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JustaInforma

Estimados parceiros e amigos da JustaPaz!
O novo ano começou! Outros desafios são nos
colocados para fazer face a continuidade dos
programas da nossa organização, com vista a melhor
contribuir no desenvolvimento não só do
Moçambique, mas de outros Países no geral.
Acreditamos que o ano 2010 tenha sido de grandes
reflexões perante a nova abordagem (baseado no
impacto) para o desenvolvimento. Por isso, a
JustaPaz (JP) como organização é lhe colocada a
tarefa de mais projecções para o futuro tanto do staff
como profissionais, bem como para os usuários para
os quais dedica as suas actividades.

PROGRAMA CAPACITAÇÃO
DA POLÍCIA
Para o primeiro trimestre do
presente ano estão programadas
as seguintes actividades:
1. Contactos com os Comando da
PRM da Província e cidade de
Maputo com fim último de
apresentar o plano operacional 2011,
2. Realização de um seminário de
capacitação dos Oficiais de permanência
a nível do Comando da cidade de
Maputo. Este está previsto para os
Dias 23, 24 e 25 de Fevereiro do ano
em curso.

No último trimestre do ano transacto, cada programa
da JustaPaz aplicou-se na execução das actividades
planificadas. Neste sentido, seguindo a sua
pretensão de que através da negociação, diálogo e
mediação perspectivando o respeito pelos direitos do
homem é possível alcançar-se a paz, a JP continuou a
capacitar em conteúdos de gestão e transformação
de conflitos os três grandes pilares de actuação social
no país: a Polícia da Republica de Moçambique, os
Governos Locais e as lideranças religiosas.

PROGRAMA PESQUISA E
PUBLICAÇÕES
Para o primeiro trimestre deste ano
estão programadasas seguintes
actividades:
1. Desenhar roteiro sobre dois
documentários nomeadamente:
10 anos de intervenção da JustaPaz e
20 anos de democracia e boa
governação em Moçambique.
2.Prevê preparar o projecto de pesquisa
sobre conselhos Consultivos, elaborar
questionário de avaliação do último
plano estratégico com o intuíto de
traçar o próximo para o período
2012-2016 e continuar com os
contactos de parceria.
PROGRAMA
ABORDAGEM
RELIGIOSA
1. Para o primeiro trimestre de 2011,
o programa perspectiva realizar um
debate adiado no anterior período por
motivos administrativos e um debate
inter-religioso na província de Gaza.
2. Serão ainda feitos contactos e
estabelecimento de parcerias locais nas
províncias de Gaza, Niassa e Nampula,
onde o programa abordagem Religiosa
se propõe realizar as suas actividades
no presente ano.

Na presente edição, por sinal a décima do nosso
boletim JustaInforma encontrarão informação
relevante sobre as actividades realizadas no último
trimestre de 2010, além das perspectivas para os
próximos três meses.
Para tal, desejamos aos leitores que tenham feliz
2011 e tenhamos forças e capacidades intelectos,
para que continuemos com a nossa enorme tarefa de
munirmos a sociedade com habilidades de uma
transformação sensível ao conflito rumo a uma paz
duradoura.

Alfiado Zunguza - Director Executivo
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Programa
Durante o período em referência, o programa de
capacitação dos governos locais continuou com a
implementação do projecto de empoderamento dos
membros dos conselhos consultivos distritais. Com a
iniciativa, o programa pretende capacitar estes
últimos, para que possam melhor prosseguir os fins
para os quais foram criados. Por isso, entre os dias 1 a
3 de Setembro de 2010 na vila de Massangena
realizou-se um workshop, no qual tomaram parte 54
pessoas, dentre elas 12 mulheres. Na semana
seguinte, foi a vez do distrito de Chicualacuala

Para o período Outubro a Dezembro de 2010, o
programa em epígrafe realizou três actividades:
1.

2.
3.

Seminário de capacitação dos oficiais
de permanência no distrito de
Vilanculo- província de Inhambane.
Seminário de capacitação dos oficiais de
permanência na cidade da Maxixe.
Debate envolvendo quadros séniores do
ministério do interior na cidade de
Maputo.

O seminário de Vilanculo foi realizado entre os dias 27
a 29 de Outubro. Nele tomaram parte oficiais de
permanência oriundos de todos os distritos de norte
da província de Inhambane, num total de 29
participantes sendo 24 homens e 5 mulheres.

beneficiar do mesmo tipo de workshop e este contou
com a participação de 29 pessoas incluindo 7
mulheres.
O último workshop do ano de 2010 e do projecto foi
efectuado na vila de Inhassoro entre os dias 23 a 26
de Novembro, contando com a participação de 23
pessoas das quais 7 mulheres. Os participantes dos 3
workshops acima descritos eram essencialmente
membros dos governos distritais, dos conselhos
consultivos e lideranças comunitárias.

No respeitante ao seminário da Maxixe feito entre os
dias 8 a 10 de Dezembro, os 28 oficiais de
permanência envolvidos oriundos dos distritos do sul
da província de Inhambane, 22 eram homens e 6
mulheres. Esta actividade deveria ter sido realizada
no distrito da Massinga, porém feitas as análises,
concluíu-se que Maxixe era local propício para o
efeito, por ser de fácil convergência para os
provenientes dos distritos a sul de Inhambane.
A última actividade do programa no anterior
trimestre, foi o debate sobre O papel da polícia no
desenvolvimento de estratégias de edificação da paz,
promoção de direitos humanos e prevenção da
violência” integrando quadros da polícia. Este
realizou-se no hotel Rovuma, no dia 2 de Dezembro e
mereceu a co-organização da JustaPaz e

Ainda que os resultados das acções desta natureza
são apenas visíveis a médio e longo prazos, sinais
preliminares são encorajadores e tudo leva a crer que
no futuro, os conselhos consultivos beneficiados irão
ter uma outra abordagem na sua actuação enquanto
importantes actores da governação e do
desenvolvimento.

departamento de formação do ministério do interior.
Enquanto que o financiamento coube a Embaixada do
Canadá em Moçambique.
O debate analisou em linhas gerais, os aspectos
ligados ao papel da polícia no contexto democrático
actual de Moçambique. O mesmo pretendia
desenvolver estratégias de interacção da polícia com
a sociedade civil no cumprimento das suas funções.
Tomaram parte 31 pessoas das quais 25 quadros
séniores da polícia, 1 representante do Ministro do
Interior, 2 representantes da USAID, Embaixadora
dos Países Baixos, Ministra Conselheira da
Embaixada da Alemanha, Oficial de Programas da
DANIDA e Embaixador do Canadá.

Perspectivas para trimestre Janeiro a Março
Para o primeiro trimestre de 2011 estão agendadas as seguintes actividades:
1. Contactos com os Comandos da PRM da Província e cidade de Maputo com fim último de apresentar o plano operacional 2011,
2. Realização de um seminário de capacitação dos Oficiais de permanência a nível do Comando da cidade de Maputo.

O programa Abordagem Religiosa para Edificação da
Paz realizou no período Outubro a Dezembro de 2010
duas actividades das 3 presvitas. Assim, levou
avante 1 debate inter religioso na cidade da Beira cujo
tema foi: “Religião e Juventude: Que modelos de
valores as religiões transmitem para a Juventude”.
Este contou com a participacao de cerca de 22
pessoas dentre as quais líderes das mais diversas
confissões religiosas afiliadas ao Conselho Cristão de
Moçambique, Igreja Católica e Conselho Islâmico de
Moçambique.
No debate enfatizou-se o papel das religiões em cada
sociedade, onde estas se apresentam como
guardiães da moralidade, bons costumes, paz e
reconciliação sendo que Moçambique não é uma

excepção, pois estas já demonstraram estar na
vanguarda nos processos de libertação e busca da
paz no país.

atinentes as festividades natalícias e outras
agendadas por parte das confissões religiosas
membros do CCM e da Igreja Católica. Assim sendo,
o mesmo passou para o mês de Janeiro de 2011.

Outra actividade realizada foi o seminário de
capacitaçãoo institucinal para as institituicões
religiosas. O mesmo decorreu na cidade de Tete e
contou com 21 participantes. Deste seminário
concluiuse que as confissões religiosas continuam
apresentado muitas fragilidades no tocante a gestão
e prestação de contas, facto que as leva a perderem
várias subvenções em prol de desenvolvimento do
País.
Não foi possível realizar o debate previsto para a
província de Maputo devido as várias actividades

Actividades para os meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2011
1.
2.

Para o primeiro trimestre de 2011, o programa perspectiva realizar um debate adiado no anterior período por motivos administrativos e
um debate inter-religioso na província de Gaza.
Serão ainda feitos contactos e estabelecimento de parcerias locais nas províncias de Gaza, Niassa e Nampula, onde o programa
abordagem Religiosa se propõe realizar as suas actividades no presente ano.

No período acima indicado, o Programa recebeu um
quadro sénior da área, com o objectivo de dinamizar o
sector para que melhor alcance os seus propósitos.
Por isso, com o seu apoio, nos últimos meses do ano
2010 dedicou-se a contactos e estabelecimento de
parcerias dos quais resultou no seguinte:
Da aproximidade com a companhia
internacional “Kropfmühl“ uma empresa

privada alemã em Moçambique explorando
grafite na província nortenha de Cabo-Delgado,
o programa desenhou o projecto “Strategy
development for GK conflict prevention“.
Ainda sobre o mesmo propósito, da
aproximação com a GTZ vertente Programa
Nacional de Descentralização e Emabaixada da
Itália houve interesse em apoiar na divulgação

das nossas obras literárias. Com este último, o
apoio está vigente, pois está divulgando as
nossas obras via electrónica.
Em paralelo, as actividades do Programa conduziram
o seu staff a participar do workshop alusivo ao
lançamento do Plano Operacional do Núcleo
Provincial de Combate ao HIV e SIDA de Maputo.
Também esteve no workshop organizado pela

Fundação Konrad Adenauer Stiftung e Parlamento
Juvenil visando divulgar os feitos deste último no
contexto da democratização juvenil em
Moçambique.
Igualmente desenhamos a proposta denominada
“Studio of Democracy“. No mesmo período

preparamos o habitual JustaInforma na sua 9ª edição
e em parceiria com a OREC (Organização de
Resolução de Conflitos) envolvemo-nos na
conceptualização do projecto sobre direitos
humanos.

actualizações do site da instituição, o programa
editou relatórios internos e boletim JustaInforma. O
sector fechou o seu último trimestre laboral 2010
desenhando e concebendo o seu plano de
actividades para o ano 2011.

No que diz respeito a publicações, além de fazer as

Perspectivas para trimestre Janeiro a Março de 2011
1.
2.

Desenhar roteiro sobre dois documentários nomeadamente: 10 anos de intervenção da JustaPaz e 20 anos de
democracia e boa governação em Moçambique.
Prevê preparar o projecto de pesquisa sobre conselhos Consultivos, elaborar questionário de avaliação do último plano
estratégico com o intuíto de traçar o próximo para o período 2012-2016

JustaInforma Entrevista

Na rubrica entrevista do JustaInforma pretende-se questionar aos
funcionários da JustaPaz-JP, sobre o que fazem no seu dia-a-dia dentro da
instituição, o seu comprometimento e desafios. A ideia é mostrar aos
parceiros e aos demais leitores do boletim, quem e como cada um se
responsabiliza pela existência da JP. Por isso, na presente edição convidamos
a assistente do Programa Pesquisa e Publicações, Filomena David Motiane.
Filomena David Motiane

Pergunta - A quanto tempo a Filomena
trabalha na JustaPaz - JP?
Resposta - Faço parte do staff da JustaPaz
desde Abril de 2009. Portanto, a
sensivelmente 2 anos.
P - Qual é a história do programa
Pesquisa e Publicações da JP? Surge
para responder a que necessidades
constatadas pela organização?
R - O programa surge em 2006 com dois
objectivos: (1) o de servir de suporte aos
outros desenvolvidos pela JP (2) e o de
desenvolver projectos de pesquisas que
versam sobre vários temas relacionados com
a gestão e transformação de conflito
postuladas em língua portuguesa. Serve de
suporte porque para além de auxiliar no
desenho dos projectos com vista as
actividades, dedica-se entre vários aspectos
à edição e publicação dos relatórios de todas

as actividades organizacionais. Cabe a
Pesquisa e Publicações redigir, editar e
publicar o contínuo boletim interno
JUSTAINFORMA.
P - Que actividades a assistente
efectua no âmbito do Programa?
R - Dedico-me ao desenho de propostas de
pesquisa, contribuo na concepção de
projectos de implementação e redijo
relatórios anuais do Instituto de Edificação
Paz para os Palops (IEPA). Além de servir de
elo de ligação entre a JP e os autores dos
nossos planos de pesquisa, trimestralmente
responsabilizo-me pela coordenação do
boletim JustaInforma.
P - No trajecto da implementação do
Programa Pesquisa e Publicações tem
tido constrangimentos? Se sim, quais
são? Na sua opinião como é que a
organização pode ultrapassa-los?
R - Há constrangimentos sim e perturbam o

normal plano do sector. Por exemplo, há
casos em que os concorrentes das pesquisas
são estudantes de instituições de ensino em
língua inglesa, o que obviamente obriga-os a
escrever em inglês. Porém, segundo as
nossas normas são obrigados a traduzi-las
para o português e os visados nem sempre
cumprem. O facto dá-se após a realização do
estudo e consequentemente o orçamento
para o efeito. A situação difículta a obtenção
da versão do estudo na língua de Camões. Por
isso, na minha opinião o correcto seria a JP
através do Programa, solicitar serviços de
consultoria para a tradução.
P - Para terminar, a JustaPaz está no
fim do seu plano estratégico dos
últimos cinco anos. Quais as
perspectivas para o próximo?
R - Há grande necessidade de ajustar o
próximo plano às novas perspectivas de
abordagem orientadas aos impactos. Pois
segundo a visão dos parceiros de execução,
por sinal fortes no ser da JP devemos estar
claros nos objectivos que se almeja com a
nossa existência. No caso específico do
programa onde me enquadro, há que reflectir
sobre o grupo alvo das pesquisas publicadas
e saber para que efeitos servem depois de têlas em mãos? Portanto, os desafios são
enormes no sentido de elevar positivamente
a JustaPaz no país e no mundo.

