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EDITORIAL
Amigas e amigos da JustaPaz, ao longo do primeiro semestre de 2019, 

muitas foram as actividades levadas a cabo como parte do 

cumprimento do plano estrateégico 2018 – 2022.

Continuamos a trabalhar nos quatro principais programas do nosso 

plano estratégico. Governação e Direitos Humanos que aborda 

questões atinentes ao papel que os Conselhos Consultivos Distritais 

(CCDs) devem desenpenhar nos planos de desenvolvimento 

económico e social distrital e na planificação sensível ao conflito; 

Abordagem Religiosa focado às lideranças religiosas para debater 

matérias de transformação de conflitos; Acesso à Justiça que interage 

com os Juízes dos Tribunais Comunitários debatendo assuntos sobre 

a forma como eles resolvem os vários conflitos que lhes são 

apresentados e a promoção de pesquisas e publicações.

Em tudo quanto fizemos ao longo do primeiro semestre de 2019, 

procuramos sempre manter o nível de qualidade e profissionalismo 

que são parte da cultura da JustaPaz. 

Com esforço e entrega de todos colaboradores, acreditamos que essa 

cultura será mantida e melhorada nos futuras programas.

As vossas sugestões e opiniões enquanto desfrutarem da informacção 

aqui contida, são bem vindas e acreditamos que irão contribuir para a 

construção de um Moçambique pacificável.
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O programa de Governação e Direitos Humanos 
realizou durante o primeiro semestre de 2019 4 
debates nos postos administrativos dos distritos de 
Mabote na província de Inhambane; Muecate, Rapale 
e Murrupula na província de Nampula. 
Outros debates que haviam sido programados para os 
postos administrativos dos distritos de Panda e 
Govuro não foram realizados devido ao ciclone IDAI 
que afectou a região norte da província de 
Inhambane, concretamente o distrito de Govuro e 
pela imposição da agenda do Governo no distrito de 
Panda que não permitiu a realização do debate nas 
datas programadas.
Uma das actividades que a JustaPaz tem levado a cabo 
para manter a qualidade no seu trabalho, é a 
produção de literatuta com conteúdos de fácil 
percepção. A mesmo é direccionada aos grupos-alvo 
e a todos interessados em questões de transformação 
de conflitos. Com bese nesse pressuposto,  foi 
possível neste semestre, finalizar a elaboração do 
manual em banda desenhada sobre Governação 
Distrital e Conselhos Consultivos.

Noticia
GOVERNAÇÃO E DIREITOS HUMANOS

ABORDAGEM RELIGIOSA PARA A 
EDIFICAÇÃO DA PAZ

No período em referência, 6 debates foram 
realizados em igual número de distritos das 
províncias de Inhambane Nampula.
Para além dos debates realizados nos distritos de 
Panda, Mabote e Govuro na provincia de Inhambane. 
Muecate, Rapale e Murrupula na provincia de 
Nampula, foram igualmente realizadas actividades 
de monitoria para aferir até que ponto os Líderes 
Religiosos estarão a cumprir uma das suas missões de 
construção de consensos nas comunidades através 
da mediação de conflitos.

Líderes Religiosos do distrito de Mabote

ACESSO À JUSTIÇA

No período em alusão, o programa de Acesso à Justiça 

realizou todas as actividades planificadas, desde a 

realização de debates e as monitorias de actividades.

Os debates foram realizados nos distritos de Panda e 

Mabote na provincia de Inhambane e nos distritos de 

Muecate, Rapale e Murrupula na província de Nampula 

e um total de 146 juízes fizeram parte dos debates.

No que a monitoria das actividades diz respeito, foi 

possível nesse período aferir o grau de utilizacao da 

mediacao como mecanismo de resolucao de conflitos 

nos distritos de Muecate, Rapale e Murrupula em 

Nampula; Chiuta e Changara em Tete; Chinde, Luabo, 

Mopeia, Morrumbala e Derre na Zambézia; Panda e 

Mabote na província de Inhambane.



Noticia

Juiz Presidente do distrito de Murrupula

PESQUISA E IEPA
           PESQUISA

Na componente pesquisa, realizou-se neste período, 

um encontro de interface com as estruturas locais de 

d i r e i t o ,  p a r a  d i v u l g a r   o  d o c u m e n t á r i o : 

"Reassentamentos e observância de Direitos 

Humanos".

IEPA
Conforme nos referimos nas nossas edições anteriores, 

o IEPA é um programa que é realizado uma vez por ano 

e a sua efectivação é antecedida por uma série de 

actividades, desde a preparação dos materiais, a 

discussão do Lema para o evento, entre outras. Essas 

actividades foram portanto, realizados no primeiro 

semestre de 2019.

Foi igualmente real izada uma monitoria das 

actividades. Dessa monitoria, os dados indicam que 

pelo menos 38% dos participantes do IEPA usam os 

conhecimentos e pesquisas sobre transformação de 

conflitos.

REVISÃO PERIÓDICA UNIVERSAL DOS DIREITOS 
HUMANOS (UPR)

Foram implementadas actividades do Projecto: 
"Melhorar a Implementação das Recomendações 
da Revisão Periódica Universal (UPR) em 
Moçambique, através do fortalecimento do papel 
de Monitoria da Sociedade Civil”.
Ainda no âmbito do projecto acima indicado, 
elabroramos (junta da plataforma da sociedade 
civil para UPR) um relatório intermédio sobre a 
situação dos direitos humanos em Moçambique

MUDANÇAS SOCIAIS, POLÍTICAS E  ECONÓMICAS  NO PAÍS 

Nesta edição do nosso Boletim Informativo, 

gostaríamos de partilhar com os nossos leitores, 

algumas mudanças sociais, polticas e económicas que 

aconteceram no pais ao longo do primeiro semestre 

de 2019.

No mês de Março, as províncias de Sofala, Manica e 

Zambézia no centro; Cabo delgado na zona norte e 

uma parte da zona norte da província de Inhambane, 

foram  assoladas por dois devastadores ciclones (IDAI 

e KENNETH).



Noticia

Devido a magnitude da intempérie, muitas vias de 
acesso ficaram inoperacionais, a comunicação via 
telefone era impossível. Tudo isto, fez com que 
cancelássemos as actividades do campo 
planificadas para esses locais referenciados. 

Mudanças Políticas

No âmbito político, o semestre foi marcado pela 
realização do recenseamento eleitoral, com vista às 
eleições presidenciais, legislativas e para as 
assembleias provinciais agendadas para o próximo dia 
quinze de Outubro de 2019. Um processo que pela 
primeira vez, as organizações da sociedade civil 
moçambicana organizaram-se e observaram 
integralmente, do primeiro ao último dia. Lembrar que 
até então, a observação não era assim feita. Ou era na 
primeira semana e/ou na última semana, ou ainda não 
era  fe i ta .  Cont inuou-se também a fazer  o 
acompanhamento das negociações de paz entre a 
Renamo e o Governo, bem como a continuação das 
tréguas militares.

Mudanças Económicas

Economicamente, a crise financeira como efeito 

negativo das dívidas ocultas continuou afectando o 

p o d e r  d e  c o m p r a  d o s  m o ç a m b i c a n o s , 

circunscrevendo-se no mercado imobil iár io 

caracterizado por muita oferta e pouca procura, mas 

doutro lado, ao longo deste semestre começaram a 

ocorrer algumas detenções das pessoas evolvidas no 

escândalo, o que dá alguma esperança de 

Moçambique estar a caminhar do fim da impunidade e 

c o n s e q u e n t e  p r o m o ç ã o  d a  c u l t u r a  d a 

responsabilização e justiça. 

Embora pouco reportados pela imprensa nacional, 

este período foi ainda caracterizado pelos ataques 

armados por pessoas até agora desconhecidos às 

comunidades da província de Cabo Delgado.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4



