentos estimulados pelos megaprojectos;
 Promover uma pesquisa (estudo de
caso) sobre os sistemas de posse da terra
versus sistemas locais de produção, tendo
em conta os sistemas de posse formal;
 Realizar um estudo que apresente o
mapeamento dos conflitos de terra e



2021

2022

EIXOS
ESTRATÉGICOS

OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

RESULTADOS
ESPERADOS/OBJECTIVOS
ESPECÍFICOS

p) Imprimir maior dinâmica
na produção e divulgação
de documentos e
informações relacionados
com a promoção dos
direitos sobre exploração
dos Recursos Naturais,
incluindo o quadro legal

METAS

INDICADORES DE
MUDANÇA E
EVIDÊNCIAS

ACÇÕES
2018

direito costumeiro no
acesso ao direito e à
justiça, bem como no
desenvolvimento local
sustentável;
 Realização de um
estudo de caso sobre o
dinamismo do
empresariado local
resultante de
investimentos em terra e
recursos naturais;
 Promoção de um
estudo de caso
comparativo sobre
sistemas de posse de
terra e sistemas locais
de produção no contexto
do pluralismo jurídico;
 Promoção de um
estudo de caso sobre o
impacto da implantação
de projectos de
investimento para as
comunidades locais.

Recursos Naturais em Moçambique (em
coordenação com o OMR, o iTC e o CTV);
 Efectuar o levantamento dos desafios no
acesso à terra pela mulher: herança e
posse;
 Realizar um estudo conjunto (CFJJ e
CTV) sobre recolha de normas e práticas
costumeiras de transmissão de herança e
a sua possível harmonização com o direito
formal;
 Realizar um estudo sobre os processos
de reassentamentos em Moçambique:
experiências práticas e lições.

 Produzido e divulgado
um conjunto de
documentos, colectâneas
de legislação e outros
que se debruçam sobre
administração e gestão
de recursos naturais e
direitos das

 Documentar e divulgar os instrumentos
legislativos e diretrizes administrativas que
influenciam os processos de
administração e gestão descentralizada da
terra e dos recursos naturais;
 Divulgar a legislação sectorial nas
instituições públicas, com enfoque para as
questões do ambiente, terra e Recursos
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EIXOS
ESTRATÉGICOS

OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

RESULTADOS
ESPERADOS/OBJECTIVOS
ESPECÍFICOS

METAS

INDICADORES DE
MUDANÇA E
EVIDÊNCIAS

ACÇÕES
2018

comunidades.
Tal é evidenciado por:
 Realização de acções
contínuas de divulgação
de pacotes legislativos
sobre o ambiente, a terra
e os Recursos Naturais
nas instituições públicas;
 Tradução em línguas
locais e divulgação da
“Cartilha de Direitos” das
comunidades em
distritos previamente
identificados e
propensos a conflitos;
 Apoio na divulgação da
estratégia de
comunicação do
Consórcio sobre os FC’s;
 Apoio na divulgação
dos manuais de
operacionalização dos
FC’s, com ênfase para o
manual de divulgação
dos FC’s nas
comunidades de
projectos de industria
extrativa.
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Naturais;
 Apoiar o Consórcio dos FC’s na tradução
e divulgação da “Cartilha de Direitos das
Comunidades”;
 Apoiar na divulgação dos manuais e
documentos de operacionalização dos
FC’s junto das comunidades.
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EIXOS
ESTRATÉGICOS

III.
Direitos
Humanos:
HIV/SIDA,
Género e
Criança

OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

OE5.
Fortalecer a
capacidade de
intervenção dos
operadores do
sector da justiça
na promoção e
garantia dos
direitos
humanos de
pessoas
portadoras de
HIV/SIDA

METAS

RESULTADOS
ESPERADOS/OBJECTIVOS
ESPECÍFICOS

INDICADORES DE
MUDANÇA E
EVIDÊNCIAS

ACÇÕES

 O CFJJ, através de
acções de formação,
investigação e
documentação contribui
para o fortalecimento de
capacidades de
intervenção do sector da
administração da justiça e
outros actores para
garantir os direitos de
pessoas vivendo com HIV
e SIDA.
Para tal são definidas as
seguintes acções-chave:
q) Fortificar a capacidade
institucional de intervenção
do CFJJ na promoção de
direitos humanos sobre
HIV e SIDA;

 O CFJJ preparado para
intervir junto de vários
actores (públicos e
privados) da justiça para
garantia dos direitos
humanos, HIV e SIDA.
Tal é evidenciado por:
 Inserção da
componente direitos
humanos: HIV/SIDA no
currículo de formação
inicial de magistrados;
 Realização de acções
de capacitação interna
sobre direitos humanos,
HIV, tuberculose e
proteção da criança,
incluindo a componente
de género (pelo menos
20 colaboradores são
capacitados);
 Concepção e
implementação dos
vários pacotes de
formação dos actores do
sector da justiça e outros
para a promoção dos
direitos humanos de
pessoas vivendo com
HIV/SIDA.

 Realizar uma avaliação das
necessidades de formação dos
magistrados e outros actores da
administração de justiça em matérias de
Direitos Humanos e HIV e SIDA;
 Integrar a componente de direitos
humanos e HIV/SIDA no currículo de
formação inicial de magistrados;
 Capacitar o pessoal do CFJJ em
matérias de direitos humanos, HIV/SIDA e
tuberculose, principalmente no que
concerne ao quadro legal e às políticas
públicas;
 Conceber e implementar pacotes de
formação de magistrados e outros actores
da justiça (governos locais, OSC’s, OCB’s,
comunidades e cidadão em geral),
incluindo de capacitação de Paralegais;
 Prover recursos humanos e financeiros
para a implementação do eixo de Direitos
Humanos, HIV/SIDA e criança;
 Desenvolver e compartilhar com
instituições judiciárias da SADC bases de
dados sobre a legislação e políticas de
promoção de Direitos Humanos e
HIV/SIDA;
 Monitorar e avaliar o processo de
integração e implementação da
componente Direitos Humanos e
HIV/SIDA nas acções de formação do
CFJJ.
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EIXOS
ESTRATÉGICOS

OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

METAS

RESULTADOS
ESPERADOS/OBJECTIVOS
ESPECÍFICOS

INDICADORES DE
MUDANÇA E
EVIDÊNCIAS

ACÇÕES

r) Mobilizarr actores
relevantes do sector
(Tribunais, Procuradoria,
IPAJ, Polícia e advogados)
bem como as OSC’s, para
engajá-los na promoção e
defesa dos direitos das
pessoas portadoras de
HIV/SIDA, designadamente
nos casos dirimidos em
juizo

 Juízes, procuradores,
advogados, polícia,
técnicos do IPAJ e outros
actores da administração
da justiça, bem como as
OSC’s sensibilizados e
engajados na luta contra
estigma e descriminação
de pessoas vivendo com
HIV/SIDA ou até mesmo
tuberculose.
Tal é evidenciado por:
 Aumento do número de
casos levados ao tribunal
relacionados com a
violação dos direitos de
pessoas com HIVSIDA;
 Maior responsabilidade
e comprometimento dos
actores da administração
da justiça na defesa dos
direitos das pessoas com
HIV/SIDA, principalmente
no local de trabalho;
 Seminários realizados,
principalmente nas
empresas, com o
propósito de divulgar a
não descriminação de
pessoas vivendo com
HIV/SIDA;
 Mapeadas e
conhecidas as principais
OSC’s que lutam para a

 Apoiar juízes, procuradores, advogados,
técnicos do IPAJ, agentes da polícia,
tribunais comunitários, autoridades
comunitárias, e outros na identificação e
levantamento de casos de violação dos
direitos das pessoas vivendo com HIV e
SIDA;
 Preparar e sensibilizar juízes e
procuradores para aplicarem devidamente
a lei e estebelecerem tolerância zero para
os casos de violação dos direitos de
pessoas vivendo com HIV/SIDA;
 Promover seminários e campanhas de
sensibilização sobre proteção dos direitos
de pessoas com HIV e SIDA;
 Apoiar programas e companhas de
assistência e apoio jurídico de pessoas
vivendo com HIV e SIDA;
 Fazer um mapeamento das OSC’s que
intervêm na garantia dos direitos das
pessoas com HIV e SIDA;
 Estabelecer parceiras com diversos
actores (advogados independentes) para
litigação de casos de violação de direitos,
de pessoas com HIV e SIDA;
 Monitorar os processos de levantamento
e julgamento de casos de violação dos
direitos de pessoas vivendo com HIV e
SIDA;
 Apresentar relatórios (com lições e
recomendações) de todos os casos
acompanhados pelos advogados.
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EIXOS
ESTRATÉGICOS

OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

RESULTADOS
ESPERADOS/OBJECTIVOS
ESPECÍFICOS

METAS

INDICADORES DE
MUDANÇA E
EVIDÊNCIAS

ACÇÕES
2018

proteção dos direitos de
pessoas vivendo com
HIV/SIDA;
 Treinados advogados
para defender pessoas
vivendo com HIV/SIDA
junto dos tribunais em
caso de violação dos
seus direitos;
 Estabelecidos acordos
de parceria em forma de
outsourcing para
defender os direitos de
pessoas vivendo com
HIV/SIDA;
 Monitorados pelo CFJJ
vários processos
judiciais por violação dos
direitos de pessoas
portadoras de HIV/SIDA;
 Apresentados ao CFJJ
relatórios de casos
acompanhados pelos
advogados.
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EIXOS
ESTRATÉGICOS

OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

RESULTADOS
ESPERADOS/OBJECTIVOS
ESPECÍFICOS

s) Realizar acções de
formação, pesquisa e
documentação para
promover e garantir melhor
aplicação da lei
e maior respeito pela
dignidade da pessoa
vivendo com HIV/SIDA

METAS

INDICADORES DE
MUDANÇA E
EVIDÊNCIAS

ACÇÕES
2018

 Realizadas acções de
formação de vários
actores (magistrados,
advogados, governos
locais, comunidades e
outros), bem como
elaborados estudos e
acções de pesquisa e
documentada informação
relevante com o
propósito de garantir
maior respeito pela
dignidade da pessoa,
vivendo com HIV e SIDA.
Tal é evidenciado por:
 Sensibilização de
diferentes actores
relativamente à
problemática da violação
dos direitos humanos por
via de doença e género;
 Aplicação efectiva do
quadro legal relativo ao
HIV/SIDA, incluindo
aspectos de género;
 Aumento do número de
casos levados e
defendidos no tribunal de
descriminação laboral
por doença;
 Aumento do número de
casos denunciados de
descriminação de
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 Treinar magistrados para melhor
aplicação da lei que protege e defende os
direitos das pessoas vivendo com HIV;
 Aumentar o conhecimento abrangente
do HIV nas instituições da administração
da justiça (particularmente nas
penitenciárias);
 Promover maior e melhor aplicação do
quadro legal, principalmente da Lei n.º
19/2014 (Lei de Protecção da Pessoa, do
Trabalhador e do Candidato a Emprego
Vivendo com HIV e SIDA) e da Lei n.º
23/2007 (Lei do trabalho);
 Realizar seminários de divulgação do
Plano Estratégico Nacional de Resposta
ao HIV/SIDA 2015-2019 (PEN IV), da Lei
nº 19/2014 e da Lei nº 23/2007 junto dos
actores da administração da justiça;
 Apoiar ou desenvolver estudos e
pesquisas para avaliar o envolvimento do
judiciário na promoção dos direitos de
pessoas vivendo com HIV e SIDA, por
exemplo:
 um estudo para identificar questões
emergentes sobre Direitos Humanos,
HIV/SIDA e tuberculose no sector da
justiça;
 um estudo para avaliar a resposta do
judiciário ao HIV/SIDA em
Moçambique;
 um estudo sobre a saúde sexual e
reprodutiva da mulher;
 um estudo sobre a violência
doméstica e suas implicações para a
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EIXOS
ESTRATÉGICOS

OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

OE6.
Fortalecer a
capacidade de
intervenção de
diferentes
actores sociais
na protecção e
garantia da
igualdade de
género e dos

RESULTADOS
ESPERADOS/OBJECTIVOS
ESPECÍFICOS

 O CFJJ, através de
acções de formação,
investigação e
documentação, influencia
os processos de protecção
e defesa dos direitos da
criança de modo a
contribuir para o seu
desenvolvimento.
Para tal são definidas as
seguintes acções-chave:
t) Mobilizarr actores

METAS

INDICADORES DE
MUDANÇA E
EVIDÊNCIAS

ACÇÕES
2018

pessoas portadoras de
HIV no local de trabalho;
 Redução de casos de
descriminação de
pessoas vivendo com
HIV no local de trabalho;
 Divulgação e
disseminação do quadro
legal e das políticas
públicas de proteção dos
direitos de pessoas
vivendo com HIV e SIDA;
 Alimentação da página
Web do CFJJ com
informação relacionada
com casos de
descriminação de
pessoas vivendo com
HIV e SIDA,
principalmente no local
de trabalho.

saúde da mulher;
 Produzir e divulgar colectâneas de
legislação e políticas de proteção dos
direitos de pessoas vivendo com HIV e
SIDA;
 Alimentar a página Web do CFJJ com
informações diversas de promoção dos
direitos de pessoas vivendo com HIV e
SIDA, incluindo casos de sucesso levados
ao tribunal por advogados apoiados pelo
CFJJ.

 Juízes, procuradores,
advogados, polícia,
técnicos do IPAJ e outros
actores da administração
da justiça, bem como as
OSC’s, sensibilizados e
engajados na protecção
e defesa dos direitos da
criança.
Tal é evidenciado por:
 Aumento do número de
casos julgados

 Apoiar juízes, procuradores, advogados,
técnicos do IPAJ, agentes da polícia,
tribunais comunitários, autoridades
comunitárias, e outros actores na
identificação e levantamento de casos de
abuso e violação dos direitos da criança;
 Sensibilizar os juízes a aplicarem
devidamente a lei e a estabelecerem
tolerância zero para os casos de violação
dos direitos da criança;
 Promover seminários e campanhas de
sensibilização sobre a proteção dos
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EIXOS
ESTRATÉGICOS

OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS
direitos dos
menores

METAS

RESULTADOS
ESPERADOS/OBJECTIVOS
ESPECÍFICOS

INDICADORES DE
MUDANÇA E
EVIDÊNCIAS

relevantes do sector
(Tribunais, Procuradoria,
IPAJ, Polícia e
advogados), bem como as
OSC’s, para engajá-los na
promoção da igualdade de
género e dos direitos da
criança, designadamente
nos casos dirimidos em
juizo

envolvendo crimes de
violação dos direitos da
criança;
 Maior responsabilidade
e comprometimento dos
actores da administração
da justiça;
 Realização de
seminários,
principalmente nas
comunidades e bairros;
 Mapeamento e
divulgação das principais
OSC’s que lutam para a
proteção dos direitos das
crianças;
 Realização de
campanhas de apoio à
criança desfavorecida e
prestação de assistência
jurídica por advogados
especializados;
 Estabelecidos acordos
de parceria entre o CFJJ
e outras entidades para
implementação de
acções que concorram
para a proteção dos
direitos da criança;
 Selecionados casos de
violação dos direitos da
criança e levados ao
tribunal, sendo caso
disso;

ACÇÕES
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direitos da criança;
 Apoiar programas e companhas de
aconselhamento e assistência jurídica de
pessoas ou crianças carenciadas, vítimas
de violação dos direitos da criança;
 Efectuar um mapeamento das OSC’s
que intervêm para a proteção dos direitos
da criança;
 Estabelecer parceiras com diversos
actores, incluindo advogados
independentes, para litigação de casos de
violação de direitos da criança;
 Proceder ao levantamento e selecção de
casos de violação dos direitos das
crianças mal resolvidos;
 Monitorar os processos de identificação
e julgamento dos casos de violação dos
direitos da criança;
 Apresentar relatórios (com lições e
recomendações) de todos os casos
acompanhados pelos advogados.
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EIXOS
ESTRATÉGICOS

OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

RESULTADOS
ESPERADOS/OBJECTIVOS
ESPECÍFICOS

METAS

INDICADORES DE
MUDANÇA E
EVIDÊNCIAS

ACÇÕES
2018

2019

2020

2021

2022



























 Monitorados os casos
levados a tribunal com o
apoio do CFJJ;
 Apresentados ao CFJJ
relatórios dos casos
acompanhados pelos
advogados.

u) Desenvolver acções de
formação, pesquisa e
documentação para
promover e garantir melhor
aplicação da lei e
promoção dos direitos da
criança.

 Fortalecidos os
diferentes actores
intervenientes na
prevenção e proteção
dos direitos da criança,
por via de acções de
formação e capacitação
sobre quadro legal, as
medidas de mediação de
conflitos, as partes
envolvidas e os
impactos, entre outros.
Tal é evidenciado por:
 Concepção e
implementação do
programa de formação
contínua em matérias de
prevenção e proteção da
criança;
 Realização de acções
de formação para um
grupo de actores
intervenientes na
protecção dos direitos da
criança, incluindo
agentes do estado, das
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 Elaborar e executar os pacotes de
formação e capacitação de vários actores
em temas relacionados com a protecção
de menores;
 Treinar vários actores (magistrados,
técnicos do IPAJ, polícia, oficiais de
justiça, conservadores, etc.) para a
garantia dos direitos da criança, incluindo
os tribunais de menores e procuradorias,
entre outros;
 Apoiar a divulgação do quadro legal, das
políticas públicas e outros documentos de
protecção da criança junto de vários
actores de interesse, nomeadamente:
actores do judiciário, polícia, organizações
governamentais, OSC’s, comunidades
locais, famílias e outros;
 Apoiar campanhas de sensibilização de
vários actores sobre a relevância do
cumprimento integral dos direitos da
criança;
 Participar na harmonização das
ferramentas de monitoria para melhorar o
processo de recolha e análise de dados
que ajudem a planificar ações destinadas
a garantir o bem-estar da criança;











EIXOS
ESTRATÉGICOS

OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

RESULTADOS
ESPERADOS/OBJECTIVOS
ESPECÍFICOS

METAS

INDICADORES DE
MUDANÇA E
EVIDÊNCIAS

ACÇÕES
2018

OSC’s, dos tribunais de
menores, das
procuradorias e demais
entidades (pelo menos 2
formações/ano);
 Promoção de palestras
em seminários e
encontros de
sensibilização (pelo
menos 1 palestra
realizada em Maputo e 2
nas províncias por ano);
 Participação nos
trabalhos de
harmonização das
ferramentas de monitoria
relativas às ações de
proteção da criança;
 Realização de um
estudo de análise do
grau de aplicação do
quadro legal de proteção
de crianças;
 Apresentação dos
resultados da evolução
do regime jurídico da
violência contra a mulher
e crianças em
Moçambique;
 Apresentação dos
dados comparativos
entre a natureza dos
crimes e a idade dos
reclusos;
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 Apoiar acções de capacitação de actores
relevantes para o desenvolvimento de
abordagens sistémicas, robustas e
coordenadas de protecção das crianças;
 Fazer um levantamento do grau de
aplicação do quadro legal de proteção a
menores pelos órgãos da administração
da justiça;
 Realizar um estudo sobre a perspectiva
legal da delinquência juvenil (em
coordenação com Gabinete de Apoio à
Mulher e Criança Vítima de Violência);
 Realizar um estudo comparado entre a
natureza do crime e a idade média dos
reclusos: que lições e recomendações?
 Realizar um estudo sobre a evolução do
regime jurídico da violência contra
crianças e sua importância para a redução
dos casos;
 Documentar e resumir o quadro legal e
outros instrumentos informativos que
promovem os direitos e o bem-estar das
crianças.
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EIXOS
ESTRATÉGICOS

OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

RESULTADOS
ESPERADOS/OBJECTIVOS
ESPECÍFICOS

METAS

INDICADORES DE
MUDANÇA E
EVIDÊNCIAS

ACÇÕES
2018
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2020
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2022































 Elaboração e
publicação do quadro
legal e outros
documentos informativos
que promovem os
direitos e o bem-estar
das crianças.

IV.
Combate à
Corrupção e
aos Crimes
Económicos

OE7.
Fortalecer as
capacidades do
sector da justiça
na luta contra a
corrupção e os
crimes
económicos.

 O CFJJ envolve-se e
apoia activamente os
diferentes actores que
intervêm na luta contra a
corrupção e crimes
económicos, fortalecendo
as suas capacidades e
competências.
Para tal são definidas as
seguintes acções-chave:
v) Mobilizar actores
relevantes do sector para
estarem à frente dos
desafios da luta contra a
corrupção e os crimes
económicos que ocorrem
no país, incluindo a
prevenção, perseguição e
responsabilização criminal
dos infractores

 Juízes, procuradores,
advogados e outros
actores da administração
da justiça sensibilizados
e engajados na causa da
luta contra a corrupção e
a criminalidade
económica..
Tal é evidenciado por:
 Fortalecimento do
Ministério Público na luta
contra corrupção e os
crimes de natureza
económica;
 Aumento do número de
casos julgados
envolvendo crimes de
corrupção,
branqueamento de
capitais, tráfico de
influências, burla, desvio
de dinheiro e bens do
património público, etc.;
 Maior
comprometimento dos
actores da administração

90

 Fortalecer a capacidade institucional do
CFJJ nesta área;
 Apoiar as instituições públicas
(principalmente o Ministério Público) na
luta contra a corrupção e os crimes
económicos;
 Capacitar os juízes, procuradores,
advogados, agentes da polícia, técnicos
do IPAJ e outros actores judiciários para
melhor aplicação da lei em casos de
corrupção e crimes económicos;
 Avançar com uma proposta de
especialização de magistrados em crimes
económicos, principalmente de
branqueamento de capitais e outros
delitos de grande corrupção;
 Sensibilizar os actores judiciários a
divulgarem os casos de corrupção e
crimes económicos;
 Promover palestras sobre a importância
da luta contra a corrupção e os crimes
económicos, a todos os níveis, para a
promoção do desenvolvimento do país;
 Apoiar os advogados a levar casos de
corrupção e crimes económicos ao
tribunal para responsabilização dos























EIXOS
ESTRATÉGICOS

OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

RESULTADOS
ESPERADOS/OBJECTIVOS
ESPECÍFICOS

METAS

INDICADORES DE
MUDANÇA E
EVIDÊNCIAS

ACÇÕES

da justiça na
responsabilização
criminal dos corruptos e
actores de crimes
económicos;
 Responsabilização
criminal dos operadores
ou empresas envolvidas
em crimes económicos
em actos de corrupção;
 Realização de
palestras, abrangendo,
principalmente
funcionários da
administração pública e
agentes privados.

w) Melhorar as
capacidades dos
magistrados e outros
operadores da justiça
sobre os temas
relacionados com a
corrupção e os crimes
económicos

 Actores envolvidos no
combate à corrupção e
crimes económicos com
capacidades fortalecidas
e capazes de definir
estratégias mais claras
de intervenção.
Tal é evidenciado por:
 Criação de ferramentas
e instrumentos que
ajudem a compreender
os processos que
influenciam os crimes
económicos;
 Capacitação de
diferentes operadores
sobre o quadro legal
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prevaricadores.

 Conceber pacotes de formação em
combate à corrupção e crimes
económicos;
 Fortalecer os magistrados e outros
operadores da justiça sobre temas
relacionados com:
 Crimes de corrupção;
 Branqueamento de capitais;
 Financiamento ao terrorismo;
 Recuperação de activos;
 Combate ao crime organizado
transacional;
 Tráfico de drogas e seres humanos;
 Normas nacionais e internacionais de
prevenção e combate aos crimes
económicos;
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EIXOS
ESTRATÉGICOS

OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

RESULTADOS
ESPERADOS/OBJECTIVOS
ESPECÍFICOS

x) Realizar estudos e
pesquisas para o
levantamento da situação
relativa à corrupção e aos
crimes económicos

METAS

INDICADORES DE
MUDANÇA E
EVIDÊNCIAS

ACÇÕES

anticorrupção e de
branqueamento de
capitais e sobre
criminalística,
criminologia, direito
criminal e outras áreas
afins;
 Inserção da
componente de combate
à corrupção e crimes
económicos no programa
de formação inicial;
 Capacitação dos
colaboradores das
instituições públicas
sobre a monitoria dos
processos de combate à
corrupção (pelo menos
20 colaboradores por
ano).

 Realizar palestras em matérias de
branqueamento de capitais e crimes
económicos em coordenação com o
GIFiM;
 Actualizar o programa de formação
inicial para inserir a componente de
combate à corrupção e crimes
económicos;
 Capacitar as instituições públicas de
combate e monitoria da corrupção (como
o GCCC, o Gabinete Central de Protecção
à Vítima, a Comissão Central de Ética
Pública, etc.);
 Desenvolver iniciativas de treinamento
de instituições publicas, privadas, bem
como ONG’s sobre técnicas e
mecanismos de combate à corrupção e
crimes económicos.

 Realizados estudos
específicos e trabalhos
de pesquisa sobre a
corrupção e os crimes
económicos e suas
implicações.
Tal é evidenciado por:
 Aprovação da reforma
legal sobre o tema;
 Organização de, pelo
menos, um evento
(seminário, workshop,
colóquio ou outro) para a

 Promover um estudo sobre a
necessidade de reforma legal abrangente
sobre o tema da corrupção e crimes
económicos;
 Organizar seminários, colóquios,
workshops de discussão e produção de
lições apreendidas e recomendações em
volta do tema da corrupção e crimes
económicos;
 Apoiar uma consultoria para realização
de um estudo diagnóstico da situação da
corrupção em Moçambique aos diferentes
níveis;
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EIXOS
ESTRATÉGICOS

OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

RESULTADOS
ESPERADOS/OBJECTIVOS
ESPECÍFICOS

METAS

INDICADORES DE
MUDANÇA E
EVIDÊNCIAS

ACÇÕES
2018

discussão dos principais
focos de corrupção e
crimes económicos que
afectam Moçambique,
incluindo na gestão da
terra e recursos naturais;
 Realização de uma
consultoria para
compreender o actual
estágio da corrupção e
crimes económicos;
 Realização de outros
estudos relacionados
com a matéria, a definir
nos planos operacionais.

y) Proceder à compilação e
divulgação do quadro legal,
das políticas públicas e das
estratégicas de combate,
bem como adoptar outros
meios de difusão da
informação relacionada
com o tema

 Produzida, publicada e
divulgada diversa
informação legal, sobre
as políticas públicas e
outros documentos
relacionados com a
combate à corrupção.
Tal é evidenciado por:
 Elaboração, publicação
e divulgação de um
conjunto de informação
relacionada, incluindo
coletâneas de legislação,
brochuras, panfletos,
manuais de direito e de
procedimentos de luta
contra corrupção e
crimes económicos;
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 Realizar um levantamento junto das
instituições da justiça acerca do grau de
aplicação do pacote anticorrupção: casos
de sucesso e insucesso;
 Realizar outros estudos relevantes,
conforme o contexto e a situação.

 Elaborar, publicar e divulgar coletâneas
de legislação, brochuras, panfletos,
manuais de direito e de procedimentos de
luta contra corrupção e crimes
económicos;
 Apetrechar instituições de administração
da justiça com documentos de combate à
corrupção e crimes económicos, incluindo
o pacote anti-corrupção e o Código Penal,
bem como outros instrumentos normativos
de prevenção e combate à corrupção;
 Inserir na página Web do CFJJ vários
conteúdos (textos, publicidade, folhetos,
legislação, vídeos, etc.) de luta contra a
corrupção em Moçambique.
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EIXOS
ESTRATÉGICOS

OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

RESULTADOS
ESPERADOS/OBJECTIVOS
ESPECÍFICOS

METAS

INDICADORES DE
MUDANÇA E
EVIDÊNCIAS

ACÇÕES
2018
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2020
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 Introdução de
informação relevante
sobre o assunto na
página Web do CFJJ.

V.
Consolidação
da paz e
avanço
democrático

OE8.
Contribuir para
a consolidação
da cultura da
paz, da
democracia e
da estabilidade
política.

 CFJJ engajado na
consolidação da paz, da
democracia e da
estabilidade política,
através do
desenvolvimento de
acções de capacitação,
investigação e
documentação de vários
actores intervenientes
nesta área.
Para tal, são definidas as
seguintes acções-chave:
z) Mobilizar e capacitar
actores relevantes do
sector para contribuirem
decisivamente na
consolidação da paz e da
democracia participativa,
através de uma justiça
criminal atempada e de
qualidade;

 Promoção do diálogo e
cooperação entre o
Estado e os diferentes
actores sociais para
melhorar e consolidar a
construção de uma
sociedade democrática e
estável.
Tal é evidenciado por:
 Realização de
encontros com vários
actores sociais para
aprofundamento do
diálogo sobre os temas
da paz, democracia e
eleições;
 Capacitação de
actores sociais
relevantes sobre diversas
matérias associadas à
promoção da paz e
democracia;
 Aumento dos casos
julgados sobre crimes
políticos, tráfico de
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 Promover encontros de diálogo
permanente entre OSC’s, formações
políticas, confissões religiosas,
comunidade e instituições académicas
sobre temas relacionados com a paz,
democracia, eleições e estabilidade
política;
 Capacitar juízes, procuradores,
advogados, juristas, OSC’s, membros das
comunidades locais, autoridades
comunitárias, conselhos consultivos e
outros sobre a importância da paz e da
democracia para o desenvolvimento;
 Incentivar os actores da administração
da justiça a responsabilizar os autores de
crimes políticos e a realizar uma justiça
criminal de qualidade.

EIXOS
ESTRATÉGICOS

OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

RESULTADOS
ESPERADOS/OBJECTIVOS
ESPECÍFICOS

METAS

INDICADORES DE
MUDANÇA E
EVIDÊNCIAS

ACÇÕES
2018

2019

2020

2021

2022









influência política,
violação de pleitos
eleitorais, desmandos e
abusos do poder político.

z’) Realizar estudos e
actividades de pesquisa
sobre aspectos
relacionados com a
consolidação da paz, a
democracia e as eleições,
com resultados que
fortaleçam as ações de
formação.

 Fortalecida a
capacidade de
intervenção do CFJJ e de
outros actores sociais na
temática da consolidação
da paz, democracia e
eleições através dos
resultados de estudos e
pesquisas.
Tal é evidenciado por:
 Realização do
levantamento sobre a
situação da paz e os
avanços na governação
democrática em
Moçambique;
 Realização de um
estudo sobre
mecanismos ou
estratégias de gestão,
prevenção e mitigação
de conflitos eleitorais.

 Promover estudos e actividades de
pesquisa que contribuam para o reforço
do conhecimento da identidade nacional,
da importância da paz e para enfrentar os
desafios da democracia e governação
eleitoral. Por exemplo podem-se realizar
os seguintes estudos:
 Estudo diagnóstico sobre a situação
da paz, democracia e estabilidade
política em Moçambique: avanços ou
retrocessos;
 Levantamento de toda a informação
dos processos eleitorais, incluindo a
análise de resultados e o nível de
participação política;
 Realizar um estudo sobre mecanismos
ou estratégias de gestão, prevenção e
mitigação de conflitos resultantes de
processos democráticos.

z’’) Produzir e divulgar
informação junto de
actores sociais relevantes
para a consolidação da
paz, democracia e

 Promovida e difundida
informação relevante
sobre a importância da
paz, democracia e
estabilidade política.

 Apoiar na capacitação de diferentes
actores sociais para levarem a efeito
acções de educação cívica visando
promover os valores da construção e
consolidação de uma cultura de paz e
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EIXOS
ESTRATÉGICOS

OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

RESULTADOS
ESPERADOS/OBJECTIVOS
ESPECÍFICOS
estabilidade política,
incluindo a promoção dos
princípios de cidadania.

METAS

INDICADORES DE
MUDANÇA E
EVIDÊNCIAS

ACÇÕES
2018

Tal é evidenciado por:
 Realização de acções
de capacitação de
actores intervenientes na
administração eleitoral,
com o propósito de
melhorarem o seu
desempenho;
 Produção de manuais
educativos sobre os
temas da paz,
democracia, participação
e gestão eleitoral, etc.;
 Compilação e
publicação de
colectâneas contendo a
principal legislação
eleitoral e afim;
 Produção de brochuras
que sistematizam toda a
informação dos
processos eleitorais em
Moçambique;
 Capacitação dos
conselhos consultivos
distritais em matérias da
paz, cidadania,
democracia e direito ao
voto;
 Realização de
companhas cívicas de
promoção da paz e
democracia.
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democrática;
 Apoiar na capacitação de diferentes
actores locais, sobretudo autoridades
comunitárias e conselhos consultivos
locais na disseminação de mensagens
positivas sobre a importância da paz e
democracia;
 Compilar, produzir, publicar e divulgar
colectâneas de legislação geral e eleitoral,
incluindo brochuras com informação sobre
os processos eleitorais já realizados;
 Alimentar a página Web do CFJJ com
informações relevantes sobre a paz e
avanço da democracia moçambicana;
 Criar e gerir uma plataforma electrónica
(facebook, twiter e outras) para recolha e
partilha de opiniões, incluindo textos e
artigos sobre os desafios da consolidação
da paz e democracia em Moçambique.

2019

2020

2021

2022


























4.1. Previsão de Custos do Plano Estratégico 2018-2022
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