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EDITORIAL

Ao longo do último semestre, foram levados 

a cabo pela JustaPaz, muitas actividades 

como parte do cumprimento do seu plano 

estratégico 2018 a 2022. Continuamos a 

trabalhar na capacitação dos Conselhos 

Consultivos Distritais (CCDs) em matérias 

sobre o papel destes no processo de 

desenvolvimento distrital e sobre o 

processo de Negociação; na capacitação 

dos Líderes Religiosos e Juízes dos 

Tribunais Comunitários em técnicas de 

mediação de conitos comunitários e na 

Pesquisa e publicação de vários assuntos de 

interesse da JustaPaz.

Amigas e amigos da JustaPaz, o boletim 

JustaInforma vai na sua 24ª edição e 

continuamos com o compromisso de 

partilhar nossos planos e feitos com rigor e 

transparência. 

Seremos grados se se juntarem a nós na 

reexão e compartilharem connosco as vossas 

sugestões e opiniões que possam contribuir 

para a construção de um Moçambique 

próspero.

Importa também destacar a realização, em 

Julho deste ano na província de Tete, da XIV 

edição do Instituto de Edicação da Paz 2019, 

este, foi composto por duas partes: 1ª. 

aconferência sobre edicação da paz com o 

tema “Descentralização como instrumento 

de partilha do poder e reconciliação nacional” 

e a 2ª. Os cursos intensivos com a duração de 

um dia. 

Dos dois cursos ministrados, importa 

destacar que para além do curso “Introdução a 

Conitos”, foi introduzido um novo sobre “ 

Reconciliação pós-conitos”.

Apesar de ter sido um semestre que coincidiu 

com a campanha eleitoral até a realização das 

eleições gerais, acreditamos que sempre 

procuramos manter o nível de qualidade, 

prossionalismo e dedicação. 



INSTITUTO DE EDIFICAÇÃO DA PAZ (IEPA)

Em 2019, a JustaPaz não fugiu a regra, 

realizou a sua vigésima quarta edição do 

Instituto de Edicação da Paz e, para dar 

início aos trabalhos, 

a senhora Telma Tonela em representação 

do director executivo da JustaPaz, falou da 

concepção, objectivos do IEPA e da 

importância  do  debate  e  troca  de 

experiências  que  o programa tem  trazido 

 ao longo dos catorze anos de sua existência. 

Destacou ainda, a necessidade de melhor 

c o n h e c i m e n t o  d o  p r o c e s s o  d e 

descentralização, com vista à transformação 

dos conitos e edicação da paz. 

Por sua vez, o 

Reverendo Damião 

referiu que IEPA é 

um complemento 

d a  I g r e j a 

Metodista Unida 

de Moçambique, 

para responder a 

questão: Como é 

que a Igreja pode 

contribuir para a 

edicação a paz em 

Moçambique? 

Na mesma ocasião, procedeu-se ao lançamento 

do manual “Governação Distrital e Conselhos 

Consultivos”. Um manual que segundo o senhor 

Jorge Saiete – coordenador do IEPA 2019, é 

contribuição da JustaPaz, para que os membros 

dos conselhos consultivos distritais melhor 

desempenhem o seu papel e consequentemente 

contribuam para a edicação da paz.  

Segundo este, a paz é um recurso que existe, 

faltando apenas edicá-la todos os dias para que 

seja como queremos.
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A entrega do livro foi feito pelo Rev. Damião ao 

Secretário Permanente do Ministério da 

Administração Estatal, instituição que tutela 

os conselhos consultivos distritais.  

REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA DE 
EDIFICAÇÃO DA PAZ.
O evento conheceu dois momentos: a realização 

da conferência com o tema: “Descentralização 

como instrumento de partilha do poder e 

reconciliação nacional”, e a realização de dois 

cursos de curta duração. 

II. “Introdução a Conitos”

No primeiro momento que corresponde o 

primeiro dia do evento, foram apresentados 

dois subtemas:

I. “ Reconciliação pós-conitos” e

1°- Processo de descentral ização em 

Moçambique à luz da revisão constitucional de 

2018 (desaos)

2. Promover o desenvolvimento local;

De acordo com Tchamo, nos termos do estatuído no 

artigo 267 da CRM a descentralização tem como 

objectivos:

1. Organizar a participação dos cidadãos na 

solução dos problemas próprios da sua 

comunidade;

 Para si, o mesmo acontece com a distribuição do 

poder e de recursos, deve haver regras especícas 

que orientem os moçambicanos para que estes 

cheguem para todos de forma equilibrada. Por isso, 

temos hoje no país a questão descentralização 

resultado de consensos alcançados entre o governo 

e a Renamo. 

Disse ainda que uma das alterações é que os 

actuais governos provinciais deixam de representar 

o poder central, passando a ser entidades 

descentralizadas. Há também a criação da gura de 

representante do Estado na província, conhecido 

por Secretário de Estado na província. 

3. Aprofundar e a consolidar a democracia, no 

quadro da unidade do Estado Moçambicano e 

actuar em estreita colaboração com as 

organizações de participação dos cidadãos.

 para explicar a palavra descentralização. No seu 

entender os recursos existentes no país 

equiparam-se a uma manta que sem boa regra de 

convivência nunca pode chegar para cobrir a 

todos.

Por um lado, Tchamo aponta como desaos da 

governação descentral izada os seguintes 

aspectos:

1. A falta do princípio de coabitação e 

complementaridade na programação 

quinquenal. 
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2. A descentralização como um modelo de 

governação potencialmente gerador de 

conitos, havendo necessidade de uma boa 

articulação, colaboração, coordenação e 

cooperação entre os diferentes orgãos.

2°: descentralização  e reconciliação nacional. 

Oportunidades  para  a paz  efectiva

O segundo subtema da conferência fo i 

apresentado pelo Padre Elton Laissone. Na sua 

locução, falou da Descentralização e Reconciliação 

como dois elementos que são apenas processos 

de reconstrução e construção da paz. Que o nosso 

país tem procurado realizar o processo de 

descentralização, para que a paz seja efectiva. 

Porém, neste mesmo pacote, a gura de 

Secretário de Estado está no âmbito de 

desconcentração (representa o poder  e 

continuidade de gestão centralizada),  e esta vai 

levar aos conitos com a gura de governador. Por 

isso,  para Laissone, a nova descentralização não 

vai nos levar à paz efectiva, apesar de mostrar 

início de partilha do poder. 

Disse ainda que durante anos, a falta de 

reconciliação nacional concorreu para que o Acordo 

Geral de Paz de 1992 não fosse implementado na 

totalidade, por isso hoje temos a questão DDR e o 

próprio pacote de descentralização. 

A questão da bipolaridade da lei de descentralização 

em Moçambique, ou seja, o facto de resultar de 

consensos de apenas dois partidos, Frelimo e 

Remano, constitui um elemento pouco abonatório 

para a paz efectiva, acrescentou. 

Segundo o padre Laissone, o envolvimento dos 

religiosos na política signica acto de cidadania e é 

cada vez mais oportuna. 

Referiu ainda que constitui falta de reconciliação 

nacional e consequente desao ao pacote de  

descentralização, a actual disparidade de número 

de eleitores recenseados na província de Gaza para 

o  pleito de 15 de Outubro de 2019. Laissone 

citando uma pesquisa sobre cidadania feita pela 

Comissão Diocesana de Justiça e Paz, onde é 

presidente, disse que o medo que as pessoas têm 

de falar sobre a questões que perigam a paz, 

constitui igualmente um entrave, para uma ecaz 

reconciliação em Moçambique. Por outro lado, 

Laissone falando do papel da sociedade civil e das 

i nst i tu i ções  re l i g i osas  no  processo  de 

descentralização e trouxe algumas ferramentas 

mentoras da paz, nomedamente o constante 

diálogo entre os moçambicanos, justiça social, 

verdade e solidariedade. 
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Para além do IEPA, foram realizadas igualmente 

debates nos distritos de Luabo, Mopeia, 

Morrumbala e Derre com o envolvimento dos 

C o n s e l h o s  C o n s u l t i v o s  d o s  P o s t o s 

Admin istrat i vos ,  Ju í zes  dos  Tr ibuna is 

Comunitários e Líderes Religiosos por intermédio 

dos programas de Governação e Direitos 

Humanos, Acesso a Justiça e Abordagem 

Religiosa respectivamente e a Implementar 

act i v i dades  do  Pro j ecto :  "Me l horar  a 

Implementação das Recomendações da Revisão 

Periódica Universal (UPR) em Moçambique, 

através do fortalecimento do papel de Monitoria 

da Sociedade Civil”.

CURSOS

O segundo curso baseou-se em estudos de caso 

de países vizinhos como África do Sul, dando 

exemplos de reconciliação orientada para a justiça 

e perdão. Com as experiências, pretendia-se ver 

em que medida os mesmos podem ser 

aproveitados para o contexto moçambicano.

No segundo momento do IEPA 2019, foram 

min istrados os cursos i )  Introdução a 

transformação de  conito, e ii) Reconciliação pós 

con ito .  O pr ime i ro  curso centrou-se 

fundamentalmente nos seguintes aspectos: 

Denição do Conito, suas causas, análise do 

conito e as diferentes formas de intervir em 

situações de conitos.

Gostariamos de partilhar com os nossos caros 

leitores os acontecimentos registados ao longo do 

semestre em referencia e que achamo-los 

importantes.

O segundo semestre de 2019 foi caracterizado 

pela realização das eleições gerais e das 

assembleias provincias. Nestas eleições tiveram a 

particularide de pela primeira vez se eleiger os 

governadores provinciais. Mais uma vez, estas 

eleições foram caracterizadas por fraude 

generalizada e violência pre e pós eleitoral, segundo 

relatórios de organizações nacionais como a JOINT 

(Liga das ONGs de Moçambique), CDD (Centro para 

Democracia e Desenvolvimento), bem como das 

missões estrangeiras de observação eleitoral, com 

destaque para a da Uniao Europeia. Nestas 

eleiçoes, se destacou a perseguição, bloqueio e 

assassinatos aos observadores eleitorais 

nacionais. O segundo semestre foi também 

caracterizado pela intensicação dos ataques 

armados em Cabo Delgado, provocado por 

insurgentes, e ainda por ataques na região centro 

do país protagonizado por forças da junta militar da 

Renamo. Ainda, o segundo semestre foi 

caracterizado pela visita ao país do papa Francisco 

e pela assinatura dos acordos denitivos de 

cessação das hostilidades entre a Renamo e o 

Governo a 1 de Agosto na Serra de Gorongosa e a 6 

de do mesmo mes na praca da paz em Maputo.

Destaque
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