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SUMÁRIO EXECUTIVO
1. O presente documento constitui o Relatório de Actividades de 2018 do Centro de
Formação Jurídica e Judiciária (CFJJ). O CFJJ é uma instituição subordinada ao
Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos (MJCR), cuja principal
função é a formação profissional dos Magistrados Judiciais e do Ministério Público e
outros profissionais do sector da justiça, a realização da investigação na área do
direito e da justiça e a documentação de informação jurídica visando a melhoria da
prestação dos serviços públicos de justiça.
2. O relatório apresenta o balanço do grau de cumprimento das actividades realizadas
no âmbito do Plano Económico e Social (PES), do Plano Anual de Actividades
Orçamentadas (PAAO) e outras actividades desenvolvidas no âmbito do Plano
Estratégico 2018-2022 da instituição.
3. A estrutura funcional do CFJJ responde aos requisitos de actuação das instituições
públicas e representa uma tendência de evolução em relação ao estatuto orgânico,
revelando a necessidade da sua revisão e reajuste ao contexto actual. O quadro de
pessoal da instituição prevê uma doptação de 111 funcionários, contando
actualmente com o total de 49 funcionários, o que representa 44,1% da sua
doptação. 22 Funcionários são homens e 27 são mulheres, perfazendo cerca de 55%
do total. Em termos de qualificações académicas 21 são do nível superior e 28 dos
níveis médio e básico, correspondendo a 42% e 58%, respectivamente. As actividades
realizadas pela instituição, sobretudo a nível da formação, são asseguradas por
especialistas nacionais e estrangeiros pontualmente contratados de acordo com as
competências exigidas.
4. No que diz respeito as actividades de gestão e desenvolvimento institucional global o
CFJJ realizou duas actividades designadamente, a Reunião Anual de Balanço e o
Retiro Organizacional de Reforço das Capacidades Técnicas do Pessoal. Os eventos
abordaram questões ligadas a reestruturação organizacional, crescimento
institucional, sustentabilidade e reforço das capacidades técnicas do pessoal visando
garantir maior capacidade de intervenção do CFJJ no cumprimento da sua missão. Os
problemas e soluções identificados foram de ordem estrutural, organizacional e
financeira, e reflectem-se essencialmente a nível da coordenação intra e interinstitucional, da qualidade dos serviços oferecidos, do rigor no cumprimento dos
planos, da gestão patrimonial e da motivação do pessoal.
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5.

Na área do Apoio ao Funcionamento da Instituição o CFJJ realizou actividades nos
domínios da Planificação, Estatística e Cooperação, Recursos Humanos, Auditoria
Interna, Gestão e Execução de Aquisições, e Administração Financeira, que foram
cruciais para a implementação das actividades programáticas e estratégicas, de acordo
com o definido no plano anual de actividades da instituição. As actividades
desenvolvidas facilitaram os processos de apoio dos parceiros à instituição, visitas de
intercâmbio e de cortesia nacionais internacionais, reuniões de planificação conjunta
com parceiros, assinatura de memorandos de entendimento com instituições
congéneres, gestão dos recursos humanos da instituição, auditoria e controlo dos
processos administrativos institucionais, gestão e execução da aquisição de bens e
serviços para a instituição e a administração global dos recursos financeiros alocados
ao Centro.

6. Na área da formação o CFJJ realizou no ano 2018 o total de 23 acções de formação,
com base em recursos financeiros provenientes do Orçamento do Estado e de
parceiros de cooperação, contra 4 realizadas em 2017, representando uma diferença
positiva na ordem dos 575%. Os cursos cobriram 528 formandos, sendo cerca de 184
mulheres e 287 homens. As matérias administradas abordaram o quadro legal
nacional e internacional aplicável em Moçambique, as competências necessárias para
o exercício das funções do magistrado, incluindo o treinamento em estágio, matérias
psico-pedagógicas, Direitos da Criança, Direito Adjetivo/Actos Processuais em várias
áreas jurídicas, Crimes Económico-financeiros, Direito Administrativo, Direito da
Terra, Ambiente e Recursos Naturais, Corrupção, Branqueamento de Capitais,
Tráfico de Estupefacientes, Estado e Direitos Humanos, Liderança, Instrução de
Processo Disciplinar, Direito Aduaneiro, Investigação Criminal e meios de obtenção
de provas, e Mediação e Conciliação Familiar no Âmbito Judicial. As acções cobriram
um amplo leque de destinatários incluindo candidatos a magistrados, actores da
administração da justiça dos níveis central, provincial e distrital, assim como
autoridades governativas e administrativas distritais, juízes dos Tribunais
Comunitários, Autoridades Comunitárias e paralegais comunitários.
7. Na área de estudos e investigação CFJJ levou a cabo 7 projectos de pesquisa, estando
um em fase de conclusão. Os projectos têm como objectivo directo a formação e/ou
desenvolvimento curricular, designadamente nos domínios do Direito da Criança,
Direito Notarial, Direitos Humanos e Direito do Ambiente, Terra e Recursos
Naturais, com vista a melhoria e aprimoramento das acções de formação oferecidos
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pela instituição, bem como a produção de conhecimento no campo do direito e da
justiça em Moçambique e a nível internacional, e sobre as várias áreas de
desenvolvimento dos fenómenos jurídicos.
8. Na área da Documentação, Informação e Cultura o CFJJ realizou diversas
intervenções na gestão das unidades de informação e comunicação, abrangendo
principalmente as áreas editorial, das tecnologias de informação, da gestão
bibliotecária, da página Web, comunicação e imagem, do Arquivo, e do Museu do
Judiciário.
9. O CFJJ realizou em 2018 cinco eventos de carácter não académico nomeadamente
um Simpósio internacional, um Workshop, duas Palestras e uma actividade Cívica de
trabalhos de recolha de material plástico a nível de uma comunidade que cobriram as
áreas temáticas da intervenção do judiciário, meio ambiente, reformas curriculares
dos cursos de formação para os profissionais do judiciário (incluindo Conservadores
e Notários), problemas e oportunidades da justiça em Moçambique e mulher e género
face às oportunidades económicas dos grandes investimentos. Estas actividades
complementam, principalmente, as áreas de Formação, Estudos e Investigação e
Documentação e Informação realizadas pelo CFJJ.
10. A par da realização de eventos académicos e cívicos o CFJJ também participou de 5
acontecimentos da mesma categoria, incluindo um congresso internacional, uma
auscultação pública de um anteprojecto de lei, um simpósio e dois seminários, desta
feita realizados por outras entidades nacionais e internacionais, em algumas delas
com comunicações proferidas pelos seus representantes especialistas nas matérias em
discussão. Os eventos participados pelo Centro cobrem as áreas temáticas de Estado e
cidadania, Análise social e sociológica das dinâmicas e dimensões do risco no
desenvolvimento da actividade profissional, Elaboração legislativa para protecção de
menores, Acesso aos recursos digitais de pesquisa, e Gestão sustentável da terra e dos
recursos naturais. Os encontros constituíram oportunidades relevantes para o
estabelecimento de contactos e redes de cooperação e parcerias aos níveis nacional e
internacional.
11. As actividades realizadas pelo CFJJ em 2018 alinham-se ao Plano Estratégico da
instituição, ao Plano Económico e Social (PES) 2018 e ao Programa Quinquenal do
Governo (PQG) 2015 – 2019, concorrendo para a promoção dos objectivos definidos
nestes instrumentos de gestão governativa, nomeadamente a “Consolidação do
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Estado de Direito Democrático, Boa Governação e Descentralização”, a
“Consolidação da Unidade Nacional, Paz e Soberania”, o “Desenvolvimento do
Capital Humano e Social”, a “Gestão Sustentável dos Recursos Naturais”, o “Reforço
da Cooperação Internacional” e a “Criação de um Ambiente Macro-Económico
Equilibrado e Sustentável”.
12. A execução das actividades planificadas pelo CFJJ, inscritas no PES e PAAO-2018 foi
satisfatória comparando com o ano de 2017. As não planificadas no contexto do PES
e PAAO-2018 superam quantitativamente, e de forma expressiva as actividades
planificadas. Apesar dos constrangimentos enfrentados pela instituição quanto a
relativa limitação de meios financeiros doptados pelo Orçamento do Estado e sua
disponibilização, necessidade de incremento do pessoal especializado e de meios
materiais, incluindo meios circulantes e infraestrutura, esta tem vindo a desempenhar
uma importante função ao serviço da sociedade moçambicana exercendo as suas
competências legais para formar com qualidade a todos operadores do sector da
justiça, tendo em atenção os conteúdos relevantes para as diversas carreiras e em
consonância com as actuais problemáticas políticas, económicas, sociais e culturais do
país e a nível internacional. Para o efeito, em 2018 foi crucial o apoio dos parceiros
de financiamento, designadamente a Agencia Suíça para Desenvolvimento e
Cooperação/SwissAgency for DevelopmentandCooperation (SDC), o United
NationsInternationalChildren'sEmergencyFund (UNICEF), o Programa das Nações
Unidas para o Meio Ambiente (UNEP), o Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento
(PNUD),
a
União
Europeia
(UE),
a
InternationalConservationCaucus Foundation (ICCF), Agência de Desenvolvimento
Austríaca (ADA), o Projecto de Apoio à Consolidação do Estado de Direito (PACED)
e a Agência Turca para o Desenvolvimento (TIKA).
13. Uma das estratégias adoptdas para melhorar a capacidade de alcançar resultados pelo
CFJJ foi a terceirização de serviços financiados por parceiros, mas que estejam fora
das suas competências estatutárias. Neste caso, por meio da parceria com o CESC –
Centro de Aprendizagem das Organizações da Sociedade Civilforam realizadas
actividades com resultados impactantes e de mudança nas comunidades locais,
principalmente na promoção do desenvolvimento local equitativo e sustentável
através da criação e operacionalização de fundos de desenvolvimento comunitário
(FC’s) resultantes das taxas de exploração dos recursos naturais como florestas, minas
e petróleos – onde foram criados 3 FC’s pilotos em algumas comunidades dos
distritos de Sanga, Moma e Montepuez. Mas também pelo apoio aos processos de
promoção do acesso à justiça e ao direito por via de responsabilização judicial dos
actores que violam os direitos das comunidades locais, onde foram mapeados e
monitorados alguns casos de conflitos entre comunidades, investidores e estado, dos
quais foram selecionados três que deram entrada aos tribunais administrativos de
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Cabo-Delgado e Nampula, numa perspectiva de acção administrativa para prestação
de informação e petição para reconhecimento de direitos previamente e legalmente
estabelecidos.
14. Constituem ainda desafios para o CFJJ a promoção da formação dos funcionários, o
reforçar o corpo técnico do departamento com a integração de especialistas das áreas
da magistratura e de desenvolvimento curricular, a tempo inteiro, o reforçar do
Orçamento de Estado alocado a instituição, e a melhoria das formas de articulação e
comunicação com as instituições beneficiárias das formações, bem como a indução
das instituições parceiras beneficiárias das formações para o cumprimento dos prazos
planificados.
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1. INTRODUÇÃO
O presente documento constitui o Relatório de Actividades de 2018 do Centro de Formação
Jurídica e Judiciária (CFJJ).
O 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, a realização da investigação na área do direito
e da justiça e a documentação de informação jurídica visando a melhoria da prestação do
serviço público de justiça.
O relatório anual de actividades de 2018 apresenta o balanço do grau de cumprimento das
actividades realizadas pelo CFJJ no âmbito do Plano Económico e Social (PES), do Plano
Anual de Actividades Orçamentadas (PAAO), do Plano Estratégico 2018-20221 (revisto para
2019-2023) e especificamente no seu Plano de Actividades e Orçamento Geral para 2018.
Este relatório responde não somente as actividades financiadas peloOrçamento do Estado,
mas também, apoiadas pelos parceiros de cooperação, com destaque para a SwissAgency for
DevelopmentandCooperation (SDC)/Agência Suíça para Desenvolvimento e Cooperação; o
Programa das Nações Unidas para o Ambiente/United NationsEnvironmentProgramme (UNEP);
Fundo das Nações Unidades para Infância/United NationsChildren'sFund(UNICEF) e;
AustrianDevelopmentAgency (ADA), Embaixada da Turquia.
Desta forma, o presente relatório constitui um mecanismo de prestação de contas sobre a
execução progressiva das actividades planificadas para 2018 no âmbito da parceria
estabelecida com a Cooperação Suíça, podendo abranger – mesmo que de forma superficial –
algumas actividades que são executadas com apoio de outros parceiros desde que seja na
mesma área de intervenção.
Para além daintrodução, o relatório quatro (4) Capítulos que vão deste o contexto
(organizacional e estratégico);Realização de actividades e resultados alcançados tendo em
conta a planificação de 2018, tendo em conta as áreas de formação, estudos e investigação,
documentação e outras áreas relevantes; Oportunidades Desafios e Constrangimentos
Observados; Execução Financeira e; Considerações finais. O documento inclui anexos
relevantes. Sendo que a análise e avaliação da implementação das actividades considerando as
seguintes áreas estratégias: desenvolvimento institucional, direito do ambiente, terra e
recursos naturais, direitos humanos, HIV/SIDA, género e criança; combate à corrupção e aos
crimes económicos.

1

O Plano estratégico do CFJJ 2018-2022, foi revisto e alargado para 2019-2023, no âmbito das recomendações
do Conselho Consultivo do Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos.
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2. ACTIVIDADES REALIZADAS E RESULTADOS ALCANÇADOS
O relatório de balanço da implementação das actividades planificadas para 2018 é feito com
base no Plano Económico e Social (PES) e Plano Anual de Actividades Orçamentadas
(PAAO), instrumentos que operacionalizam o Plano Quinquenal do Governo 2015-2019. O
documento ao mesmo tempo analisa o grau e impacto da implementação de outras
actividades definidas no Plano de Actividades Geral de 2018 – realizadas com apoio de
parceiros de cooperação ou mesmo por solicitação de instituições da administração da justiça.
Fora das actividades planificadas e orçamentadas, no exercício económico de 2018 o CFJJ
realizou outras acções supervenientes ao plano, resultantes de solicitações e parcerias
estabelecidas com instituições Estatais e Não-Estatais, tendo sido 23 da área da formação e 3
na área de estudos e investigação e 1 na área de documentação. Sendo que se destacam mais
actividades de fortalecimento de capacidades e garantia dos direitos das comunidades locais,
bem como a promoção de desenvolvimento local.
As secções a seguir apresentam o conjunto das actividades realizadas, incluindo os seus
resultados e impacto tanto para os actores da administração da justiça, como para os demais
actores beneficiárias das acções do CFJJ.

2.1. DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
De uma forma geral, para a melhoria de capacidades institucionais que permitam a
consolidação das intervenções do CFJJ, foram realizadas acções de reestruturação e
organização institucional, melhoria das linhas de orientação estratégica, criação de sinergias
com actores externos, reforço do capital humano através de provimento de novo pessoal por
um lado e da melhoria das capacidades do pessoal existente, por outro, sem deixar de lado a
melhoria da comunicação interna através da recriação da Página Web e da instalação do
sistema de internet sem fios - Wireless. Em seguida procede-se a avaliação da implementação
das actividades que operacionalizam o Outcome 01, abaixo apresentado.
OUTCOME 01: 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
Neste contexto, a análise do desenvolvimento institucional do CFJJ é feita com base em três
dimensões fundamentais:
(i) Governação interna;
(ii) Capacidade de alcançar resultados e;
CENTRO DE FORMAÇÃO JURÍDICA E JUDICIÁRIA, FEVEREIRO DE 2019
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(iii) Estabelecimento de redes e advocacia.

2.1.1. Governação interna
A governação interna compreende a análise dos principais elementos necessários para uma
gestão organizacional sólida e estruturada. Aqui falamos de elementos como a capacidade de
liderança, a criação de instrumentos internos de governação e planificação, a criação de um
quadro de resultados claro que permita medir e monitorar os processos de capacitação
institucional (capacitybuilding).
Para o CFJJ uma forte governação interna significa: direcção estratégica com objectivos
realistas; capacidade de avaliação organizacional; integração das actividades de
implementação e gestão de projectos nas actividades normais do CFJJ; criação de
competências adequadas do pessoal e recursos financeiros; adopção de uma abordagem
participativa inclusiva e, cooperação e harmonização com outros parceiros na realização das
suas actividades. Portanto, a avaliação desta dimensão será feita tendo em conta os seguintes
elementos:
I.

Estatutos, documentos de política e procedimentos

Neste contexto foram elaborados ao longo de 2018 instrumentos internos de governação
como por exemplo a revisão dos estatutos e do regulamento interno (ainda em processo).
Mas também foram elaborados documentos específicos para cada departamento, como é o
caso do Regulamento de Funcionamento do Comité Editorial da Página Web; o
Regulamento de Acesso e Uso da Biblioteca; do Regulamento de Informática e Tecnologias
de Informação e Comunicação e por fim, do Regulamento da Página Web elaborados pelo
DDIC.
II.

Os principais órgãos de governação e estrutura funcional do CFJJ

Segundo o art.º. 3 do Decreto n° 34/97, de 21 de Outubro, constituem órgãos do CFJJ a
Direcção e o Conselho Pedagógico e de Disciplina. O organigrama a seguir apresenta a
estrutura do CFJJ nos termos dos seus estatutos.
Figura N° 1. Organograma – Estrutura Orgânica do CFJJ
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Com vista a responder de forma eficiente e eficaz os requisitos de funcionamento das
instituições públicas e as dinâmicas de desenvolvimento do país o CFJJ tem vindo a
desenvolver a sua organização funcional, que actualmente compreende a seguinte
estrutura:Direcção; Conselho Pedagógico e de Disciplina; Departamento Pedagógico;
Departamento de Estudos e Investigação; Departamento de Documentação, Informação e
Cultura; Departamento de Administração e Finanças; Departamento de Recursos Humanos;
Departamento de Planificação, Estatística e Cooperação; Departamento de Auditoria Interna
e; Unidade Gestora Executora de Aquisições (UGEA). Apresenta-se a seguir o organograma
correspondente a presente estrutura.
Figura 02: Organigrama do CFJJ
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III.

Planificação Estratégica, Estruturas e Sistemas:

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. Portanto, a estratégia geral de actuação do CFJJ
assenta-se 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 Nacional de Administração da Justiça através da criação de capacidades técnicas
aos vários actores de intervenção do sector e da divulgação de um conjunto de informação de
natureza jurídica.Especificamente a estratégia geral de intervenção do CFJJ assenta em 05
pilares/eixos; 08 Objectivos estratégicos e respectivos resultados esperados, conforme
definido noQuadro 01: Objectivos e resultados da estratégica geral do CFJJ.

Quadro 01: Objectivos e resultados da estratégica geral do CFJJ
Eixos Estratégicos
I - Desenvolvimento
Institucional

Objectivos Estratégicos
OE1: Adequação do CFJJ aos novos desafios e
dinâmicas sociais, económicas e políticas para
melhorar a sua capacidade de intervenção.
OE2: Melhoria das capacidades institucionais
e demais actores da justiça para consolidar a
actuação do CFJJ de modo a responder com
eficiência e eficácia a sua missão.

Resultados Esperados
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.
O CFJJ consolida a sua intervenção com suporte das novas
áreas de actuação, criando capacidades institucionais e
técnicas dos seus colaboradores e demais actores do sector
da justiça para melhor realização da sua missão e
cumprimento dos seus objectivos estratégicos.
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Eixos Estratégicos
II - Direito do
Ambiente, Terra e
Recursos Naturais

Objectivos Estratégicos
OE3: Fortalecimento de actores relevantes
para garantir a observância dos direitos e
benefícios das comunidades locais no contexto
da exploração da terra e RN.
OE4: Promoção de pesquisas-acção em busca
de sistemas alternativos e normas pluralistas
que influenciam processos da administração e
gestão da terra e RN.

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

OE5: Fortalecimento dos actores do sector da
justiça para promover e garantir os direitos
humanos de HIV e SIDA para as mulheres.

OE6: Consolidação das capacidades de
intervenção de diferentes actores para
protecção e garantia dos direitos de menores.
IV – Combate à
Corrupção e Crimes
Económicos
V – Consolidação da
Paz
e
Avanço
Democrático

OE7: Fortalecimento das capacidades do
sector da justiça e demais na luta contra a
corrupção e crimes económicos.
OE8: Consolidação da cultura da paz, da
democracia e promoção da estabilidade
política.

Resultados Esperados
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 RN e cria capacidades de responsabilização criminal
dos incumpridores perante a justiça.
O CFJJ influencia através da pesquisa-acção, o processo de
administração e gestão descentralizada da terra e RN,
contribuindo para a compreensão da relevância e
efetividades de sistemas e metodologias alternativas e normas
pluralistas.
O CFJJ, através de acções de formação, investigação e
documentação contribui no fortalecimento de capacidades
dos operadores da justiça e outros actores para melhor
garantir os direitos humanos das mulheres portadoras de
HIV e SIDA.
O CFJJ, através de acções de formação, investigação e
documentação influencia os processos de proteção e defesa
dos direitos da criança de modo a contribuir no seu
desenvolvimento.
O CFJJ envolvido no apoio efectivo de vários actores que
intervêm na luta contra a corrupção e crimes económicos,
fortalecendo as suas capacidades e competências.
O CFJJ engajado na consolidação da paz, democracia e
promoção
da
estabilidade
política,
através
de
desenvolvimento de acções de capacitação, investigação e
documentação de vários actores intervenientes nesta área.

Em 2018 foi revisto e harmonizado o Plano Estratégico do CFJJ 2018-2022 para seu
alinhamento com os actuais desafios do sector da justiça e incluir forçosamente como áreas
prioritárias as de direito do ambiente, terra e recursos naturais, direitos humanos,
HIV/SIDA, criança e género, corrupção e crimes económicos, consolidação da paz e avanço
democrático.Portanto, o propósito desta revisão consistiu na necessidade de desenhar um
documento com uma visão integrada nas intervenções do CFJJ, olhando por um lado, os
instrumentos programáticos do País (ODS, Agenda 2025, PQG, PARP) mas também
olhando para o alargamento da base institucional e o alinhamento das parcerias
estabelecidas.
O mesmo documento foi apresentado e discutido em sede do Conselho de Ministros do
MJCR. Na mesma senda foi elaborado um plano anual de actividades e vários planos
operacionais para cada departamento.
Ainda no contexto da planificação foi realizado nos dias 10 e 11 de Maio de 2018, a Reunião
Anual de Balanço do CFJJ, sob o Lema “Reestruturar para crescer de forma sustentável”. Nesta
reunião foram apresentados e discutidos os seguintes pontos de agenda:
 Palestra:
Reestruturar
para
crescer de forma sustentável;
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 Verificação
do
grau
de
cumprimento
das
recomendações da Reunião
Anual de Balanço (RAB) 2017;
 Apresentação do relatório anual
e balanço orçamental de 2017;
 Apresentação do plano de
actividades de 2018;
 Apresentação das acções com os
parceiros de cooperação.

Foto de Família: Participantes da Reunião Anual de Balanço

Deste encontro saíram as seguintes recomendações:
 O CFJJ deve estabelecer contactos para adquirir obras impressas para o sector de
documentação;
 O CFJJ deve adquirir obras em formato digital para o sector de documentação através
de sites protegido com material científico;
 O CFJJ deve garantir a sua ligação com a comunidade, através sector de
documentação e apoio no acesso à justiça e ao direito;
 O CFJJ deve formar os Juízes dos Tribunais Comunitários e Autoridades
Comunitárias para dotá-los de subsídios teórico-práticos necessários para um melhor
conhecimento dos limites das suas competências legais e fortalecê-los em matéria de
resolução de conflitos para uma justiça comunitária qualitativa e eficaz;
 O CFJJ deve incluir nos planos temáticos de formação matérias relativas às áreas
como direito do ambiente, terra e recursos naturais, HIV/SIDA, Direitos Humanos,
Protecção e Direitos de Crianças, com grande ênfase para os direitos da Mulher;
 O CFJJ deve estabelecer parceria com países que desenvolvem actividade de formação
similares para a internacionalização do CFJJ de modo a dotar o Centro
dematérias/ferramentas de âmbito internacional;
 O CFJJ deve realizar pesquisa de monitoria e avaliação nas instituições beneficiárias
de formações por si ministradas para aferir o grau de assimilação dos conteúdos.

IV.

Capacidade de liderança e gestão

Neste contexto foi reforçada a capacidade de liderança do CFJJ com a renovação da equipa
de liderança dos departamentos, bem como através de reuniões (colectivo) de direcção e
reuniões periódicas com os colaboradores – exemplo do retiro organizacional, reunião anual
de balanço e reunião geral da direcção com todos os funcionários do CFJJ.
V.

Integridade e independência institucional
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O CFJJ é uma instituição pública, com personalidade jurídica, autonomia administrativa
criada com a finalidade de: contribuir para a melhoria e desenvolvimento do serviço público
de administração da justiça; contribuir para o conhecimento e aperfeiçoamento do direito
moçambicano através de um sistema integral e contínuo de formação em diversas áreas
incluindo a de defesa do ambiente e uso sustentável dos recursos naturais; desenvolver
estudos e trabalhos de investigação e de publicação nas áreas de direito, sociologia jurídica,
ambiente e recursos naturais e; promover e disseminar uma cultura jurídica democrática e a
educação cívica e legal dos cidadãos e outras pessoas jurídicas.
O CFJJ embora seja uma instituição estatal subordinada ao ministério da justiça, assuntos
constitucionais e religiosos, que em grande funciona com Orçamento do Estado, o mesmo
tem cada vez reduzido a sua dependência do estado para a implementação das suas
actividades, principalmente as actividades programáticas. Para o efeito, a direcção do CFJJ
tem feito muitos esforços para angariar fundos através de parcerias estratégicas que de forma
significativa colocam-no menos dependente do OE.
Assim em 2018, fora Orçamento do Estado, o CFJJ conseguiu apoio financeiro na ordem dos
$746.250.00– Setecentos e Quarenta e SeisMil e Novecentos e VinteDólares Norte
Americanos), provenientes de quatro parceiros principais: Cooperação Suíça em
Moçambique/Agência Suíça para Desenvolvimento e Cooperação (SDC; UNICEF; UNEPe
ADA - Cooperação Austríaca para o Desenvolvimento.
Ainda na perspectiva de independência institucional, o CFJJ tem desenvolvido iniciativas de
arrecadação de receitas próprias através de prestação de serviços de consultoria, aluguer de
espaços (sala de conferencias, salas de aula, espaços livres) e cobrança taxas pelos serviços.

2.1.2. Capacidade de alcançar resultados
No que compreende a segunda dimensão – capacidade de alcançar resultados, refere-se que o
CFJJ tem que ser uma organização com competência técnica e programática para que possa
produzir resultados conducentes ao cumprimento da sua missão e sobretudo dos
compromissos assumidos com estado e vários parceiros do sector da justiça, de cooperação e
demais actores beneficiarias das acções implementadas pelo CFJJ. Neste caso, há que ter em
conta os seguintes aspectos:
I.

Compromisso com a missão e a agenda

o CFJJ implementa acções planificadas de acordo com o seu plano estratégico, planos de
actividades, mas também planificadas pelas instituições beneficiárias, tais como tribunais,
procuradorias, IPAJ, conservatórias e registos, etc. Em 2018 foram implementadas acções de
formação, pesquisa e documentação do Projecto LUR, do Projecto UNEP, financiadas pela
UNICEF, União Europeia, da PGR, do Tribunal Supremo, do IPAJ, do SERNIC, dos
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tribunais fiscais e aduaneiros. Todas estas acções demonstra o comprometimento do CFJJ
com a missão de fortalecer os actores do sistema da administração da justiça.
II.

Capacidade de gestão de processos e procjetos, incluindo monitoria, avaliação e
aprendizado

Os sectores operacionais do CFJJ são responsáveis pela gestão de processos administrativos,
com destaque para o sector de recursos humanos (detalhado mais abaixo), o Departamento
de Auditoria Interna (DAI) e a UGEA.
O Departamento de Auditoria Interna (DAI), criado a 17 de Agosto de 2017, com o
objectivo de exercer as actividades de verificação da aplicação dos procedimentos
estabelecidos e o cumprimento da legalidade, regularidade, economicidade, eficiência e
eficácia, tendo em vista a boa gestão na utilização dos recursos colocados à disposição da
instituição enquanto órgão do Estado. Para o ano 2018 esta área de actividades planificou
realizar acções de auditoria, sobretudo de caráter didático, a todos os órgãos da estrutura
funcional do CFJJ, incluindo a Secretaria de Direcção. As actividades realizadas foram:
 Solicitação no Departamento dos Recursos Humanos documentos como
Regulamento Interno;Organograma;Plano de actividades programadas para o ano
2018;Relação dos funcionários por áreas de afectação com a indicação da
categoria/função, tempo de serviço e habilitações literárias; Relação do pessoal
contratado em 2017 e 2018;Processos individuais dos funcionários do CFJJ; e, Livro
de Ponto. Registou-se que, dos documentos, foram apenas enviados ao DAI os
Processo Individuais dos chefes dos departamentos e dos auxiliares de serviço;
 Verificados e avaliados os processos de despesa de acções financiadas com recurso aos
fundos da UNICEF;
 Foram auditados os processos do combustível no âmbito do II° Simpósio regional
denominado “Tornando o Judiciário em África mais Verde”;
 Foram emitidos pareceres e a verificação da legalidade sobre os actos administrativos
correntes; e,
 Foi realizada auditoria concomitante à acção de formação ministrada pelo CFJJ na
Província de Nampula, denominada Seminário Formativo para Actores Locais da
Administração da Justiça e Governação em Direito da Terra, Recursos Naturais e
Desenvolvimento;
 Procedeu-se o início da verificação dos processos do Projecto Land Use Rights
(LURIII); e, Foi feito o relatório aos processos de combustíveis relativo a actividade
do II Simpósio “GreeningtheJudiciary in Africa” e actividades gerais do CFJJ.
Na UGEAo DAI foram realizados processos de monitoria e acompanhamento na elaboração
dos contractos de contratação de empreitada de obras públicas, fornecimento de bens e
prestação de serviços, na realização dos concursos públicos e outras actividades solicitadas
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pela UGEA. Também foi feita assessoria e emissão de pareceres no âmbito da execução dos
fundos dos parceiros bem como na gestão dos fundos do Estado; Análise de processos de
despesas no Departamento de Administração e Finanças; Aferição da questão de capacitação
e formação dos técnicos afectos a UGEA em matérias de contratação pública; Participação
nos encontros com os parceiros com objectivo de proceder a avaliação de implementação dos
projectos.
Relativamente a UGEA no ano de 2018 foram planificadas 22 contratações, das quais apenas
04 foram executadas. Em contrapartida foram realizadas contratações de carácter precário de
prestação de serviços de acomodação não planificadas envolvendo 10 entidades hoteleiras no
âmbito das acções de formação continua.
Importante compreender que não basta a capacidade de angariar projectos, mas acima de
tudo a capacidade de geri-los dentro das directrizes estabelecidas e desta forma alinhar os
objectivos estratégicos do CFJJ com os resultados esperados pelos parceiros. Neste contexto
foram implementados dois projectos importantes:
 Projecto UNEP (United Nations Environmental Program), financiado pelo Programa das
Nações Unidas para o Meio Ambiente – cujo a finalidade é o Fortalecimento da
Capacidade Institucional dos Países em Matéria do Direito do Ambiente, Através da
Formação, Troca de Experiências e Materiais de Orientação Jurídica”;
 Projecto LURIII: Uso responsável da terra e dos recursos naturais, financiado pela
cooperação suíça no âmbito do SDCProgrammeon Land Use Rightsand Natural
ResourcesBenefits for Mozambique-PhaseIII (2018-21) – cujo o objectivo é contribuir para
a promoção do desenvolvimento sócio-económico equitativo e responsável, através do
apoio da defesa dos direitos e benefícios das comunidades locais sobre a terra e RN.
Para a gestão destes projetos foi contratada a tempo inteiro uma equipa de consultores com
experiência e que trabalham nas matérias de promoção dos direitos das comunidades sobre a
terra e recursos naturais. Esta equipa tem apoiado o CFJJ na implementação desses projectos
e tem transmitido os seus conhecimentos e associando valências com os colaboradores do
CFJJ para o sucesso dos projectos referidos.
Para melhor os processos de gestão e monitoria de projectos, o CFJJ instalou um sistema
informático de contabilidade como um mecanismo mais eficiente e transparente de prestação
de contas, principalmente de fundos provenientes de parceiros financeiros. Ainda neste
contexto iniciou em Dezembro um processo de contratação de um auditor externo para
verificar as contas do Projecto LUR, tendo sido adjudicado empresaErnst &Youngcomo
auditora externa. Neste momento, a auditoria ainda está em processo, com previsão de
terminar na segunda semana de Março.
Também foi elaborada a primeira proposta do Manual de procedimentos financeiros e de
controlo interno do CFJJ. Estando ainda em processo de análise e discussão, no entanto,
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considera-se um instrumento que irá contribuir grandemente na melhoria dos processos de
gestão financeira e controlo ao nível interno. Fica o desafio também de elaborar um manual
de gestão de riscos.
III.

Capacidade institucional e desenvolvimento de pessoal

Ao longo de 2018 foram implementadas acções de reforço da capacidade institucional que
vão desde a criação de meios, materiais e financeiros até a realização de acções de
desenvolvimento de capacidades técnicas.
O CFJJ tem um quadro de pessoal multissectorial e com especialização em diversas áreas do
saber o que lhe coloca uma certa independência técnica para a execução das suas actividades.
As actividades realizadas pela instituição, sobretudo a nível da formação, são asseguradas por
especialistas nacionais e estrangeiros pontualmente contratados de acordo com as
competências exigidas, mas também existe um corpo de formadores e investigadores
residentes que desenvolvem prontamente as actividades do CFJJ. Ainda precisa reforçar o seu
pessoal técnico para as áreas administrativas.
No que se refere ao quadro de pessoal, o CFJJ prevê a doptação de 111 funcionários. Sendo
que actualmente a instituição conta com o total de 49 funcionários, dos quais 27 mulheres,
perfazendo cerca de 55%, e 22 homens. Em termos de qualificações académicas são 05
mestres, 16 licenciados e 28 dos níveis médio e básico, conforme se apresenta nos gráficos a
seguir.
Gráfico n° 1. Número de Funcionários por Sexo

Series1,
Homens
, 22

Gráfico n° 2. Número de Funcionários por Nível Académico

Series1,
Mulhere
s, 27

Series1,
Lincenciad
os, 16

Series1,
Medio e
Basico, 28

Series1,
Mestres, 5

Observa-se que a instituição conta com 58% dos seus quadros com o nível académico médio
e básico e 42% com o nível superior.
Em 2018 a área de recursos humanos procedeu a gestão dos recursos humanos da instituição
e assegurou a realização normal das actividades de rotina. Os aspectos de destaque foram:
 No 3º Trimestre de 2018 o CFJJ lançou dois concursos internos de mudança de
carreira, promoções e progressões que neste momento aguardam o visto do Tribunal
Administrativo. Estes actos administrativos abrangeram o total de 24 funcionários.
 Nos meados de Junho de 2018, o CFJJ passou a contar também com três
colaboradores, dois dos quais na qualidade de consultores e uma assistente
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enquadrados num dos projectos implementados pela instituição, nomeadamente o
Projecto LUR III: Uso Responsável da Terra e dos Recursos Naturais.
Relativamente as comissões de serviço, o CFJJ contou com um total de 05
nomeações.
No que diz respeito a mobilidade, em 2018 houve incremento de funcionários com
nível superior, por via de mobilidade, provenientes do tribunal Administrativo e do
Serviço Nacional Penitenciário (SERNAP). Outrossim, foram concluídos os processos
de mobilidade de 04 funcionários provenientes do Governo da Província de Maputo
que deverão iniciar actividade em 2019.

Ainda em 2018 foram realizadas acções que contribuem para a melhoria das capacidades
técnicas, como para a motivação individual. O destaque vai para o “Retiro Organizacional
para reforço das capacidades técnicas do pessoal” no dia 26 de Maio de 2018, no Hotel
Cardoso com fundos do Projecto LUR III SDC/CFJJ com a finalidade de estabelecer
sinergias e mecanismos de coordenação interna entre colaboradores e gestores de modo a se
criar uma cultura de participação activa nos projectos institucionais, bem como maior
responsabilização no desenvolvimento e execução das actividades de formação, pesquisa,
documentação e serviços de apoio ao funcionamento.
Nesse âmbito, realizou-se, o retino organizacional do CFJJ, que contou com a participação de
35 dos funcionários de todos os departamentos e do corpo directivo do CFJJ. O evento foi
organizado e orientado pela Direcção do CFJJ, com a facilitação técnica do Professor Doutor
Luís Cezerilo, na qualidade de consultor. Numa metodologia de análise da árvore de
problemas (causa-efeito) foram levantados os principais problemas e apresentada uma
proposta de matriz de soluções e identificados mecanismos de consolidação da intervenção
conjunta com base em princípios de cooperação e responsabilização entre os diferentes
departamentos e sectores da instituição.
O CFJJ através do Projecto LUR adquiriu um conjunto de equipamentos, bens e materiais
para instalação e funcionamento do Projecto LUR, dos quais destaca-se a aquisição de uma de
aquisição de uma viatura 4x4, dupla cabine da marca Mazda BT 50. No mesmo processo foi
adquirido material imobiliário de escritório (três secretárias), material informático e (4
computadores, incluindo seus consumíveis) e consumíveis de escritório.
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Retiro organizacional no Hotel Cardoso e alguns bens e material de escritório financiados pelo Projecto LUR

Resultante de um memorando de entendimento com a Agência Turca para o Desenvolvimento
(TIKA), assinado em 2017, o CFJJ passou a beneficiar este ano de uma oferta que consistiu em
lavandaria reabilitada e devidamente equipada com 08 (oito) máquinas de lavar; 2 tabelas de
jogos tradicionais; 32 (trinta e dois) colchões ortopédicos, almofadas e roupa de cama.Durante
a cerimónia de inauguração a embaixadora da Turquia reiterou a vontade de continuar a
contribuir para a melhoria das condições do CFJJ com vista a garantir um bom ambiente para
as formações.

Imagem da Entrega dos Donativos

Cerimónia de Inauguração da Lavandaria
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2.1.3. Redes e advocacia
Por fim, o estabelecimento de redes e advocacia – como última dimensão – contribuem
primeiro para colocar o CFJJ a articular com vários actores relevantes, tanto os do sector da
justiça, como os demais que contribuem para a promoção e consolidação do estado de
direito. Ademais, a criação de redes permite maior acesso à informação, conhecimento,
especialização e recursos financeiros; mas também constitui um efeito multiplicador da
eficiência, eficácia e visibilidade. Daqui se destacam as seguintes sub-dimensões
I.

Criação de redes

Constitui umas das preocupações principais do CFJJ a sua abertura ao exterior, aos níveis
nacional e internacional, condição fundamental para o seu crescimento, desenvolvimento,
prestígio e reconhecimento social. Decorre do Plano Estratégico 2018-2022 do CFJJ a
necessidade de definir estratégias de sustentabilidade financeira, de modo potenciar a
dotação assegurada pelo orçamento do Estado, desenvolvendo e impulsionando parcerias e
comunicação com instituições nacionais e internacionais nas áreas de formação, estudo e
investigação, documentação e áreas de apoio ao próprio funcionamento da instituição.
O CFJJ pertence a algumas redes de promoção da justiça, nacionais e internacionais:
 O CFJJ pertence a uma rede de implementação do programa de promoção e defesa
dos direitos das comunidades locais sobre a terra e benefícios dos recursos naturais
que inclui organizações como o iTC-F, OMR e CTV;
 Estabeleceu contactos com redes provinciais de Paralegais para actuação conjunta na
promoção e defesa dos direitos das comunidades locais e faz parte do grupo de
criação da rede nacional de Paralegais;
 Faz parte da Rede africana...
 Pertence a Rede Judiciária Africana de Educação Ambiental com foco sobre educação
judicial em direito ambiental em África;
 Faz parte da rede regional sobre integração de questões do populações-chave no
currículo de treinamento de aplicação da lei.
II.

Advocacia

 O CFJJ influenciou ao longo de 2018 processos de advocacia, principalmente com a
parceria estratégica estabelecida com CESC para promoção dos direitos das
comunidades locais. Através desta iniciativa as comunidades locais são preparadas e
consciencializadas sobre os seus direitos no âmbito da exploração dos recursos
naturais.
 O CFJJ tem capacitado actores relevantes da administração da justiça e governação
local para maior sensibilidade e respeito pelos direitos do cidadão e podemos tomar
como exemplo o Curso de Paralegais realizado em Pemba nos meses de Julho e
Agosto, o seminário de formação de actores locais, realizada em Nampula,
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contemplando actores da justiça (juízes, procuradores, polícia e conservadores), de
governação (administradores e técnicos do MITADER).
 Também participa na educação ambiental através de acção de consciencialização dos
riscos ambientais, como por exemplo do plástico e até mesmo da necessidade de
recolha dos resíduos sólidos.
 Por fim, as acções de litigação estratégica, tanto em termos de capacitação de
magistrados, procuradores, advogados e técnicos do IPAJ, como em termos de apoio
na submissão de casos de violação de direitos sobre a terra e aos recursos nos
tribunais.
III.

Ligações e partilha de informação e conhecimento

Em 2018, foram realizadas pelo CFJJ várias acções abertas de ligação, partilha de informação
e conhecimento, com destaque para as palestras, seminários, workshops, conversas sobre a
justiça com personalidades, professores e especialistas em matérias da justiça.O CFJJ
estabeleceu várias ligações com vários parceiros de cooperação e de implementação, assim
como consolidou parcerias já estabelecidas. Em particular podemos destacar:
 O contrato assinado com a Cooperação Suíça para implementar a Componente IV
do ProgramaLand Use Rights (LUR III), incluindo as ligações resultantes deste contrato
com instituições com a iTC-F, CTV, OMR e CESC;
 OContratoassinado com UNEP no âmbito do projecto “Strengthening Institutional
Capacity of Countries in Environmental Law through training, Sharing Expertise and Legal
Guidance Materials;
 O Memorando com CESC para implementar actividades de operacionalização dos
fundos comunitários e responsabilização judicial através da litigação estratégica;
 Asligações de parceira estabelecidas com a Direcção Nacional de Terras (DINAT),
Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável para colaboração no âmbito do
Projecto Terra Segura, MozLand2.
Igualmente, foram feitas ligações com instituições internacionais e nacionais de formação e
pesquisa. Dentre elas destaca-se a ligação feita com a Escola de Formação Inicial e
Complementar da França/EscoleNationale de Magistratue de Françaem Bordeaux, através de
uma visita de intercambioefectuada pela pelaDirectora do CFJJ e pelo Chefe do
Departamento Pedagógico de 10 a 14 de Dezembro de 2018.
Esta viagem a Escola de Formação Inicial e Complementar da França permitiu realizar um
intercâmbio de experiências com a Escola Nacional de Magistratura. E como resultado da
visita foi produzida uma carta de intervenções visando o estabelecimento de um projecto de
cooperação que viabilizará a assessoria ao CFJJ no âmbito da reforma do seu quadro legal e
2

Uma das acções definidas é capacitação de Paralegais, de técnicos dos SPGC’s em matérias legais e de direito
no contexto da criação dos sete serviços distritais de geografia e cadastro (Mozland) e elaboração em 2019 de um
manual de bolso com legislação de terra fundamental e simplificada;
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do respectivo projecto pedagógico, incluindo a assistência técnica em materiais jurídicos e
pedagógicos.

Pela ordem: Directora do CFJJ, Director da Escole Nationale de Magistratue de França em Bordeaux e Chefe do
Departamento pedagógico do CFJJ.

Destacar ainda as visitas de cortesia do Venerando Presidente do Supremo Tribunal de
Justiça de Portugal e da Embaixadora da Suécia em Moçambiqueao CFJJ. A primeira teve
como o objectivo principal de conhecer a escola de formação dos magistrados e outros
actores do sector da justiça em Moçambique. A comitiva estrangeira de visitantes era
composta pelo Venerando Presidente do Tribunal de Justiça e 2 Juízes Conselheiros de
Portugal, acompanhados por uma delegação do Tribunal Supremo de Moçambique. Na
segunda a embaixadora veio acompanhada do então Ministro da Justiça, Assuntos
Constitucionais e Religiosos e ficou sublinhada a importância do CFJJ na inclusão da mulher
nos processos de tomada de decisão, bem como ficou a abertura da Suécia para atribuição de
bolsas de estudo de doutoramento.
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Visita de cortesia do Venerando
Presidente do Supremo Tribunal de
Justiça de Portugal ao CFJJ

Sua Excia a Embaixadora de Suécia
em Moçambique, Sua Excia. o
Ministro da Justiça, Assuntos
Constitucionais e Religiosos e a
Directora do CFJJ e funcionários do
Centro

Destaque também vai para três memorandos de entendimento assinados pelo CFJJ em 2018
com organismos nacionais e internacionais nomeadamente: a Universidade Técnica de
Moçambique (UDM), o Fundo Internacional para a Conservação da Natureza (ICCF) e a
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM), do Brasil. Os
memorandos têm como objectivo estreitar as relações de amizade e cooperação entre as partes
para o fortalecimento do sistema judiciário, com incidência nas seguintes áreas:
a) Promoção do Direito de Acesso à Justiça;
b) Estudos e Investigação;
Edição, Publicação e documentação jurídica.
Acto
de
assinatura de
Memorando
de
Entendimento
entre
a
Directora do
CFJJ Dra e o
Director
do
ENFAM.

Acto
de
Assinatura de
Memorando
de Endimento
entre
a
Directora do
CFJJ
e
o
Reitor
da
UDM.
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No âmbito dos Memorandos de Entendimento, as partes acordaram em cooperar,
institucionalmente nos seguintes termos:
Na área da Promoção do Direito de Acesso a Justiça:
(i) Desenvolver acções de formação e capacitação dos operadores judiciários para
promover a integridade, transparência, direitos humanos, boa governação e cidadania;
(ii) Realização conjunta de conferências, seminários e outros encontros técnicos e
académicos que versem sobre a Justiça, Democracia, Direitos Humanos e assuntos
relacionados que configurem um espaço de debate e de troca de experiências;
(iii) Execução conjunta de projectos de cooperação de interesse mútuo;
(iv) Execução de programas de educação e formação legal do cidadão e das organizações da
sociedade civil com vista o desenvolvimento de capacidades de modo a contribuírem
para a democratização do Estado e do espaço público promovendo deste modo a justiça
social no país.
Na Área de Estudos e Investigação:
(i) Apoiar na realização de estudos comparados e de diagnósticos com vista a analisar
e conhecer o sistema da justiça nas suas mais variadas vertentes, bem como servir
de suporte ao desenvolvimento e melhoria das políticas públicas para o sector da
justiça através de propostas de reformas baseadas na realidade social
moçambicana;
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(ii) Apoiar na realização da avaliação e monitoria das políticas públicas do sector da
justiça e reformas introduzidas com vista a desenvolver a partilha de saberes e de
experiências para uma melhor aplicação do direito e realização da justiça;
(iii) Realização de acções no âmbito da investigação e intercâmbio de dados técnicos,
incluindo material bibliográfico, estatísticas e outras fontes que sejam de interesse
mútuo, além de prestarem assistência profissional.
Na área de Edição, Publicação e documentação jurídica:
(i) Publicação conjunta de estudos e investigações comuns sobre justiça;
(ii) Troca de publicações científicas e materiais de investigação disponíveis.
Em seguida podem-se destacar as seguintes actividades de partilha de informação e
conhecimento realizadas em 2018:
 Palestra alusiva ao 8 de Março, dia internacional da Mulhere sobre “Direitos das
Mulheres e Aplicação da Legislação”, tendo como objetivo principal reflectir sobre o
incumprimento das leis que fragiliza a situação das mulheres em todo o pais onde se
estabeleceram os grandes empreendimentos económicos ligados à indústria extrativa.
Organizada e apresentada em parceria com a Embaixada da França e comWomanand
Law in Southern Africa (WLSA).
 Palestra sobre “As Justiças Em Moçambique: Problemas e Oportunidades” – foi
proferida pelo Dr. João Pedroso, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de
Coimbra, com a moderação do Dr. João Carlos Trindade, Juiz Conselheiro do
Tribunal Supremo, Jubilado, e antigo Director do CFJJ. O evento que contou com
participação de formandos do “XVIII Curso de Formação Inicial para Ingresso nas
Carreiras das Magistraturas Judicial e do Ministério Público, juízes, advogados, e
outros actores relevantes do sector da administração da justiça trouxe como principal
recomendação a necessidade para uma maior articulação e envolvimento dos
magistrados e outros operadores da justiça na garantia da legalidade e promoção do
acesso à justiça e ao direito pelo cidadão – principalmente o mais carenciado.
 Congresso Internacional de Sociologia – 4 investigadores do CFJJ participaram no
Congresso Internacional de Sociologia, realizado em Portugal, sob o lema “Cidadania
Além do Estado” que reuniu profissionais académicos, especialistas, estudantes e
vários grupos de interesse. O congresso permitiu a partilha e desenvolvimento de
conhecimentos, o enriquecimento do saber académico, o estabelecimento de
contactos profissionais e a criação de redes de pesquisadores internacionais.
 Simpósio sobre a Investigação, Dinâmicas e Dimensões do Risco em Moçambique –
organizado pela Universidade Técnica de Moçambique (UDM), com objectivo avaliar
as dimensões do risco nos diversos quadrantes de investigação. Sendo que o CFJJ
apresentou o tema “Os riscos na selecção e formação dos magistrados em
Moçambique”. Esta foi mais uma acção de partilha de informações e conhecimento,
situação que contribuiu para o fortalecimento do CFJJ nestas matérias.
 Partilha de conhecimento no Seminário Provincial de Diálogo sobre Gestão
Sustentável das Florestas em Moçambique e Comércio Ilegal da Madeira que
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decorreu a 18 de Dezembro de 2018, na cidade de Maxixe, província de Inhambane.
O evento que foi organizado pela União Internacional para a Conservação da
Natureza (IUCN) com o propósito de contribuir no fortalecimento do papel das
Organizações da Sociedade Civil na redução da exploração e comércio ilegal da
madeira e avaliar os progressos do plano de acção conjunto produzido nesse âmbito.
O CFJJ foi convidado a apresentar experiências e conhecimento sobre as necessidades
formativas e processos de desenvolvimento curricular na formação do judiciário na
área do Direito do Ambiente. A mesma foi apresentada no contexto da
implementação das actividades do Projecto UNEP.
IV.

Visibilidade

O CFJJ esta cada vez mais a consolidar a sua imagem de uma instituição de excelência e
incontornável no que diz respeito a formação de magistrados e operadores da justiça. E
como forma de mostrar de reforçar isso, todas as acções por si realizadas são partilhadas com
o público tanto através dos medias, como de outros meios de comunicação tais como Youtube
e página Web. De uma forma resumida a comunicação e imagem do CFJJ melhorou em
2018 através da:
 Recriação e alimentação da página Web do CFJJ;
 Reestruturação da rede de cablagem e Wi-fi do CFJJ;
 Lançamento de vídeos no Youtube das intervenções do CFJJ;
 Publicação dos produtos do CFJJ;
 Reforço da cobertura media dos eventos realizados pelo CFJJ;
 Produção de livros e material de comunicação interna e externa como panfletos,
dísticos, rollups e dropbaks.
Para avaliação dos resultados, mudanças e impactos do desenvolvimento institucional, vejao
Anexo 02: Quadro/Matriz da análise do Plano de Desenvolvimento Institucional do CFJJ.

Resultados, impactos e mudanças
A área de apoio ao funcionamento do CFJJ realizou em 2018 actividades nas áreas da
Planificação, Estatística e Cooperação, Recursos Humanos, Auditoria Interna, Gestão e
Execução de Aquisições, e Administração Financeira, que foram cruciais para a
implementação das actividades programáticas e estratégicas, de acordo com o definido no
plano anual de actividades da instituição. As actividades desenvolvidas neste contexto
facilitaram os processos de apoio dos parceiros à instituição, visitas de intercâmbio e de
cortesia nacionais internacionais, reuniões de planificação conjunta com parceiros, assinatura
de memorandos de entendimento com instituições congéneres, gestão dos recursos humanos
da instituição, auditoria e controlo dos processos administrativos institucionais, gestão e
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execução da aquisição de bens e serviços para a instituição e a administração global dos
recursos financeiros alocados ao Centro. Isso constitui a base para que o CFJJ possa
contribuir de forma eficiente e eficaz para o alcance os objectivos do PES e PQG, sobretudo
no que respeita a boa governação e a descentralização na gestão da coisa pública, a nível
interno, o equilíbrio e a sustentabilidade económica da instituição e o reforço da cooperação
aos
níveis
nacional
e
internacional.
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2.2.

FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

2.2.1. NO PLANO GERAL
OUTCOME 23: O CFJJ consolida a sua intervenção com suporte das novas áreas de
actuação, criando capacidades institucionais e técnicas dos seus colaboradores e demais
actores do sector da justiça para melhor realização da sua missão e cumprimento dos
seus objectivos estratégicos.
No plano geral o CFJJ realizou acções de fortalecimento de capacidades de vários actores da
administração da justiça, incluindo, bem como dos seus colaboradores. Neste contexto,
foram realizadas acções de formação inicial4: uma com Orçamento do Estado e outra através
de apoio financeiro dos parceiros).A primeira compreende o “XVIII Curso de Formação
Inicial para o Ingresso nas Carreiras de Magistrado Judicial e do Ministério Público” e a
segunda corresponde ao “Curso de Formação Inicial de Formadores em Matéria
Psicopedagógica”.
XVIII Curso de Formação Inicial para o Ingresso nas Carreiras de Magistrado Judicial e do
Ministério Público
A formação teve início no dia 02 de Abril de 2018, e terminou no dia 01 de Março de 2019.

Foto de família: Cerimónia de Abertura do XVIII Curso de Formação Inicial para o Ingresso nas Carreiras de
Magistrado Judicial e do Ministério Público.
3

Os Outcomes apresentados decorre do Plano Estratégico do CFJJ (2018-2022). Portanto, a ordem/enumeração
aqui apresentada obedece resulta de como estão organizados esses Outcome no documento referido. Logo não a
leitura dos mesmos não pode ser feita com base na ordem deste documento.
4
Os cursos de formação inicial realizados pelo CFJJ têm como objectivo o desenvolvimento de competências
nos domínios fundamentais que devem integrar o perfil dos quadros, tendo presente as necessidades de, em
primeiro lugar, doptar as instituições de profissionais técnica e humanamente preparados para servir a justiça, o
Direito e os cidadãos e, em segundo lugar, de melhorar substancialmente o funcionamento dos serviços
respectivos, não descurando da riqueza e heterogeneidade da realidade política, económica, social e cultural da
sociedade moçambicana.
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Foram admitidos para este curso, através de
concurso público, 34 candidatos provenientes
de quase todas as províncias do país,
perfazendo cerca de 57% das 60 vagas
inicialmente previstas. Por razões de eficácia
metodológica
os
candidatos
foram
equitativamente distribuídos em duas turmas,
em termos numéricos. Do universo dos
admitidos, 18 são do sexo feminino e 16 do
sexo masculino. No decurso do ano o número
de formandos baixou para para 32, sendo num
caso por razões de óbito do formando e noutro
por razões de saúde (suspensão temporária e
condicionada), registando-se actualmente 18
formandos do sexo feminino e 14 do sexo
masculino que concluíram com sucesso a fase
teórico-prática e prosseguem a segunda e última
fase do curso, designadamente o estágio
profissional, que será concluído em Março de
2019.

Primeiro dia da formação do XVIII Curso para o ingresso
na Carreira da Magistratura Judicial e do Ministério
Público. Na foto: a Dra. Elisa Samuel, Directora do CFJJ e a
Directora-Adjunta, Dra. Farida Mamad, á direita, dirigindose aos formandos.

I Curso de Formação Inicial de Formadores em Matéria Psicopedagógica
Dentre as actividades não orçamentadas o CFJJ realizou o I° Curso de Formação Inicial de
Formadores em Matérias Psicopedagógicas. Esta acção de formação teve lugar de 7a 16 de
Fevereiro de 2018 nas instalações do CFJJ. Através deste curso foram formados 15
formadores, dos quais 7 do sexo masculino e 8 do sexo feminino, para actuarem em
diferentes áreas do saber jurídico com base em conhecimentos e princípios psicopedagógicos,
mormente a planificação de aulas, metodologia de ensino e de avaliação.

Resultados, impactos e mudanças:
As duas acções acima descritas têm impacto significativo na maneira de actuação dos futuros
magistrados judiciais e do Ministério Publico, considerando que:
 Os Formadores adquirem experiências e capacidades técnicas para melhor preparar os
seus formandos;
 Formadores especializados e com conhecimentos psicopedagógicos:
 Formandos mais sensibilizados e consciencializados sobre matérias relacionadas com
direitos humanos, direitos do ambiente, terra e recursos naturais, crimes económicos
e corrupção na medida em o XVIII Curso de Formação Inicial para o Ingresso nas
Carreiras de Magistrado Judicial e do Ministério Público foi desenhado e
implementado tendo em conta essas temáticas.
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2.2.2. NO PLANO ESPECÍFICO
Especificamente o destaque vai para asformações complementares ou contínuas5.No ano de
2018 o CFJJ realizou 21 acções de formação complementar, ou contínua, tendo introduzido
pela primeira vez 4 novos cursos.Apresenta-se a seguir os resultados das acções de formação
complementar realizadas pelo CFJJ tendo em conta a área estratégica específica de actuação:
direito do ambiente, terra e recursos naturais, direitos humanos, criança e HIV/SIDA,
combate a corrupção e crimes económicos.

Direito do Ambiente, Terra e Recursos Naturais
OUTCOME 03: 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 RN e cria capacidades de responsabilização
criminal dos incumpridores perante a justiça.
Para a operacionalização deste resultado esperado foram realizadas 06acções de formação e
capacitação de vários actores relevantes para a promoção e garantia de direitos do cidadão e
das pessoas em geral sobre a terra, ambiente, recursos naturais e desenvolvimento.
Importante sublinhar que estas acções foram realizadas com fundos de dois parceiros
financeiros: Cooperação Suíça e UNEP.
I.

XXXIX Curso de Capacitação de Paralegais em Direitos da Terra, Ambiente,
Recursos Naturais e Desenvolvimento sustentável:

O XXXIX Curso de Capacitação de Paralegais em Direitos da Terra, Ambiente, Recursos
Naturais e Desenvolvimento sustentável decorreu de 23 de Julho a 3 de Agosto, na cidade
Pemba, província de Cabo Delgado. Foram capacitados 39 participantes oriundos das
províncias de Niassa, Nampula e Cabo Delgado, dos quais 17 mulheres e 22 homens,
designadamente paralegais, activistas comunitários e das organizações da sociedade civil locais.

5

A Formação complementar, ou contínua, visa o aperfeiçoamento, a consolidação e a especialização dos
conhecimentos dos formandos em temas novos ou adquiridos, podendo estes, por sua vez, serem subordinados
a um ou mais temas. Este tipo de formação adopta o formato e as metodologias de seminários ou colóquios que
consistem em reuniões de trabalho em que os participantes assumem um papel um papel activo no processo de
ensino e aprendizagem para o aprimoramento das suas capacidades técnicas e práticas, bem como das suas
atitudes e formas de comportamento no exercício das suas funções.
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Foto de Família: Abertura XXXIX Curso de Capacitação de Paralegais em Direitos da Terra, Ambiente, Recursos Naturais e
Desenvolvimento sustentável

O curso foi realizado no quadro da implementação do Projecto Land Use Rights (LUR
III)/Uso Responsável da Terra e dos Recursos Naturais, com o financiamento da Cooperação
Suíça para o desenvolvimento (SDC) com o objectivo de fortalecer as capacidades de diversos
actores locais, designadamente paralegais e activistas sociais, de modo que estes sejam capazes
de actuar junto das comunidades em prol do uso responsável e sustentável da terra, do
ambiente, dos recursos naturais e do desenvolvimento equitativo e sustentável.
II.

Seminário Formativo para Actores Locais da Administração da Justiça e
Governação sobre o Direito da Terra, Recursos Naturais e Desenvolvimento:

O Seminário Formativo para Actores Locais
da Administração da Justiça e Governação
sobre o Direito da Terra, Recursos Naturais e
Desenvolvimento teve lugar de 19 a 23 de
Novembro, na cidade de Nampula, acolhendo
61 participantes, sendo 17 mulheres e 44
homens, oriundos das províncias de
Nampula, Niassa e Cabo Delgado,
designadamente administradores distritais,
magistrados judiciais administrativos de
província, magistrados judiciais distritais,
magistrados distritais do Ministério Público,
delegados distritais do IPAJ, comandantes
distritais da Polícia da República de
Moçambique (PRM), directores dos Serviços
Distritais de Actividades Económicas (SDAE),
Advogados, conservadores e notários e
funcionários da Direcção Provincial da Terra,
Ambiente e Desenvolvimento Rural.

Participantes do seminário de actores locais em Nampula

O seminário abrangeu 61 actores de nível provincial e distrital, dos quais 5 são Juízes dos
Tribunais Administrativos; 3 são Conservadores; 2 são funcionários da Direcção Provincial
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da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural; 9 são Administradores distritais; 9 são Juízes
presidentes distritais; 8 Procuradores-chefes distritais; 9 Delegados distritais do IPAJ; 9
Comandantes distritais da PRM; 7 Directores dos SDAE´s provenientes de 10 distritos
(hotspots escolhidos para 2018), três cidades capitais da região norte do país(vide o quadro 03 e
o anexo dalista de participantes do seminário de actores locais sobre direito do ambiente, terra, recursos
naturais e desenvolvimento).
Quadro 03: distribuição dos participantes por proveniência
PROVÍNCIA
DISTRITO/CIDADE
Palma
CABO-DELGADO
Montepuez
Mocimba da Praia
Balama
Cidade de Pemba (Juízes do TA)
Lago
NIASSA
Maua
Sanga
Cidade de Lichinga (Juízes do TA)
Angoche
NAMPULA
Moma
Ribaué
Cidade de Nampula (Juízes do TA, Conservadores
e funcionários da DPTADR)
TOTAL

Nº DE PARTICIPANTES
6
6
6
1
2
6
4
6
2
5
4
6
7
61

O curso foi realizado no quadro da implementação do Projecto Land Use Rights (LUR
III)/Uso Responsável da Terra e dos Recursos Naturais, com o financiamento da Cooperação
Suíça para o desenvolvimento (SDC) com o objectivo de fortalecer as capacidades de diversos
actores locais. Especificamente o curso visava fortalecer as capacidades dos diferentes actores
locais relevantes que directa ou indirectamente contribuem para a promoção e defesa dos
direitos do cidadão e das comunidades locais no contexto do acesso e uso da terra, bem como
dos benefícios da exploração dos recursos naturais.
Este seminário constitui uma das acções mais claras e visíveis de contribuir para um
desenvolvimento sócio-económico equitativo e responsável, através da promoção e defesa dos
direitos sobre o uso da terra e dos recursos naturais, sobretudo junto das comunidades locais
promovendo uma discussão entre os principais actores do sector público local, ligados à
administração da justiça, governação e desenvolvimento em relação ao papel e a importância
de cada um na implementação e aplicação do quadro legal sobre à terra e os recursos
naturais, contribuindo para a uma adequada resolução de conflitos envolvendo
comunidades, investidores e governo, num contexto de desenvolvimento local.
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III.

Seminário sobre o Empoderamento dos Magistrados para a Promoção da Liderança
na Gestão do Crime Ambiental em Moçambique:

O Seminário sobre o Empoderamento dos
Magistrados para a Promoção da Liderança
na Gestão do Crime Ambiental em
Moçambique foi realizado no dia 13 de
Julho, nas instalações do CFJJ e contou com
a presença de 43 participantes (19 mulheres
e 24 homens) nomeadamente magistrados
judiciais e do Ministério Público a
trabalharem em jurisdições que abrangem
Áreas de Conservação e formandos do 39°
Curso Inicial de Ingresso nas Carreiras das
Magistraturas Judicial e do Ministério
Público, então a decorrer no CFJJ.

Foto de Família: Seminário sobre o Empoderamento dos Magistrados para a
Promoção da Liderança na Gestão do Crime Ambiental em Moçambique

O Seminário tinha como objectivo equipar juízes e procuradores com conhecimentos
teóricos e práticos sobre os métodos de crime contra a fauna bravia e o seu papel no combate
a essa criminalidade, e a definição de um plano judicial para uma melhor intervenção da
criminalidade contra o ambiente. A capacitação foi resultado da colaboração entre o CFJJ e a
Procuradoria-Geral da República e o apoio da InternationalConservationCaucus Foundation
(ICCF).
IV.
I Curso de Formação de Formadores em Matéria de Direito do Ambiente:
O I Curso de Formação de
Formadores em Matéria de
Direito do Ambiente teve lugar
nas instalações do CFJJ, de 26
a 28 de Novembro, com a
participação de 31 formandos,
sendo 10 mulheres e 21
homens.
O
grupo
de
formandos foi constituído por
magistrados Judiciais e do
Ministério
Público
provenientes de todas as
províncias e alguns distritos
cujas jurisdições abrangem
Áreas de Conservação e 1
Foto de Família: I Curso de Formação de Formadores em Matéria de Direito do Ambiente
formador do CFJJ.
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A curso foi realizado pelo CFJJ no contexto da implementação do projecto
“StrengtheningInstitutionalCapacityof Countries in EnvironmentalLawthrough training, Sharing
Expertise and Legal GuidanceMaterials / Fortalecimento da Capacidade Institucional dos Países em
Matéria do Direito do Ambiente, Através da Formação, Troca de Experiências e Materiais de
Orientação Jurídica”, financiado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente /
United NationsEnvironmentalProgram (UNEP). O objectivo do curso era capacitar
magistrados judiciais e do MP e formadores do CFJJ sobre os conteúdos mínimos do direito
do ambiente no contexto da africa, de acordo com as matérias apresentadas no já aprovado
Curriculum para a Formação do Judiciário em África, em Matéria de Direito do Ambiente. A
finalidade da formação é a de se criar uma bolsa de formadores para os cursos oferecidos pelo
CFJJ nestas matérias.
V.

II Regional Symposium on Greening the Judiciaries in Africa:6

O “II Regional SymposiumonGreeningtheJudiciaries in Africa” ou simplesmente o “II Simpósio
Regional de Esverdeamento da Educação Judicial em África”, foi co-organizado pelo Centro
de Formação Jurídica e Judiciária e pelo Tribunal Supremo, com o apoio do Programa das
Nações Unidas para o Ambiente (UNEP), do Instituto da Francofonia para o
Desenvolvimento Sustentável, da Comissão Internacional de Juristas, do Gabinete da
Organização das Nações Unidas para Drogas e Crimes, da Cooperação Suíça para o
Desenvolvimento (SDC), da InternationalUnion for ConservationofNature (IUCN), da
Agência de Cooperação Austríaca e das Comunidades Económicas Regionais.
O Simpósio que decorreu em Maputo
(Centro
de
Conferencias
Joaquim
Chissano) entre as datas de 01 a 03 de
Agosto de 2018, tinha como objectivos:
promover uma integração sustentável da
Lei do Ambiente nos curricula de
formação judiciária em África; rever e
validar o guião e o manual de formação de
formadores para educação judicial em
matéria de Direito do Ambiente;Criar uma
plataforma para os países da anglofonia,
lusofonia e francofonia identificarem
questões ambientais emergentes, trocar
boas práticas e estabelecer relações
sinérgicas;avaliar os progressos realizados e
os desafios enfrentados pelos países na
6

Esta, na verdade não foi uma actividade inteiramente de formação, mas sim de educação ambiental para o
judicial. Mais ainda, considera-se uma acção fundamental para a dimensão de formação do CFJJ na medida em
todo o processo de sua concepção e implementação tem como finalidade criar instrumentos e mecanismos de
promoção da educação judiciaria em matérias de direito do ambiente.
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promoção da educação judicial;rever e
validar as normas e regras do projecto Rede
Judiciária Africana sobre Educação em
Direito Ambiental e aprovar a referida
rede; e, por fim, lançar a Rede Judiciária
Africana sobre Educação Ambiental,
discutir e finalizar as questões de
governação.
O “II Regional SymposiumonGreeningtheJudiciaries in Africa” contou com a participação de 142
(Vide o Anexo a Lista de Participantes do II Simpósio Internacional) personalidades de vários países
que incluem Presidentes dos Tribunais Supremos de África, Presidentes dos Tribunais
Regionais de África, Procuradores-Gerais da República, Governantes, representantes da
Assembleia da República de Moçambique, do Conselho Constitucional de Moçambique,
parceiros de cooperação, Directores dos Institutos e Centros de Formação Jurídica e
Judiciária de África (da língua inglesa, francófona e lusófona), representantes das Escolas e
Institutos de formação judiciária do Brasil, França e Sri Lanka, Juízes e Procuradores
Seniores, formadores, investigadores e funcionários do Centro de Formação Jurídica e
Judiciária.
Os principais outcomes do “II Regional SymposiumonGreeningtheJudiciaries in Africa” são:
(i) Criada, discutida e lançada em Maputo a Rede Judiciária Africana de Educação
Ambiental com objectivos comuns sobre educação judicial em direito ambiental;
(ii) Adoptado o Currículo Regional de Formação de Magistrados em África e dos
Manuais de Formação em Direito do Ambiente.
(iii) Discutido e adoptado Plano de Acção abrangente para integrar a lei ambiental nos
curricula judiciais em ambos os Institutos e Centros de formação judiciária nos países
anglófonos, lusófonos e francófonos de África numa base sustentável;
(iv) Criado um Comité de Monitora e Avaliação para assegurar a implementação da
agenda acordada e estabelecida.
Em suma:
A implementação dos instrumentos aprovados neste simpósio, bem como o
funcionamento dos órgãos criados irão contribuir para a mudança do
comportamento do judicial em Moçambique, primeiro; porque é fortalecida a
actuação do CFJJ na formação de magistrados e outros operadores da justiça em
matérias de direito do ambiente; segundo porque a actuação das escolas africanas
sobre estas matérias será mais articulada e harmonizada; terceiro, porque a
abordagem dos magistrados a serem formados e capacitados pelo CFJJ ou por outras
escolas internacionais será diferente, mais consciencializada com os impactos da
violação das normas ambientais. Mas acima de tudo, será reforçada a ideia de criação
de magistrados conservacionistas e ambientalistas.
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VI.

Iº Workshop sobre Litigação Estratégica como mecanismo de defesa dos direitos do
ambiente, terra e dos recursos naturais em Moçambique:

O Workshop de Litigação Estratégica como Mecanismo de Defesa dos Direitos do Ambiente,
Terra e Recursos Naturais em Moçambique, cujo objectivo era de contribuir para o
fortalecimento de capacidades institucionais e individuais dos órgãos da administração da
justiça e outros actores relevantes da justiça para melhor defesa dos direitos das comunidades
locais sobre a terra e aos recursos naturais é uma acção que se enquadra na implementação
do “Projecto LUR III: Uso Responsável da Terra e dos Recursos Naturais” financiado pela
Cooperação Suíça (SDC).
Participaram nesta acção 9
profissionais (6 mulheres e 3
homens)
representantes
de
instituições directamente ligadas
aos processos judiciais ao nível
local (distrito e Província), em
particular Juízes dos Tribunais
Judiciais
Administrativos
de
província de Gaza; Juízes dos
tribunais
judiciais
distritais
(Massingir
e
Chibuto);
Procuradores distritais (Massingir
e Chibuto); delegados distritais do
IPAJ (Massingir e Chibuto) e
advogados (Sofala e Nampula).

Primeiro dia do Workshop sobre litigação estratégica, com
facilitação da Dra. Elisa Samuel, Juiza e Directora do CFJJ

Passos Seguintes:
Para consolidar a intervenção do poder judicial na responsabilização judicial através de
litigação estratégica na área de terra, ambiente e recursos naturais, foram resumidos dentre
outros os seguintes passos importantes:
(i) Incluir matérias sobre litigação estratégica nos cursos de formação inicial ministrados
pelo CFJJ – posição que já foi tomada na medida em que estas matérias fazem parte do
Programa ou Plano do Curso de formação de 45 procuradores de 1ª para actuarem
nos Tribunais Administrativos de Província que arrancar em Fevereiro de 2019 – 45
formandos, dos quais 5 são provenientes de Angola;
(ii) Incorporação ao nível da formação inicial e contínua conteúdos sobre o uso das
decisões dos mecanismos internacionais de promoção e proteção dos direitos
humanos;
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(iii) Criação de um “Task Force” ou equipa de trabalhos para liderar os processos de
partilha de informações sobre questões ligadas à protecção aos direitos humanos
através da litigação estratégica na área do ambiente, terra e recursos naturais;
(iv) Necessidade de se criar um repositório de informação sobre processos judiciais de
litigação estratégica em direitos humanos, direitos reais e direito do ambiente, terra e
recursos naturais –informações que devem ser partilhadas com todos magistrados;
(v) Comprometimento dos participantes para encaminhar informações relativas as
decisões tomadas nos locais onde exercem funções sempre que não haja obstáculos
legais vedando a partilha da informação;
(vi) Necessidade de aumentar o número de operadores de justiça e demais actores de
defesa dos direitos humanos a fazerem parte do Task force, incluindo a Associação
Moçambicana dos Juízes e Associação Moçambicana dos Magistrados do MP.
Educação Ambiental:
Ainda nesta componente do direito do
ambiente, terra e recursos naturais, o CFJJ
organizou e realizou a 05 de Junhouma
acção de educação ambiental e recolha de
resíduos
sólidosno Mercado Santos, Município da M
atola.A
actividadeenvolveu funcionários,formandos
do XVIII Curso Iniciam para o Ingresso nas
Carreiras das Magistraturas Judicial e do
Ministério Público e o público em geral,
com vista a chamar atenção ao não uso do
saco plástico preto por parte dos vendedores
e seu impacto no Meio- Ambiente. A
actividade enquadrou-se na parceria
estabelecida entre o CFJJ e o Programa
das Nações Unidas para o Meio Imagem de um dos Momentos da Actividade de Recolha de Resíduos
Ambiente (UNEP).

Resultados, impactos e mudanças:
Destas acções podem-se resumir os seguintes resultados, impactos e mudanças:
(i) 183 actores, incluindo operadores de justiça (juízes comuns e do TA, procuradores,
técnicos do IPAJ, advogados, comandantes da polícia) e actores de governação local
mais fortalecidos sobre matérias de direito do ambiente, terra e recursos naturais;
(ii) Paralegalmais actuante na assessoria e defesa dos direitos das comunidades locais –
reportam constantemente situações de violação de direitos;
(iii) Paralegais contribuindo na facilitação do processo de criação e operacionalização de
FC´s – enquadrados 6 membros (três facilitadores e 3 agentes comunitários).
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(iv) Discussão da ideia de transformação de alguns paralegais em fiscais comunitários
ajuramentados de gestão de recursos naturais.
(v) Estabelecidas ligações com associações provinciais de Paralegais (Niassa, Nampula e
Cabo-delgado) para apoiar algumas actividades de promoção e defesa dos direitos das
comunidades;
(vi) Retomado o processo de reconhecimento legal da figura do paralegal – ideia de
criação de uma rede nacional de paralegais.
(vii) Criada uma equipa de formadores de Juízes (incluindo juízes dos tribunais
administrativos) e Procuradores especialistas em matéria de direito do ambiente;
(viii)Alinhada a actuação do poder judicial e de governação local na aplicação do
ordenamento jurídico sobre terra e recursos naturais, incluindo a definição clara do
papel de cada actor, bem como a definição de compromisso de articulação conjunta
em volta da promoção e defesa dos direitos das comunidades locais;
(ix) Estabelecidas através as sinergias entre os Juízes, Procuradores, Técnicos do IPAJ e
Estabelecida a Rede Judiciária Africana de Educação Ambiental com objectivos
comuns sobre educação judicial em direito ambiental em África;
(x) Adoptado o Currículo Regional de Formação de Magistrados em África e iniciado o
processo de sua elaboração;
(xi) Iniciado o processo de elaboração dos Manuais de Formação em Direito do Ambiente
harmonizados com os restantes manuais dos países pertencentes à Rede Judiciária
Africana de Educação Ambiental;
(xii) Consolidada a criação de magistrados conservacionistas e ambientalista, rumo a
especialização das magistraturas em direito do ambiente, terra e recursos naturais;
(xiii) Advogados para responsabilização judicial efectiva de violadores dos direitos sobre
terra, ambiente e recursos naturais;
(xiv) Criado o primeiro Task Force multissectorial de Juízes, Procuradores, Técnicos do
IPAJ e Advogados de Litigação Estratégica em matérias de direitos do ambiente, terra
eRN;
(xv) Incluídas matérias de litigação estratégica no Curso de ingresso de procuradores de 1ª
a actuarem nos tribunais administrativos de nível provincial – a iniciar no dia 22 de
Fevereiro de 2019.

DireitosHumanos: HIV e SIDA, Género e Criança
OUTCOME 06: O CFJJ, através de acções de formação, investigação e documentação
influencia os processos de proteção e defesa dos direitos humanos da criança de modo a
contribuir no seu desenvolvimento.
Para operacionalizar este resultado, o CFJJ realizou as seguintes acções:
VII.

I Curso de Formação de Juízes dos Tribunais Comunitários e Autoridades
Comunitárias em Matéria de Estado e Direitos Humanos:
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O I Curso de Formação de Juízes dos Tribunais Comunitários e Autoridades Comunitárias
em Matéria de Estado e Direitos Humanos decorreu de 20 a 31 de Agosto, nas instalações do
CFJJ, tendo participado 30 juízes dos tribunais comunitários e autoridades locais, dos quais
17 do homens e 13 mulheres. A formação foi coberta pelo Orçamento do Estado como
corolário de uma série de estudos desenvolvidos pelo CFJJ, mormente a pesquisa iniciada em
2017 pelo Departamento de Estudos e Investigação, sobre o funcionamento dos tribunais
comunitários e dos juízes dos tribunais comunitários e autoridades comunitárias.

Foto de família: Encerramento do curso dos Juízes dos tribunais comunitários da cidade de Maputo.

A formação teve como objectivo dotar os juízes dos tribunais comunitários e autoridades
comunitárias da cidade de Maputo de conhecimentos sobre o Estado e os Direitos Humanos,
conferindo-lhes subsídios teórico-práticos necessários para a compreensão dos limites das suas
competências legais e fortalecê-los em matéria de resolução informal dos conflitos para uma
justiça comunitária, de qualidade e eficaz.
VIII.

I Curso de Capacitação em Matéria de Metodologias de Investigação Criminal e
meios de Obtenção de Prova no âmbito de Crimes Praticados contra a Criança:

O I° Curso de Capacitação em Matéria de Metodologias de Investigação Criminal e meios de
Obtenção de Prova no âmbito de Crimes Praticados contra a Criança decorreu nas
instalações do CFJJ, de 10 a 21 de Dezembro. A formação foi resultado de uma parceria com
a UNICEF, e abarcou 20 profissionais que actuam na área da justiça de menores,
nomeadamente 4 médicos legistas, 4 magistrados judiciais, 4 magistrados do Ministério
Público, 4 agentes do SERNIC e 4 defensores públicos do Instituto do Patrocínio e
Assistência Jurídica (IPAJ), oriundos das regiões centro e norte do país. Tratou-se de uma
acção de formação inovadorana medida em que, pela primeira vez, o CFJJ inclui nas suas
acções profissionais da saúde, parte importante de apoio à justiça em matérias de investigação
criminal.
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A par disso, a formação inaugurou uma nova etapa no que tange à forma de elaboração de
um currículo, baseado em competências, introduzindo novas metodologias de ensino ou
resgatando boas práticas pedagógicas, além da extensão e diversificação de novas áreas
temáticas que resultou na inclusão de formadores de novas áreas de especialidade,
especialmente no campo da psicologia forense.
A formação teve como objectivo capacitar os participantes em matérias de metodologias de
investigação Criminal e meios de obtenção de prova no âmbito dos crimes praticados contra
a criança, com ênfase no tratamento das crianças vítimas e testemunhas de crimes.

Foto de Família: I° Curso de Capacitação em Matéria de Metodologias de Investigação Criminal e meios de Obtenção de Prova no âmbito
de Crimes Praticados contra a Criança

Com esta acção de formação espera-se melhorar a capacidade de resposta dos principais
profissionais envolvidos no tratamento das questões sobre menores, especificamente na
investigação, acusação e julgamento dos crimes praticados contra crianças, ao mesmo tempo
que espera-se contribuir para o esclarecimento de procedimentos de investigação na recolha
da prova nos casos de criminalidade relacionada com a exploração sexual, abuso sexual e
tráfico de menores.
IX.

IXe X Cursos de Capacitação de Assistentes Jurídicos do IPAJ em Matérias
Relativas aos Direitos da Criança

O IX Curso de Capacitação de Assistentes Jurídicos do IPAJ em Matérias Relativas aos
Direitos da Criança teve lugar na província de Gaza, de 09 a 12 de Abril, tendo sido
capacitados 29 técnicos jurídicos do IPAJ desta província, dos quais 14 mulheres e 15
homens. O curso teve como objectivo dotar os técnicos do IPAJ de conhecimentos técnicojurídicos em matérias relativas aos direitos da criança, no sentido de darem respostas
adequadas relativamente à violação desses direitos e à violência contra a criança, sem perder
de vista as responsabilidades da Polícia e da Curadoria de Menores.
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Por sua vez, oX Curso de Capacitação de Assistentes Jurídicos do IPAJ em Matérias Relativas
aos Direitos da Criança teve lugar na província de Nampula, de 23 a 26 de Abril, tendo sido
capacitados 31 técnicos jurídicos do IPAJ desta província, dos quais 13 mulheres e 18
homens.

Resultados, impactos e mudanças:
Os principais resultados, impactos e mudanças decorrentes da implementação destas acções
se resumem no seguinte:
(i) Sector da justiça formal e informal e de medicina legal mais fortalecido com a
capacitação de 79 profissionais (juízes, procuradores, médicos, assistentes jurídicos do
IPAJ, agentes do SERNIC juízes dos tribunais comunitários) em matérias de direitos
humanos, especialmente direitos de menores;
(ii) Sistema da justiça fortalecidos em metodologias de investigação criminal e meios de
obtenção de prova no âmbito de crimes praticados contra a criança;
(iii) Sensibilização e mudanças de abordagem na recolha de provas relacionadas com
crimes praticados contra crianças;
(iv) Níveis de violência doméstica e abuso de menores reduzem ao nível local;
(v) Instituições locais (comunitárias) da justiça tomam decisões conscientes e
responsáveis de garantia dos direitos das mulheres e crianças.

Combate a corrupção e crimes económicos
OUTCOME 07: O CFJJ envolvido no apoio efectivo de vários actores que intervêm na
luta contra a corrupção e crimes económicos, fortalecendo as suas capacidades e
competências.
X.

II Curso de Capacitação de Inspectores e Agentes do SERNICAfectos no Gabinete
do Combate à Corrupção, em Matérias de Actos Processuais:

O CFJJ, em parceria com o Gabinete Central de Combate à Corrupção, realizou nas suas
instalações, de 7 a 11 de Maio, o II Curso de Capacitação de Inspectores e Agentes do
Serviço Nacional e Investigação Criminal (SERNIC) afectos no Gabinete do Combate à
Corrupção, com objectivo de dotar os participantes de conhecimentos técnico-jurídicos em
matérias de actos processuais, visando uma actuação mais eficaz na investigação criminal e
instrução do processo penal. Foram capacitados nestas matérias 20 Inspectores e Agentes do
SERNIC, sendo 2 mulheres e 18 homens. O curso teve o financiamento da União Europeia.
XI.

II Curso de Capacitação de Magistrados do Ministério Público e Agentes do
SERNIC em Matéria Relativa aos Crimes Económico-financeiros:
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O II° Curso de Capacitação de Magistrados do Ministério Público e Agentes do Serviço
Nacional e Investigação Criminal (SERNIC) em Matéria Relativa aos Crimes Económicofinanceiros foi realizado pelo CFJJ em colaboração com o Conselho Superior da Magistratura
do Ministério Público por via do orçamento de Estado.O curso decorreu de 11 a 15 de Junho
nas instalações da Procuradoria-Geral com o objectivo de dotar os participantes de
conhecimentos técnico-jurídicos em matérias de investigação de crimes económicofinanceiros, mormente as fases de tramitação e procedimentos processuais especificamente
relativos aos crimes de branqueamento de capital e precedentes. Foram capacitados 25
participantes oriundos de todas as províncias do país (incluindo a cidade de Maputo).
XII.

III Curso de Capacitação nas Áreas de Corrupção, Branqueamento de Capitais e
Tráfico de Estupefacientes, com Conhecimento dos Instrumentos Legais,
Administrativos e Processuais

O IIICurso de Capacitação nas Áreas de Corrupção, Branqueamento de Capitais e Tráfico
de Estupefacientes, com Conhecimento dos Instrumentos Legais, Administrativos e
Processuaisdecorreu na província de Inhambane, de 9 a 20 de Julho, abrangendo
participantes oriundos das províncias de Maputo, Gaza e Inhambane. O curso tinha como
objectivo capacitar magistrados e Agentes do Serviço Nacional e Investigação Criminal
(SERNIC) em matérias de corrupção, branqueamento de capitais e tráfico de estupefacientes,
com conhecimento dos instrumentos legais, administrativos e processuais.
Foram capacitados e certificados 17 participantes dos quais 4 magistrados Judiciais, 5
magistrados do Ministério Público, 6 agentes do SERNIC e 2 funcionários do Gabinete de
Informação Financeira de Província, sendo 5 mulheres e 12 homens.O curso foi financiado
pela União Europeia (EU) através do Projecto de Apoio à Consolidação do Estado de Direito
(PACED), ao abrigo de um acordo de cooperação. Nos termos do respectivo memorando de
entendimento, os formadores que intervieram nesta acção vieram de Portugal, sendo uns do
Centro de Estudos Judiciais (CEJ) e outros da Escola da Polícia Judiciária (EPJ).
XIII.

IV Curso de Capacitação nas Áreas de Corrupção, Branqueamento de Capitais e
Tráfico de Estupefacientes, com Conhecimento dos Instrumentos Legais,
Administrativos e Processuais

O IVCurso de Capacitação nas Áreas de Corrupção, Branqueamento de Capitais e Tráfico
de Estupefacientes, com Conhecimento dos Instrumentos Legais, Administrativos e
Processuaisdecorreu na província de Tete, de 16 a 27 de Julho, abrangendo participantes
oriundos das províncias de Tete, Sofala, Manica e Zambézia.
O curso tinha como objectivo capacitar magistrados e Agentes do Serviço Nacional e
Investigação Criminal (SERNIC) em matérias de corrupção, branqueamento de capitais e
tráfico de estupefacientes, com conhecimento dos instrumentos legais, administrativos e
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processuais. Foram capacitados e certificados 16 participantes dos quais 7 magistrados
Judiciais, 7 magistrados do Ministério Público e 4 agentes do SERNIC, sendo 5 mulheres e
11 homens.
Mais um curso realizado com apoio da União Europeia (EU) através do Projecto de Apoio à
Consolidação do Estado de Direito (PACED), ao abrigo de um acordo de cooperação. Tal
como o que aconteceu em Maputo, os formadores vieram de Portugal, sendo uns do Centro
de Estudos Judiciais (CEJ) e outros da Escola da Polícia Judiciária (EPJ).
XIV.

V Curso de Capacitação nas Áreas de Corrupção, Branqueamento de Capitais e
Tráfico de Estupefacientes, com Conhecimento dos Instrumentos Legais,
Administrativos e Processuais:

O VCurso de Capacitação nas Áreas de Corrupção, Branqueamento de Capitais e Tráfico de
Estupefacientes, com Conhecimento dos Instrumentos Legais, Administrativos e
Processuaisdecorreu na cidade de Pemba, província de Cabo Delgado, de 23 de Julho a 3 de
Agosto, abrangendo participantes oriundos das províncias de Niassa, Nampula e Cabo
Delgado.
O curso tinha como objectivo capacitar magistrados e Agentes do Serviço Nacional e
Investigação CriminalSERNIC em matérias de corrupção, branqueamento de capitais e
tráfico de estupefacientes, com conhecimento dos instrumentos legais, administrativos e
processuais. Foram capacitados e certificados 18 participantes, dos quais 6 magistrados do
Ministério Público, 5 da magistrados Judiciais e 6 agentes do SERNIC, sendo 7 mulheres e
11 homens. O curso foi financiado pela União Europeia (EU) através do Projecto de Apoio à
Consolidação do Estado de Direito (PACED), ao abrigo de um acordo de cooperação.

Resultados, impactos e mudanças:
A realização destas acções contribuíram com resultados com seguintes impactos ou
mudanças:
(i) 96 profissionais da justiça (incluindo procuradores, juízes e polícia) mais fortalecidos
para intervir com eficácia no combate a corrupção e crimes económicos;
(ii) Procuradores e Agentes do SERNICmais preparados para responsabilizar
criminalmente acções de violação de direitos Económico-financeiros;
(iii) Agentes de investigação criminal e magistrados judiciais e do MP dotados de
conhecimentos legais e processuais de combate a corrupção, branqueamento de
capitais e tráfico de estupefacientes;
(iv) Sector da polícia mais fortalecido com conhecimentos técnico-jurídicos em matérias
de actos processuais, o que tem permitido maior eficácia na investigação criminal e
instrução do processo penal.
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Outras capacitações complementares e relevantes para melhoria das
capacidades dos operadores da justiça na promoção e garantia do direito
Além de formações e capacitações inseridas nas principais áreas de intervenção estratégica, o
CFJJ realizou ao longo de 2018, tantas outras acções relevantes para a promoção da justiça e
acesso ao direito. Conforme destacado a seguir são no total 08 acções de capacitação
realizadas, a saber:
I.

IV Curso de Capacitação de Oficiais e Assistentes de Oficiais de Justiça dos
Tribunais Fiscais em matéria Jurídico-Processual

O IV° Curso de Capacitação de Oficiais e Assistentes de Oficiais de Justiça dos Tribunais
Fiscais em matéria Jurídico-Processual teve lugar em Maputo, nas instalações do CFJJ, de 09 a
20 de Abril, com objectivo de dotar os participantes de conhecimentos relacionados com
matérias jurídico-processuais. Foram capacitados nestas matérias 39 Oficiais e Assistentes de
Oficiais de Justiça dos Tribunais Fiscais provenientes das províncias de Maputo, Sofala e
Tete, sendo 19 mulheres e 20 homens.
II.

III Curso de Capacitação de Oficiais de Justiça do Tribunal Aduaneiro da Cidade
de Maputo em Matéria Jurídico-Processual Aduaneira

O III Curso de Capacitação de Oficiais de Justiça do Tribunal Aduaneiro da Cidade de
Maputo em Matéria Jurídico-Processual Aduaneira foi realizado em parceria com o Tribunal
Administrativo. O curso teve lugar nas instalações do CFJJ de 05 a 16 de Novembro, tendo
participado 9 formandos, dos quais 5 mulheres e 4 homens. A formação visava dotar os
participantes de conhecimentos teórico-práticos necessários para uma melhor actuação nos
processos, tais como transcrição de depoimentos, termos, direcção de cartórios, gestão
processual, actos processuais, tramitação, composição de autos, ética e deontologia
profissional.
III.

I Curso de Mediação de Conflitos com Ênfase no Âmbito Judicial da Mediação e
Conciliação Familiar:

O I Curso de Mediação de Conflitos com Ênfase no Âmbito Judicial da Mediação e
Conciliação Familiar foi realizado de 10 a 14 de Dezembro, no CFJJ, com o financiamento
da United NationsInternationalChildren'sEmergencyFund (UNICEF). Participaram nesta
formação um total de 38 formandos provenientes das províncias da Zambézia, Sofala, Tete,
Inhambane, Manica, Gaza e Maputo. Esta acção de formação enquadra-se no plano agregado
de actividades do Tribunal Supremo e tem como objectivo esclarecer sobre os procedimentos
a seguir pelos Magistrados, Oficiais e Assistentes de Oficiais de Justiça, Técnicos e Assistentes Sociais
afectos nos Tribunais de Menores de todo o país na mediação dos conflitos familiares que
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envolvam menores e habilitá-los a abordar o conflito em questões de divórcio, regulação de
responsabilidades parentais, partilhas e providências cíveis à favor das crianças.
IV.

V Curso de capacitação de oficiais de justiça dos tribunais fiscais e administrativos
da província da Zambézia em matéria jurídico-processual

Com a finalidade de dotar os participantes de conhecimentos teórico-práticos necessários
para uma melhor actuação em processos, mormente a transcrição de depoimentos, termos,
direcção de cartórios, gestão processual, actos processuais, tramitação, composição de autos,
ética e deontologia profissional o CFJJ realizou o V Curso de capacitação de oficiais de justiça
dos tribunais fiscais e administrativos da província da Zambézia em matéria jurídicoprocessual. A formação teve lugar de 2 a 13 de Julho de 2018, com o financiamento directo
da instituição beneficiária por via do respectivo orçamento. Com efeito, foram certificados 13
oficiais de justiça e assistentes de oficiais de justiça dos tribunais fiscais e administrativos
provenientes da província da Zambézia dos quais 7 mulheres e 6 homens.
V.

I e II Curso de Formação de Magistrados do Ministério Público e Oficiais de Justiça
em Matéria de Instrução de Processo Disciplinar

O I Curso de Formação de Magistrados do Ministério Público e Oficiais de Justiça em
Matéria de Instrução de Processo Disciplinar foi realizado em colaboração com o Conselho
Superior da Magistratura do Ministério Público (CSMMP), que o financiou por via do
orçamento de Estado. O curso decorreu nos dias 29 e 30 de Outubro, na cidade de
Nampula, tendo sido formados 9 participantes, dos quais 6 magistrados e 3 oficiais de justiça,
sendo 6 homens e 3 mulheres. O objectivo do curso era o de dotar os participantes de
conhecimentos técnico-jurídicos e ético-deontológicos sobre a instrução de processo
disciplinar para darem respostas adequadas, particularmente, no que tange ao cumprimento
de prazos da instrução do processo ao abrigo do n°1, do artigo 204 da Lei n°10/2017, de 1
de Agosto.
O II Curso de Formação de Magistrados do Ministério Público e Oficiais de Justiça em
Matéria de Instrução de Processo Disciplinar foi realizado em colaboração com o Conselho
Superior da Magistratura do Ministério Público (CSMMP), que o financiou por via do
orçamento de Estado. O curso decorreu nos dias 1 e 2 de Novembro, na província de Sofala,
na cidade da Beira, tendo sido formados 8 participantes, dos quais 5 magistrados e 3 oficiais
de justiça, sendo 3 mulheres e 5 homens. O objectivo do curso era o de dotar os participantes
de conhecimentos técnico-jurídicos e ético-deontológicos sobre a instrução de processo
disciplinar para darem respostas adequadas, particularmente, no que tange ao cumprimento
de prazos da instrução do processo ao abrigo do n°1, do artigo 204 da Lei n°10/2017, de 1
de Agosto.
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VI.

IV Curso de Capacitação de Oficiais e de Assistentes de Oficiais de Justiça do
Tribunal Administrativo:

O IV Curso de Capacitação de Oficiais e de Assistentes de Oficiais de Justiça do Tribunal
Administrativo foi realizado em parceria com o Tribunal Administrativo. O curso foi
realizado nas instalações do CFJJ de 19 a 30 de Novembro, tendo participado 23 formandos.
A formação visava dotar os participantes de conhecimentos teórico-práticos necessários para
uma melhor actuação nos processos, tais como transcrição de depoimentos, termos, direcção
de cartórios, gestão processual, actos processuais, tramitação, composição de autos, ética e
deontologia profissional.

Resultados, impactos e mudanças:
Os principais resultados, impactos e mudanças decorrentes da implementação destas acções
se resumem no seguinte:
(i) 139 profissionais de justiça têm contribuído para aumentar os níveis de celeridade
processual:
(ii) Aumentado o número de profissionais com capacidade de mediação de conflitos.
(iii) Melhoradas as capacidades de actores relevantes do sector da justiça em matérias de
gestão processual e procedimentos administrativos (incluindo processos disciplinares),
caminhando principalmente para a celeridade processual na tramitação de
expedientes.
De uma forma geral mais de 528 profissionais do sector da justiça, dos quais 158 (cerca de
30%) são homens e 266 são mulheres (cerca de 70%).Ainda se destaca neste contexto a
participação de 142 pessoas no II SimpósioRegional Sobre o Esverdeamento da Educação
Judicial em África. Estes dados são evidência calara da preocupação do CFJJ em promover o
empoderamento das mulheres , embora ainda não tenha uma política interna de género. Para
melhor compreensão da informação apresentada, veja o Anexo: Lista de cursos de formação
complementar realizadas em 2018.

CENTRO DE FORMAÇÃO JURÍDICA E JUDICIÁRIA, FEVEREIRO DE 2019

40

___________________Relatório Anual de Actividades 2018
2.3.

ESTUDOS E INVESTIGAÇÃO

O CFJJ tem como objectivo estatutariamente definido realizar estudos e investigação na área
do direito e da justiça. Os estudos e a investigação contribuem para uma melhor
compreensão dos fenómenos jurídicos e das transformações sociais em curso no campo do
direito e da justiça aos níveis nacional e internacional e para a construção e implementação
de abordagens formativas devidamente informadas para os profissionais dos sectores da
administração da justiça e para a edução cívica dos cidadãos.
2.3.1. No Plano Geral
No plano geral se destacamduas acções de pesquisa que foram realizadas com fundos do
Orçamento do Estado, designadamente os projectos(i) “A opinião dos Utentes dos
Tribunais Comuns sobre a Justiça”; (ii) “Reforma Curricular aos Cursos de Conservadores
e Notários”. Mais. E o inquérito de caracter geral denominado (iii) “Opinião do Cidadão
sobre a Actuação da PGR e Seus Órgãos Subordinados” que foi realizado com fundos da
Procuradoria-Geral da República.
OUTCOME 02: O CFJJ, através de acções de formação, investigação e documentação
influencia os processos de proteção e defesa dos direitos da criança de modo a
contribuir no seu desenvolvimento.
I.

A Opinião dos Utentes dos Tribunais Comuns sobre a Justiça:

O projecto de pesquisasobre “A Opinião dos Utentes dos Tribunais Comuns sobre a
Justiça”tinha como objectivocaptar a opinião dos utentes sobre o funcionamento dos
tribunais comuns no que diz respeito aos indicadores relativos à qualidade da defesa do
cidadão, celeridade e custos dos processos, confiança no sistema judicial, acesso à
informação, estado das instalações e equipamentos dos tribunais, atendimento e
competências técnicas. O estudo foi um inquérito que incorporava também questões
qualitativas relevantes sobre as percepções dos utentes quanto o funcionamento dos tribunais
comuns e da justiça em Moçambique.
A cobertura do estudo foi de 838 utentes dos tribunais comuns na província de Maputo e
nas cidades de Maputo, Nampula, Beira, Tete e Pemba. Foram igualmente inquiridos
membros dos IPAJ e advogados. A amostra de pesquisa foi desenhada para se obter
resultados representativos e estimativas confiáveis sobre o funcionamentodos tribunais
comuns em Moçambique. Os procedimentos metodológicos levaram em consideração
técnicas estaticistas de selecção da amostra em cascata, aleatoriedade, intencionalidade e
probabilística. Procurou-se assegurar qualidade noprocessamento de dados e transcrição de
entrevistas, interpretação e análise dos dados.
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Os resultados indicam que se registam níveis de satisfação muito baixos, localizando-se em
torno dos 25% de uma escala de 4 pontos,sobre “aspectos gerais do funcionamento dos
tribunais”, celeridade processual, custos, acesso e confiança no sistema judicial.
II.
Reforma Curricular dos Cursos de Conservadores e Notários:
O projecto de pesquisa sobre “Reforma Curricular dos Cursos de Conservadores e Notários”
tinha como objectivo fazer um diagnóstico do contexto da formação inicial para
Conservadores e Notários e fornecer subsídios para a sua revisão curricular. Procurou-se
diagnosticar sobre o impacto da formação no exercício profissional, a duração do curso, os
conteúdos programáticos, o perfil dos formandos, o perfil dos formadores e os métodos
pedagógicos, incluindo o sistema de avaliação.O trabalho de campo foi realizado na província
de Maputo, nas cidades de Maputo e Beira e nos distritos de Xai-Xai, Chókwe, Mandlakazi e
Chibuto.Forma realizadas 48 entrevistas a ex-formandos, formadores, juízes, procuradores,
advogados e Directores das Conservatórias e Notários.
Os resultados do estudo indicam que as formações têm permitido aos formandos
ultrapassarem notáveis dificuldades no exercício das suas actividades profissionais.
Considerou-se haver necessidade de formação com vista melhorar as capacidades de
interpretação e aplicação da legislação, sobretudo nos domínios do Registo Predial, Registo
Civil, incluindo a justificação administrativa, Registo Criminal, Sistemas de Registo
Electrónico, Direito Comercial e ética e Deontologia Profissional. Os métodos pedagógicos
aplicados nos cursos foram considerados procedentes por serem participativos e interactivos.
Enquanto isso, o tempo das formações foi considerado como sendo limitado, havendo
necessidade de extensão. A avaliação foi considerada como sendo adequada e a fase de
estágio como sendo funcional e prática, apropriada para capacitar os formandos para o
exercício das suas funções. Os resultados do estudo constituíram a base para a realização de
um Workshop sobre a Reforma Curricular dos cursos de formação inicial para
Conservadores e Notários, com a participação de formadores e representantes destes serviços.
III.
“Opinião do Cidadão sobre a Actuação da PGR e Seus Órgãos Subordinados”.
O projecto de pesquisa sobre a “Opinião do Cidadão sobre a Actuação da PGR e Seus
Órgãos Subordinados” resultou do estabelecimento de um memorando de entendimento
entre o CFJJ e a Procuradoria-Geral da república (PGR), para a elaboração de um inquérito
sobre a matéria. O estudo tinha como objectivo avaliar a percepção do cidadão sobre a
actuação do MP e dos seus Órgãos Subordinados. Pretendia-se especificamente captar e
caracterizar a percepção do cidadão sobre o papel e actuação do Ministério Público (MP),
caracterizar a percepção sobre a performance do MP e seus constrangimentos, caracterizar a
dimensão pública do MP segundo as percepções dos cidadãos, propor melhorias de actuação
do MP na sua relação com os órgãos de comunicação social, produzir recomendações para
servirem de base para a elaboração de uma estratégia institucional de comunicação e propor
recomendações para a melhoria da imagem pública da PGR e aumento da confiança dos
cidadãos.
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Para a realização do inquérito foram elaborados questionários e guiões de entrevista semiestruturadas, foram formados inquiridores, foi realizada pré-testagem e validação dos
instrumentos e, finalmente, foi realizada a recolha de dados no terreno e sua análise em
relatório. Os principais indicadores avaliados dizem respeito ao conhecimento geral do MP,
imagem do MP, competências da actuação judicial e extra-judicial do MP, identidade dos
cidadãos investigados e acusados pelo MP, percepção sobre a actuação da PGR e dos órgãos
subordinados e conhecimento das estratégias do combate contra a corrupção.
Em termos gerais os resultados do inquérito indicam que mais de 60% dos inquiridos nunca
tinham ouvido falar do MP, embora tenham mostrado conhecer a PGR, revelando um alto
índice de indistinção entre as entidades e de não conhecimento sobre as suas funções.
Contrariamente, mais de 60% dos inquiridos afirmou saber da existência do Gabinete de
Combate Contra a Corrupção e das Procuradorias do Distrito. Menos de 10% afirmou ter
alguma vez usado as linhas-verdes, porém com baixo índice de acesso ao atendimento. O
Maior conhecimento do MP registou-se nas áreas urbanas e entre os inquiridos relativamente
mais escolarizados e em idade média dos 49-50 anos. Em termos gerais observou-se uma
tendência de maior conhecimento dos inquiridos sobre os órgãos subordinados distribuídos
com maior proximidade ao cidadão. Os inquiridos que mostram conhecimento sobre o MP
consideraram, maioritariamente, como sendo uma instância reactiva e não independente na
fiscalização da legalidade, embora considerem que esta uma imagem positiva.

Resultados, impactos e mudanças:
Os resultados desses estudos podem contribuir para os seguintes impactos e mudanças:
(i) Mudanças profundas no funcionamento dos tribunais, principalmente na celeridade
processual, custos, acesso e confiança no sistema judicial – grande parte dos utentes
não está satisfeita com o funcionamento dos tribunais.
(ii) Alinhados principais pontos de Reforma Curricular dos Cursos de Conservadores e
Notários – enfâse numa maior aposta nos conteúdos relacionados com aplicação do
quadro legal sobretudo do Registo Predial, Registo Civil, Registo Criminal, Sistemas
de Registo Electrónico, Direito Comercial e Ética e Deontologia Profissional.
(iii) Poderá melhorar a capacidade de resposta do MP e dos tribunais na tramitação
processual.
(iv) Realizado um Workshop sobre a Reforma Curricular dos cursos de formação inicial
(v) para Conservadores e Notários, com a participação de formadores e representantes
destes serviços.
(vi) O CFJJ poderá influenciar para que os procuradores sejam mais interventivos e
independentes na fiscalização e garantia da legalidade – um dos passos a serem dados
neste sentido é a formação de 45 procuradores (5 de Angola) de 1ª para actuarem nos
Tribunais Administrativos de Província, programada para arrancar em Fevereiro de
2019.
(vii)
Identificadas e discutidas as principais fraquezas que limitam a actuação dos
órgãos da administração da justiça, assim como os principais pontos a serem
melhorados para garantir uma actuação mais efectiva desses órgãos.
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2.3.2. No Plano Específico
Neste contexto, são 4 actividades de pesquisa, que se enquadram no plano especifico de
intervenção do CFJJ, designadamente (i) “Levantamento das Necessidades Formativas em
Matéria do Direito do Ambiente”; (ii) “Estudo de Caso de Levantamento de Metodologias
Adequadas e Alternativas de DUATs e Delimitações Comunitárias”, (iii) “Promoção e
protecção dos direitos das crianças”; iv) “Formação dos Juízes dos Tribunais Comunitários e
Autoridades Comunitárias em Matéria de Estado e Direitos Humanos”. Esta última realizouse com fundos do OE. Apresenta-se a seguir as actividades realizadas de acordo com as áreas
de actuação: Direito do Ambiente, Terra e Recursos Naturais e; Direitos humanos, HIV e
SIDA, Género e Criança.

Direito do Ambiente, Terra e Recursos Naturais
OUTCOME 04: O CFJJ influencia através da pesquisa-acção, o processo de
administração e gestão descentralizada da terra e RN, contribuindo para a
compreensão da relevância e efetividades de sistemas e metodologias alternativas e
normas pluralistas.
IV.

Levantamento das Necessidades Formativas em Matéria do Direito do Ambiente:

O projecto de pesquisa sobre “Levantamento das Necessidades Formativas em Matéria do
Direito
do
Ambiente”
resulta
da
implementação
do
projecto
“StrengtheningInstitutionalCapacityof Countries in EnvironmentalLawthrough training, Sharing
Expertise and Legal GuidanceMaterials / Fortalecimento da Capacidade Institucional dos Países em
Matéria do Direito do Ambiente, Através da Formação, Troca de Experiências e Materiais de
Orientação Jurídica”, financiado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente /
United NationsEnvironmentalProgram (UNEP), através de um acordo de financiamento de
pequena escala / Small-Scale Funding Agreement.
O levantamento foi realizado nos meses de Setembro e Outubro, através de uma pesquisa
bibliográfica e de terreno, e tinha como objectivo identificar as temáticas para a formação de
formadores judiciários em matéria do Direito do Ambiente e para desenvolver um novo
currículo de formação do CFJJ nesta matéria, alinhado ao já aprovado Curriculum de
Formação em Matéria do Direito do Ambiente para as Escolas do Sistema Judiciário em
África. O levantamento teve lugar nas Cidades de Pemba, Nampula e Maputo, cobrindo
magistrados judiciais, magistrados judiciais administrativos, magistrados do Ministério
Público, docentes e formadores especialistas na área do Direito do Ambiente, cobrindo um
total de 9 profissionais através de uma abordagem qualitativa da questão.

CENTRO DE FORMAÇÃO JURÍDICA E JUDICIÁRIA, FEVEREIRO DE 2019

44

___________________Relatório Anual de Actividades 2018
O levantamento resultou na identificação e confirmação das necessidades formativas sobre
questões ambientais aos níveis global, da África e de Moçambique perfazendo um documento
estruturante do futuro curriculum do CFJJ em matéria do Direito do Ambiente.
V.

Estudo de Caso de Levantamento de Metodologias Adequadas e Alternativas de
DUATs e Delimitações Comunitárias:

O projecto de pesquisa “Estudo de Caso de Levantamento de Metodologias Adequadas e
Alternativas de DUATs e Delimitações Comunitárias” resulta da parceria estabelecidaentre o
CFJJ e a Cooperação Suíça para a implementação do“Programmeon Land Use Rightsand Natural
ResourcesBenefits for Mozambique-Phase III (2018-21).”O estudo é de carácter qualitativo e tem
como objectivo identificar e analisar, em perspectiva jurídica e sócio antropológica, os
processos de formalização dos DUATs das comunidades locais, a sua segurança da posse da
terra e as suas potencialidades de desenvolvimento em termos económicos e de geração de
capacidades locais. O trabalho de campo foi realizado na cidade de Maputo e províncias de
Inhambane, Nampula e Niassa. Foram entrevistados 48 informantes chave do sector público
de gestão e administração de terras (Direcção Nacional de Terras e Serviços Provinciais de
Geografia e Cadastro, Serviços Distritais de Actividades Económicas e Serviços Distritais de
Planificação e Infraestruras), instituições privadas e Organizações da Sociedade Civil que
operam na área de terras e recursos naturais (empresa Verde Azul, Fundação Iniciativa de
Terras Comunitárias, Centro Terra viva, Associação Rural de Ajuda Mútua, Organização
Kulima) e membros de comunidades locais delimitadas e paralegais comunitários.
Os resultados preliminares do estudo indicam que as entidades estatais de gestão e
administração de terras têm uma intervenção incipiente, baseadas nos aspectos técnicos de
georreferenciação e cadastro, nos processos de delimitação das terras das comunidades locais,
terceirizando a actividadepara as entidades privadas e Organizações da Sociedade Civil. Entre
estas regista-se uma diversidade considerável de “modelos” de delimitação, sobretudo em
matéria de abordagem metodológica, embora todos os modelos tenham inscrita a questão do
desenvolvimento local e protecção dos direitos sobre a terra e os recursos naturais como
objectivo principal. No entanto os dados preliminares do levantamento indicam que, em
termos efectivos, a realização de tal objectivo não seja ainda notório. O estudo deverá
apresentar recomendações relativas aos aspectos jurídico-legais, sócio-antropológicos, e sobre
a construção de um modelo ou conjunto de modelos mais viáveis de formalização dos
Direitos de Uso e Aproveitamento de Terras (DUAT) e desenvolvimento das comunidades
locais.

Resultados, impactos e mudanças:
Os resultados desses estudos contribuíram para as seguintes mudanças:
(i) Realizado um curso de formação de formadores em direito do ambiente – uma
espécie de task force de formação de direito do ambiente composta por juízes dos
tribunais comuns e administrativos e os respectivos produradores;
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(ii) Em desenvolvimento currículo de formação do CFJJ nesta matéria, alinhado ao já
aprovado Curriculum de Formação em Matéria do Direito do Ambiente para as
Escolas do Sistema Judiciário em África;
(iii) Identificadas e confirmadas as necessidades formativas sobre questões ambientais aos
níveis global, da África e de Moçambique perfazendo um documento estruturante do
futuro curriculum do CFJJ em matéria do Direito do Ambiente;
(iv) Compreendida a pouca capacidade das entidades estatais de administração e gestão
da terra em compreender, aceitar e sistematizar técnicas e metodologias alternativas
de delimitação de terras comunitárias;
(v) Identificada a possibilidade de construção de um modelo ou conjunto de modelos
mais viáveis de formalização de DUAT que contribuam parao desenvolvimento das
comunidades locais.

Direitos Humanos, HIV e SIDA, Género e Criança
OUTCOME 06: O CFJJ, através de acções de formação, investigação e documentação
influencia os processos de proteção e defesa dos direitos humanos da criança de modo a
contribuir no seu desenvolvimento.
VI.

Formação dos Juízes dos Tribunais Comunitários e Autoridades Comunitárias em
Matéria de Estado e Direitos Humanos:

O projecto de pesquisa “Formação dos Juízes dos Tribunais Comunitários e Autoridades
Comunitárias em Matéria de Estado e Direitos Humanos” tinha como objectivo
compreender como se processa a dinâmica da resolução de conflitos nos tribunais
comunitários, os resultados produzidos para o acesso à justiça, bem como apoiar na
promoção da cultura de direitos humanos nos tribunais comunitários e instâncias
comunitárias. Especificamente pretendia-se identificar as características funcionais e
estruturais dos tribunais comunitários e as normas e valores que são evocados no processo de
resolução de conflitos, e analisar como os processos de resolução de conflitos se relacionam
com os direitos fundamentais. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas, individuais e
em grupos focais à um grupo alvo constituído por juízes comunitários, secretários de bairro,
régulos, líderes comunitários, líderes religiosos, membros do policiamento comunitário,
assistentes jurídicos do IPAJ, conservadores, magistrados judiciais e magistrados do
Ministério Público. O estudo cobriu a cidade de Maputo e os distritos de Chókwe e
Marracuene.
Os resultados do estudo serviram de base para a realização de uma formação dos juízes
comunitários em matéria de Direitos Humanos e Protecção Jurídica dos Cidadãos com vista
dotá-los de aptidões para melhor servirem ao cidadão a nível das comunidades, com destaque
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para a aplicação da lei 4⁄92, de 6 de Maio, a contextualização dos diferentes tipos de conflitos
na diversidade étnica e cultural de Moçambique, o respeito pelos direitos humanos das
mulheres e das crianças e a condução de julgamentos com competência técnica e equidade,
observando os limites impostos pela lei que regula os mecanismos alternativos de resolução
de conflitos. Para a formação os tópicos foram estruturados em Estado Cidadania e
Constituição da República, Direito da Família, Direitos Humanos e Violência Doméstica,
Mediação e Resolução de Conflitos, Organização Judiciaria e Administração da Justiça. Os
resultados da pesquisa mostram que a inexistência da regulamentação da Lei 4/92, que cria
os tribunais comunitários, pode resultar na inobservância da legislação em vigor no país por
parte dos operadores destes órgãos. Observou-se que os Tribunais Comunitários
experimentam dificuldades de vária ordem operacional e de perspectivas em relação ao seu
futuro, decorrentes do aparente abandono pelo Estado. Constatou-se ainda que, apesar do
decreto nº 35/2012 prever as formas de articulação entre os órgãos locais do Estado e os
tribunais comunitários ela não se tem verificado nos processos de gestão dos litígios.
VII.
Promoção e Protecção dos Direitos das Crianças:
O projecto de pesquisa “Promoção e Protecção dos Direitos das Crianças”, é resultado de
uma parceria com o UNICEF e tem como objectivo produzir dois resultados interligados,
designadamente:
i) Elaborar uma Proposta do Regulamento da Lei da Promoção e Protecção dos Direitos da
Criança estabelecendo os princípios, as normas e os procedimentos da intervenção
interinstitucional de promoção e protecção dos direitos das crianças e da intervenção
socioeducativa e consequente aplicação de medidas de protecção às crianças sempre
que os seus direitos reconhecidos por lei se mostrarem ameaçados ou violados, por
forma a garantir o seu bem-estar e desenvolvimento integral e, ainda, da aplicação de
medidas socioeducativas quando as crianças estejam numa situação grave de risco e
inadaptação social ou tenham menos de 16 anos e sejam agentes de um crime ou de
uma contravenção; e,
ii) A produção de um livro que contextualiza socialmente os direitos das crianças, tendo
com base na realização de um levantamento bibliográfico com o objectivo de abordar
a questão do abuso sexual de menores a nível nacional e internacional e elaborar
resumes de obras disponíveis sobre a questão da proteção da criança e de uma
pesquisa de terreno sobre redes comunitárias de protecção dos direitos das crianças”.
A componente da produção do livro foi realizada em cerca de 15%, encontrando-se ainda em
curso, tendo sido já realizada a pesquisa de campo na cidade de Pemba. Foram colectados
dados de um tribunal comunitário, de um comité comunitário, do IPAJ, do Tribunal de
Menores, da Organização SOS e do Gabinete dos Direitos Jurídicos da Mulher.

Resultados, impactos e mudanças:
As constatações desses estudos contribuíram com os seguintes resultados:
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(i) Identificadas as características funcionais e estruturais dos tribunais comunitários e as
normas e valores que são evocados no processo de resolução de conflitos;
(ii) Compreendida pelos juízes comunitários e ligação entre os processos de resolução de
conflitos e os direitos fundamentais
(iii) Juízes comunitários com conhecimentos sólidos de matérias de Direitos Humanos e
Protecção Jurídica dos Cidadãos, Direito da Família, Direitos Humanos e Violência
Doméstica, Mediação e Resolução de Conflitos, Organização Judiciaria e
Administração da Justiça –resultante do curso de capacitação organizado como
resultado do estudo;
(iv) Mudança de mentalidade dos Juízes comunitários no que respeita aos direitos
humanos das mulheres e das crianças, o que influencia a condução de julgamentos
observando os limites impostos pela lei que regula os mecanismos alternativos de
resolução de conflitos, mas também a sensibilidade que caracteriza o assunto.
(v) Elaborada a Proposta do Regulamento da Lei da Promoção e Protecção dos Direitos da
Criança estabelecendo os princípios, as normas e os procedimentos da intervenção
interinstitucional de promoção e protecção dos direitos das crianças e da intervenção
socioeducativa e consequente aplicação de medidas de protecção às crianças sempre
que os seus direitos reconhecidos por lei se mostrarem ameaçados ou violados;
(vi) Iniciado o processo deprodução de um livro que contextualiza socialmente os direitos
das crianças, abordando especificamente a questão do abuso sexual de menores a
nível nacional e internacional;
(vii) Os órgãos da administração da justiça formal e informal cada vez mais conscientes
sobre a necessidade de protecção e defesa dos direitos humanos da mulher e criança.

2.4.

DOCUMENTAÇÃO INFORMAÇÃO E CULTURA

O CFJJ tem como um dos objectivos estatutariamente definidos a organização de um centro
de documentação e informação jurídica e judiciária, compilar, tratar e arquivar
documentação jurídica nacional e internacional, e publicarobras, revistas e boletins de
informação jurídica, de modo a promover o acesso à informação e ao conhecimento. Essa
missão inclui a gestão de unidades de informação e comunicação tais como a biblioteca, o
arquivo intermediário, o museu ou “Memorial Interactivo do Judiciário”, a actividade editorial e
as tecnologias de informação e comunicação institucionais.
OUTCOME 01: 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.
I. Actividade Editorial:
Para o ano de 2018 previu-se no PES/PAAO a publicação de material informativo e de
propaganda com objectivo de difundir informações sobre o CFJJ a todos os quadrantes da
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sociedade e a nível internacional. Mas também foram previstas acções editoriais fora do OE
através de projectos implementados pelo CFJJ.Neste contexto, foram produzidosmateriais de
comunicação e imagem:
(i) 3000 Planfetos – nas línguas portuguesa, inglesa e francesa;
(ii) 200 Catálogos de obras– a serem entregues em 2019);
(iii) Mais de 6 roll-ups– incluindo três do Projecto LUR e um do Projecto UNEP),
(iv) Mais de 10 dísticos – incluindo os que foram produzidos no âmbito das actividades
do Projecto LUR e UNEP) e;
(v) 1 backdrop.
Foi ainda produzida:
(i) Uma Colectânea de legislação de
terras – reimpressão de 1000
tiragens;
(ii) Uma Colectânea de Legislação
sobre o Comércio Internacional,
que
estará
disponível
para
comercialização
no
primeiro
trimestre de 2019.
(iii) Pacotes de formação continua e
especifica como por exemplo:
Programa de formação inicial de
magistrados judiciais e do MP para
carreira
de
ingresso
na
magistratura;
Programa
de
formação de paralegais, programa
de formação de procuradores de 1ª
a
actuarem
nos
tribunais
administrativos
de
Província;
Programa de capacitação de actores
locais em direito da terra, recursos
naturais e desenvolvimento

Alguns pacotes de formação produzidos pelo CFJJ

Em 2018 foi retomado o desenho dos instrumentos normativos e políticas editoriais internas
que contribuíram para o estabelecimento de balizas claras para o exercício da actividade na
instituição. Dos quais pode-se destacar o Regulamento de Funcionamento do Comité
Editorial da Página Web do CFJJ; Regulamento de Acesso e Uso da Biblioteca; Regulamento
de Informática e Tecnologias de Informação e Comunicação e por fim, o Regulamento da
Página Web.Com base nessas normas realizou-se o primeiro concurso para recontratação de
serviços editoriais do CFJJ, na medida em que os contratos a prestação de serviços editoriais e
de distribuição em uso,foram assinados nos anos de 2004 e 2005 com a empresa Kapicua
Livros e Multimédia, Lda.
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II. Gestão de Tecnologias de Informação
De modo a promover o acesso à informação e ao conhecimento, em 2018o CFJJ passou
integrar a Associação Moçambicana de Bibliotecas Académicas e de Pesquisa (AMOBAP),
tendo participado do seu processo de constituição. Como resultado desse exercício o CFJJ,
como instituição associada, passou a contar com o acesso gratuito ao Research4life –
https://www.research4life.org/(parceria público-privada entre WHO, FAO, UNEP, WIPO,
ILO, Cornell e Yale Universities), que reúne cerca de 175 editores internacionais, que juntos
garantem o acesso gratuito, ou a baixo custo,à textos integrais de milhares de publicações
técnico-científicas em diversas áreas do conhecimento disponíveis em 5 bases de dados,
nomeadamenteHinari, AGORA, OARE, ARDI e GOALI, sendo esta última especificamente
vocacionadana área do direito.
Em 2018 o CFJJ passou igualmente a integrar a rede MoRENet, mantida pelo Ministério da
Ciência, Tecnologia, Ensino Superior e Técnico-profissional, tendo esta sido adoptadapelo
CFJJ como provedora de acesso à Internet e outros serviços e produtos complementares.
Em 2018 a área de Documentação, Informação e Culturarealizou também actividades de
promoção da imagem institucional do CFJJ aos níveis nacional e internacional, com destaque
para o contexto da Cerimónia de Lançamento da Rede Africana de Educação Judiciária e dos
Quadros Regionais que teve lugar durante “II° Simpósio Regional sobre Esverdear o
Judiciário em África/GreeningtheJudiciary in África” realizado no período de 31 de Julho a 03
de Agosto, que reuniu presidentes dos tribunais supremos e delegados de 30 países africanos,
directores das escolas de formação judicial e juízes seniores da Ásia, Europa e América Latina.
Para responder as necessidades de implementação de um robusto Sistema de E-learning, ou Blearning, e de ensino à distância, ao longo do corrente ano foi dado início ao processo de
reestruturação da rede de cablagem e Wi-fi do CFJJ.
Com a admissão de um novo quadro do sector informático a área de documentação,
informação e cultura realizou diversas actividades, incluindo o registo de todas as actividades
de assistência técnica, helpdesk, reparação, manutenção, transferência e circulação de
equipamentos. No total foram registadas 845 intervenções. O gráfico a seguir ilustra o total
de intervenções realizadas de 31 de Agosto a 12 de Dezembro de 2018.
Gráfico N° 03. Número de intervenção de assistência técnica por sector de actividades
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Foi possível verificar que na maioria dos casos de solicitação diziam respeito a questões
informáticas elementares, o que aponta para a necessidade de capitação básica dos
funcionários do CFJJ.
Quanto a segurança, foi implementado um sistema de Videovigilância em toda instalação
onde funciona o DDIC, acção que deverá ser consolidada com a aquisição e montagem de
alguns componentes adicionais e com acções de protecção do acervo e outros materiais em
2019.
III. Gestão da Biblioteca
Para garantir uma melhor gestão da biblioteca do CFJJ foirevisto e submetido à aprovação o
novo Regulamento da Biblioteca que aguarda despacho de aprovação. Foi igualmente
realizada a formação e especialização em trabalho (in thejob training) de três quadros
administrativos que passaram a integrar o DDIC, e foi solicitadaformaçãoem áreas
complementares com o intuito de se restabelecer o sistema informático de gestão da
biblioteca incluindo a disponibilização da consulta online aos títulos disponíveis no acervo
bibliográfico e documental, de modo a assegurar a celeridade ao processo de circulação do
acervo e garantir formas mais eficazes para o registo de utentes e do controle de novas
aquisições.
Estatísticas Relativas à Gestão e Acesso aos RecursosBibliográficos e Documentais
Ao longo do ano, realizou-se o registo patrimonial de 84 novas obras, fez-se a transferência de
180 obras antigas dos livros de registo que caíram em desuso para os novos livros de registo
adoptados durante o inventário que foi realizado no período 2014-2016.596 obras receberam
tratamento técnico, das quais, 126 foram conferidas e acrescidas como novas obras ao acervo
circulante da biblioteca (acervo disponível para empréstimos).
Em resultado da articulação feita com os parceiros pela Direcção e pelo Departamento de
Planificação, Estatística e Cooperação (DPEC) a biblioteca foi apetrechada com materiais
bibliográficos valiosos, dos quais 89 (oitenta e nove) livros ofertados pela Cooperação
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francesa e 181 (cento e oitenta e um) pela Cooperação Portuguesa, e com ofertas recebidas
durante eventos realizados entreo CFJJ e parceiros, e de particulares, como foi caso do acervo
pessoal do Dr. Fernando Cunha, antigo colaborador do CFJJ,oferecido pelo Dr. Carlos
Serra, herdeiro do acervo, in memorian ao CFJJ, bem como das 49 (quarenta e nove) obras
oferecidas pela Dra. Fátima Fonseca. Foi ainda feito o registo de 17 sugestões para novas
aquisições que apontam parte das lacunas do acervo a serem cobertas nos próximos anos.
Foram movimentadas no total de 2286 obras, sendo 1.372 empréstimos (incluindo as
renovações) e 914 devoluções.O mês de Julho registou os maiores índices de uso desses
serviços, conforme demonstram a tabela e gráfico a seguir:
Quadro N° 03 . Movimento/Circulação de Obras por Mês e Totais
Mês
J
F M
A
M
J
J
A
S
17 18 21
66
75
81 197
Empréstimo
6
3 24
20
28
51 135
Renovação
17 18 21
65
75
81 197
Devolução
Gráfico 04: Movimento/circulação de obras

113
79
113

O

100
72
100

117
25
117

N
108
10
105

250

250

200

200

150

150

100

100

50

50

0

D
5
1
5

Total

Total

Total

(Empréstimos)

(Movimentos)

1372

2286

918
454
914

Empréstimo
Renovação
Devolução

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Sendo a biblioteca aberta ao público, para além dos empréstimos cedidos aos utentes
internos (formandos, formadores e pessoal afecto ao CFJJ), foram atendidos 60 utentes
externos, nomeadamente estudantes das faculdades de direito, docentes, entre outros, que
não têm acesso aos serviços de empréstimos, mas podem consultar as obras no recinto da
biblioteca. O gráfico a seguir mostra o comportamento desse movimento de obras por mês.
Gráfico N° 05. Número de atendimento aos utentes externos por mês
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Para além do acesso às obras impressas, os utentes da biblioteca acederam igualmente à um
conjunto de legislações através da pesquisa às bases de dados Legis PALOP. Na sua gestão de
rotina e disciplinamento no uso dos recursos bibliotecários, em 2018 o DDIC emitiu guias
de multa por atraso de devolução dos materiais por parte dos utentes, como mostra o quadro
04.
Quadro N° 04: Distribuição das guias de multa aplicadas por mês.

Mês
Guias
Emitidas

Jan-Abr Maio
Julho
Agosto Outubro Nov-Dez Total
2
1
2
4
1
1
11

As multas emitidas totalizam o valor global de 2.310,00 meticais, tendo o montante sido
depositado na conta do CFJJ.
IV. Museu do Judiciário
No que se refere ao Museu, ou Memorial do Judiciário, propôs-se que o CFJJ garanta que
funcionários do DDIC realizem visitas de estudo aos museus interactivos fora do país, de
modo a colher ideias e experiências úteis para o desenho de uma proposta adequada.
Pretende-se criar um museu dinâmico, capaz de realizar exposições interactivas que permitam
voltar ao passado, retirar dele os elementos negativos de modo a não se repetir os erros, em
especial no que se refere ao percurso histórico da edificação do poder judicial, do Estado de
Direito e da paz em Moçambique.
V. Página Web, comunicação e imagem
Uma nova Página Web para o CFJJ foi concebida de raiz ao longo do primeiro semestre de
2018 e foi lançada durante o II ° Simpósio Regional sobre “Esverdear o Judiciário em
África/GreeningtheJudiciary in África”.
Em Novembro foram apresentadas e discutidas em sede de colectivo técnico as propostas de
novo Regulamento da Página Web, bem como do novo regulamento do Comité Editorial da
Página Web, com o objectivo de criar dinamismo e garantir a actualização atempada da
página. Os instrumentos aguardam despacho de aprovação.
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Ainda no âmbito da comunicação e imagem, o DDIC organizou e realizou exposições nas
quais o CFJJ levou conteúdos sobre as obras que publicou, bem como distribuiu os panfletos
desdobráveis e algumas obras de que a instituição dispõe para oferta ao público. Ao todo
foram realizadas as 4 exposições, nomeadamente:
(i) Cerimónia de abertura do ano lectivo e do XVIII Curso de Formação Inicial de
Magistrados Judiciais e do Ministério Público que teve lugar no CFJJ;
(ii) II◦ Simpósio Regional “Tornando o Judiciário em África mais verde” que teve lugar no
Centro de Conferências Joaquim Chissano”;
(iii) Conselho Coordenador do Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e
Religiosos;
(iv) Seminário para Fortalecimento do Ministério Público na Defesa dos Interesses
Difusos e Colectivos.
Além das exposições, o CFJJ também recebeu diversas visitas de cortesia dos parceiros de
cooperação. Em todas essas ocasiões, fez-se o exercício de oferecer algum material que
garantisse ilustrar as actividades levadas a cabo pela instituição. Em acréscimo, também foram
contemplados alguns formandos e formadores com o material bibliográfico disponível para
oferta (que inclui algumas cartilhas e folhetos informativos). No total foram distribuídos ao
público 1.465 obras e 374 panfletos. Segue abaixo o mapa dos materiais ofertados ao longo
do ano para efeitos de uso didácticos ou divulgação da imagem institucional e estreitamento
dos laços de cooperação com os parceiros.
Ao longo de 2018, o CFJJ ofereceu através do DDIC 1465 a diversos actores nacionais e
internacionais, com destaque para 1059 livros oferecidos a todos os formandos do XVIII
Curso de ingresso as magistraturas judicial e do Ministério Público, bem como aos 292 livros
oferecidos no âmbito do Seminário para Fortalecimento do Ministério Público na Defesa dos
Interesses Difusos e Colectivo.

Resultados, impactos e mudanças:
A realização de actividades de gestão de documentação e informação contribuíram para que o
CFJJ e demais actores da administração da justiça alcancem os resultados, impactos e
mudanças:
(i) O CFJJ tornou uma instituição com mais visibilidade e imagem ao nível das
instituições do sector da justiça e outros actores nacionais e internacionais – a Marca
CFJJ esta cada vez mais visível se destacando;
(ii) Melhorado o sistema de comunicação e interna, através da criação da Página Web e
da reestruturação da rede de cablagem e Wi-fi;
(iii) O CFJJ está mais preparado para implementar o ensino à distância tanto na vertente
de E-learning, ou B-learning;
(iv) A produção e distribuição de novos manuais e programas de formação tem impactos
significativos na actuação do CFJJ, bem como nos actores beneficiários;
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(v) Juízes da jurisdição comum, juízes dos tribunais administrativos, procuradores,
administradores, conservadores, comandantes da polícia, agentes do IPAJ, advogados,
paralegais, formadores mais fortalecidos em legislação de terras na sequência dos
mesmos terem beneficiados de uma Colectânea que resume a legislação de terras.
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2.5. OUTSOURCING PARA IMPLEMENTAÇÃO DE ACÇÕES DE DEFESA
DOS DIREITOS SOBRE A TERRA E RECURSOS NATURAIS
No âmbito do Projecto LUR III: Uso Responsável da Terra e dos Recursos Naturais, o CFJJ
comprometeu-se com a Cooperação Suíça, a implementar acções de promoção de
desenvolvimento sustentável e equitativo das comunidades locais e de apoio a acesso ao
direito por meio de influência ao desencadeamento de processos de responsabilização judicial
das pessoas que violem os direitos das comunidades. Portanto, para além das actividades de
formação, pesquisa e documentação, o CFJJ implementa no âmbito deste projecto, por via de
Outsourcingduas acções-chave com impacto directo nas comunidades, nomeadamente:
(i)
Apoiar o processo de estabelecimento e operacionalização dos Fundos de
Desenvolvimento Comunitário (abreviadamente designados de FC’s) resultantes
das taxas de exploração de recursos naturais de modo a contribuir para o
desenvolvimento sustentável e equitativo das comunidades locais;
(ii)
Apoiar acções de promoção do acesso ao direito através de litigação estratégica
para a responsabilização dos actores que violem os direitos do cidadão e das
comunidades locais no âmbito da exploração da terra e dos recursos naturais.
Para o efeito e partindo da experiência do Consórcio das OSC para facilitação de FC’s o
CFJJ estabeleceu parceria (através de um Memorando de Entendimento) com uma OSC,
denominada Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC) para a
implementação das actividades acima descritas implementadas na expectativa de contribuir
para um uso responsável da terra e dos benefícios resultantes da exploração dos recursos
naturais em Moçambique.Nos termos acordados com o CESC, estas acções tinham que ser
implementadas em três hotspots (distritos) da região norte do País, a destacar: Montepuez na
Província de Cabo-Delgado; Sanga na Província de Niassa e Moma na Província de Nampula.
A escolha desses locais deve-se em grande parte pela ocorrência constante de situações de
violação dos direitos das comunidades, mas também pela facilidade de actuação desta
organização nestes distritos, considerando que já tem pessoal a implementar outras acções.
Neste contexto, as actividades implementadas pelo CESC operacionalizam o Outcome 3 do
Plano Estratégico do CFJJ, enquadrado no Eixo estratégico II – Direito do Ambiente, Terra e
Recursos Naturais.
OUTCOME 03: 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 RN e cria capacidades de responsabilização criminal
dos incumpridores perante a justiça.
Assim, destacam-se três Outputs resultantes deste Outcome 03:
(i) Output 01: Reforçado conhecimento e capacidade dos diversos actores parceiros e
das Organizações Comunitárias de Base (OCB’s) e comunidades locais para participar
com eficácia em diálogos relacionados com os recursos naturais, exigindo o
cumprimento dos direitos das comunidades e regulamentos existentes;
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(ii) Output 02: Promovido o desenvolvimento local sustentável e equitativo através de
facilitação do processo de gestão dos fundos comunitários e;
(iii) Output 3: Influenciados processos de assistência e assessoria jurídica, bem como de
responsabilização de actores de violação dos direitos sobre a terra eRN.

2.6.1. Actividades realizadas e resultados alcançados no âmbito da
operacionalização dos FC’s
A realização desta actividade operacionaliza os primeiros dois Outputs, na medida em que
inserem-se tanto no reforço de capacidades e conhecimentos de vários actores envolvidos nos
processos de desenvolvimento local, como também operacionalizam iniciativas que
concorrem para a promoção do desenvolvimento local.
Assim, em relação ao “Output 01: “Reforçado conhecimento e capacidade dos diversos
actores parceiros e das OCB’s e comunidades locais para participar com eficácia em
diálogos relacionados com os recursos naturais, exigindo o cumprimento dos direitos das
comunidades e regulamentos existentes;” foram realizadas 4 actividades importantes para o
alcance dos resultados esperados no projecto, nomeadamente: mapeamento das OCB’s;
recrutamento e indução de facilitadores e agentes; divulgação do projecto ao nível local e;
produção e divulgação dos instrumentos de operacionalização dos FC´s.
I.

Mapeamento das OCBs

O trabalho de levantamento das
Organizações Comunitárias de
Base (OCB’s) foi feito em muitas
comunidades integrantes dos três
distritos
hotspots.
Deste
levantamento, constatou-se que
existem 64 Comitês de Gestão dos
Recursos Naturais (CGRNc), dos
quais, 23 estão em Moma, 22 em
Montepuez e 19 em Sanga. Destes
CGRNs, grande parte encontra-se
enfraquecida
e
não
tem
conhecimentos dos propósitos da
sua criação, pois foram criados
apenas para receber os valores de
20% das taxas de exploração
florestal e fauna bravia.

Encontro com membros dos CGRNs em Maumbica
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Alguns CGRNs têm recebido os valores de 20%, mas se desconhecem os montantes, na
medida em que a gestão e levantamento dos valores no banco são feitos pelos presidentes dos
CGRNs e os mesmos decidem onde e como aplicar – uma prova clara de falta de
transparência na gestão destes fundos e pouca inclusão de todos os beneficiários na gestão e
controlo dos fundos.
II.

Recrutamento e indução de facilitadores e agentes

No âmbito de estabelecimento e operacionalização de Fundos Comunitários e
responsabilização judicial, o projecto recrutou através do CESC cinco colaboradores dos
quais uma gestora, um advogado especialista em litigação judicial estratégica e três
facilitadores distritais (um em Sanga, um em Montepuez e um em Moma). Os facilitadores
foram capacitados/indução em Setembro de 2018, donde se destacou a contextualização do
projecto, a definição e harmonização das linhas gerais de actuação, incluindo os principais
objectivos e resultados esperados e fundamentalmente o tipo e nível de abordagem a ser
adoptada para a facilitação dos fundos comunitários e que os mesmos contribuam para a
promoção do desenvolvimento local.Em seguida, foram identificados os agentes
comunitários (principais actores de contacto e difusão da informação junto das comunidades
locais) para melhor abordar as questões de sustentabilidade das actividades de divulgação e
participação das comunidades. No processo de selecção dos agentes teve-se em conta a
questão do género, garantindo uma alta participação e empoderamento das mulheres em
actividades relacionadas aos recursos naturais, tanto que metade dos agentes comunitários
selecionados são mulheres.
Quadro nº 05: Distribuição dos agentes comunitários por hotspot
Agentes Comunitários
Distrito
H
M
Sanga
5
5
Moma
5
5
Montepuez
7
7
Total geral
17
17

Total
10
10
14
34

Após
a
indicação
dos
agentes
comunitários, estes foram capacitados em
matérias relacionadas a legislação de
Terra, Florestas e Fauna Bravia,
Ambiente e Minas. Estes também se
beneficiaram de bicicletas como forma de
ajudá-los a deslocarem-se na sensibilização
das comunidades locais, e recebem um
subsídio mensal de 1.250Mt por mês.
Um total de 196 pessoas dos quais 122
homens e 76 mulheres, participaram nos
encontros de divulgação da lei de terras e
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florestas e fauna bravia, realizada pelos
agentes comunitário no distrito de Sanga.
Um aspecto fundamental a ter em conta tanto na selecção dos facilitadores, como dos
agentes comunitários foi o enquadramento dos paralegais formados ou reciclados pelos CFJJ.
Neste contexto, os três facilitadores são paralegais e dos 34 agentes comunitários, 3 são
paralegais (nas comunidades de Maumbica, Pilivili e Mouolene).
III.

Divulgação do projecto ao nível local

Para melhor actuação e colaboração foi definida uma estratégia de divulgação do projecto nos
distritos de Sanga, Montepuez e Moma, abrangendo representantes dos Governos locais tais
como chefes ou funcionários dosSPFFBs, Administradores do Distrito, e directores ou
técnicos do SDAEs, Chefes dos Postos Administrativos, líderescomunitários, membros dos
CGRNse acima de tudo famílias e membros das comunidades locais.
De uma forma geral o projecto foi bem recebido pelos actores locais e o mesmo foi
considerado como um mecanismo claro de promoção de desenvolvimento comunitário e
acima de tudo de promoção e difusão dos direitos das comunidades sobre a terra e aos
recursos naturais. O projecto é também considerado como uma iniciativa de continuidade
das actividades ligadas ao maneio comunitário e que poderá ajudar as comunidades a
compreenderem melhor o seu papel na gestão e preservação dos recursos naturais ou até
mesmo poderá servir como instrumento de valorização destes recursos e por conseguinte
maior participação em acções por exemplo de consultas comunitárias.

Facilitadores dos FC’s em processo de divulgação do projecto e seus objectivos junto dos actores locais
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Um dos maiores resultados desta acção é o fortalecimento das comunidades locais para
melhor discutir os seus benefícios, bem como negociar parcerias favoráveis. Este elemento
poderá grandemente contribuir para a redução de conflitos entre os membros das
comunidades e empresas privadas investidoras e mesmo com o Estado.
Ao longo do processo de divulgação do projecto, foram abrangidas 17 comunidades em três
distritos seccionados (Moma, Sanga e Montepuez), donde um total de 796 pessoas participou
nesses encontros de divulgação, sensibilização e consciencialização sobre a importância do
estabelecimento e facilitação dos FC´s, assim como de capacitação em estratégias e iniciativas
de desenvolvimento local. Conforme mostram os dados (Quadro 06: participação nos encontros
de divulgação e sensibilização das comunidades sobre FC´s), em Moma participaram 378, em
Sanga 224 e em Montepuez 194.
Quadro 06: Participação nos encontros de divulgação e sensibilização das comunidades locais sobre FC´s
Distritos
Posto administrativo
Comunidades
Número de participantes

Nacuaia
Mahepe
Nqueuene

H
94
39
67
31
38
269
25
35
17
32
20
129
27
08
10

M
36
14
23
19
17
109
26
35
2
7
25
95
05
09
08

Total
132
53
90
50
55
378
51
70
19
39
45
224
32
17
18

Chirebue

17

07

24

Nicocue
Ncororo

26
20

06
07

32
27

Merenge
Subtotal

27
135

16
59

43
194

Total geral

533

263

796

Moma

Pilivili

Pilivili
Epuire
Moulone
Namaize
Mpuitine

Subtotal
Matchedje
Sanga
Macaloge

2º Congresso
Matchedje aldeia
Nova madeira
Maumbica
Lilumba

Subtotal

Montepuez

Mirate
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IV.

Produção e divulgação dos instrumentos de operacionalização dos FC´s

Dois instrumentos importantes de operacionalização dos FC’s foram produzidos em 2018
nomeadamente: (i) Cartilha de direitos das comunidades sobre a terra e recursos naturais –
incluindo deveres; e o (ii) o Manual de Operacionalização dos FC´s.
A Cartilha de direitos apresenta de forma simples os direitos e deveres das comunidades no
âmbito da exploração de projectos em recursos como a terra, florestas, áreas de conservação,
minas petróleo e gás, bem como na gestão ambiental. Trata-se de um instrumento de fácil
entendimento para os principais usuários que são as comunidades locais, organizações
comunitárias de base, técnicos das administrações locais, membros das organizações da
sociedade civil locais.
O processo de sua elaboração
iniciou
em 2015 pelas
organizações do Consórcio dos
FC´s, com apoio técnico da
Lexterra. Com apoio do CFJJ o
CESC em representação do
Consórcio dos FC´s fez a
revisão, produção e tradução
em
línguas
locais
(das
províncias de Niassa, CaboDelgado e Nampula para
efeitos de divulgação em rádios
comunitárias)
deste
instrumento importante de
promoção dos direitos das
comunidades locais.
A versão impressa do documento traduzido (incluindo ao documento traduzido em línguas
locais) será distribuída em 2019 (para melhor compreensão, vide em anexo a Cartilha de Direitos
em versão PDF). Até então, o processo de divulgação deste instrumento tem-se realizado ao
nível das comunidades locais com recurso a dois mecanismos: (i) encontros de divulgação
junto das comunidades através dos facilitadores e agentes comunitários em determinados
grupos; (ii) divulgação através de rádios comunitárias em línguas locais.
Por sua vez, o Manual de Operacionalização dos FC´s foi criado para se usar como um guião
para a criação e gestão dos fundos comunitários pelos diferentes parceiros. Este será
partilhado com os membros do Consórcio dos FC´s e tem sido o instrumento orientador das
equipas de trabalho das diferentes organizações engajadas na operacionalização dos FC´s.
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Este manual, está a garantir o uso de padrões de qualidade e transparência nos processos de
operacionalização dos FC´s (vide em anexo o Manual dos FC´s completo em versão PDF).

Figura 06: Excertos do Manual de Operacionalização dos
FC’s

Resultados, impactos e mudanças:
Através da implementação das 4 actividades descritas acima fica claro que foram dados os
primeiros passos para o reforço do conhecimento e capacidade de diferentes actores,
particularmente das OCBs e das comunidades locais para participar com eficácia em diálogos
relacionados com direitos de terra e dos recursos naturais, exigindo o cumprimento dos
direitos das comunidades e regulamentos existentes. Da realização dessas actividades podemse resumir os seguintes resultados, impactos e mudanças:
(i) Mapeados os CGRNs dos três distritos hotspots do projecto – 64 CGRN’s existem nos
três distritos;
(ii) Comunidades locais com capacidades para definirem estratégias de desenvolvimento;
(iii) Sensibilizados os membros dos CGRN´s sobre a importância de criação de fundos
comunitários para a promoção do desenvolvimento local;
(iv) Identificadas as oportunidades de desenvolvimento através de operacionalização de
FC’s;
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(v) Alinhadas abordagens estratégicas de criação e operacionalização dos fundos
comunitários;
(vi) Comunidades locais apoiadas pelos 34 agentes comunitários na implementação dos
FC’s e ouros benefícios resultantes de exploração de recursos naturais;
(vii) Reforçada a capacidade de compreensão, interpretação e aplicacacao da legislação de
terras e recursos naturais através da capacitação dos Agentes comunitários;
(viii)Famílias e membros de 17 comunidades locais dos distritos de Sanga, Moma e
Montepuez informadas sobre o projecto e sua importância para o desenvolvimento
local;
(ix) Governos locais dos distritos abrangidos, informados e com conhecimento da
implementação do projecto de facilitação do estabelecimento e operacionalização dos
FC´s;
(x) Governos locais e outros actores (OSC, associações, OCB´s e paralegais)
comprometidos a colaborar com o CESC e outros actores de facilitação dos FC´s.
(xi) Fortalecidas as capacidades de 796 membros das comunidades para garantir seus
direitos sobre a terra e os recursos naturais, bem como para desenhar estratégias de
desenvolvimento local e discutir parcerias favoráveis e sustentáveis.
(xii) CESCintegrado no grupo de trabalho para a gestão comunitária de recursos naturais de
Moçambique (GTGRN);
(xiii) Estabelecidas sinergias com os paralegais, permitindo maior articulação e seu
enquadramento nos processos de criação e operacionalização dos FC´s.
(xiv) Comunidades locais conhecem seus direitos através da divulgação da Cartilha dos
Direitos nas rádios comunitárias ou por via de encontros com agentes comunitários;
(xv) Comunidades locais mais organizadas e fortalecidas para exigir seus direitos junto dos
investidores e governos locais;
(xvi) Definidas as linhas orientadoras e procedimentos de criação e operacionalização,
incluindo a gestão e monitoria dos Fundos Comunitários;
(xvii) Facilitadores de FC´s e agentes comunitários alinhados nas suas intervenções de
promoção do desenvolvimento local das comunidades.
Para responder o “Output 02: Promovido o desenvolvimento local sustentável e equitativo
através de facilitação do processo de gestão dos fundos comunitários” foram realizadas duas
actividades, nomeadamente, (i) o diagnostico comunitários e elaboração de agendas de
desenvolvimento e; (ii) criação de fundos comunitários.
V.

Diagnóstico comunitário e elaboração de agendas comunitárias de desenvolvimento

O processo de criação de um FC começa com o diagnóstico comunitário que serve de
preparação social das comunidades. Para a realização do mesmo foram usadas como
ferramentas as entrevistas semi-estruturadas com grupos de interesse (homens e mulheres),
mapeamento participativo de recursos naturais, diagrama de Venn e o perfil histórico da
comunidade.Os resultados do diagnóstico foram devolvidos as comunidades para efeitos de
validação e correccao de alguns aspectos que estejam fora do contexto (em caso de haver). O
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processo de validação dos resultados do diagnóstico contou com a presença dos chefes dos
Postos Administrativos e os membros das comunidades. Um total de 168 pessoas participou
na elaboração dos diagnósticos em Sanga, 1.478 pessoas (das quais 820 mulheres)
participaram em Montepuez e 727 pessoas (das quais 233 mulheres) participaram em Moma.

Feita a validação dos resultados do
diagnóstico, segue-se a fase de
elaboração
das
agendas
comunitárias. Estas têm como
principal objectivo a compilação
das aspirações da comunidade e
acções prioritárias para o seu
desenvolvimento com base na
utilização sustentável dos recursos
naturais e os valores que podem
advir do uso das compensações
para o desenvolvimento da
comunidade. As agendas foram
elaboradas pelos facilitadores em
coordenação com os agentes
comunitários e membros das
comunidades locais (ver o exemplo da
agenda de desenvolvimento comunitário
de Maumbica, parte integrante deste
relatório).
Do processo de diagnóstico e elaboração das agendas de desenvolvimento comunitário
ressaltam como prioridades comuns a educação (construção de salas de aulas), a saúde
(construção de postos de saúde) e abastecimento de água (abertura de furos de água). Em
seguida, as preocupações relacionam-se com iniciativas de geração de renda, sendo necessário
definir-se planos de pequenos investimentos, com enfase para área comercial e agrícola.
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VI.

Criação de fundos comunitários

Todas as actividades antecedentes neste são preparatórias do processo de criação de fundos
de desenvolvimento comunitários ou simplesmente FC’s. Assim, foram criados 3 FC’s pilotos
em 2018, um em cada distrito (Sanga, Moma e Montepuez).
O processo de criação desses 3 FC’s iniciou com a selecção das pessoas idóneas e de
confiança dentro das comunidades para representa-las no Conselho de Gestão do FC – a lista
curta deve ter entre 25 a 30 pessoas, dos quais serão selecionadas 4 membros que farão parte
do conselho acima mencionado7.
Depois da selecção dos membros representantes das comunidades, seguiu-se o processo de
elaboração dos estatutos (vide o exemplo do estatuto do FC de Mirate, parte integrante deste
relatório) com o apoio do facilitador distrital, bem como da escolha da designação do Fundo.
Os estatutos foram discutidos e aprovados pelos membros das comunidades, seguindo-se
depois a realização da Assembleia Constitutiva, e o registo provisório do FC no Posto
Administrativo. Após isto, fez-se o registo definitivo junto a conservatória do distrito e
província.
Depois do registo dá-se seguimento a abertura de uma conta bancária, em nome do fundo
comunitário, seguindo-se a Publicação do seu registo definitivo no Boletim da República.
Estes dois passos serão realizados em 2019.Em paralelo a este relatório poderá apreciar os
seguintes produtos que operacionalizam o processo de criação dos fundos comunitários:
 O registo provisório do Fundo Comunitário de Pivili e Mpago (Distrito de Moma)
aos níveis da Localidade e Posto Administrativo;
 O registo provisório do Fundo Comunitário de ChipangeChetu (Distrito de Sanga)
pelo Governo Distrital;
 Acta da Assembleia Constituiva do Fundo de Pivili e Mpago (consta no fim do anexo
do registo deste Fundo);
 NUIT do Fundo Comunitario de ChipangeChetu em Sanga – necessária para a
abertura da sua conta bancária;
 Estatuto do Fundo Comunitário de Mirate, distrito de Montepuez;
 Agenda de desenvolvimemto comunitário de Maumbica, localidade de Macaloge,
distrito de Sanga;
 Certidão de reconhecimento e registo do Fundo Comunitário de ChipangeChetuno
Posto administrativo de Matchedje.

7

O FC é gerido pelo Conselho de gestão (CG) composto por 4 pessoas eleitas pela comunidade local, todos
maiores de 18 anos de idade, sendo pelo menos uma mulher.
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A perspectiva é de dar seguimento em 2019 ao processo de operacionalização dos fundos
criados, sendo um dos primeiros passos a ser dados a publicação dos estatutos de cada fundo
criado. Despois seguirão passos de acompanhamento e orientação das comunidades locais na
implementação desses fundos, bem como apoia-las em estratégias de rentabilização e criação
de iniciativas rentáveis e sustentáveis que concorram para o desenvolvimento local.
O sucesso na implementação desses três fundos será fundamental e uma alavanca para a
criação e operacionalização de outras iniciativas de género. Logo torna-se importante que se
aposte fortemente na operacionalização destes fundos, tirando ilações e recomendações para
melhor gradualmente o processo. Importante compreender que o processo de criação de um
fundo comunitário é muito complexo e muito faseado o que constitui um desafio e requer
muito tempo de preparação. No mínimo o processo leva 1 mês, mas com os procedimentos
excessivos da Administração Pública moçambicana o mesmo pode ir até a 3-4 meses. E fase
de sensibilização e estabelecimento de acordos também leva o seu tempo. Veja-se em seguida
o fluxo completo de criação de FC.
Figura 07: Fluxo operacional de criação e registo de um FC

Fonte: Manual de

Resultados, impactos e mudanças:
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Os Resultados abaixo mostram ao nosso entender que tanto o CFJJ, como o CESCe até
mesmo os parceiros estão num bom caminho na operacionalização de iniciativas que
concorrem para a promoção do desenvolvimento local sustentável e equitativo através de
facilitação do processo de gestão dos fundos comunitários. Assim, ficam sistematizados os
seguintes resultados, impactos e mudanças:
(i) Comunidades e outros actores locais relevantessensibilizados e rendidos a
importância e necessidade de criação dos FC´s;
(ii) Identificados os principais recursos naturais e potencialidades de cada região e/ou
comunidade;
(iii) Reconhecida a necessidade de revitalizar ou mesmo encontrar uma instituição
alternativa de gestão dos recursos naturais, incluindo os benefícios provenientes da
sua exploração;
(iv) Conhecidas as prioridades de desenvolvimento comunitários;
(v) Facilitado o processo de elaboração de 17 agendas comunitárias das comunidades dos
3 distritos permitindo melhor organização das comunidades locais para
implementação de iniciativas de desenvolvimento comunitário através dos FC´s;
(vi) Criados 3 fundos comunitários pilotos nas comunidades de Moma, Sanga e
Montepuez como primeiros passos para mudança da actuação das comunidades sobre
os seus direitos e benefícios resultantes da exploração dos recursos naturais;
(vii) Investidores (LiplichiWilderness) e governo local (Serviços Provinciais de Florestas e
Fauna Bravia e parceiros (CESC), discutem encerramento de contas bancarias dos
comités de gestão de recursos naturais das cinco comunidades beneficiarias do
projecto fundos comunitários;
(viii) Encerramento das contas bancárias dos CGRN´s de 5 comunidades do Posto
Administrativo de Matchedje, distrito de Sanga para criação do Fundo Comunitário e
a comunicação pelo Governo local da existência de um milhão de meticais, referente
a um acúmulo de 20% da taxa de exploração nessas comunidades;
(ix) Interesse de investidores (New Forests S.A.) em estabelecer parcerias com CESC para
apoiar o processo de sensibilização e mobilização comunitária e reforçar o sentido de
apropriação das acções iniciadas pelo desenvolvimento local, bem como para
incentivar a visibilidade e transparência no processo de gestão da Associação
Ngadinge, e aplicação do fundo da comparticipação.

2.6.2. Actividades realizadas e resultados alcançados no âmbito da
responsabilizaçãojudicial através da litigação estratégica
Neste subcapítulo, procura-se avaliar o grau de realização das actividades planificadas para
responder o “Output 3: Influenciados processos de assistência e assessoria jurídica, bem
como de responsabilização de actores de violação dos direitos das comunidades sobre a
terra e os recursos naturais”. Portanto, as actividadesse resume na preparação e submissão
aos tribunais competentes casos da litigação judicial estratégica na sequência de violação dos
direitos das comunidades – fala-se propriamente de influenciar acções de responsabilização
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de actores privados, estatais, individuais ou colectivas que violem os direitos humanos,
fundamentais, reais e específicos desde que sejam de interesse colectivo.
De modo a minimizar os principais conflitos que existem nas áreas dos projectos entre as
comunidades e os outros intervenientes em relação aos recursos naturais, foi realizada uma
visita para o levantamento grau de respeito dos direitos das comunidades locais e dos direitos
humanos no geral no quadro da exploração dos recursos naturais que ocorrem nos distritos
de Sanga, Moma e Montepuez. Estes distritos apresentam situações diferentes relacionadas
com os recursos naturais dentre elas em Sanga temos a questão das plantações florestais e a
área de caça comunitária de ChipangeChetu, onde as comunidades afirmam que as relações
estão boas, mas desconhecem os valores das suas compensações. Por sua vez, em Montepuez e
Moma temos a questão da exploração dos recursos minerais.
De uma forma resumida, o processo de recolha de dados nos três distritos pelos advogados
do CESCcontribuiu para o surgimento de inquietações que contribuíram para a preparação
das seguintes acções de responsabilização judicial.
Em Montepuez:
(i). Instaurar uma providência cautelar de suspensão das actividades da
empresaMontepuez Ruby Mining fora do perímetro do seu DUAT, em virtude de
estaremem risco os direitos das comunidades, bem como pelo facto da concessão ter
sidoatribuída sem prévio acordo com as comunidades locais.
(ii). Intentar uma acção popular para requerer indemnização pela destruição
dehabitações, culturas e outros bens da comunidade de Namujo, bem como
pelasrestrições que lhes são impostas em matéria de livre circulação e ameaçasdiversas.
Em Moma:
(i). Acção administrativa de intimação ao órgão administrativo), particular
econcessionário (Sociedade Comercial KenmareMoma) para prestar informação.
Em Sanga:
 Acção administrativa de intimação ao órgão administrativo da Green resources ea
ChipangeChetu, para prestar informação.
Para melhor compreensão do processo, apresentam-se os detalhes de recolha de dados nos
três distritos abrangidos:
I.

Visita a Cabo-Delgado e identificação de oportunidades de apoio as comunidades
locaisno acesso ao direito e responsabilização judicial:

A visita à Província de Cabo Delgado foi realizada em princípio com um único destino - No
Distrito de Montepuez, considerando o facto de ser hotspot escolhido para a intervenção do
CESC e CFJJ na defesa dos direitos das comunidades locais e demais actores. Neste contexto
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a vista foi realizada entre os dias 21 a 24 de Agosto de 2018. Inicialmente, a missão resumiase ao Posto Administrativo de Mirate, mas devido a constrangimentos diversos, surgiu a
necessidade de alargar o âmbito e alcance desta missão, realizando encontros conjuntos com
membros da Plataforma Distrital da Sociedade Civil de Montepuez e com a comunidade de
Ntoro, situada no interior da concessão mineira da empresa Montepuez Rubi Mining (MRM)
e directamente afectada, na localidade de Namanhumbir.
A primeira preocupação levantada pela equipa de advogados responsáveis pela
implementação desta actividade foi a de realizar uma monitoria dos benefícios das
comunidades resultantes da exploração de recursos naturais no PA de Mirate, dondeficou
constatado que:
a) A canalização dos 20% tem sido feita com regularidade desde o ano de 2005através
dos CGRNs locais, no entanto, verificou-se que em 2016 não foi canalizado nenhum
valor – e nenhuma justificação convincente foi apresentada pela entidade gestora do
governo.
b) No Posto Administrativo de Mirate funciona um Conselho de Gestão dos Recursos
Naturais, composto por 7 Comitês de Gestão e a partir de 2017, todos os fundos são
canalizados para a conta desse conselho que por sua vez, canaliza aos CGRN’s.
c) Apenas 3 comunidades estão abrangidas pela exploração florestal, nomeadamente,
Mahepe, Merenge e Nikokwes, mas estas não têm informação sobre os mecanismos
de canalização e gestão dos valores referidos pelos Serviços Provinciais de Florestas e
Fauna Bravia – surge o problema.
d) Está em processo de aprovação o Plano de Reassentamento de natureza económica
porque abrange apenas as famílias que tinham machambas. Na verdade, contatou-se
que as comunidades locais não conhecem os seus direitos resultantes do Plano de
Reassentamento e nem têm informação sobre o conteúdo do mesmo.
Da visita de monitoria do processo de implementação do Plano de Reassentamento da
Comunidade de Nthoro no âmbito da exploração de Rubi pela “Montepuez Rubi Mining
(MRM)” foi possível constatar que:
(i) A exploração de rubi pela MRM irá provocar o reassentamento de 105 agregados
familiares, da aldeia de Nthoro, num processo que só deverá estar concluído em
Agosto de 2019;
(ii) A comunidade de Nthoro (Namudjo), que se localiza dentro da área de concessão
mineira de rubi da MRM, na localidade de Namanhumbir, continua vivendo em
condições de extrema pobreza em virtude das dificuldades impostas pela
exploração mineira de rubi, em particular, no que diz à limitação de circulação e
deficientes condições de produção agrícola.
(iii) A comunidade queixa-se do facto da exploração mineira não estar a criar
benefícios directos para os seus membros, pois a empresa MRM destruiu as suas
casas, machambas e culturas, sem o pagamento de qualquer tipo de compensação.
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(iv) A comunidade estranha que a empresa MRM tenha obtido a licença de exploração
mineira nº 4703C, sem que tenha sido realizada qualquer consulta comunitáriae
semum plano de reassentamento previamente aprovado.
(v) Os membros reclamam que os valores de indemnizações por árvores de fruta e de
compensação pela conservação da terra não incorporam todos os elementos que
devem
ser
considerados
no
processo
de
cálculo
de
justa
indemnização/compensação.
(vi) Há também reclamações de viciação dos Acordos de Compensação, na medida em
que foram dados a assinar apenas um papel alegando que era para escolha de
vizinhos no novo Bairro, mas que depois vieram a ser entregues esse mesmo papel
como uma das páginas do Acordo e, muitos alegam que nem sequer sabem ler e
escrever pelo que, não teriam como entender o conteúdo do Acordo.
Resultante disto, a equipa de advogados identificou algumas oportunidades de defesa dos
direitos (litigação judicial) a favor das comunidades afectadas pela violação dos seus direitos,
resumidas nos pontos que se seguem.
a) No âmbito domínio do direito de Acesso à Informação:
 Solicitar ao Governo de Cabo Delgado informação sobre o processo de canalização
da taxa dos 20% das comunidades locais pela exploração dos recursos naturais
desde o início das concessões florestais em Mirate.
 Solicitar informar para averiguar a legalidade da concessão da SuniResources e da
MRM, sobre:Processo de atribuição do DUAT; Processo de atribuição da
concessão mineira; Processo de reassentamento; Cópia do acordo celebrado com
as comunidades.
 Solicitar ao Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural (MITADER)
informação sobre:Processo de concessão do DUAT;
 Solicitar ao Ministério de Energia e Recursos Minerais (MIREME) informação
sobre:Processo de concessão mineira, cópia do acordo celebrado com as
comunidades.
Dai decorrem as seguintes Acções Judiciais de responsabilização perante tribunal:
(i) Instaurar uma providência cautelar de suspensão das actividades da empresa MRM
fora do perímetro do DUAT, em virtude de estarem em risco direitos das
comunidades, bem como pelo facto de a concessão ter sido atribuída sem prévio
acordo com as comunidades locais;
(ii) Instaurar uma Petição contra o Estado Moçambicano através Governo do Distrito de
Montepuez para reconhecimento de direitos legalmente protegidos no âmbito da
exploração mineira, em virtude do Governo do Distrito de Montepuez não proceder
devidamente, nos termos da lei aplicável (leis de minas e de petróleos), o pagamento
total da percentagem de 2,75% a que as comunidades do Posto Administrativo de
Namanhumbir têm direito.
(iii) Intentar uma acção popular para requerer indemnização pela destruição de
habitações, culturas e outros bens da comunidade de Namujo, bem como pelas
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restrições que lhes são impostas em matéria de livre circulação e agressões e ameaças
diversas.
II.

Visita Província de Nampula e identificação de oportunidades de apoio as
comunidades locais no acesso ao direito e responsabilização judicial

Nos dias 21 a 25 de Agosto de 2018, foi realizado pela equipa de advogados contratados pelo
CESC no âmbito da operacionalização das actividades terceirizadas pelo CFJJ, um trabalho
de campo na Província de Nampula, com vista a monitorar o processo de licenciamento do
projecto de areias pesadas na comunidade de Pilivili, distrito de Moma.O trabalho consistiu
em entrevistar as comunidades afectadas, a Administração do Distrito, a Direcção Provincial
de Recursos Minerais e Energia e o Governo Provincial sobre o processo de licenciamento,
com especial enfoque na salvaguarda dos direitos da comunidade.
A visita a Nampula (Moma) tanto para apresentação do projecto, como para levantamento de
possíveis casos de litigação estratégica, ocorre na altura em que se registam conflitos entre
algumas comunidades locais, Kenmare e Governo Distrital resultante a certas ambiguidades
na gestão das compensaçõesnas áreas de prospeção de areais pesadas. Existem reclamações de
destruição pela empresa Kenmare de algumas culturasagrícolas das populações locais.
Do processo de recolha de dados que abrangeu funcionários de governo (Administrador e
seu chefe de Gabinete), Director Provincial de Recursos Minerais e Energia; funcionários da
empresa KENMARE e; membros das comunidades locais. Os resultados deste levantamento
indicam que:
i) A KENMARE aceitou todas as condições propostas nas consultas comunitárias,
entretanto até ao momento nada fez e nem sequer há indícios de que o fará;
ii) Apenas foram recrutadas cerca de 20 (vinte) membros da comunidade, sendo que mais
de metade nem sequer tem contratos assinados;
iii) Já tiveram diversas reuniões com a KENMARE a reclamar as promessas não cumpridas
e a resposta é que a concessionária ainda não iniciou suas operações em Pilivili, por
isso não pode cumprir as expectativas;
iv) Tal resposta não satisfaz a comunidade que regularmente vê camiões e carros da
KENMARE a circularem, bem como a recolher os membros que lá prestam trabalho;
v) Sustentam a cumplicidade do Governo local com a empresa, razão pela qual não há
confiança com os representantes deste Governo;
vi) Tanto a KENMARE como o Governo Distrital alegam que apenas em 2018/2020
poderão atender os pedidos da comunidade;
vii) A comunidade teme que as actividades da concessionária poderão alterar
negativamente a qualidade da água consumida e gerar problemas de saúde;
viii) Actualmente, a circulação de camiões da KENMARE tem estado a danificar as vias de
acesso e algumas máquinas têm destruído culturas agrícolas das pessoas locais.
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Decorre destas inquietações a necessidade de entrada com uma acção de responsabilização
judicial aos actores que estão a violar os direitos das comunidades de Pilivili:
(i). Instauração de uma acção administrativa de intimação ao órgão administrativo),
particular e concessionário (Sociedade Comercial KenmareMoma) para prestar
informação, assim como ao Governador e ao Director Provincial de Recursos
Minerais e Energia da Província de Nampula.
(ii). Instauração de uma acção administrativa de intimação ao órgão administrativo,
particular e concessionário denominado Sociedade Comercial KenmareMoma e para
o EstadoMoçambicano no âmbito da constante violação dos direitos sobre a terra,
incluindo o reassentamento justo das comunidades afectadas, assim como pelo facto
de as entidades representantes do Estado nada fazerem para garantia da justiça e dos
direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos.
Assim, das 5 possibilidades de responsabilização judicial levantados, foram submetidos 3
casos de responsabilização judicial aos Tribunais Administrativos de Cabo-Delgado (uma
petição de reconhecimento de direitos) e da Província de Nampula (duas acções
administrativas de intimação), a saber:
(i). Instaurar uma Petição contra o Estado Moçambicano através Governo do Distrito de
Montepuez para reconhecimento de direitos legalmente protegidos no âmbito da
exploração mineira, em virtude do Governo do Distrito de Montepuez –
representado pelo Ministério Público – não proceder devidamente, nos termos da lei
aplicável, o pagamento total da percentagem de 2,75% a que as comunidades do
Posto Administrativo de Namanhumbir têm direito em virtude da actividade mineira.
(ii). Instauração de uma acção administrativa de intimação ao órgão administrativo),
particular e concessionário – Sociedade Comercial KenmareMoma – para prestar
informação, assim como ao Governador e ao Director Provincial de Recursos
Minerais e Energia da Província de Nampula. Constitui objecto do presente a
conduta dos ora requeridos que consiste em não disponibilizar informação de
interesse público abaixo identificada e que não constitua matéria classificada nos
termos da lei.
(iii). Instauração de uma acção administrativa de intimação ao órgão administrativo,
particular e concessionário denominado Sociedade Comercial KenmareMoma e para
o EstadoMoçambicano, representado peloMinistério Público. A Kenmareé
intimado a responder sobre a violação da participação pública no processo de tomada
de decisão e dos direitos sobre a terra, incluindo o reassentamento justo das
comunidades afectadas pela actividade de exploração das áreas pesadas em Moma,
cuja responsabilidade recai sobre esta mineradora; enquanto ao Estado
Moçambicano através das instituições do governo relevantes que para o efeito são o
garante da justiça e dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos.
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Os processos completos desses casos submetidos pelos advogados do CESC (João
Nhampossa, AlcídioSitoe e Vicente Manjate) e protocolados pelos respectivos tribunais vão
em anexo a este relatório e numa pasta separada.

Resultados, impactos e mudanças:
Os processos de responsabilização judicial em casos de violação de direitos das comunidades
no âmbito da exploração da terra e dos recursos naturais podem contribuir com os seguintes
resultados, impactos ou mudanças:
(i). Levantados e encaminhados aos Tribunais Administrativos de Cabo-Deldago e
Nampula 3 casos de responsabilização judicial através de litigação estratégica em casos
de violação dos direitos das comunidades locais sobre a terra e dos benefícios
resultantes de projectos de exploração minera.
(ii). As entidades estatais e privadas envolvidos em processos de gestão e exploração de
recursos naturais mais consciencializadas sobre as oportunidades que as comunidades
locais tem de proceder aos processos de responsabilização.
(iii).
A continuidade destas acções poderá influenciar melhoria de comportamento
e mudança de atitudes tanto dos órgãos da administração pública, como das empresas
privadas exploradoras de recursos naturais.

2.6. Analise geral da implementação do Projecto Land Use Rights
De uma forma geral, o processo de implementação do PorjectoLUR III: Uso responsável da
terra e dos recursos naturais foi feito directamente pelo CFJJ através das acções descritas e
analisadas nos subcapítulos 2.1; 2.2 e 2.3 (acções de formação, pesquisa e documentação) do
presente relatório. Sendo que as restantes actividades de promoção de desenvolvimento e
melhoria de capacidades locais e principalmente de promoção do acesso à justiça foram
implementadas com apoio do CESC, conforme resultados apresentados acima.
Actividades não realizadas no Projecto LUR III: Uso Responsável da Terra e dos RN:
Num olhar geral do plano de actividades do Projecto LUR: Uso responsável da terra e dos
recursos naturais, tirando a auditoria externa que obrigatoriamente tinha que se realizar em
2019, ficaram por realizar as seguintes actividades:
1. Produção e divulgação do Plano Estratégico 2018-2022 – isso porque o documento
passou por vários processos de revisão e discussão interna e ao nível do MJCR – tendo
sido apenas aprovado no primeiro Conselho Consultivo do MJCR de 2019 realizado
em Fevereiro.
2. Influenciar processos de autorização de DUATs com decisão ao nível distrital – para
operacionalizar o indicador 01 da Matriz de Monitoria & Avaliação: “Número de
DUATs autorizados ao nível distrital, considerando as actuais condições em que os
DUATs são decididos ao nível central e provincial”. Na verdade, depois de vários
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encontros com os representantes do MITADER ao nível central e local (DINAT,
FNDS, SPGC’s e até mesmo com administradores), foi possível concluir que este
indicador não procede e não há meio para ser cumprido na media tendo em conta a
realidade de Moçambique, a entidade mais baixa com condições para atribuir DUAT é
o Govenador. Ora vejamos nos termos do artigo 23º da LT “Compete aos Presidentes

dos Conselhos Municipais e de Povoação e aos Administradores do Distrito, nos
locais onde não existam órgãos municipais, autorizar pedidos de uso e
aproveitamento da terra nas áreas cobertas por planos de urbanização e desde que
tenham serviços públicos de cadastro”. No entanto a realidade moçambicana mostranos que não há nenhum distrito que tenha um serviço cadastral, atendendo que estes,
somente existem ao nível provincial (SPGC’s), mais ainda, poucos, mas muito poucos
(ou quase nenhum) distritos têm planos de urbanização, muito combinar os dois
elementos. Por conseguinte a nossa ideia ficou por terra e aguardando a
implementação do projecto de criação de 7 serviços cadastrais em alguns distritos na
região norte do país no âmbito do projecto Mozland. No entanto o CFJJ esta a
colaborar com o MITADER para a criação desses serviços distritais de cadastro, com a
responsabilidade de capacitar actores relevantes, produzir e sistematizar quadro legal
relevante, etc.
3. Realizar um estágio prático de 34 magistrados do curso de formação inicial para
ingresso na carreira de magistrado judicial e do MP em comunidades locais sobre
direitos do ambiente, terra e RN – não foi possível realizar o estágio ou trabalho
prático, primeiro porque não houve espaço nem manobra para deslocar os formandos
por uma semana para um trabalho nas comunidades sem afectar o programa
previamente estabelecido – nos primeiros 8 meses os formando fizeram trabalho de sala
e os últimos dois meses (tempo que pensávamos aproveitar) estiveram fora em estágios
práticos nos tribunais. Então estamos a ponderar a possibilidade de realizar esta
actividade com os actuais formandos do curso inicial de ingresso para carreira de
procurador de 1ª a actuar nos tribunais administrativos.
4. Monitoria das acções desenvolvidas pelos parceiros de implementação – feita
parcialmente com viagem a Massingir, mas ainda se programa realizar nos primeiros
meses de 2019, até finais de Maio na medida em que somente depois de alguns meses
poderemos avaliar os impactos das actividades implementadas junto dos nossos
beneficiários.
Resumindo, são quatro actividades não realizadas neste projecto e devidamente justificadas.
Para melhor compreensão do grau geral de realização vide Anexo 03:Matriz de avaliação da
implementação das actividades do Projecto LUR III.

CENTRO DE FORMAÇÃO JURÍDICA E JUDICIÁRIA, FEVEREIRO DE 2019

74

___________________Relatório Anual de Actividades 2018

CENTRO DE FORMAÇÃO JURÍDICA E JUDICIÁRIA, FEVEREIRO DE 2019

75

___________________Relatório Anual de Actividades 2018
3. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Para 2018, o CFJJ executou actividades financiadas pelo Orçamento do Estado (OE) no
âmbito do Plano Económico e Social (PES) e Plano Anual de Actividades Orçamentadas
(PAAO) e actividades financiadas pelos parceiros de cooperação.

Fundos desembolsados para 2018
No ano de 2018, foi alocado ao Centro de Formação Jurídica e Judiciária uma verba no
montante de 36.934.822,89MT (Trinta e seis milhões, novecentos e trinta e quatro mil,
oitocentos e vinte e dois meticais e oitenta e nove centavos), subdivido em 22.966.912,89MT
(Vinte e dois milhões, novecentos e sessenta e seis mil, novecentos e nove meticais e oitenta e
nove centavos) para a rubrica de funcionamento (Despesas correntes, Outras despesas com o
pessoal, Bens e Serviços e Transferências correntes) e 13.967.910,00MT (Treze milhões,
novecentos e sessenta e sete mil, novecentos e dez meticais) para o programa de
funcionamento (Formação Inicial, Publicações e Pesquisa).
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Relativamente ao Plano Económico e Social (PES) e Plano Anual de Actividades
Orçamentadas (PAAO), são no total de 5 actividades que abarcam as três atribuições do
CFJJ, designadamente Formação, Pesquisa e Documentação, coincidindo com o mesmo
número de acções planificadas e orçamentadas no ano 2017. O quadro a seguir, e o
respectivo gráfico, apresenta a distribuição das actividades planificadas e orçamentadas por
área de actividade.
Distribuição das Actividades Planificadas e Orçamentadas por Área de Actvidades
Área
Actividades
Formação (Departamento Pedagógico)
Pesquisa (Departamento de Estudos e Investigação)
Documentação (Depart. de Documentação, Informação e Cultura)
Total
, Formação,
12,285,010.00

Orçamento
(OE)
12.285.010.00
1,257.900. 00
1,275.000.00
14,817.910.00

1
3
1
5

, Publicação,
1,275,000.00

, Pesquisa,
1,257,900.00

Fonte: Plano de Actividades PES/PAAO do CFJJ – 2018

Deste montante, foi executado até ao momento, o valor de 31.193.051,38MT (Trinta e um
milhões, cento e noventa e três mil, cinquenta e um meticais e trinta e oito centavos)
correspondentes à 84,45% do valor alocado.
O valor orçamental alocado ao CFJJ no ano de 2018, teve uma variação positiva na ordem de
69,01% relativamente a verba concedida em 2017. Refira-se que no concernente ao
cabimento de verba para 2019, esta sofreu uma significativa redução na ordem de 38,27%
em relação ao valor recebido pelo CFJJ em 2018, facto que tornará algumas actividades
planificadas para o presente ano não exequíveis devido a esta acentuada redução orçamental,
como se pode observar a seguir, no mapa comparativo do orçamento do CFJJ dos últimos
três anos.

Percentagem,
2017, 0

Percentagem,
2018, 69.01%

Percentagem,
2019, -38.27%
Gráfico N°7. Evolução percentual do orçamento entre 2017 a 2019
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Além dos fundos do Orçamento do Estado, o CFJJ conseguiu em 2018 com apoio de
parceiros de cooperação cerca de $729 593,39 (setecentos e vinte e nove mil e quinhentos e
noventa e três dólares norte americanos) dos 861 670 (oitocentos e sessenta e um mil e
seiscentos e setenta dólares norte americanos). Os fundos são para implementar actividades e
acções em determinadas áreas específicas como terra, ambiente, recursos naturais, direitos
humanos, protecção de menores, justiça comunitária, branqueamento de capitais e crimes
económicos, corrupção e outras relevantes.
O destaque dos fundos recebidos de parceiros vai para os fundos recebidos dos seguintes
parceiros:
(i) Cooperação Suíça em Moçambique/Agência Suíça para Desenvolvimento e
Cooperação (SDC) em para implementar actividades previstas no Plano Estratégico
2018-2022, relacionadas com o direito do ambiente, terra e recursos naturais – este
apoio se enquadra na operacionalização do Programe Land Use RightsIII(2018-2021).
(ii) UNICEF para implementação de actividades de garantia e protecção de direitos de
menores;
(iii) UNEP para apoiar acções de promoção do direito do ambiente para magistrados
judiciais e do Ministério Público;
(iv) ADA - Cooperação Austríaca para o Desenvolvimento, para apoiar a realização do II
simpósio regional de esverdeamento do judiciário em África.
A tabela seguinte resume a participação de cada parceiro no orçamento de 2018.
Quadro: Apoios financeiros pelos parceiros em 2018
Parceiro
Valor
Programado Valor desembolsado
(USD)
(USD)
560000
530000
SDC
95000
114000
UNICF
195000
74760.06
UNEP
11670
10833,33
ADA
Total
861670
729593,39

Execução
(USD)
496872,38
114000
74760,06
10833,33
696465,77

%
93
100
100
100
95

De acordo com os dados acima, o nível de execução dos fundos alocados ao CFJJ em 2018
foi de 95% no total. Nota-se um saldo na ordem dos 7% nos fundos desembolsados pela
SDC, o que não se considera ao todo de mau.
De salientar ainda, que no ano de 2018, o CFJJ realizou 15 Acções de capacitação e formação
financiados pelos Parceiros de cooperação e Entidades Públicas com orçamentos
independentes. Para a execução destas acções, foi alocado o valor total de 21.323.863,67MT
(Vinte e um milhões, trezentos e vinte e três mil, oitocentos e sessenta e três meticais e
sessenta e sete centavos) dos quais foram executados 16.115.946.79 (Dezasseis milhões, cento
e quinze mil, novecentos e quarenta e seis meticais e setenta e nove centavos) ficando o valor
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remanescente de 5.207.916,88MT (Cinco milhões, duzentos e sete mil, novecentos e
dezasseis meticais e oitenta e oito centavos).

4. OPORTUNIDADES, DESAFIOS E CONSTRANGIMENTOS
4.1. NO PLANO GERAL DA ACTUAÇÃO DO CFJJ
Oportunidades:
Ao longo de 2018, o CFJJ teve muitas oportunidades que incluem:
 O estabelecimento de novas parcerias para implementação de actividades previstas no
seu Plano Estratégico e demais actividades:
o Cooperação Suíça, UNICEF, UNEP, União Europeia, Cooperação Austríaca,
PNUD, Embaixada da Turquia, ENFAM e ICCF.
o iTC-F, CTV, OMR, CESC, UDM e Provedor da Justiça.
 Recebeu visitas do Supremo Tribunal de Justiça de Portugal, da Embaixadora da
Suécia em Moçambique
 Trocas de experiências com escolas internacionais de formação: Escola de Formação
Inicial e Complementar da França e a Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados do Brasil;
 Deslocar seus colaboradores para troca de experiências com instituições
internacionais como é o caso da participação de 4 investigadores do CFJJ no
Congresso Internacional de Sociologia em Portugal.
 Oportunidade de capacitar o primeiro grupo de magistrados e advogados em matérias
de litigação estratégica como mecanismo de defesa dos direitos sobre a terra e
recursos naturais.
Desafios
Ainda constituem desafios do CFJJ:
 Consolidar a sua intervenção como uma instituição de formação, pesquisa e
produção de documentos de excelência com altos níveis de padrão de qualidade;
 Reforçar a sua capacidade institucional, tanto em termos de disponibilidade de
pessoal técnico qualificado, como em termos de angariação de fundos e criação de
infra-estruturas, meios e equipamentos que permitam melhorar o seu funcionamento;
 de Promover a formação dos funcionários;
 Reforçar o corpo técnico do departamento pedagógico com a integração de
especialistas das áreas da magistratura e de desenvolvimento curricular, a tempo
inteiro;
 Reforçar o pessoal técnico do departamento de estudos e investigação para melhor
responder a demanda pelos serviços de investigação que são direcionados ao CFJJ;
 Reforçar o Orçamento de Estado alocado para as formações;
 Melhorar as formas de articulação e comunicação com as instituições beneficiárias das
formações;
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Solicitar junto das instituições parceiras beneficiárias o cumprimento de prazos na
alocação de verbas para as formações.

Constrangimentos
Apesar dos avanços registados em 2018 a instituição ainda enfrenta constrangimentos,
sobretudo quanto aos seguintes aspectos:
 Défice do pessoal qualificado para responder as áreas afins;
 Insuficiência de fundos para adquirir equipamentos e mobiliário;
 Necessidade de reabilitação e ampliação de blocos administrativos e salas de aula;
 Atrasos constantes na disponibilização de verbas para custearem as despesas das
formações;
 Exiguidade de meios circulantes para os funcionários e demais colaboradores;
 Falta de representações locais para apoiarem os processos de realização de actividades
ao nível local.

4.2.
NO PLANO ESPECÍFICO DA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS
COMUNIDADES LOCAIS
Oportunidades
 A criação do Fundo Comunitário, permite as comunidades contextualizam os
problemas locais e procuram-se soluções localmente, com a participação de todos.
 Existência dos parceiros locais com experiência na área de gestão pode ajudar a
contribuir para promover iniciativas sustentáveis através da criação de pequenos
negócios.
 Aumentar a participação das mulheres na tomada de decisões das comunidades,
através da selecção de mulheres para agentes comunitárias e sua capacitação.
 Algumas empresas florestais, mostram-se interessadas em criarem parcerias para a
implementação de capacitações comunitárias, e desenho de planos de acção que
tenham em conta a transparência e a prestação de contas.
 O manual de operacionalização revisto pode servir de manual de consulta na
operacionalização dos fundos comunitários por diferentes parceiros.
Desafios:
 Identificação nas comunidades dos agentes catalisadores. Em geral, os membros das
comunidades locais apresentam uma fraca capacidade técnica de gestão de projectos,
sendo importante identificar-se a nível local algumas pessoas que já façam pequenos
negócios ou emprededorismo e capacitá-los para que sirvam de exemplo para as
comunidades e ajudem no desenvolvimento.
 A entrega do valor de 2,75% às comunidades locais. Actualmente este valor é
entregue aos governos distritais, que depois investem na construção de infraestruturas
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sociais. Nenhuma das comunidades na área selecionada recebeu directamente o valor
dos 2,75%, diferentemente dos 20%.
Comunidades conhecerem os fluxos de dinheiro que podem auferir dos diferentes
projectos relacionados com recursos naturais.
As comunidades participarem mais na elaboração dos orçamentos locais e poderem
fazer o rastreio do mesmo.

Constrangimentos e riscos
 Durante o ano de execução do projecto a província de Cabo Delgado foi
caracterizada por uma instabilidade militar, concretamente nos distritos de Palma,
Mocimboa da Praia, Nangade, Macomia e Quissanga, onde homens armados
inicialmente atacavam as posições das forças de defesa e segurança e desde o início do
ano passaram também atacar as comunidades, mas felizmente os locais e as
actividades do projecto não foram directamente afectadas, no entanto, constitui um
risco e que de certa forma limita a actuação da equipa envolvida.
 No âmbito da operacionalização dos Fundos Comunitários, o principal risco incide
sobre a ideia de elitização dos Gestores desses fundos como aconteceu com os
CGRN, devendo estes comprometerem-se com o desenvolvimento das comunidades
como um todo e não de alguns grupos (familiares e conhecidos) apenas.
 A falta de mecanismos de transparência por parte do governo relacionado as
compensações das comunidades, ou seja, as estruturas locais devem estar
comprometidas na prestação de informação relacionada com os valores recebidos
pelos distritos para as comunidades locais.
 As comunidades ainda colocam nas agendas comunitárias prioridades relacionadas
com a construção de escolas, postos médicos e furos de água, substituindo assim o
Estado e não compreendem a importância de iniciativas de investimentos de pequena
escala para promover o desenvolvimento local.
 Os processos de litigação judicial estratégica movidos contra o Estado, entidades
governamentais e grandes empresas privadas ainda são mal vistas e os advogados
podem se tornar persona non grata.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Centro de Formação Jurídica e Judiciária, tem vindo a desempenhar uma importante
função ao serviço da sociedade moçambicana exercendo as suas competências legais para
formar com qualidade a todos operadores do sector da justiça, tendo em atenção os
conteúdos relevantes para as diversas carreiras e em consonância com as actuais
problemáticas políticas, económicas, sociais e culturais do país e a nível internacional.
No cômputo geral, a execução das actividades inscritas no PES e PAAO-2018 foi satisfatória
comparando com o ano de 2017 que registou uma franca execução devido ao desembolso
tardio dos fundos do Orçamento do Estado. A título ilustrativo, a nível da área da formação,
o CFJJ, levou a cabo 21 acções, a nível do país, contra apenas 4 de 2017, representando um
aumento na ordem dos 525%.
Apesar das inúmeras dificuldades, o CFJJJ tem conseguido levar a cabo o seu plano de
actividades, incluindo acções de desenvolvimento institucional, com o apoio dos parceiros de
cooperação. O arranque do XVIII Curso de Formação Inicial para o Ingresso nas Carreiras
das Magistraturas Judicial e do Ministério Público, que conheceu algumas reformas pontuais,
não só no âmbito curricular, mas também ao nível do processo de recrutamento e selecção
dos candidatos; a assinatura do contrato de financiamento com a Cooperação Suíça para o
Desenvolvimento (Projecto LandUse Rights/ Projecto LUR III – Uso Responsável da Terra)
e a realização do II Simpósio Regional sobre “Esverdear o Judiciário em
África/GreeningtheJudiciary in África”, que compreende a integração da em matéria do Direito
do Ambiente nas escolas de formação Judiciária em África, financiado pelo Programa das
Nações Unidas para o Meio Ambiente, a realização do seminários de actores locais em direito
do ambiente, terra e recursos naturais, a capacitação de Paralegais e dos Juizes dos Tribunais
comunitários em matérias de direito do ambiente, direitos humanos e de menores, entre
outras actividades referenciadas no presente relatório, marcam de forma muito positiva a
presente fase de reestruturação da instituição.
Mas acima de tudo a ideia de reestruturação organizacional e administrativa bem como a
redefinição das linhas de orientação estratégica colocando como prioridade matérias de
direito do ambiente, terra e recursos naturais, direitos humanos, HIV/SIDA, género e
criança, combate a corrupção e crimes económicos e avanço democrático e promoção da paz
e democracia. Outro aspecto de grande relevância é a capacidade cada vez mais visível do
CFJJ se projectar como uma instituição estratégica e com prestação de serviços de excelência.
Nota-se mais reconhecimento da importância do CFJJ ao nível nacional – muitas instituições
nacionais associadas a justiça e ao direito tem mostrado confiança e reconhecimento da
importância e papel do CFJJ e ao nível internacional vários convites e solicitações de parceria
são endereçados ao CFJJ.
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6. ANEXOS
Anexo 01: Lista de Cursos de Formação Complementar Realizados
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Designação do Curso
IX Curso de Capacitação de Assistentes Jurídicos do IPAJ em Matérias Relativas aos Direitos da Criança
IV Curso de Capacitação de Oficiais e Assistentes de Oficiais de Justiça dos Tribunais Fiscais em matéria JurídicoProcessual
X Curso de Capacitação de Assistentes Jurídicos do IPAJ em Matérias Relativas aos Direitos da Criança
II° Curso de Capacitação de Inspectores e Agentes do SERNICAfectos no Gabinete do Combate à Corrupção, em
Matérias de Actos Processuais
II° Curso de Capacitação de Magistrados do Ministério Público e Agentes do SERNIC em Matéria Relativa aos
Crimes Económico-financeiros
V Curso de capacitação de oficiais de justiça dos tribunais fiscais e administrativos da província da Zambézia em
matéria jurídico-processual
III Curso de Capacitação nas Áreas de Corrupção, Branqueamento de Capitais e Tráfico de Estupefacientes, com
Conhecimento dos Instrumentos Legais, Administrativos e Processuais
Seminário sobre o Empoderamento dos Magistrados para a Promoção da Liderança na Gestão do Crime
Ambiental em Moçambique
IV Curso de Capacitação nas Áreas de Corrupção, Branqueamento de Capitais e Tráfico de Estupefacientes, com
Conhecimento dos Instrumentos Legais, Administrativos e Processuais
V Curso de Capacitação nas Áreas de Corrupção, Branqueamento de Capitais e Tráfico de Estupefacientes, com
Conhecimento dos Instrumentos Legais, Administrativos e Processuais
XXXIX Curso de Capacitação de Paralegais em Direitos da Terra, Ambiente, Recursos Naturais e Desenvolvimento
sustentável
I Curso de Formação de Juízes dos Tribunais Comunitários e Autoridades Comunitárias em Matéria de Estado e
Direitos Humanos
I Curso de Formação de Magistrados do Ministério Público e Oficiais de Justiça em Matéria de Instrução de
Processo Disciplinar
II Curso de Formação de Magistrados do Ministério Público e Oficiais de Justiça em Matéria de Instrução de
Processo Disciplinar
III Curso de Formação de Magistrados do Ministério Público e Oficiais de Justiça em Matéria de Instrução de
Processo Disciplinar
Seminário Formativo para Actores Locais da Administração da Justiça e Governação sobre o Direito da Terra,
Recursos Naturais e Desenvolvimento
III Curso de Capacitação de Oficiais de Justiça do Tribunal Aduaneiro da Cidade de Maputo em Matéria
Jurídico-Processual Aduaneira
IV Curso de Capacitação de Oficiais e de Assistentes de Oficiais de Justiça do Tribunal Administrativo
I Curso de Formação de Formadores em Matéria de Direito do Ambiente
I Curso de Mediação de Conflitos com Ênfase no Âmbito Judicial da Mediação e Conciliação Familiar
I° Curso de Capacitação em Matéria de Metodologias de Investigação Criminal e meios de Obtenção de Prova no
âmbito de Crimes Praticados contra a Criança

Formandos
Mulheres

Homens

13
19

16
20

29
39

12
2

19
18

31
20

---

---

25

7

6

13

5

12

17

19

24

41

5

11

16

7

11

18

17

22

39

11

19

30

3

5

8

3

6

9

3

8

11

17

44

61

5

4

9

--10
-----

--21
-----

23
31
38
20

Total

+158
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Anexo 02: Quadro: Análise do Plano de Desenvolvimento Institucional

Sub-dimensão
Estatutos,
Documentos
de Políticas e
Procedimentos

Score
2.5

2

3

Órgãos
de
Governação

4

Resultado Esperado
Actualizadas
as
competências
e
abordagem
de
intervenção do CFJJ
para
responder
as
necessidades do sector
da justiça
Estabelecidas
e
harmonizadas
as
normas
de
funcionamento do CFJJ
para consolidação como
instituição pública de
excelência na formação
dos operadores da
justiça

Acções
Revisão
orgânicos

Harmonizados
os
procedimentos internos
de prestação de contas,
gestão financeira e
auditoria
Garantido
maior
envolvimento,
participação
e
comprometimento dos
membros dos órgãos e
colectivo de direção nas
actividades do CFJJ

DIMENSÃO DE GOVERNAÇÃO INTERNA
Recursos Necessários
Prazo
dos
estatutos RH internos
Todo ano
Salários
Consultores

Todo ano

Responsável
Direcção
DP

Ponto de Situação
 Iniciado em 2018;
 Ainda em processo – terminado o
draft inicial.

Direccao
DP
DAI

Iniciado em 2018;
Ainda em processo.

DDIC

 Aprovado em Maio de 2018 o
regulamento interno de acesso e
uso da biblioteca;
 Aprovado Novembro de 2018 o
regulamento da página WEB do
CFJJ
Ainda em processo de elaboração.
Em discussão o Draft inicial

Elaboração do regulamento
interno de funcionamento
do CFJJ

RH internos
Salários

Elaboração e implementação
de regulamentos específicos
de funcionamento interno

RH internos
Salários

Elaboração do manual de
procedimentos internos

RH internos
Salários

6 meses

DAI
DAF

Distribuição das áreas de
responsabilidade
aos
directores-adjuntos.

RH internos
Salários

Todo ano

Direcção
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e direitos humanos

Planificação
Estratégica,
Estrutura
e
Sistemas

3

3

Liderança
Gestão

e

3

Plano Estratégico do
CFJJ revisto e aprovado
pelo
MCJR
para
responder a dinâmica e
exigências actuais do
sector da justiça, bem
como
do
próprio
Centro
Aprovado
e
implementado o Plano
de Actividade do CFJJ
para operacionalização
das linhas gerais do
novo Plano Estratégico
do CFJJ
Consolidada a gestão
integrada e participativa
para o fortalecimento
organizacional

 Todas as acções planificadas nos
projectos que são implementados
pelo CFJJ são realizadas com
apoio dos chefes de
departamento, bem como de
técnicos especificamente
destacados.
 Revisto entre Abril e Junho de
2018
 Aprovado somente em Fevereiro
de 2019

Integração dos chefes de
departamentos e alguns
técnicos
essenciais
nas
actividades de projectos
implementadas pelo CFJJ

RH internos
Salários
Subsídios

Todo ano

Todos
os
departament
os
e
projectos

 Revisão e harmonização do
Plano Estratégico;
 Aprovação do PE pelo
Conselho Consultivo do
MJCR.

RH externos
Fundos de parceiros –
Projecto LUR (SDC)

3 meses

CFJJ
Consultores
internos
e
externos

Elaboração do Plano de
Actividades e Orçamento
para 2018 tendo em conta a
nova abordagem estratégica
de intervenção

RH internos
Salários
Recursos financeiros do
OE e de parceiros
(Cooperação
Suíça,
UNEP,
UNICEF,
ADA)
RH internos

Todo ano

CFJJ
DPEC
Todos
os
departament
os
Projecto
LUR
Direcção do
CFJJ

Terminado o processo de elaboração
do Plano de actividades para 2018
em Dezembro de 2017 e iniciado o
processo de implementação em
Janeiro de 2018

RH internos

1 dia

Direcção do
CFJJ

Realizada pela direcção uma reunião
geral com todos os colaboradores do
CFJJ – em Agosto

Realização
de
reuniões
periódicas pelos Órgãos de
Direcção e chefia - Conselho
de Direcção
Realização de reuniões gerais
com todos os colaboradores
do CFJJ

Todo ano
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Integridade e
Independência
Institucional

3

Capacidade técnica e
financeira do CFJJ
fortalecida e cada vez
mais
reduzida
a
dependência pelo OE

Realização
de
retiros
organizacionais
para
desenvolvimento e reforço da
capacidade institucional

RH internos
Apoio financeiro da
Cooperação
Suíça
através do Projecto
LUR

1 dia

Direcção do
CFJJ

Criação de uma comissão
interna de acompanhamento
dos projectos implementados
pelo CFJJ
Arrecadação de receitas
próprias

Subsídios – apoio do
Projecto LUR e outros
projectos
RH internos
Consultorias

Todo ano

Direcçâo
DAI
DAF
PROJ. LUR
DP
DAF

Aquisição de equipamentos e
meios e reabilitação de infraestuturas para fortalecer a
intervenção do CFJJ

Fundos de parceiros

Todo ano

Todo
ano

o

DAF
UGEA
Projecto
LUR
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Realizado no dia de 26 de Maio no
Hotel
Cardoso
um
retiro
organizacional que contribuiu para
avaliação da situação geral e desafios
do CFJJ no desenvolvimento
institucional
 Processo de criação iniciado em
Outubro de 2018
 Comissão a funcionar a partir de
Janeiro de 2019
 Realizados trabalhos de consultoria
as diferentes instituições do sector
da justiça – PGR, Tribunal
Supremo;
 Arrendamento da sala de
conferências;
 Cobradas taxas nos cursos iniciais
de ingresso na carreira de
magistrado judicial e do MP
 Adquirido material informático
que vai desde computadores (4)
impressoras (1), telas de projecção
(3), projectores (1) e consumíveis;
 Adquirido equipamento de
escritório (secretarias e cadeiras);
 Adquirida uma viatura 4X4 de
marca Mazda BT50;
 Adquiridas 3 motorizadas e 34
bicicletas (por via do CESC) para
facilitadores e agentes
comunitários de operacionalização
de FC´s;
 Reabilitada e equipada com
máquinas modernas a Lavandaria
IV
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das acomodações dos formandos.

Compromisso
com a Missão e
Objectivos
Estratégicos

2

Membros dos Órgãos
de Direção e Chefia,
bem
como
os
funcionários, agentes e
colaboradores
comprometidos com a
missão e os objectivos
do CFJJ

Gestão
de
Projectos,
incluindo
M&A,
Relatórios
e
aprendizagem

4

Projectos
implementados
pelo
CFJJ alinhados com o
Plano
Estratégico,
incluindo os processos
de
monitoria
e
avaliação

DIMENSÃO DA CAPACIDADE DE ALCANÇAR RESULTADOS
Envolver todos os Directores, RH internos e externos
chefes de departamentos,
formadores, pesquisadores e
demais colaboradores nas
acções implementadas pelo
CFJJ

Projectos LUR, UNEP e
UNICEF
implementam
acções de promoção dos
direitos da terra, ambiente,
recursos naturais e direitos
humanos
Relatórios semestrais e anuais
baseados nos resultados

RH internos
Salários

RH internos
Salários

Todo ano

Todos
os
departament
os do CFJJ,
incluindo
projectos

 Todas as acções de planificação
foram feitas tendo em conta a
missão do CFJJ e os objectivos
estratégicos definidos no Plano
Estratégico.
 Todos os órgãos articulam na
realização das actividades
planificadas, por exemplo:
 Todas as formações ou
capacitações realizadas pelo
Projecto LUR, UNEP ou
mesmo com apoio da
UNICEF foram organizadas e
coordenadas pelo DP com
apoio do DAF e UGEA;
 Os estudos planificadas nos
projectos foram realizados e
coordenados pelo DEI;
 Os formadores residentes do
CFJJ foram integrados nas
diversas acções de capacitação.
 Os planos de actividades do
Projecto LUR e do Projecto
UNEP alinhados com os pilares,
resultados e objectivos do PE do
CFJJ

DPEC
Projecto
LUR/UNEP

 Relatórios trimestrais, semestrais e
anuais elaborados com base nos
resultados
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4

Iniciativas de
Desenvolvime
nto de RH e
Profissionais

Criadas as condições de
registo
e
controlo
integrado
das
transações de fundos
dos doadores, através de
um sistema informático
de contabilidade

2

Acções implementadas são
monitoradas e avaliadas com
base em abordagens e
ferramentas novas

RH internos
Salários

DPEC
Projecto
LUR/UNEP

Instalação
de
pacote
informático de contabilidade

Recursos
financeiros
para pagamento do
provedor
RH internos

1 mês

Provedor de
serviços
/DAF

Capacitar e realizar visitas de
troca de experiência para a
melhoria das capacidades
técnicas e profissionais

RH internos
Parcerias

Todo ano

Direccao
DEI
DP

Desenvolver iniciativas de
motivação dos funcionários

RH internos

Todo
ano

DP
Projecto
LUR

Desenvolvidas acções e
iniciativas de reforço
das capacidades técnicas
e motivação de recursos
humanos do CFJJ
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 Matriz de monitoria e avaliação
baseada nas mudanças alcançadas;
 Instrumentos e relatórios de
monitoria desenhados com base
na ferramenta de outcomemapping
Pacote informático de contabilidade
em funcionamento, terminado o
processo de instalação e capacitação
em Setembro

 8 funcionários beneficiaram de
curso de inglês facilitado pelo
Instituto de Línguas;
 formação e especialização em
trabalho (in job training) de três
quadros administrativos do
DDIC;
 Visitas de troca de experiência de
colaboradores (4 investigadores
em Portugal, 3 colaboradores,
incluindo órgãos de direcção em
Brasil (2), 2 colaboradores,
incluindo a Directora em França.
 Duas técnicas de auditoria
participaram no seminário
formativo de actores em direito de
terra, ambiente e RN em
Nampula;
 Dois técnicos (um da UGEA e
uma da Direccao) participaram no
curso de capacitação de paralegais
em Pemba.
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Mobilização de
recursos

Garantidos
recursos
financeiros
para
o
funcionamento pleno
do
CFJJ,
menos
dependência pelo OE

Mobilidade, mudança de
carreira,
promoções
e
progressões nas carreiras de
Regime Geral Especial não
Diferenciado

RH internos

Definição de estratégias
claras de mobilização de
recursos financeiros

RH internos
Consultores
Parceiros

Todo ano

DRH

Direcção do
CFJJ

 5 funcionários foram nomeados
para cargos de chefia, no âmbito
das comissões de serviço;
 Lançados dois concursos para
mudança de carreira –
actualmente o processo está no
TA;
 Mobilidade de 5 funcionários
para o CFJJ provenientes do
SERNAP e TA;
 Contratados dois consultores e
uma assistente administrativa para
execução do Projecto LUR
Conseguido apoio financeiro de
Parceiros
(Cooperação
Suíça,
UNICEF,
UNEP
e
ADA,
Embaixada da Turquia) com mais
800 mil dólares norte americanos
para implementação de actividades.

DIMENSÃO DE REDES E ADVOCACIA
Criação
de
redes
–
Networking

3
Consolidada
a
articulação e parcerias
estratégicas com outros
actores de intervenção
na área da justiça e
acesso ao direito

Participação e criação em
redes
internacionais
e
nacionais de promoção da
justiça

RH internos

Direcção do
CFJJ

Visitas
de
aproximação

RH internos

Direcção do
CFJJ

cortesia

e
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 Pertence a Rede Judiciária
Africana de Educação Ambiental
com foco sobre educação judicial
em direito ambiental em África;
 Faz parte da rede regional sobre
integração de questões do
populações-chave no currículo de
treinamento de aplicação da lei;
 Apoia a criação da rede de
paralegais
Recebido o Venerando Presidente
do Supremo Tribunal de Justiça de
Portugal;
VII
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2.5

Criadas as redes de
comunicação externa
com
base
nas
tecnologias
de
informação
e
comunicação

Estabelecer
parcerias
estratégicas com instituições
de formação e pesquisa
internacionais e nacionais

RH internos

Direcção do
CFJJ

Criar parcerias com actores
de
implementação
de
diversas
actividades
relevantes para o CFJJ
Estabelecer parceria com a
Associação Moçambicana de
Bibliotecas Académicas e de
Pesquisa (AMOBAP

RH internos

Direcção do
CFJJ

RH internos

Todo ano

DDIC

Integrar a rede MoRENet,
mantida pelo Ministério da
Ciência, Tecnologia, Ensino

RH internos

Todo ano

DDIC
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Recebida a Embaixadora da Suécia
em Moçambique
 Assinado um MoU com a Escola
Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de MagistradosENFAM do Brasil,
 Assinada uma carta de
compromisso de parceria com a
Escola de Formação Inicial e
complementar da França;
 Assinado um MoU com o Fundo
Internacional para a Conservação
da Natureza-ICCF;
 Assinado Memorando de
Entendimento com UDM nas
áreas de promoção do acesso ao
direito e a justiça e estudos e
investigação
 Assinado MoU com CESC para
implementar acções de
operacionalização de FC´s e
Responsabilização Judicial
 O CFJJ garantiu o acesso gratuito
ou a baixo custo de livros, textos e
publicações técnico-cientificas de
cerca de 175 editores
internacionais de diversas áreas do
conhecimento disponíveis em 5
bases de dados, nomeadamente
Hinari, AGORA, OARE, ARDI e
GOALI
 O CFJJ faz parte da MoRENet

VIII
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Advocacia

3.5

Reforçada a intervenção
do CFJJ na promoção e
defesa dos direitos das
pessoas carenciadas

Ligações
e
partilha
de
informação e
conhecimento

2

Realizados seminários e
palestras e trocas de
experiência com vários
actores sobre direito e
acesso à justiça

Visibilidade

3

Garantida a visibilidade
e recuperada a imagem
institucional do CFJJ de

Superior
e
Técnicoprofissional
Educação legal do cidadão

RH internos e externos
Salários e pagamento de
serviços

Todo ano

Projecto
LUR
DP

Conversas sobre a Justiça e
direito em Moçambique

RH internos e externos

2 dias

CFJJ

Palestra
alusiva
internacional da Mulher

RH internos e externos
Recursos financeiros da
Embaixada da França e
do CFJJ
RH internos

4 dias

Fundos da UNICEF

1 dia

ao

Visita
de
troca
de
experiências a Portugal pelos
investigadores em matérias
de sociologia do direito
Reunião Estratégica com os
parceiros de implementação
das actividades no âmbito da
Protecção dos Direitos da
Criança em parceria com a
UNICEF
 Comunicação e imagem:
 Recriação e
alimentação da página

RH Internos
Provedores de serviços

 Capacitados 39 paralegais em
Pemba (agosto);
 Capacitados juízes dos tribunais
comunitários;
 Capacitação de magistrados e
advogados em litigação estratégica;
 Sensibilizados diversos actores
para maior defesa dos direitos das
comunidades.
 Realizadas duas conversas sobre a
justiça com facilitação do Dr. João
Pedroso e Dr. João Carlos
Trindade (13 de Julho) e Dr.
IsacChande (actual Provedor de
Justiça)
Realizada no dia 8 de Março

CFJJ
Embaixada
da França
WLSA

Participaram 4 investigadores do
CFJJ

CFJJ
UNICEF

DDIC
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e

Realizada

 Terminado o processo de revisão,
recriação e actualização da página
web do CFJJ;
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modo a consolidar a
sua credibilidade e
confiança nos órgãos do
sector da justiça

Web do CFJJ;
 Reestruturação da rede
de cablagem e Wi-fi do
CFJJ
 Publicacao de vídeos
no Youtube das
intervenções do CFJJ;
 Publicados os produtos
do CFJJ;
 Cobertura media dos
eventos do CFJJ;
 Produção de livros e
material de
comunicação interna e
externa.
 Participação em eventos
relevantes do sector da
justiça e demais órgãos
relevantes de promoção do
direito.

 Terminada a instalação e
configuração da rede de cablagem
e Wi-fi;
 Lançados mensalmente ou até
mesmo semanalmente vídeos no
Youtube sobre as actividades do
CFJJ.

RH humanos internos

Orgaos De
Direcção e
Chefia
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Eventos
da
PGR,
Tribunal
Supremo, Ministério da Justiça,
Tribunal Administrativo; GuineBissaou, Brasil, Espanha, África do
Sul, etc.
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Anexo 03: Matriz de avaliação do grau de execução das actividades
N ord.
1
1.1

Indicadores
Actividades
Meta: 2018
Produtos
Resultados
OUTCOME 01: 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
Reforço de recursos 10 colaboradores:  Novos
colaboradores  Contratados 3 colaboradores para o Projecto LUR: um
contratados para o
coordenador do projecto, um assessor de formação,
humanos através de 4 para o Projecto
Projecto
LUR
visados
estudos e investigação e uma assistente administrativa
provimento de novo LUR e 6 para os
pelo
TA;
para o Projecto LUR.
pessoal
departamentos
 Actos administrativos (5)  Reforçado o pessoal do DAF – dois novos
Aumenta
o
para provisão de pessoal
colaboradores transferidos do SERNAP;
número
de
e nomeação de cargos de  Nomeado um chefe do departamento de auditoria
colaboradores e
Junho
chefia para reforçar
interna – transferido do TA;
realizam-se acções
vários sectores do CFJJ
 Nomeado um novo chefe do departamento pedagógico
– transferido do SERNAP;
de capacitação de
 Reforçada a equipa de motoristas – um transferido do
pessoal
SERNAP.
Reforço da capacidade
 Relatório do retiro, com  Realizado no Hotel Cardoso um retiro organizacional
as
respectivas
para o desenvolvimento da capacidade de 35
institucional do CFJJ – 70 colaboradores:
recomendações;
colaboradores;
melhoria
da
das 50 colaboradores
de  Realizadas palestra de reflexão e discussão sobre as
capacidades técnicas do do
CFJJ,
10  Relatório
levantamento
de
problemáticas e oportunidades da justiça em
pessoal
formadores e 10
necessidades formativas;
Moçambique abrangendo formadores, formandos e
advogados,
funcionários do CFJJ;
 Currículo de formação
incluindo técnicos
 Elaborado e implementado o currículo de formação de
de formadores;
do IPAJ
formadores em direito do ambiente;
 Manual de formadores
em direito do ambiente;  Formados 31 formadores (10 mulheres e 21 homens)
com conhecimento tenco-pedagogicos para facilitarem
 Programas e relatórios
matérias de direito do ambiente;
de formação em direito
 Selecionados os beneficiários da formação em litigação
do ambiente.
estratégica: juízes, procuradores e técnicos do IPAJ de
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N ord.

Indicadores

1.2.

Criados
e
melhorados
os
instrumentos
e
mecanismos
de
articulação interna
e externa

2
2.1.

Actividades

Meta: 2018

Produtos

Resultados
Massingir e Chibuto; advogados, Nampula e Beira.

 Documento consolidado e harmonizado;
 Aprovado em sede de Conselho Consultivo do MJCR;
 Em processo de produção e divulgação do documento
final
 O seminário de divulgação poderá acontecer somente
em 2019
Revisão pontual dos 1 Draft inicia dos  Documento draft dos  Elaborado o primeiro draft:
estatutos
 Em fase de consolidação;
estatutos do CFJJ
estatutos ate final

Regulamento
interno
 Possibilidade de criação de delegações regionais.
dezembro
draft
Melhoria
dos 1
pacote  Pacote informático de  Pacote Instalado;
contabilidade
 Técnicos do DAF capacitados e habilitados a usar o
mecanismos de prestação informático
de
 Alinhamento
dos
sistema;
de contas, incluindo Contabilidade
procedimentos
de
gestão

auditorias internas e Agosto
financeira, contabilidade  Elaborado o draft inicial do manual de procedimentos
externas
e auditoria interna
financeiros e controlo interno.
através da elaboração do
manual interno de
procedimentos
OUTCOME 03: 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 RN e cria capacidades de responsabilização criminal dos incumpridores perante a justiça
Número
de Influenciar processos 40
Não realizado por falta de condições exigidas por lei
 DUAT’s ou títulos
DUATs decididos de
Dezembro
(artigo 23º LT) – nenhum distrito hotspot tem planos de
autorização de
ao nível distrital, DUATs com decisão
urbanização e muito menos serviços cadastrais de nível
considerando as ao nível distrital
distrital. Alias nem representações têm, o que logo
actuais condições
inviabiliza o indicador.
em que os DUATs
Revisão, harmonização e 1 Documento
divulgação do Plano
Estratégico do CFJJ Junho
2018-2022

 Documento do Plano
Estratégico do CFJJ,
2018-22 harmonizado e
consolidado – pelo
menos 100 exemplares
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N ord.

2.2

Indicadores
são decides ao
nível central e
provincial
Número de juízes,
procuradores
distritais,
incluindo
advogados,
polícia, técnicos
do
IPAJ,
paralegais,
membros
do
governo
capacitados sobre
as políticas e

Actividades

Meta: 2018

Reformular o programa 1 Programa
de formação inicial de
magistrados
para
fortalecer a componente
do ambiente, terra e RN Abril

Produtos

Resultados

 Planos
de
estudo/programa
do
XVIII
Curso
de
Formação Inicial para
Ingresso as Carreiras das
Magistraturas Judicial e
do Ministério Público
2018-19
 Planos de intervenção
pedagógica
dos
formadores

O programa geral do curso foi actualizado e responde
com mais significância a questões relacionadas com terra,
ambiente e recursos naturais, incluindo a abordagem de
desenvolvimento local, responsabilidade corporativa e
responsabilização judicial.
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N ord.

Indicadores
legislação
do
ambiente, terra e
RN aumentam e
estão
sensibilizados com
a causa das terras
comunitárias

Actividades
Meta: 2018
Preparação e elaboração 5 Pacotes
de alguns pacotes de
formação/capacitação
Outubro
contínua e respectivas
metodologias

Produtos
 Relatórios
de
levantamento
de
necessidades formativas
– de paralegais e
magistrados e outros
actores locais;
 Programas
de
capacitação de paralegais
em direito de terra,
ambiente,
recursos
naturais
e
desenvolvimento;
 Programas
de
capacitação de actores
locais,
incluindo
magistrados, governos
locais,
IPAJ,
conservadores
e
notários, membros das
OSC’s;
 Documentos
desenhados, revistos e
produzidos
pelo
Consorcio das OSC
para operacionalização
dos FC’s e litigação
estratégica.
Realizar um curso de 40 formandos
 Agentes Paralegais dos
principais hotspots de
capacitação de paralegais
intervenção do CFJJ em
em direito do ambiente, 23 de Junho a 03

Resultados
 Sistematizadas s as necessidades formativas de
paralegais e órgãos da administração da justiça em
direito do ambiente, terra e RN;
 Actualizado o Programa de capacitação de paralegais
em direito do ambiente, terra, recursos naturais e
desenvolvimento – Programa do 39o Curso realizado
em Pemba;
 Elaborado o programa de capacitação de actores locais,
incluindo conteúdos sobre litigação estratégica e
desenvolvimento, sua relação com os projectos de
investimento;
 Produzido o manual de operacionalização de FC’s –
parte integrante deste relatório;
 Produzida e iniciado o processo de divulgação da
cartilha de direitos das comunidades – em rádios
comunitárias usando línguas locais, bem como em
encontros locais entre comunidades e agentes
comunitários;
 Elaborado o programa de formação de procuradores de
1ª para actuar nos TA.

 Formados e reciclados 39 paralegais de Niassa,
Nampula e Cabo-Delgado;
 Feito no curso de paralegais, o levantamento de alguns
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N ord.

Indicadores

Actividades
Meta: 2018
terra, recursos naturais e de Agosto
desenvolvimento

Realizar em Maputo um 100
Simpósio regional sobre
ambiente, envolvendo 1-3 de Agosto
juízes dos tribunais
supremos, procuradoresgerais e directores das
instituições de formação
jurídica

Produtos
Niassa, Cabo-delgado e
Nampula
(listas
de
presenças);
 Registo de conflitos
locais levantados;
 Evidências (documentos
comprovativos)
de
realização do Curso de
Paralegais;
 Facilitadores em cada
Província
para
operacionalização dos
FC’s e mapeamento de
conflitos;
 Agentes comunitários
contratados
para
operacionalização dos
FC’s e mapeamento de
conflitos.
 Lista de presença dos
participantes
no
simpósio regional de
esverdeamento
do
judiciário em África;
 Instrumentos
e
mecanismos desenhados
e aprovados para a
promoção da defesa do
direito do ambiente em
África, principalmente

Resultados
conflitos entre investidores, exploradores, governos
locais e comunidades;
 Contratados 3 facilitadores distritais (Moma, Sanga e
Montepuez) dos FC’s e 3 agentes comunitários saídos
do curso de paralegais para operacionalização dos FC’s
e levantamento de conflitos para litigação estratégica;

 Realizado o simpósio regional sobre o esverdeamento
do judiciário em África – em processo da elaboração do
relatório;
 Lançada a Rede Africana de Educação Judiciária e dos
Quadros Regionais (Programa organizado pela
República de Moçambique);
 Apresentação da Rede Africana de Educação Judiciária
sobre Ambiente.
 Adoptado Currículo Regional e Manuais de formação
em matérias de ambiente para Magistrados de África.
 Adoptado o Plano de Acção de Maputo sobre
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N ord.

Indicadores

Actividades

Meta: 2018

2.3

Um grupo de
operadores
de
justiça, incluindo
juízes,
procuradores,
advogados
e
técnicos do IPAJ
fortalecido
em
mecanismos
de
responsabilização
judicial
de
interesse público
Número de casos
relatados
de
investimentos
sobre a terra e

Levantamento de
potenciais conflitos
comunidadesinvestidores junto de

3 distritos

2.4

Produtos
Resultados
do fortalecimento do
GreeningtheJudiciaries em Africa.
judiciário para correcta  Eleito Secretariado da Rede Judiciária da África sobre
aplicação do quadro
Direito Ambiental.
legal ambiental.
Realizar o XVIII Curso 34 formandos
 Certificados
de  Curso a ser encerrado no dia 22 de Fevereiro;
conclusão do
 Em preparação um estágio prático nas comunidades
de formação inicial de
locais não foi realizado pela indisponibilidade dos
Magistrados judiciais e Abril de 2018 a  Relatórios de estágios
(pratico
nas
formandos devido a agenda aperta, considerando os
do Ministério Público
Fevereiro de 2019
comunidades e nos
estágios nos tribunais e a dispersão dos mesmos.
tribunais);
 Certificados
de
conclusão do curo.
Workshop sobre
10 formandos:
 Advogados e defensores  Capacitados 9 operadores da justiça em matérias de
públicos formados em
litigação
estratégica
como
mecanismo
de
litigação estratégica
2 advogados
litigação
estratégica;
responsabilização
de
casos
de
violação
de
direitos
sobre
como mecanismo de
2 técnicos IPAJ
a terra e RN;
 Lista de presenças;
defesa dos direitos do
2 juízes distritais;
 Certificados
de  Criado um task force de defesa de direitos das
ambiente, terra e
2 procuradores
comunidades e circulação de informação relevante para
participação.
recursos naturais em
1 juiz do TA
efeitos de litigação;
Moçambique
=9
 Actores da justiça sensibilizados e comprometidos com
a defesa dos direitos das comunidades.

Setembro

Relatório de visitas de
monitoria e levantamento
de oportunidades de
litigação estratégia em

Feito pelas equipas de advogados contratados pelo CESC
o levantamento de conflitos decorrentes da exploração de
recursos em Sanga, Moma e Montepuez e avaliadas as
oportunidades de litigação estratégica
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N ord.

Indicadores
RNlevados
ao
sistema
judicial
pelo CFJJ graças
ao apoio da SDC

Número de FC’s
estabelecidos
e
operacionais com
apoio do CFJJ

Actividades
hotspots de intervenção
da SDC
Assistência, apoio e
orientação jurídica das
comunidades locais
sobre seus direitos na
exploração da terra e
RN, com intervenção
dos Paralegais.
Encaminhar pelo menos
dois processos de
litigação judicial de casos
de violação dos direitos
das comunidades sobre a
terra e RN
Rever, actualizar,
produzir e divulgar
instrumentos de
intervenção do
Consórcio na
operacionalização dos
FC’s

Meta: 2018

30 pessoas
Dezembro

Produtos
casos de violação de
direitos
Relatório de mapeamento
de
conflitos
pelos
Paralegais – feito o
primeiro exercício no 39º
Curso de Paralegais

30
pessoas  Cópias de processos
submetidos no tribunal;
beneficiadas
 Documentos
Dezembro
comprovativos
de
envolvimento
de
paralegais na orientação
das comunidades locais;
 Cópias de sentenças
3 documentos
 Estratégia
de
comunicação
do
Consórcio revisto;
Setembro
 Manual
de
operacionalização
dos
FC´s revisto;
 Cartilha de direitos das
comunidades actualizada
e traduzida

Resultados

Formados os primeiros 39 agentes paralegais para apoiar
na assistência jurídica – 6 trabalham para o projecto, dois
já foram envolvidos em acções de formação/capacitação
de outros actores relevantes; comunicação constante com
paralegais formados para levantamento de ponto de
situação e são relatados alguns casos de violação de
direitos
Foram levantados 6 casos de conflitos que mereçam a
intervenção do judiciário
3 casos submetidos aos tribunais administrativos de
Nampula – Moma (2 casos) e Cabo-Delgado –
Montepuez (1 em uma das comunidades de
Namanhumbir.
Estratégia de comunicação ainda em processo devido a
morosidade de parceiros do Consorico em comentar;
Manual de FC’s produzido e divulgado (versão PDF
como anexo deste relatório)
Cartilha de direitos das comunidades produzida,
traduzida e divulgada ao nível;
Comunidades ficam mais claros sobre os seus direitos e
se fortalecem para dialogar com investidores e governos
locais.
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N ord.

Indicadores

Actividades

Meta: 2018
3 FC’s

Estabelecimento e
operacionalização dos
FCs em comunidadesalvo

3.0
3.1.

Dezembro

Produtos
Resultados
 Pessoal contratado para  Contratados 3 facilitadores de FC´s;
a facilitação da criação  Contratados 34 agentes comunitários (17 mulheres);
dos FC’s
 Divulgados FC’s abrangendo actores locais que incluem
 Instrumentos
de
os governos provinciais, distritais, estruturas dos bairros
preparação do processo
e população em geral - Mais de 2000 pessoas
 Relatório de Monitoria
informadas e sensibilizadas sobre a importância e
do
processo
de
benefícios da criação de FC’s para o desenvolvimento
operacionalização
dos
local;
FC’s
 Mapeamento 64 CGRNs nos distritos-alvo;
 Criadas 17 agendas comunitárias de desenvolvimento
em 3 distritos;
 Agendada a capacitação/indução dos facilitadores para
semana de 03-06 de Setembro.
 Encerradas contas bancarias em 5 comunidades do Posto

Administrativo de Matchedje para criação de FC;
 Criados três FC’s
OUTCOME 04: Fortalecidas as capacidades dos actores da administração da justiça para garantir a aplicação correcta da lei em caso da violação dos direitos do ambiente
no âmbito da exploração da terra e recursos naturais
Juízes
e Realizar um estudo de Realizado um estudo de levantamento de necessidades
 Relatório de pesquisa
levantamento
de Junho
formativas nas províncias de Nampula, Cabo-Delgado, Niassa e
 Recomendações
Procuradores
necessidades
formativas
em
Maputo abrangendo Juízes, Procuradores, IPAJ, OSC locais,
beneficiam
de
direito do ambiente
Procuradorias e tribunais;
treinamento
em
Os resultados contribuíram para a elaboração do programa de
matérias de direito
formação de formadores e esta apoiando a elaboração do
do ambiente, terra e
manual
RN (com enfase Realizar
um
simpósio 100
 Relatório do Simpósio
 Lançada em Maputo a Rede Judiciária Africana de Educação
sobre
a 1-3 de Agosto
para os magistrados regional
Ambiental com objectivos comuns sobre educação judicial em
 Programa de simpósio
componente de ambiente,
direito ambiental em África;
 Lista de presenças
de nível distrital)
terra e recursos naturais
 Adoptado o Currículo Regional de Formação de Magistrados
envolvendo juízes dos
em África e dos Manuais de Formação em Direito do
tribunais
supremos,
Ambiente.
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N ord.

Indicadores

Actividades

Meta: 2018

Produtos

1
Setembro

 Copia
Currículo/programa

 Analisado, apresentado, discutido e adoptado Plano de Acção
abrangente para integrar a lei ambiental nos curricula judiciais
em ambos os Institutos e Centros de formação judiciária nos
países anglófonos, lusófonos e francófonos de África numa
base sustentável;
 Criado um Comité de Monitora e Avaliação para assegurar a
implementação da agenda acordada, estabelecido;
 Judiciário consciente sobre os impactos da distribuição
ambiental, assim como da importância da sua preservação.
do Elaborado o programa de formação de formadores;
Em processo de elaboração do currículo.

1 curso
Outubro

 Programa
 Currículo
 Manual de formação

31 profissionais da justiça fortalecidos em matéria do direito
do ambiente e estão preparados para contribuir com seus
conhecimentos na formação do magistrado

procuradores-gerais,
directores das instituições
de formação jurídica e
judiciaria

Elaborar um currículo e
manual de formação de
magistrados em direito do
ambiente
Treinar
formadores
(magistrados judiciais e do
MP) em direito do
ambiente

Resultados
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Anexo 04: Lista de participantes do seminário de actores locais sobre direito do ambiente, terra, recursos naturais e desenvolvimento
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nome
Deolinda NhiuaneMahite
João Júlio Manguinji
José Achida Assane
Fonseca José
Emmanuel Dias
Etelvina Rita
Rodrigo Albino
Marques Tamadune Naba
David Machimbuko
Alexandre Nordino Eduardo
Manuel Armando Mabote
Maria Lourdes Bila Bande
Joaquim Faresse Samuel
Alexandre Manhiça
Mariza Marcelino Saiete
Judite Lídia Bicudo Abdul
Mónica Silvina Rupia Lopes
Artimiza Margarida António
Olinda Pinto
Micaela Elsa André
Ali Mario Chone
Amélia Muantepa Rico
Edna Marília A. Pais
Manuel Janete
Cândido José Wilson
José André Moisés
Mistério João Mitelela
Carmen Leonor Massicame
Valdemiro Manuel Macucule
Constância Teresinha Mazuluve

Categoria
Administrador
Administrador
Administrador
Administrador
Administrador
Administradora
Administrador
Administrador
Administrador
Juiz do TA
Juiz do TA
Juiz do TA
Juiz do TA
Juiz do TA
Juíza do TJ
Juíza do TJ
Juíza do TJ
Juíza do TJ
Juíza do TJ
Juíza do TJ
Juíz do TJ
Juíza do TJ
Juíza do TJ
Procurador
Procurador
Procurador
Procurador
Procurador
Procurador
Procurador

Proveniência
Lago
Maúa
Sanga
Angoche
Ribaue
Montepuez
Balama
M. da Praia
Palma
Lichinga
Pemba
Pemba
C. Nampula
C. Nampula
Palma
Montepuez
M. da Praia
Lago
Maúa
Sanga
Angoche
Moma
Ribaue
Lago
Sanga
M. da Praia
Montepuez
Palma
Angoche
Moma
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Contactos
820850630
827855483; 865200582
828736130; 866553570
826489920; 866848215
826947370; 876947370;
865889448; 847011671
828337680; 863141401
827065000
826619870
842856329
828620484; 844748484
845090172
823318000; 849104273
823072347
823900970; 847536613
828964079; 827298607
843307432
826029980; 876719740
827383133
845559735
842440270
846033131
826621430
826361974; 861453825
827764315
827305330; 840561871
826849290
849033873; 824401890
823952945; 842982227
829445695; 849579108
XX
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Aires Mário H. Boné
Valentim Francisco
AmadeMbaruco
Estêvão Maurício
Nino Ivo Nahara
MaimunaJamalMatio
Tomacina Castro
Ferreira de Matos Morreira
Arnaldo Belmonte
Eduardo Pedro Mapeza
Aires Aureliano
Gervásio VanceMahagaja
José Arcádio Muarelane
SaideAssimaMalindasse
Elias Zeferino Manhica
Elisa Bruhane
Gastão Sousa
Ussene Omar
Manuel Jeremias Mulungu
Silva Mazage
Abilio Tome Inacio
Gastão Compta da Silva
Ralf António Buanar
Gama Lobo Gaspar
NjaimeNtepa
Celestino Dimas Silverio
Oliveira Albino Manhiça
Calquer de Albuquerque
Jair Rodrigues Conde
Regina Cármen Eunice C. Quinhentos
Inácio João Faria de Sousa

Procurador
D. IPAJ
D. IPAJ
D. IPAJ
D. IPAJ
D. IPAJ
D. IPAJ
D. IPAJ
D. IPAJ
D. IPAJ
Adj. Superint.
Insp. P. Policia
Insp. Principal
Adj. Superint.
Adj. Superint.
Subinspector
Adj. Superint.
Insp. Principal
Insp. da Policia
DirectorSDAE
DirectorSDAE
DirectorSDAE
DirectorSDAE
DirectorSDAE
DirectorSDAE
Técnico SDAE
Conservador
Conservador
Conservador
DPTADR
DPTADR

Ribaue
Montepuez
M. da Praia
Palma
Lago
Sanga
Lichinga
Angoche
Moma
Ribaue
Montepuez
Palma
M. da Praia
Maúa
Lago
Sanga
Angoche
Ribaue
Moma
Sanga
Lago
Ribuae
Palma
Montepuez
M. da Praia
Angoche
C. Nampula
C. Nampula
C. Nampula
C. Nampula
C. Nampula
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825462995
843797066
847695321
866830422
861795925/841795925
868992456/827749632
823520090/845162675
842939580
847740370
842635346
848285915; 869912922
846225904; 861779695
842804877; 8601126047
862809687
868158199; 826765630
878039893; 845993281
848435508
842845390
842941650
861792950
844220127; 863570325
828542120; 844642120
844004570
840598227
849408808
877960480;861112051
842662228
845005002
845005001
843350840
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