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APRESENTAÇÃO DA JUSTAPAZ
A JustaPaz - Centro de Estudo e Transformação de Conflitos é uma
Organização Não Governamental que se dedica a promoção da Paz, Justiça
Restaurativa e Boa Governação mediante a realização de seminários e
workshops de capacitação nestas matérias.

VISÃO
Estabelecimento de uma sociedade em que prevaleça a
cultura de paz, Justiça, Democracia, Boa Governação e
coexistência pacífica entre pessoas.

MISSÃO
Promover abordagens construtivas e cooperativas de
transformação de conflitos e de redução de violência nos
níveis político, religioso bem como nas comunidades de base,
tanto em Moçambique com em Africa no geral.

OBJECTIVOS
•

•

•

Organizar e implementar workshops, conferências e
seminários a fim de promover a visão e o conhecimento de
habilidades práticas necessárias para se efectivar a
transformação de conflitos, mediação e promoção de uma
justiça restaurativa.
Desenvolver, coleccionar e circular recursos sobre
transformação de conflitos, mediação, justiça restaurativa,
incluindo currículos, manuais, artigos diversos e outros
manuais.
Desenvolver e implementar programas de estudo e
pesquisa de vários conflitos em Moçambique e nos PALOPs,
para fins preventivos e de intervenção.
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Para a concretização da sua visão, missão e objectivos a JustaPaz tem
actualmente em curso, cinco Programas enquadrados no seu Plano
Estratégico (2006-2010), nomeadamente: Capacitação da Polícia,
Capacitação dos Governos Locais, Abordagem Religiosa para a Edificação
da Paz, Instituto de Edificação da Paz para os PALOPs, Pesquisa e
Publicações.
Uma apresentação mais abrangente de cada programa está contida no
relatório bienal por cada estratégia.

I.Democracia, Boa Governação e Edificação da Paz
Nesta estratégia constam três objectivos estratégicos nomeadamente:
•
Capacitação da Policia,
•
Capacitação de membros dos Governo a Nível Local,
•
Capacitação dos Membros dos Partidos Políticos e
Parlamentares.
No período de 2007 a 2008 foram realizadas várias actividades no âmbito
de democracia e boa Governação em várias províncias do país, como se
verá detalhadamente a seguir.
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PROGRAMA DE
CAPACITAÇÃO DA POLÍCIA

Objectivos do Programa
São objectivos do programa capacitar os Oficiais da Polícia em particular
aos Oficiais de Permanência em técnicas de análise e mediação de
conflitos comunitários como forma de contribuir para a melhoria e
aumento das suas habilidades e capacidade de intervenção e de resposta
aos casos conflituais que as comunidades levam às esquadras.

Actividades Realizadas
No bienio 2007-2008 foram realizados doze (12) seminários para os
Comandantes Distritais e de Esquadras, Oficiais de Permanência e alguns
Chefes de Postos Policiais nas províncias de: Sofala, Niassa, Nampula, Cabo
Delgado, Tete e Zambézia.

Província
Sofala
Niassa
Cabo Delgado
Nampula
Tete
Zambézia

2007
1 Seminário
2 Seminário
3 Seminário
1 Seminário

1 Seminário
2 Seminário
2 Seminário

Homens
19
51
78
62
63
54

Mulheres
03
03
01
04
03
05

Total
22
54
79
66
66
59

Total

327

19

346

2008
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Seminário de Capacitação da Policia
Lichinga Niassa

Avaliação Qualitativa e Quantitativa
Em todos os seminários é entregue uma ficha de avaliação aos
beneficiários do seminário com o intuito de darem o seu parecer, ou seja,
sua avaliação do seminário.
Todos são optimistas em afirmarem que valeu a pena terem participado
num seminário de género, pois os conhecimentos que adquirem são de
grande importância e que irão ajudar e mudar a maneira como vinham
resolvendo certos casos que são apresentados nas esquadras.
Em suma, pode se dizer que a metodologia que os facilitadores usam na
apresentação dos temas, faz com que no fim de cada seminário tenhamos
uma prestação positiva e de qualidade.
Nos dois anos foram capacitados 346 Oficiais da Polícia da República de
Moçambique destes 19 são mulheres.
No Segundo ano nota-se um aumento de participantes do género feminino
em relação a 2007 embora tenha um (1) seminário a mais. Este pode ser um
indicador do aumento do género feminino nas fileiras da Polícia em
determinadas Províncias.

Avaliação do Impacto do Programa
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A avaliação que se faz do impacto do programa é positiva.
A quando da realização dos seminários planificados para a província de

Sofala, o comando provincial pediu para que se realizasse mais um
seminário para abranger outros oficiais de permanência que não haviam
sido contemplados nos seminários anteriores.
Outro aspecto importante a salientar tem a ver com o pedido que o
Comando Provincial da PRM de Inhambane fez no sentido de a JustaPaz
organizar seminário de capacitação para os oficiais daquela província.
Numas das sessões do parlamento, o Ministro do Interior José Pacheco, fez
mensão do apoio que a JustaPaz tem dado na capacitação dos seus
Oficiais. Estas solicitações revelam claramente o reconhecimento da
importância que estas capacitações têm no seio da polícia.
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PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO
DE GOVERNOS LOCAIS
Objectivos do Programa
O programa foi criado tendo em vista capacitar os membros dos órgãos dos
Governos Locais, partidos políticos a nível local, e outras individualidades
influentes na prática de uma justiça restaurativa, mediante o uso de técnica e
métodos extrajudiciários de resolução de conflitos que surgem no processo
governativo.
O programa procura ainda dotar os seus beneficiários de instrumentos que os
possibilita promover a participação comunitária como forma de contribuir para a
boa governação e uma maior aproximação entre os diferentes actores locais.

Actividades Realizadas
De 2007 a 2008 foram realizados 9 (nove) seminários, dos quais 6 (seis) em 2007 e
3 (três) em 2008. Dos 9 seminários realizados neste período, quatro visavam
membros dos Governos provinciais e Administradores distritais de Tete, Manica,
Inhambane e Gaza. Os restantes 5 seminários foram realizados a nível dos distritos
de Montepuez, Mocimboa da Praia, Changara, Chiúta e Cuamba.
O quadro abaixo indica o número de beneficiários.

Província
Cabo Delgado
Tete
Niassa
Inhambane
Manica
Gaza
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2007
2 Seminário
3 Seminário
1 Seminário

1 Seminário
1 Seminário
1 Seminário

Homens
52
64
19
25
19
21

Mulheres
08
16
06
04
05
11

Total
60
80
25
29
24
52

Total

200

50

250

2008

Quantitativamente, foram capacitados neste período 250 funcionários dos
quais 50 mulheres a nível das Províncias acima mencionadas.

Avaliação Qualitativa e Impacto
As actividades que foram desenvolvidas ao longo deste dois anos se
revelaram ter sido de boa qualidade e produziram impactos desejados. Esta
afirmação é baseada nas fichas de avaliação de seminário em que quase
todos os participantes revelam ter satisfeito as suas expectativas e de
estarem munidos de instrumentos úteis para a abordagem positiva e
pacífica aos conflitos com que se deparam nos seus locais de trabalho
enquanto dirigentes.
Os facilitadores têm constatado em todos seminários que há mudanças
positivas do comportamento e percepção dos participantes. O que sucede
é que no primeiro dia, não se fazem presentes algumas pessoas com poder
decisório, por várias razões, dentre elas se destaca a falta de convite,
desinteresse por não reconhecerem a importância do mesmo. Mas a partir
do segundo dia ou no segundo período do primeiro dia a sala acha-se cheia.
A explicação disto é que os presentes desde a primeira hora por acharem
pertinentes os assuntos abordados no seminário, responsabilizam-se em
chamar aquelas pessoas com poder decisório e cuja participação
acreditam poder ter muita importância no bem estar e na minimização da
conflitualidade no seio da comunidade.
Estes elementos dão uma ideia do impacto positivo do programa e tudo faz
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crer que mesmo depois do seminário os participantes usam os
conhecimentos que tenham adquirido para melhorar a sua intervenção em
ambientes conflituosos e fazem de tudo para que a sua acção não seja
provocadora de litígios mas sim que sejam promotora da paz e bem estar
social. Aliás, contactos feitos com algumas pessoas que tomaram parte dos
seminários, permitiram sentir que o trabalho desenvolvido está a ter o
impacto desejado pois as pessoas procuram aplicar as matérias aprendidas
nas formações.
Por exemplo, o senhor Rodrigues Tamele que, é Administrador da cidade
de Inhambene referiu-se ter feito uso dos conhecimentos adquiridos no
seminário da JustaPaz, na zona turística de Salela. Esta zona dada as suas
potencialidades turísticas, foi definida pelo Governo como reserva ao
turísmo de alta qualidade. Apesar de se ter tomado esta decisão, a
informação não chegou as comunidades e por isso elas continuam a
vender suas terras as pessoas que elas identidicam e lhes asseguram um
optimo pagamento.
Segundo o Admnistrador Tamele, o conflito de Salela envolvia
comunidades locais e um operador turistico autorizado a operar zona pelo
Governo. As comunidades exigiam a retirada do operador turistico das
“suas terras” e ele recusava-se alegando o facto de que teria sido autorizado
a operar ali pelo Governo.
Para ultrapassar a situação, o administrador decidiu intervir e reuniu com
as comunidades e o operador turistico para dialogarem sobre o conflito. A
solução que foi adoptada, no dálogo mediado pelo Administrador, é a de
que o operador turistico iria permanecer no local mas deveria contratar
para as suas necessidades, mão-de-obra local e que, apenas trouxesse
alguem de fora para situações da inexistencia de alguem com
qualificacões exigidas para ocupar um dado posto.E assim, as duas partes
mediadas pelo Admistrador ultrapassaram pacificamente o conflito.

08

Por sua vez o senhor Alberto Rego, Administrador do distrito de Funhalouro
na provincia de Inhambane, informou estar a se valer dos conhecimentos
sobre a transformação de conflitos no seu distrito quando lida com as
comunidades. Referiu que na Localidade de Manhice as populações tem o
hábito de resolver as suas contendas de forma violenta e no mês de
Setembro de 2008 foi morto um cidadão, acusado de ter roubado uma
galinha. Para conter a onda de violencia, decidiu reunir-se com os lideres
locais e com eles discutir mecanismos pacíficos de resolução de conflitos e
desde que fez isso, não mais tem recebidos relatos de violencia em
Manhice.

Ainda a titulo meramente exeplificativo, o senhor Manuel de Almeida,
Secretário Permanente de Machaze em Manica referiu que o Governo de
Machaze tinha muitos conflitos de natureza processual entre os membros
do Governo e os funcionários. O conflito tinha a ver com a lentidão dos
processo de promoções e progressões de funcionários e estes acusavam o
Governo de negligencia e de não se interessar com eles. Como forma de
ultrapassar esta situação, o secretário permanente reuniu-se com todos
funcionários e com eles fizeram um estudo da legislação relativa a
promoções e progressões e assim ficou claro que a demora daqueles
processos não se devia a má fé dos dirigentes distritais mas sim a
observancia dos procedimentos previstos na lei. Segundo o secretário
permanente a partir daquele encontrro o conflito ficou ultrapassado e
todos aprenderam que o eficiente fluxo de informação pode ser útil na
minimização de conflitos que tem como causas a falta de informação sobre
os procedimentos e assim contribuir para a melhoria do desempenho dos
trabalhadores.
Por sua vez, o senhor José Maria, Director do Núcleo Provincial de Combate
a Droga de Manica. Referiu-se ao uso de instrumento de transformação de
conflitos. foi numa situação em que, um funcionário fez uso dos recursos da
organização para responder a problemas sociais que o enfrentava. Quando
se procurou saber as razões para tal atitude, descobriu-se a falta de
abertura e sensibilidade dos chefes dos recursos humanos e do financeiro
contribuiam para que os funcionarios recorrecem a falsidades para
responder as suas necessidades. Ele procurou incutir a importancia do
diálogo junto dos seus colegas, para além de reservar algum tempo por
semana para que possa ouvir e ajudar funcionários com problemas sociais.
Desde essa altura, a situação de uso indevido e secreto dos bens e recursos
da instituição reduziu drasaticamente, reduzindo desta forma os conflitos
entre a instituição e os seus funcionário.

PROGRAMA DE ABORDAGEM
RELIGIOSA PARA A
EDIFICAÇÃO DA PAZ
Objectivos do Programa
O programa Abordagem Religiosa para Edificação da Paz tem como
objectivo de fortalecer e capacitar as instituições baseadas na fé, para
cumprirem com o seu mandato de edificadores da paz na justiça e no amor
através de pesquisas e capacitação.
Capacitar as instituições baseadas na fé em elaboração e gestão financeira
de projectos para fortalecer a estrutura organizacional destas e assegurar o
desenvolvimento a longo prazo.
Para a concretização deste objectivo, foram desenhadas 3 estratégias
nomeadamente:
•

•
•

Promoção de Diálogo Inter-religioso como forma de gerir e
transformar conflitos numa força para o desenvolvimento e bemestar.
Capacitação institucional das comunidades religiosas para uma
melhor organização.
Formação de formadores como forma de desenvolvimento de
capacidades dos agentes das comunidades religiosas para gerirem
conflitos

A primeira estratégia tem como objectivo criar um espaço de diálogo
aberto e construtivo entre líderes de instituições religiosas para os permitir
responder efectivamente as exigências da paz e aos desafios provenientes
dos conflitos.
As duas últimas estratégias têm como actividade principal a
implementação de seminários.
É no cumprimento destas estratégias que foram realizados:
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Província
Sofala
Cabo Delgado
Nampula
Niassa
Manica
Sofala
Cabo Delgado
Inhambane
Gaza
Nampula
Manica

Sofala
Gaza
Cabo Delgado
Inhambane
Nampula
Manica
Niassa

2007
x
x

2008

x
x
x
Total

Homens
22
19
11
20
22
94

Mulheres
02
04
02
05
06
19

Total
24
23
13
25
28
113

x
x
Total

14
19
21
16
19
19
108

05
04
05
03
08
07
32

19
23
26
19
27
26
140

x
x
x
Total

23
22
25
23
21
18
25
157

07
08
01
08
09
10
00
42

30
30
26
31
30
28
25
200

Avaliação Qualitativa e Quantitativa
Durante os seminários é feita uma avaliação diária e após o seminário uma
avaliação final no seu todo pelos participantes. Segundo os mesmos os
conteúdos ministrados são de extrema importância uma vez que as
lideranças religiosas precisam ter estes conhecimentos para melhor darem
o seu contributo no processo de edificação da paz em todas suas vertentes.
Com as actividades realizadas atingiu-se um total de 200 pessoas sendo 157
homens e 43 mulheres.

Impacto do Programa
Com o programa Abordagem Religiosa para Edificação da Paz,
estabeleceu-se uma parceria com o Conselho Cristão de Moçambique, com
a Igreja Católica e com a Comunidade Islâmica e desta parceria criou-se um
comité de facilitadores para os debates inter-religiosos.
Outro aspecto positivo é que temos uma grande abertura por parte das
confissões religiosas. Há sempre uma aceitação em colaborar de uma
forma conjunta para a preconização dos objectivos do programa.
Após os seminários de Formação de Formadores em Resolução de
Conflitos, foram criados núcleos provinciais de resolução de conflitos nas
províncias de Cabo-Delgado, Sofala, Gaza, Nampula, Manica e Inhambane.
Estes núcleos são compostos por membros das comunidades religiosas
abrangidas pelo programa e tem por objectivo resolver eventuais conflitos
que possam surgir nas suas comunidades e não só, mas também realizam
algumas actividades de formação e capacitação dos membros das suas
congregações através de seminários de resolução de conflitos. Fora a isto
promovem ainda actividades de sensibilização e educação cívica sobre os
mais variados assuntos dentro das suas comunidades.

PROGRAMA DE PESQUISA
E PUBLICAÇÕES
Objectivos do Programa
•
•
•

Produção de literatura na área de resolução de conflitos,
Desenvolver habilidades teóricas e práticas sobre resolução de
conflitos e edificação da Paz,
Servir de apoio e complemento aos outros programas desenvolvidos
pela JustaPaz.

Para além destes objectivos, este programa foi concebido de modo a
desenvolver bibliografia da experiência lusófona na área de resolução de
conflitos e assegurar que essa mesma bibliografia traga consigo elementos
que focalizam a componente do género e edificação da Paz.
No biénio 2007/2008, foram publicadas duas (2) pesquisas, dois (2)
relatorios do Instituto de Edificação da Paz para os PALOPs, um (1)
Magazine de Edificação da Paz nos PALOPs e vários manuais de formação
sobre analise e medicacao de conflitos.
O quadro abaixo mostra de forma detalhada das publicações acima
referenciadas.

Publicações
Pesquisa sobre Conflitos Intra-Organizacionais
Relatório do IEPA

2007
x
x

Pesquisa sobre Violência sobre a Mulher
Relatório do IEPA
Magazine de Edificação da Paz nos PALOPs
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PARCERIA COM OUTRAS
ORGANIZAÇÕES (REDEPAZ)
A parte do Plano Estratégico, a JustaPaz tem parceria com várias
organizações da Sociedade Civil do país e da região.
É neste âmbito que em Março de 2008 a JustaPaz, CSVR e a REDEPAZ
realizaram um Workshop de formação de formadores na província de
Nampula em técnicas de Prevenção da Violência e Transformação de
Conflitos.

O Workshop tinha como objectivos:
•
•

Dotar os participantes de conhecimentos teórico-práticos de
transformação de conflitos e edificação da Paz;
Desenvolver habilidades de desenho e facilitação de seminários e
workshops de transformação de conflitos.

Em____de 2008, em parceria com CSRV realizou-se uma conferência de
cooperação com tema: Fortalecimento do potencial da paz para África
Austral.
Participaram na conferência delegados do Zimbabwe, Angola, África do
Sul e Moçambique.
No âmbito de troca de experiências, foram realizados dois eventos do
género nas àreas de conflitos e desenvolvimento. O primeiro encontro
realizou-se em Maputo e envolveu pessoas vindas do Zimbabwe, África do
e Sul e Moçambique. O segundo aconteceu no Zimbabwe e envolveu todos
os Países participantes do primeiro encontro.
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