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Amigas e amigos da JustaPaz, o
boletim Justainforma vai na sua
4ª edição e com ele o nosso
contínuo compromisso de
compartilhar com rigor e
transparência os nossos planos e
os nossos feitos.
Ao longo do último trimestre,
muitas foram as actividades
levadas a cabo pela JustaPaz
como parte do cumprimento do
seu plano estratégico 2006 2010
e o seu plano operacional 2006Dr. Alfiado Zunguza
2008. Continuamos a trabalhar
Director-Executivo
na capacitação da Policia da
Republica de Moçambique em matérias de mediação de conflitos comunitários;
na formação de oficiais seniores do Governo ao nível Distrital e Provincial em
assuntos de planificação sensível a conflitos e construção de consensos bem
como na relação entre conflito e desenvolvimento; na elevação da capacidade
administrativo, organizacional e de transformação de conflitos das instituições
religiosas e na promoção de pesquisas e publicações.
Importa também destacar a realização, em Julho deste ano, do Instituto de
Edificação da Paz 2007 que, como o primeiro instituto realizado em 2006, foi
composto por duas unidades: a segunda série de conferencias sobre edificação
da paz com o tema “Eleições e a construção da democracia em Africa” e os
cursos intensivos com destaque para o curso que foi introduzido pela primeira
vez neste ano sobre “Género, HIV/SIDA e Conflito”.
Em tudo quanto fizemos ao longo do trimestre passado procuramos sempre
manter o nível de qualidade, profissionalismo e dedicação que são parte da
cultura organizacional e operacional da JustaPaz. Acreditamos que essa cultura
será mantida nos futuros programas a serem implementados nos próximos três
meses.
Enquanto desfrutam da informação aqui contida, juntem-se a nós na reflexão e
compartilhem connosco as vossas sugestões e opiniões que possam contribuir
para a construção de um Moçambique e uma Africa pacificável.
Boa leitura!!

Programa Governos Locais
sejam similares, a abordagem é diferente, enquanto
que para os membros do Governo Distrital, líderes
comunitarios centramos a análise numa abordagem
participativa, onde prioriza-se a análise da realidade
local, a dinâmica de desenvolvimento, suas
especificidades e a participação das comunidades
no caso dos seminários para os directores provinciais
previlegiamos uma abordagem mais teóricoconceptual de modo a munir os participantes com
ferramentas teóricas que possibilitem um diagnóstico
rápido e a mitigação dos conflitos.

Participantes do Seminário de capacitação
dos Governos Locais

O programa de Capacitação dos Governos Locais da
JustaPaz em matérias de Resolução e
Transformação de Conflitos realizou nos meses de
Maio e Junho de 2007, foram realizados três
seminários, respectivamente, nas provincia de Tete e
Cabo Delgado.

como grupos alvos, directores provinciais,
administradores distritais. Por sua vez os seminários
realizados nos distritos de Mocimboa da Praia e
Montepuez na provincia de Cabo delgado o grupo
alvo, era constituido por membros do Governo
Distrital, Líderes Comunitários e Políticos.

O seminário realizado na provincia de Tete tinha

Embora as matérias ministradas nos seminários

No caso dos seminários para os directores provincias
e administradores distritais, constatou-se que havia a
necessidade de incluir-se nestes seminários, os
secretários permanentes no grupo alvo, uma vez
que, estes são os implementadores dos programas
do Governo a nível distrital e deste modo no seu diaa-dia enfrentam os problemas da comunidade.
Estão agendados três seminários em Changara e
Chiúta província de Tete e no distrito de Cuamba na
província do Niassa estes seminários terão como
grupo alvo os membros do Governo distrital, líderes
comunitários e politicos.

Programa Capacitação da Policia
No âmbito da implementação dos seus
programas, a JustaPaz, atravês do
seu programa de capacitação da
Polícia em matérias de resolução e
transformação realizou três
seminários que tinham como grupo
alvo os Oficiais de Permanência e os
Comandantes Distritais.
Estes seminários foram realizados nas
cidades de Nampula, Lichinga e
tinham como objectivo munir os
participantes de técnicas de análise,
mediação, negociação de conflitos e
habilidades de comunicação.

Participantes do Seminário de capacitação
da Polícia (Cabo Delgado)

O seminário que decorreu de 20 à 22
de Julho do corrente ano, teve como participantes
Comandantes Distritais e teve lugar na cidade de
Nampula. Nos seminários para este grupo alvo, a
JustaPaz, prioriza a análise sobre as técnicas de

mediação e negociação. A opção por esta técnicas
deve-se ao facto de pela inerência das funções
por estes desempenhadas, eles tem a
necessidade de possuir ferramentas teórico
práticas que possibilitem um desempenho eficaz

quando deparados com situações que
necessitem do uso da mediação ou
negociação.
No caso dos Oficiais de Permanência
os seminários incidem sobre aspectos
ligados a mediação, porque a função
destes é receber em primeira estância
os casos que são apresentados nas
esquadras, passando por eles a
necessidade de criar uma solução que
satisfaça ambas as partes, usando
deste modo a mediação.
Este programa, já realizou quatro
seminários, estão ainda por realizar
durante o ano em curso três
seminários que irão decorrer na
província de Nampula, onde irá se
realizar um seminário para os Oficiais de
Permanência e três seminários na provincia de
Cabo Delgado, sendo um para os Comandantes
Distritais e dois para os Oficiais de Permanência.

Abordagem Religiosa para a Edificação da Paz
O programa Abordagem Religiosa para a Edificação
da Paz, apresenta três pilares estrátegicos que são:
A) Desenvolvimento de capacidade dos
agentes das comunidades religiosas para
gerirem conflitos atravês de cursos de
formação de formadores em resolução de
conflitos.
b) Capacitação institucional das comunidades
religiosas para uma melhor organização.
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c) Promoção de diálogo inter-religioso, como
forma de gerir e transformar conflitos numa
força para o desenvolvumento e bem-estar.
Este programa tinha planificado a realização de oito
seminários durante o corrente ano, neste momento já
se realizaram 5 seminários. Dos seminários
realizados três enquadram-se na estratégia sobre a
capacitação institucional e tinham como objectivo
capacitar as instituições religiosas sobre elaboração,
gestão, monitoria de projectos, a elaboração de

relatórios de actividades e financeiros, como também
dotar estas mesmas instituições de principios
básicos para a elaboração de sistemas de controlo
interno.
Os outros seminários realizados estão directamente
ligados ao primeiro pilar estrátegico deste programa
e estes, tinham como objectivo formar formadores
nas áreas de transformação de conflitos para a
edificação da Paz: Os participantes destes
seminários tiveram a possibilidade de connhecer e

desenvolver técnicas relacionadas com a facilitação,
negociação e mediação de conflitos. Estes eventos,
tiveram lugar na provincia de Sofala e Cabo Delgado
respectivamente.
No âmbito da estratégia promoção de diálogo inter-

religioso foram realizados dois debates nas cidades
de Pemba e Beira. Nesta estratégia a temos como
modelo de implementação os debates, onde tomam
parte as mais diversas instituições religiosas. O tema
de debate nestes dois encontros focalizou o papel da
religião na edificação da Paz no contexto actual de

Moçambique.
Com este tipo de debates a JustaPaz, pretende
contribuir para um maior inter-câmbio entre as
instituições religiosas no âmbito da Edificação da Paz
em Moçambique.

Instituto de Edificação da Paz

Participantes do Curso sobre Género HIV/SIDA
e Conflito (IEPA)

O instituto de edificação da paz é um programa de
formação especializada desenvolvida pela
JustaPaz com o objectivo de oferecer cursos
ligados a área de transformação de conflitos e
edificação da paz na língua portuguesa. O
programa surge como resposta a crescente
necessidade de aumentar o número de
profissionais com uma formação sólida e de
qualidade na área de transformação de conflitos
em Moçambique e no espaço PALOP's.
Este programa oferece cursos intensivos de uma
semana, nos quais os participantes têm a
oportunidade de aprofundar os seus
conhecimentos na área de transformação de
conflitos e edificação da Paz.
No ano de 2007, tal com aconteceu em 2006 o
Instituto de Edificação da Paz ofereceu os
seguintes cursos: Introdução a Transformação de

Conflitos; Desenvolvimento e Edificação da Paz; o
curso sobre conflitos Intra-Organizacionais:
Natureza e sua Transformação e introduziu ainda
o curso sobre Género, HIV/SIDA e Conflitos.
O IEPA-2007 foi ministrado em duas semanas
onde na primeira semana (de 16 a 20 de Julho)
decorreram 2 cursos nomedamente: Introdução a
Transformação de Conflitos e Desenvolvimento e
Edificação da Paz, na semana seguinte
decorreram os cursos de Género, HIV/SIDA e
Conflitos e o curso sobre Conflitos IntraOrganizacionais.
Anteceder os cursos, realizou-se a conferência de
Edificação da Paz, que é um evento que realiza-se
anualmente com o objectivo de promover debates
e reflexões bem como produzir recomendações
necessárias para o fortalecimento do processo de
Edificação da Paz, Democracia e

Desenvolvimento na comunidade dos Países de
Língua Oficial Portuguesa em especial nos
PALOP's.
A conferência de 2007, realizou-se nos dias 12 e
13 de Julho de 2007 e teve como tema central:
PROCESSOS ELEITORAIS E A CONSTRUÇÃO
DA DEMOCRACIA EM ÁFRICA (O CASO DOS
PALOP's).
A escolha deste tema para a conferência de 2007,
resultou da necessidade de se estabelecer
plataformas de compreensão dos processos
eleitorais nos PALOPs, abordagens e estratégias
que os integram, e as formas pelas quais
actividades tendentes a materialização deste
princípio são levadas a cabo com vista a
consolidar a democracia e boa governação
nesses países e reduzir os níveis de conflitos
resultantes desses processos.

Mesa Redonda sobre
Crime e Segurança
No dia 15 de Agosto de 2007, a JustaPaz Centro
de Estudos e Transformação de Conflitos e a
Papyrus, organização não-governamental
moçambicana, organizaram uma mesa redonda
para debater questões ligadas ao crime e
segurança.
O objectivo principal do encontro centrava-se na
discussão de questões relativas à segurança

humana, condição essencial para o
desenvolvimento, nomeadamente a situação da
criminalidade e questões transversais tais como
os custos políticos, económicos e sociais. Como
objectivos específicos pretendia-se aferir a
perspectiva de peritos sobre as diferentes
manifestações do crime no país bem como as
suas implicações para a sociedade, avaliar as
medidas usadas por diversos actores para

resolver ou enfrentar a situação e por fim
elaborar um relatório diagnóstico sobre a
situação no país que sirva de base para a
elaboração dos termos de referência para
estudos específicos na área.
Esta mesa redonda contou com a participação
de representantes do Ministério do Interior,
Ministério da Justiça, Acipol, Oposição extra-
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Entrevista a Horácio Laita
Coordenador do
Programa Capacitação da Polícia
No espaço consagrado a entrevista com o pessoal que constitui o staff da JustaPaz, nesta edição do
JustaInforma, traremos a conversa que tivemos com Horácio Laíta coordenador do programa de
Capacitação da Polícia da JustaPaz de modo a que este possa explicar-nos um bocado mais acerca
deste programa, actividades que vem decorrendo e o grupo alvo.

Quando é que a JustaPaz iniciou com o
programa de Capacitação da Polícia?

concretamente ao caso da província de Maputo,
cidade da Beira e Lichinga.

O programa de Capacitação da Polícia iniciou no
ano de 2004 com intuito de capacitar os Oficiais da
polícia em particular aos Oficiais de Permanência
em matéria de análise e mediação de conflitos
comunitários.

Porque há necessidade de realizar mais
seminários nessas províncias?
Na elaboração do plano estratégico, cingiu-se no
número de esquadras que cada província
abrangida tem e com base nisso estipulou-se o
número de seminários em conformidade com o
número de Oficiais de permanência existentes em
cada esquadra que é de 3. a situação no terreno é
contraditória ao planificado uma vez além dos
oficiais de permanência que é o grupo alvo do
programa, existem também outros oficiais que
precisam da capacitação como é o caso dos
membros afectos no recém criado gabinete de
atendimento a mulher e criança, chefes das
operações, etc. E que duma forma geral fazem
crescer o número dos membros que necessitam
de ser capacitados e não é possível abranger
todos dentro do seminários planificados, dai a
necessidade de se realizar mais seminários do
que o planificado para responder com esta
demanda.

Atendendo e considerando que é nas esquadras
onde os cidadãos se dirigem quando estão numa
situação conflituosa e que muitas vezes não
conseguem por si só ter solução para os
problemas que s levam a dirigir-se as esquadras.
Quais são os objectivos do programa?
o programa tem como objectivo fundamental de:
• Levar os Oficiais da polícia a refletirem
criticamenete sobre as causas,
natureza e dinâmica dos conflitos
comunitários e a sua relação com a
ordem e tranquilidade pública.
•

Desenvolver uma compreensão mais
holística sobre o processo de
mediação com vista a garantir que os
casos que são apresentados nas
esquadras que não seja
necessariamente criminais, tenham
uma resolução satisfatória para ambas
partes em conflito.

Desde o começo do programa quantos
seminários já foram realizados e onde é que
estes se realizaram?
Desde que o programa foi concebido em 2004,
foram realizados até então 18 seminarios de
capacitação. Destes dezoito seminários, oito
realizaram-se na cidade de Maputo, dois na
província de Maputo, três na cidade da Beira, um
no distrito de Gorongosa, dois na província do
Niassa, um na província de Nampula e um na
província de Cabo Delgado.
Qual é o nível de aceitação do programa no
seio do grupo alvo, ou mesmo no próprio
Ministério do Interior?
O nível de aceitação do programa é muito bom, só
para elucidar-te dos 18 seminários que já foram
realizados alguns deles não estavam planificado,
ou seja realizamos seminários acima daquilo que
estava previsto, devido a solicitação do próprio
ministério, mas também, temos casos de algumas
províncias que já foram benéficiadas com as
capacitações, mas nós vimos a necessidade de
realizar mais alguns seminários. Refiro-me
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Que matérias são abordadas nos seminários
de capacitação, que importância estas têm no
desempenho das actividades da polícia?
Nestes seminários são dados os seguintes temas:
• Conflito sua definição, tipologia de
conflitos, causas, análise e
dinamica dos conflitos.
•

Mediação processo e estágio da
mediação

•

Comunicação escuta activa e sua
importância no processo de mediação.

Estas matérias são de grande relevância para o
trabalho da polícia em particular aos Oficiais de
Permanência por vários motivos; primeiro porque
são agentes que lidam com casos conflituosas no
exercicio das suas funções, contudo, quando o
mesmo estiver munido de conhecimentos básicos
destas materias, facilmente conduzira as partes
em conflito a um entendimento satisfatório para
ambas. Segundo porque na propria relação que
ele mantêm com outros parentes e ou mesmo com
sua propria família, constitui um ponto forte para o
surgimento de conflitos e que de uma ou de outra
forma ele deve estar prepararado para encarar
estas situações do quotidiano.
Quais os maiores constrangimentos que o
programa tem enfrentado nestes 3 anos?

O único constrangimento que o programa
enfrenta, nestes 3 anos da sua implementação
está relacionado fundamentalmente com os
contactos que muita das vezes fazem atrasar o
plano operacional.
Qual e a avaliação que faz do programa, pensa
que ele esta a produzir os resultados
esperados?
Um dos critérios que temos usado para aferir o
impacto do programa, e medir se os resultados
têm sido positivos ou se ainda se encontram
aquém das expectativas têm sido o envio de uma
ficha de monitoria e avaliação aos Oficiais que se
beneficiaram destas formações. O objectivo
destas fichas é de fazer uma análise de modo a
descortinar a aplicabilidade dos conhecimentos
adquiridos durante o seminário. O cruzamento
desta técnica e o relato das experiências vividas
no local de trabalho por parte dos Oficiais de
Permanência ajuda-nos a fornecer dados que
consideramos fulcrais para uma avaliação positiva
do programa.
Alguns aspectos que pudemos constatar é que
antes dos seminários os Oficiais da polícia não
usavam as técnicas de mediação de conflitos por
falta de conhecimentos básicos sobre a matéria e
optavam pela via de arbitragem. (Durante a
realização dos seminários os participantes são
solicitados a resolverem alguns conflitos que são
apresentados como estudo de caso, da realização
destes exercícios podemos verificar que ao invés
de aplicarem técnicas de análise e mediação de
conflitos os Oficiais usam a arbitragem para
resolver os conflitos). Muitos casos eram
encaminhados aos tribunais por incapacidade do
Oficial em prestar o devido andamento, mas
também porque a comunidade optava pela via
judiciária por existir falta de credibilidade da polícia
na forma como eles resolviam certos casos.
Com a introdução do programa verificamos
paulatinamente que, muitos casos são resolvidos
sem que haja necessidade de encaminhar as
partes ao tribunal através de uso das técnicas de
análise e mediação de conflitos.
Na área de resolução de conflitos é dificil avaliar o
impacto das acções a curto e médio prazos, a
JustaPaz espera que o programa de capacitação
da polícia traga melhorias nas formas de actuação
dos polícias, a medida em que os conceitos de
análise, mediação de conflitos técnicas e teorias
ministradas nos seminários vão se consolidando.

