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Actividades

Actividades
De 31 de Agosto
a 03 de Setembro de 2010
Seminário de Capacitação
de Membros do Governo
Distrital em Matéria de
Análise e Transformação
de Conflitos realizado
Massangena - Gaza

De 08 a 10 de Setembro
Seminário de Capacitação
de Membros do Governo
Distrital em Matéria de
Análise e Transformação
de Conflitos
Chicualacuala - Gaza

Elaboração
do plano de marketing
para o próximo plano
estratégico (2012 - 2017)

Caros colegas, parceiros e amigos da
JustaPaz, o boletim informativo JustaInforma
vai na sua 8ª edição e nós queremos renovar
o nosso compromisso de partilhar os nossos
planos e feitos.

da cultura da nossa organização. Contamos
com o apoio de todos os nossos
colaboradores, amigos e parceiros para que
esta cultura organizacional seja cada vez
mais visível.

Ao longo do último trimestre, a JustaPaz
através dos seus programas realizou muitas
actividades cumprindo assim o seu plano
estratégico 2006 -2010. Continuámos a
actuar na capacitação da polícia da República
de Moçambique em matérias de mediação
de conflitos comunitários; na formação de
oficiais seniores do governo aos níveis
distritais e provinciais em assuntos de
planificação sensível a conflitos e construção
de consensos bem como na relação conflito e
desenvolvimento; na elevação da capacidade
administrativa, organizacional e de
transformação de conflitos das instituições
religiosas e na promoção de pesquisas e
publicações.

Nesta edição do JustaInforma encontrarão
os planos das actividades dos nossos
programas para os próximos três meses
nomeadamente: Governos Locais,
Capacitação dos Oficiais da Polícia;
Abordagem Religiosa para a Edificação da
Paz e Pesquisa e Publicações para a
promoção da produção e divulgação da
literatura em transformação de conflitos e
edificação da paz.

Importa destacar que foi neste período que
nos dedicamos a preparação da 5ª edição do
instituto de edificação da paz 2010 que como
sempre, é realizado no mês de Julho de cada
ano. Em tudo quanto fizemos ao longo do
segundo trimestre do ano em curso,
procuramos manter a qualidade, o
profissionalismo e a dedicação que são parte

Desejamos a todos que desfrutem de uma
boa leitura e que estejam connosco na
reflexão e compartilha de sugestões e
opiniões que possam ajudar na construção da
paz em Moçambique, em África e no mundo
no geral.

Alfiado S. Zunguza
Director Executivo
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Os três seminários
foram realizados
obedecendo
o seguinte calendário:

Com o objectivo de dotar os
membros/oficiais da polícia em
técnicas de análise e mediação
de conflitos comunitários, o
Programa Capacitação da Polícia
planificou para o segundo
trimestre de 2010, um total de
três seminários de capacitação
dos oficiais da polícia sendo dois
para a província de Gaza e um
para a província de Inhambane.

O primeiro seminário decorreu nos dias 21 a
23 de Abril de 2010 na cidade de Xai-Xai e
teve como grupo alvo todos os comandantes
distritais e de esquadras da província de
Gaza;
O segundo decorreu na cidade da Maxixe

entre os dias 19 a 21 de Maio onde
participaram todos os comandantes distritais
e algumas das esquadras da província de
Inhambane, e o terceiro realizou-se na cidade
de Xai-Xai nos dias 16 a 18 de Junho do
corrente ano e fizeram parte oficiais de
permanência seleccionados de todos os
distritos da província de Gaza. Importa
salientar que no final dos trabalhos, os
visados afirmaram ter tido uma boa
experiência na área de análise e mediação de
conflitos que lhes poderia ajudar na resolução
das disputas no decurso das suas
actividades.

Perspectivas para Julho, Agosto e Setembro.
Foram programados para este período dois seminários de capacitação para os Oficiais de Permanência da Província de Inhambane.
Vilanculo e Massinga são os Distritos seleccionados para acolherem os eventos, mas importa salientar que os locais de realização
podem ser alterados bastando para o efeito, o Comando Provincial da PRM (Polícia da República de Moçambique) indicar outros
locais que julgar pertinentes.
Outros trabalhos em curso do programa têm a ver com a elaboração de uma pesquisa sobre o Observatório do Crime em
Moçambique e um projecto de capacitação da Polícia. Ambos estão sendo elaborados conjuntamente com o Ministério do Interior.

Programa dos

Governos Locais

O programa de capacitação dos governos
locais tem como objectivo reforçar as
capacidades dos membros seniores do
governo a nível local na sua planificação
sensível a conflitos e métodos de governação
participativa e promoção de métodos
pacíficos e cooperativos de transformação de
conflitos com vista a edificar a paz.
Deste modo, apesar de ter usado como de
costume a estratégia de formação, o
programa não conseguiu realizar os quatro
seminários planificados para o trimestre Abril
a Maio de 2010. Por isso, dos seminários
concebidos no âmbito da parceria da
JustaPaz com o Alto Comissariado do Canadá
no quadro de desenvolvimento da área dos
direitos humanos, apenas realizou-se um, o
de Magude.
O seminário aconteceu entre os dias 21 a 24

de Junho de 2010 concretamente na sede do
distrito. Este contou com a presença de 24
participantes dentre eles, membros do
conselho consultivo distrital, chefes de
postos administrativos e de localidade e
líderes comunitários. De destacar ainda que
dos 24 participantes, 6 eram mulheres.
Com os participantes discutiu-se matérias
relativas aos fins e funcionamento dos
conselhos consultivos, o papel de cada
membro no órgão e a relevância de uma
efectiva participação da sociedade civil na
promoção de uma governação responsável e
transparente.
Procurou-se ainda dotar os mesmos de
instrumentos de negociação para que eles
possam ao longo do seu trabalho e no seio do
Conselho Consultivo encontrarem saídas às
situações de diferença em que possam se

deparar.

Sucessos e constrangimento
Devemos antes sublinhar que deste
seminário constatamos alguns aspectos que
afectam sobremaneira o desempenho do
conselho consultivo, sobre tudo no que é a
qualidade, aceitabilidade e abrangência das
decisões que lhe dizem respeito. O primeiro
aspecto tem a ver com o facto de no conselho

consultivo distrital haver uma insignificante
presença feminina, o que dificulta a tomada
de decisões e políticas locais de promoção
da mulher e de igualdade de género. E o
segundo diz respeito ao fraco nível de
escolaridade da maioria dos membros do
conselho consultivo, aliás uma boa parte
deles está ainda na situação de analfabetos.
Este facto impede uma efectiva participação
dos membros do Conselho Consultivo na
formulação de políticas públicas de
desenvolvimento local que possam afectar
positivamente a vida das comunidades.
Notamos ainda que muitos membros do
conselho consultivo não tinham clareza do
seu papel no órgão de que fazem parte. No
entanto, no fim da formação os mesmos
revelaram um grande entusiasmo em virtude
de terem apreendido tudo que tem a ver com
o funcionamento dos conselhos consultivos e
sobretudo de estratégias de negociação de

disputas próprias de um processo de
interacção e debate no seio do conselho
consultivo. Fizemos uma avaliação positiva
pois cremos que com os instrumentos que
transmitimos irão os ajudar na melhoria do
seu desempenho e finalmente na sua
interacção com o governo.
Quanto aos seminários planificados para os
distritos de Massangena e Chicualacuala, por
razões programáticas relacionadas com a
distância destes com a cidade da Matola,
onde se encontra a sede da JustaPaz, não foi
possível a sua atempada execução. Neste
sentido, decorreram nos dias 30 de Agosto a
03 de Setembro para o de Massangena e 06
a 10 de Setembro para o seminário de
Chicualacuala. No concernente ao seminário
de capacitação reservado para o distrito de
Inhassoro e aliado ao atrás elucidado, passou
para o trimestre seguinte.

Perspectivas para Julho, Agosto e Setembro de 2010.
Prevemos para o mês de Setembro realizar 1 seminários a nível da província de Inhambane.

Programa

Abordagem Religiosa

No período compreendido entre Abril e Junho
foram realizadas 3 actividades
nomeadamente 1 debate inter religioso na
província de Tete e 1 seminário de
capacitação para líderes religiosos em CaboDelgado e ainda feita avaliação das
actividades anteriormente realizadas nas
províncias de Inhambane, Gaza, Manica e
Zambezia.
O debate Inter-religioso teve como tema “o
Papel da Religião no Processo de
Desenvolvimento e no Combate a pobreza
absoluta”, onde se concluiu que a religião

não deve mais ficar a depender apenas de si
como outrora, mas que deve ter uma visão
mais ampla dos planos do governo e das
organizações governamentais e não
governamentais. E ela não deve cruzar os
braços naquilo que pode e deve fazer pela
sociedade porque assim Jesus quer e
recomenda a pôr em prática as boas obras
perante o mundo.
Este debate contou com 23 convidados dos
quais 4 mulheres e 19 homens
representando as mais variadas
congregações religiosas naquele ponto do
pais.

Neste período foi ainda possível realizar a
avaliação das actividades levadas a cabo
pelos núcleos provinciais de resolução de
conflitos nas províncias de Manica, Gaza,
Inhambane e Zambezia.
Desta avaliação, constatou-se que houve
grandes realizações em termos de
actividades onde se pode destacar por
exemplo o registro legal do Núcleo de
Resolução de Conflitos de Manica, facto que
lhe poderá garantir concorrer a fundos para a
materialização das suas actividades.

Perspectivas para Julho, Agosto e Setembro de 2010.
Para o próximo trimestre o programa espera realizar 3 actividades nomeadamente 1 Debate inter-religioso e
1 seminário de capacitação institucional na província de Sofala e 1 seminário de capacitação institucional para a
província de Tete.

Programa

Pesquisa e Publicações

Tendo em conta os objectivos do programa
que por um lado produz e promove pesquisas
nas áreas de análise, mediação,
transformação e resolução de conflitos e por
outro lado, serve de suporte das restantes
actividades desenvolvidas pela JustaPaz, no
anterior trimestre o programa envidou
esforços na concretização deste último
objectivo.

SIDA”, no qual traçou como linha
mestre, contribuir para o fortalecimento
da capacidade institucional e
programática das Organizações de Base
Religiosa (OBRs) para que possam
aperfeiçoar os seus serviços de
assistência à satisfação das
necessidades das Crianças Orfãs e
Vulneráveis (COVs;

Por isso, de Abril a Junho, dando
continuidade a recente área desenvolvida
pela instituição “Direitos Humanos”, o
programa desenhou e submeteu projectos
que tendem a melhoria da qualidade de vida
de pessoas afectadas e infectadas pelo HIV e
SIDA.

3- “Promoção da Boa Governação
através da capacitação, monitoria e
advocacia”. Por seu turno, o projecto
teve como linhas orientadoras,
monitorar o funcionamento dos
processos de gestão do Fundo de
Investimento de Iniciativa Local (FIIL)
conduzido pelos Conselhos Consultivos
e governos locais.

Neste sentido, desenvolveu as seguintes
propostas:
1- “Melhoria de qualidade de vida das
crianças órfãs e vulneráveis afectadas
pelo HIV e SIDA”. O projecto definiu
como objectivo aumentar a capacidade
das necessidades básicas das crianças
órfãs e vulneráveis, sobretudo na
alimentação e educação;

Assim, a verificação da equidade de
género nos beneficiários do FIIL, o nível
de harmonia dos projectos submetidos
pelos interessados e financiados com os
planos de desenvolvimento distritais
foram pontos definidos para se perceber
até que ponto, esta política pública
cumpre os direitos do cidadão.

2- “Resposta Religiosa para o HIV e

4- “Religião e o desafio do HIV e SIDA”

elaborado com o intuito de apoiar na
melhoria de qualidade de vida das
crianças órfãs e vulneráveis vítimas de
HIV/ SIDA tuteladas pelas organizações
de base religiosa (OBR´s).
5- E por fim seguiu o projecto “Estudo de
base sobre o fundo de investimento de
iniciativa local (FIIL)” o qual traçou como
objectivo melhorar a compreensão
sobre a problemática da implementação
FIIL ao nível do distrito de Marracuene.
Com este projecto pretendia-se que
com as constatações do estudo,
posteriorimente a Acção Moçambicana
para o Desenvolvimento (AMODESE)
proponha sugestões para o
aperfeiçoamento dos procedecimentos
e instrumentos para a submissão,
avaliação, selecção, aprovação e
financiamento dos projectos no âmbito
FIIL.
No concernente a área de Publicações, o
programa editou três manuais intitulados:
“Conselhos Consultivos”, “Negociação e
mediação de disputas” e “Mediação de
conflitos: Guia prático”. Nestes manuais
reforçam a biblioteca da JustaPaz na área de
transformação de conflitos ao nível local.

Perspectivas para Julho, Agosto e Setembro de 2010.
Para o próximo trimestre, o programa pretende continuar com o desenho e submissão de projectos com
vista a melhoria dos direitos humanos e elaborar o seu plano de marketing.

JustaInforma Entrevista

Nesta rubrica o JustaInforma pretende entrevistar os funcionários da
organização de modo a que eles digam o que fazem no seu dia a dia dentro da
organização, as suas responsabilidades, os desafios que a organização enfrenta
e mais. A ideia é mostrar aos parceiros quem faz a vida da organização. Para esta
edição do JustaInforma convidamos o Técnico de Publicações no Programa
Pesquisa e Publicações da JustaPaz, o senhor Pedro Júnior Venâncio. De
salientar que o Programa Pesquisa e Publicações da JustaPaz é como o nome diz,
composto por duas actividades que são a parte de investigação sobre conflitos e
a divulgação dessas investigações.

P: - A quanto tempo o senhor Técnico
trabalha na JustaPaz?
R: - Trabalho na JustaPaz desde 11 de
Fevereiro de 2007.

é, os coordenadores canalizam os trabalhos
por eles realizados a este departamento e eu
como técnico, formato a informação para a
sua publicação via e-mail, web ou impressão.

P: - Quando é que surge o programa no
qual o senhor técnico se empenha?
Surge para responder a que
necessidades constatadas pela
organização?
R: - O programa surge em 2001. Surgiu como
forma de desenvolver o conhecimento
teórico e prático em assuntos de paz,
democracia, boa-governação contribuindo
desta forma para o aumento de conceitos e
métodos de transformação de conflitos e
Edificação da paz a nível dos PALOPs. A
iniciativa emergiu também por se ter
constatado a exiguidade de literatura em
português ligada a área de transformação de
conflitos e a consequente limitação das
publicações as actividades desenvolvidas
pela JustaPaz.

P: - No percurso da implementação do
Programa Pesquisa e Publicações tem
tido constrangimentos? Se sim, quais
são? Na sua opinião como é que a
instituição pode ultrapassa-los?
R: - Claro que tem. A publicação e
actualização das actividades tem obedecido
um calendário, mas há momentos que
recebemos a informação da realização das
actividades depois do tempo previsto, e isto
de certa forma pode influenciar o trabalho. E
penso eu que, a única forma de ultrapassar é,
primeiro melhorar a comunicação entre a
instituição e a pessoa de contacto nas
regiões onde são implemantadas as
actividades.

E temos ainda o Magazine de Edificação da
Paz para os PALOPs que é uma revista que
tem como objectivo devulgar os
acontecimentos nacionais e internacionais
no que diz respeito a matérias relacionadas a
transformação de conflitos e Edificação da
Paz, que tem sido uma das maiores
publicações desenvolvidas pelo programa.
P: - Que actividades executa no âmbito
do Programa Pesquisa e Publicações?
Como técnico de publicações do programa
Pesquisa e Publicações, tenho a tarefa de
publicar todas as actividades desenvolvidas
pela justaPaz dentro e fora da Instituição isto

P: - Qual é a forma de implementação
do programa relacionado consigo?
Refira-se a forma de execução ou seja,
explica em que medida o trabalho
interdependente influência negativa ou
positivamente na planificação no seu
trabalho? Que importância tem o seu
trabalho para os objectivos da
organização?
R: - Para este tipo de trabalho deve se seguir
os princípios básicos do design, pois para
além da publicação do conteúdo é a imegem
da instituição a ser publicada. Os conteúdos
espelham os objectivos da instituição e a
formatação deve basear-se mais no público
alvo, aparência e a disposição da informação.
A Justapaz tem vindo a trabalhar com as

OCB´s- organizações comunitárias de base,
membros da polícia da República de
Moçambique, líderes religiosos, etc. Para
cada grupo alvo a informação tem um
tratamento.
P: - Considerando o tempo de trabalho
neste programa, acha que há algum
impacto a destacar? Se sim, como
mede-se esse impacto?
R: - Ha sim, através das publicações a
instituição tem recebido elogios por parte das
ong´s nacionais que já se beneficiaram da
nossa literatura para implementação das
suas actividades. A nível internacional, as
ong´s de São Tomé e Príncipe que também já
se beneficiaram da nossa literatura, têm
sempre dito que o Programa Pesquisa e
Publicações está no seu melhor caminho.
P: - Para terminar, a JustaPaz está
terminando o seu plano estratégico
dos últimos cinco anos. Quais as
perspectivas do próximo plano
estratégico? Acha que há necessidade
de melhorar alguns aspectos no âmbito
de intervenção, ou a instituição deverá
aumentar as áreas de actuação?
Porquê?
R: - Em termos das publicações há que
aumantar o nível de comunicação com os
países da CPLP, através de um fórum de
debate entre as organizações nacionais e
internacionais ligados a área de
transformação de conflitos; aumentar a
publicação dos materias no site como forma
de manter a comunicação com as
organizações que ja trabalham com a nossa
instituição e, tornando ponte entre as
organizações.

