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SUMÁRIO EXECUTIVO
O Plano Estratégico da Ordem dos Advogados de Moçambique (PEOAM) decorre das constatações
feitas na Análise Situacional da Ordem dos Advogados de Moçambique – usando a metodologia
FOFA/SWOT (forças, oportunidades, fraquezas, ameaças/desafios), que analisa os factores externos e
internos à organização que afectam o seu desempenho – com base na revisão documental e recolha
de dados empíricos. Esta foi feita através de entrevistas semi-estruturadas, debates em grupos e
seminários de consulta, envolvendo advogados, membros dos corpos directivos da Ordem,
académicos e representantes de instituições de administração da justiça, nas províncias de Maputo,
Inhambane, Sofala e Nampula. Na elaboração do Plano Estratégico levou-se em conta o método do
quadro lógico.

As principais constatações feitas na Análise situacional foram organizadas com base numa matriz
SWOT/FOFA, conforme segue abaixo:

Oportunidades

Decorrendo do que foi discutido ao longo deste capítulo, constituem oportunidades para a actuação
da OAM os seguintes elementos:

•

A aprovação de um novo quadro legal, com destaque para a Lei da Organização Judiciária (Lei
24/2007, de 20 de Agosto), o que vai implicar em maior actividade dos tribunais judiciais e
potencialmente mais demanda pelos serviços dos advogados;

•

O aumento do número de formados em direito – poderá aumentar a adesão de mais
profissionais à Ordem, desta forma contribuindo para o seu reforço como uma organização
profissional de referência;

•

A priorização do acesso à justiça nos instrumentos de planificação do Governo, a visão do
sector da justiça, o PEI II e o PEDLCC, que implicam em maior coordenação entre os diversos
actores do sistema de administração de justiça, podendo a OAM estabelecer sinergias e sair
fortalecida da interacção com outros actores;

•

A institucionalização do sistema democrático no País e o consequente crescimento da
demanda por direitos e/ou pela garantia dos que estão constitucionalmente consagrados,
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requerendo-se, por esta via, a contribuição dos profissionais do Direito em geral e dos
advogados em particular;
•

A integração regional abre espaço para a internacionalização do mercado de trabalho dos
advogados e a possibilidade de troca de experiências com os seus pares da região.

Desafios

Constituem desafios para a OAM os seguintes aspectos:
•

A busca de uma visão e mandato que se adeqúem ao contexto actual. Isto implica numa
reflexão profunda sobre o papel da Ordem no contexto de existência de actores cada vez
mais actuantes na assistência legal e patrocínio jurídico, com destaque para o IPAJ, as ONGs,
as clínicas jurídicas e os para-legais. O mero uso dos instrumentos normativos existentes para
limitar o exercício da actividade aos não inscritos na Ordem deve ser devidamente
equacionado, combinando-se a sua viabilidade sob o ponto de vista de defesa dos interesses
do grosso dos cidadãos e a defesa dos interesses corporativos da Ordem;

•

A relação tensa com outras instituições de administração da Justiça, tais como os tribunais, a
Procuradoria, os Cartórios e a Polícia;

•

Decorrente dos dois pontos anteriores, a melhoria da relação com os outros actores e
instituições que fazem parte do sistema de justiça moçambicano constitui um desafio para a
Ordem;

•

A expansão da oferta de advogados nos distritos, acompanhando as competências que cada
vez mais são cometidas aos órgãos locais, incluindo os de administração da justiça. Neste
âmbito, cabe à Ordem estimular os seus associados a acompanharem o movimento de
eleição do distrito como pólo de desenvolvimento, fazendo-se presentes e contribuindo para
os processos de mudanças em curso a nível local;

•

Com a integração regional, a abertura do mercado, embora possa ter limitações decorrentes
das tradições jurídicas dos diferentes países, abre espaço para uma maior concorrência,
exigindo desta forma maior empenho e dedicação dos profissionais da área para
sobreviverem num mercado cada vez mais competitivo;

•

A criação de condições para uma efectiva resposta tanto aos clientes internos como externos
da OAM, consolidando assim esta como uma organização profissional relevante e um actor
preponderante na administração da justiça.
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Forças
•

Estatuto legal da Ordem – o facto de a OAM ser um actor legalmente reconhecido como
parte das instituições de administração de justiça, confere-lhe um status que lhe permite
dialogar com outros actores institucionais e desta forma influenciar na tomada de decisões
concernentes à administração da justiça. Este poder, que não tem sido muito usado, devido à
problemas de vária ordem, deve ser potenciado para que a OAM possa cumprir com o seu
mandato;

•

Existência de uma massa crítica – os vários elementos apresentados na análise do
funcionamento da ordem, embora na sua maioria pintem um quadro negativo, reflectem a
existência de uma massa crítica nesta categoria profissional, que pode ser usada como um
elemento de transformação da organização para melhor. Neste âmbito, a Ordem é uma
organização auto-reflexiva, com um grande potencial de aprendizado organizacional, o que
faz dela uma potencial “learning organization”.

Fraquezas
•

Fraca solidariedade profissional e propensão ao individualismo – a ordem representa uma
categoria de profissionais liberais, propensos a trabalhar de forma isolada e autónoma, o que
dificulta a institucionalização de uma organização forte, a definição de uma visão e missão
comuns e a sua efectivação;

•

Fraca participação na vida da Ordem e enfraquecimento dos órgãos internos – a Ordem é
uma organização que tem competências de auto-regulação, devendo zelar pelos aspectos de
ética e deontologia profissional da classe. Devido à fraca participação dos seus membros no
seu dia-a-dia, os mecanismos de auto-regulação, que implicam também auto-fiscalização,
deixam de funcionar, limitando assim a sua eficácia. Isso tem como corolário a imagem
negativa que os advogados têm, reforçada ainda pela falta de resposta da organização às
queixas que até ela chegam. Isso enfraquece a contribuição da Ordem na administração da
justiça e na garantia do seu acesso;

•

Fraca integração intra-organizacional – decorre do ponto anterior que a integração entre as
várias partes da organização é frágil, tendo como reflexo o gap e falta de comunicação entre
a sede e as delegações, ou os advogados da capital e das províncias, onde, paradoxalmente,
reside a maior parte da demanda pelos serviços da Ordem;

•

Processos administrativos incipientes – a fraca estrutura organizacional, aliada ao fraco
empenho dos membros na vida quotidiana da Ordem, contribuem para a falta de
consolidação dos processos administrativos internos, que acabam sendo morosos e
deficitários (por exemplo, a falta de controlo das actividades dos advogados, do estágio e da
fixação dos prazos para emissão das carteiras profissionais);
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•

Fraca gestão dos recursos – com destaque para os recursos financeiros, cuja prestação de
contas é considerada fraca;

•

Fraca interface com a sociedade – a fraca participação dos membros e o consequente
enfraquecimento dos órgãos internos cria um vazio de disciplina entre os advogados que se
reflecte no incumprimento dos seus deveres. Por exemplo, a falta de resposta às nomeações
oficiosas, quando não é devidamente sancionada, cria um deficit no cumprimento dos
deveres do advogado para com a sociedade, que afecta negativamente o acesso à justiça;

•

Fraca abordagem de questões transversais como HIV/SIDA, género, direitos humanos.

As oportunidades e os desafios, assim como as forças e as fraquezas constituem a base para a
definição dos elementos estratégicos da OAM, que serão o fundamento para a sua acção nos
próximos cinco anos, nomeadamente:

Visão

“Uma Ordem dos Advogados de Moçambique independente, credível, acessível, actuante, eficiente e
eficaz na defesa da ordem jurídica nacional, das instituições democráticas, dos direitos dos cidadãos,
dos seus membros e dos princípios de justiça social”.

Missão

“A missão da Ordem dos Advogados de Moçambique é contribuir para a consolidação do Estado de
Direito Democrático, através da defesa da Constituição, dos direitos fundamentais dos cidadãos, da
dignidade e prestígio da profissão de advogados, assim como promover o respeito pelos respectivos
princípios deontológicos profissional pelos seus membros”

Valores
Compromisso social; eficiência, eficácia; Ética; Imparcialidade; Impessoalidade; Independência;
transparência.

Objectivos Gerais
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Constituem objectivos gerais do presente Plano Estratégico a capacitação da OAM para que possa
cumprir cabalmente o seu mandato, tanto como organização profissional assim como uma instituição
preponderante no sistema de administração da justiça em Moçambique.

Assim, até 2014 espera-se que a Ordem seja:
•

Uma organização credível, acessível e conhecida pela sociedade e pelos seus membros;

•

Actuante na defesa dos direitos dos cidadãos e dos seus membros;

•

Com altos padrões de gestão e governação interna;

•

Uma organização que promove, de forma efectiva, o profissionalismo e o cumprimento das
normas éticas e deontológicas entre os advogados;

•

Uma organização efectivamente integrada no sistema de administração de justiça,
interagindo de forma harmoniosa com os outros actores que fazem parte deste último;

•

Uma instituição com capacidade para a resposta aos desafios que se colocam no contexto
interno e externo, este último com particular destaque para a região.

O PEOAM é estruturado em torno de 3 componentes principais, que por sua vez se desdobram em 6
objectivos estratégicos (estes desdobram-se em actividades, que são detalhadas no documento
principal), conforme segue abaixo:

Componente 1: Acesso à Justiça e ao Direito

•

Objectivo Estratégico 1: Contribuir para a consolidação do Estado de Direito Democrático no
País, através da garantia do acesso ao direito e à justiça pelos cidadãos

•

Objectivo Estratégico 2: Contribuir para a efectivação de uma visão integrada do sector da
Justiça

Componente 2: Capacitação Institucional da OAM

•
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•

Objectivo Estratégico 4: Capacitar a OAM para que possa cumprir efectivamente o seu
mandato

Componente 3: Capacitação Profissional do Advogado

•

Objectivo Estratégico 5: Elevar a capacidade técnica e profissional dos Advogados para que
possam responder aos desafios internos e da integração regional

•

Objectivo Estratégico 6: Contribuir para a Defesa e Promoção dos Direito Humanos em
Moçambique

Coordenação, Implementação e Monitoria
A coordenação da implementação do PEOAM estará a cargo da direcção da Ordem, que poderá
indicar uma comissão para se debruçar sobre o tema. A implementação e a monitoria serão feitas
pela OAM e pelos Conselhos Provinciais.

A monitoria será feita com base na matriz específica do PEOAM, que deverá incluir uma linha de base
(baseline) dos principais indicadores, a ser definida após a realização de um estudo de base.

Estão previstas duas avaliações ao longo da implementação do PEOAM, uma de meio-termo que
deverá ocorrer em 2012 e outra final, que deverá ocorrer no término de sua implementação, previsto
para 2014.
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1. INTRODUÇÃO
Segundo o filósofo italiano Norberto Bobbio1, o reconhecimento e a protecção dos direitos
fundamentais do homem é parte integrante das constituições modernas. Esta inclusão nas cartas
magnas dos vários países está fundamentada no reconhecimento da importância desses direitos na
vida do homem, sem os quais a vida deste em sociedade, com os seus semelhantes, seria difícil e
impraticável. Contudo, como alerta o mesmo autor, o principal problema dos direitos não é tanto a
fundamentação da sua importância nem a sua inclusão no direito positivo, mas sim a sua protecção
efectiva. Esta constitui um grande desafio na chamada “era dos direitos” em que vivemos, na qual aos
direitos de liberdade e aos direitos sociais, definidos como de primeira e segunda geração, acresce-se
os direitos de terceira geração, referentes à preocupação pela ecologia ou o direito de viver num
mundo não poluído, e os de quarta geração, concernentes à pesquisa biológica, que levantam
questões sobre a manipulação e tutela do património genético dos indivíduos. Para tal, é importante
estudar as condições, os meios e as situações que permitem a realização de um determinado direito.2
Nos últimos tempos, a prossecução dos direitos do homem tem estado estreitamente ligada ao
movimento de acesso à justiça, que surge como crítica à uma visão excessivamente formal, ritualista,
hermética e normativa do direito e do sistema de justiça (em particular o Judiciário), que acaba
descurando de aspectos que contribuem para a sua efectivação, como os de carácter económico,
social, político, cultural e educacional.3
Por outro lado, a antinomia existente entre a concepção, o fundamento, a intenção e a realidade, é
ainda desafiada pela necessidade de conciliação do sujeito do direito (todo ser capaz de ter direito e
obrigação) e a capacidade jurídica (a atribuições que permitem a um ser a capacidade ser sujeito do
direito). Uma dessas capacidades jurídicas é a postulacional, parte integrante do edifício da justiça,
que se refere à capacidade de representar os interesses de outrem, como ocorre com o Ministério
Público e o exercício da advocacia.4

1 Vide Bobbio, Norberto (1992). A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Editora Campus. 11ª Edição. Para este autor a
fundamentação da importância dos direitos do homem e mesmo a sua definição têm sido confusas na literatura
filosófica, do direito e da ciência política.
2 Op. Cit. Para Bobbio a fundamentação da importância dos direitos do homem e mesmo a sua definição têm
sido confusas na literatura filosófica, do direito e da ciência política, o que acaba dificultando a reflexão sobre as
condições para a sua efectivação.
3 Cavalcante, Felipe (1999). “Considerações sobre o Acesso à Justiça e o Acesso ao Judiciário”. Direitos e
Deveres, Ano II, n.5, pp. 59-72.
4 de Mello, Marcos (1999). “Achegas para uma Teoria das Capacidades em Direito”. Direitos e Deveres, Ano II,
n.4, pp. 9-40.

13

ORDEM DOS ADVOGADOS DE MOÇAMBIQUE - OAM

PLANO ESTRATÉGICO DA ORDEM DOS ADVOGADOS 2009-2014
Na realização dos direitos do homem e no acesso à justiça certamente confluem vários elementos,
dentre os quais a garantia de uma efectiva capacidade jurídica aos cidadãos, principalmente aqueles
que não dispõem dos conhecimentos técnicos necessários para defenderem os seus interesses junto
às instâncias competentes do Direito e da Justiça, de modo a efectivarem a sua génese de sujeitos do
direito. Nestes casos, a existência de um representante legal revela-se de incontornável importância,
tornando desta forma crucial o papel das várias formas de defesa legal, tais como as Defensorias
Públicas (assistência legal paga pelo Estado) ou a advocacia privada. Esta é particularmente o foco
deste trabalho, que tem como objecto a Ordem dos Advogados de Moçambique (OAM), mais
especificamente a elaboração do seu Plano Estratégico – o PEOAM – com base na sua análise
situacional/diagnóstico, que constitui a primeira parte do documento.

1.1. Objectivos
O presente trabalho é constituído por duas partes. A primeira, referente à análise situacional,
constitui um exercício inicial com vista à elaboração do Plano Estratégico da Ordem dos Advogados de
Moçambique – PEOAM, na segunda parte. Nesta perspectiva, a primeira parte tem como objectivo
analisar os elementos internos e externos que influenciam no funcionamento da Ordem dos
Advogados de Moçambique (OAM), visando a definição das estratégias para um melhor ajustamento
das suas capacidades e formas de actuar, com vista ao cumprimento efectivo do seu mandato.
Decorrente desta análise, a segunda parte dedica-se exclusivamente à apresentação do PEOAM,
incluindo o respectivo quadro lógico e matriz de monitoria, que são apresentados nos anexos.

1.2. Metodologia
O trabalho consistiu da análise documental e da realização de entrevistas com o corpo directivo da
OAM, advogados, advogados estagiários, técnicos e assistentes jurídicos, académicos, representantes
do sector público e outros intervenientes que contribuem para a administração da justiça em
Moçambique, tanto na prática como na reflexão sobre os seus fundamentos. A recolha de dados foi
realizada entre os meses de Janeiro e Março de 2009. As entrevistas foram feitas na cidade de
Maputo e nas províncias de Sofala, Inhambane e Nampula.

Os dados recolhidos foram analisados e sistematizados tendo em conta o ambiente envolvente em
que a OAM actua, assim como os aspectos organizacionais internos. Esta análise é feita em dois
capítulos (4 e 5), sendo que no fim são apresentados os principais pontos discutidos, enquadrados na
matriz FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas, Ameaças/desafios), já sobejamente conhecida em
trabalhos deste tipo.
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A Análise Situacional foi submetida à consulta e validação através de seminários realizados nas
províncias de Maputo, Sofala e Nampula, tendo beneficiado de comentários, críticas e sugestões, que
serviram para a sua melhoria.
Na elaboração do PEOAM usou-se a metodologia do quadro lógico. Mais precisamente, com base nos
resultados na análise situacional foram definidos os principais resultados a alcançar pela Ordem num
período de tempo determinado (no caso de 4 anos) e destes derivou-se os objectivos estratégicos, as
acções correspondentes e as formas de monitoria e avaliação da implementação e dos resultados
alcançados. Também foi revisitada a proposta do Plano Estratégico da OAM referente ao período
2006-2008,5 como uma forma de beneficiar das reflexões já feitas e garantir uma certa continuidade
nas actividades da organização. Deste exercício, alguns elementos foram incorporados no presente
Plano Estratégico, tanto no formato como foram propostos ou com ajustamentos, de acordo com a
sua adequação às constatações da análise situacional aqui feita.

1.3. Organização do Trabalho
O trabalho é composto de duas partes. A primeira consiste da análise situacional e é composta de 4
capítulos. O primeiro, o capítulo 2, faz uma reflexão preliminar sobre a profissão de advogado numa
perspectiva histórica. Subsequentemente, o capítulo 3 apresenta-se o contexto da assistência legal e
da advocacia em Moçambique, seguido da análise do contexto externo/ambiente envolvente em que
a OAM actua, no capítulo 4. A análise interna da OAM é feita no capítulo 5, e a parte da análise
situacional fecha com as conclusões sintetizado as principais constatações e as principais
componentes do Plano Estratégico da Ordem dos Advogados de Moçambique – o PEOAM.
A segunda parte é constituída pelo PEOAM, que é apresentado em quatro capítulos. O capítulo 7 tem
como foco o enquadramento do PEOAM; o capítulo 8 apresenta os elementos estratégicos gerais; o
capítulo 9 focaliza nos objectivos estratégicos, principais áreas de acção, indicadores e meios de
verificação; o capítulo 10 apresenta os mecanismos de Coordenação, Implementação e Monitoria do
PEOAM. De forma complementar, nos anexos são apresentados o Quadro Lógico e a matriz de
monitoria dos resultados do PEOAM.

5 Ordem dos Advogados de Moçambique (2006). Plano
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PARTE I : ANÁLISE SITUACIONAL
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2. O ADVOGADO E A ADVOCACIA NUMA BREVE PERSPECTIVA HISTÓRICA
A palavra advogado deriva do latim ad-vocatus, que significa o que é chamado em defesa. Assim,
define-se advogado como aquele que é chamado para defender uma causa, e cumprir sempre o seu
dever com dignidade e competência, buscando mais a realização da justiça do que os honorários,
embora devidos.6 A advocacia remonta desde a antiguidade, e foi sendo exercida por largos períodos
de tempo essencialmente por solidariedade, sem nenhuma outra compensação que não a
preocupação e a satisfação moral de ajudar os fracos e desprotegidos, que eram frequentes vítimas
da falta de imparcialidade e honestidade dos julgadores. Desta forma, o exercício da advocacia foi
considerado, desde sempre, uma forma de poder servir a justiça. Esta necessidade de defesa dos
acusados, por pessoas instruídas e idóneas assegurou-lhes um mínimo de dignidade e igualdade
perante as leis e os tribunais.7
O exercício da profissão de advocacia, em muitos quadrantes do mundo, depende do registo do
profissional da área, normalmente com formação superior em Direito, em associações profissionais,
denominadas de Ordens de Advogados, no jargão lusófono, e de Bars Associations, em grande parte
da tradição anglófona. As associações profissionais normalmente são responsáveis pela certificação
dos advogados para que possam exercer a profissão respectiva num determinado território, após um
exercício ou estágio, que constituem condições para a atribuição do estatuto de advogado. As
associações profissionais, na sua essência, defendem os valores nucleares de justiça e garantia de
dignidade e igualdade perante a lei a todos os cidadãos, conforme enunciados já no mundo antigo.
Imbuídos deste espírito, os advogados e as suas associações profissionais, ao longo da história, têm
dado um contributo significativo na introdução e efectivação dos direitos fundamentais do homem,
como demonstram as suas actuações nos movimentos de abolição da escravatura, com destaque em
lugares como os Estados Unidos da América e o Brasil, onde estes paladinos da justiça
desempenharam um papel de relevo nos movimentos abolicionistas. No mundo da lusofonia em
particular, há que destacar a luta da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) contra a ditadura militar
brasileira instalada em 19648 e dos advogados portugueses e uma ínfima elite africana, dentre os
quais o decano dos advogados moçambicanos, o saudoso Dr. Domingos Arouca, contra a ditadura do
6 Esta visão romântica do advogado não elimina perspectivas menos positivas da profissão, que às vezes é
associada à frieza, ao engodo e à avidez pelo dinheiro, elementos imortalizados nas inúmeras piadas e sátiras
populares sobre advogados, assim como em filmes de Hollywood, como o filme “The Devils Advocate”, de 1997,
com o magistral e premiado actor ítalo-americano Al Pacino.
7 http://www.advogados.eu/origens-da-advocacia/. Acedido no dia 03

de Março de 2009.

8 Vide Pécaut, Daniel (1990). Os Intelectuais e a Política no Brasil: entre o povo e a nação. São Paulo: Editora
Ática, pp. 279-282.
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Estado Novo (instaurada por António de Oliveira Salazar em 1932) em Portugal e, por extensão e
arrastamento, nas suas colónias.
Nestas últimas, embora a Ordem dos Advogados Portugueses tenha surgido nos anos 20, sempre
houve resistências para a sua extensão aos seus territórios e as políticas de cunho marxista-leninista
adoptadas logo após a independência, em países como Angola e Moçambique, não contribuíram para
a criação e consolidação deste tipo de associação profissional. Pelo contrário, percalços surgiram no
processo de institucionalização da advocacia, tendo tido em Moçambique exemplos trágicos, como a
proibição do exercício privado da advocacia em 1975 e o encerramento da Faculdade de Direito da
Universidade Eduardo Mondlane nos anos 1980. A institucionalização formal só veio a acontecer
depois da introdução do multipartidarismo na primeira metade dos anos 90. Em Moçambique a OAM
surgiria em 1994 e em Angola só em 1996.9
Embora divirjam nas suas várias origens, olhando-se para as várias vertentes de ordens de advogados,
com particular destaque àquelas que partilham com a OAM de laços culturais, históricos e
geográficos, tais como a dos países lusófonos (Portugal, Angola e Brasil) e da África Austral (África do
Sul, Malawi, Tanzânia), as funções convergem no essencial, com destaque para os seguintes
elementos:
•

Defesa do Direito e da Justiça;

•

Representação e defesa da profissão;

•

Apoio aos Membros;

•

Regulação da profissão, do seu acesso e do seu exercício;

•

Funções disciplinares do exercício da profissão de advogado.

Certamente as diversas condições em que as Ordens surgem e operam ditam em grande medida o
cumprimento do seu mandato e a efectivação da sua visão. No caso da OAM, conforme previsto no
artigo 4º do seu Estatuto (aprovado pela Lei n. 7/94, de 14 de Setembro), as suas atribuições não
fogem do que foi acima referido, como será visto na secção 3.2.
Porém, o cumprimento cabal das atribuições da OAM enfrenta desafios, tanto de âmbito interno
como externo, que cabe analisá-los, de modo a conhecer as condições e as situações que possam
contribuir para o pleno exercício das suas funções e do seu mandato. Estes desafios derivam de vários
factores, dentre os quais o contexto histórico em que a OAM é criada, que influencia a relação com os
outros Órgãos de Administração da Justiça, com particular destaque para o Instituto de Patrocínio e
Assistência Jurídica – IPAJ, que por muito tempo exerceu as funções actualmente cometidas à OAM.
O IPAJ coordena a implementação do Plano Estratégico de Defesa Legal dos Cidadãos Carenciados
(PEDLCC) 2009-1013, recentemente aprovado, que é uma contribuição para o acesso à justiça em
9 www.oaang.org. Acedido no dia 01 de
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Moçambique. Pelos elementos acima indicados, há razões muito suficientes para que o PEOAM tenha
uma grande interface com o PEDLCC, como se verá a seguir, com a apresentação do histórico da
assistência jurídica em Moçambique desde a independência e o período que antecede a criação da
OAM. O mesmo foi retirado do PEDLCC 2009-2013.

3. O SISTEMA JUDICIAL MOÇAMBICANO E A ASSISTÊNCIA JURÍDICA NO
PERÍODO ENTRE 1975 E 1994

Com o objectivo de proceder à construção de um Estado Democrático Popular, instituído pela
Constituição, a I Sessão do Conselho de Ministros de Moçambique, realizada em Julho de 1975,
tomou algumas medidas provisórias destinadas a resolver problemas do sistema judicial, na
pendência da estruturação do seu formato final.
O Conselho de Ministros considerando a advocacia privada incompatível com a existência de uma
“justiça ao serviço das largas massas do povo moçambicano” decidiu encerrar os escritórios dos
advogados (Decreto Lei nº 4/75, de 16 de Agosto). Em substituição dos serviços até então prestados
pela advocacia privada, o mesmo diploma criou um “Serviço Nacional de Consulta e Assistência
Jurídica” no seio da Procuradoria – Geral da República.
No entanto, as vicissitudes económicas, políticas e estruturais registadas ao longo dos anos ditaram
uma viragem na visão que se tinha sobre a assistência jurídica dos cidadãos. Assim, a Comissão
Permanente da Assembleia Popular reconheceu, com a aprovação da Lei nº 3/86, de 16 de Abril, ser
necessário materializar o princípio constitucional de que o Estado deve garantir a assistência e
consulta jurídica aos cidadãos, importando assim estabelecer regras fundamentais para que esta
fosse concretizada.
Para o efeito, considerou-se igualmente que o advogado, o técnico e o assistente jurídico,
organizados em instituições de Consulta e Assistência Jurídica, podem ser vectores do
desenvolvimento do Direito, velando pela boa aplicação da lei e pela rápida administração da justiça.
Deste modo, foram revogadas as disposições do Decreto-lei nº 4/75 que não permitiam o exercício da
advocacia.

3.1. O Instituto Nacional de Assistência Jurídica (INAJ)
Em 1986, foi criado o Instituto Nacional de Assistência Jurídica (INAJ), através do Decreto nº 8/86, de
30 de Dezembro. Ao INAJ competia organizar, controlar e orientar o exercício da assistência jurídica.
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Este instituto encontrava-se subordinado ao Ministério da Justiça, possuía um estatuto próprio,
sendo o seu principal objectivo tentar responder à crescente procura dos serviços jurídicos.
Para garantir os serviços de assistência jurídica, o INAJ previa três categorias de defensores, com
competências diferenciadas:
•

Advogados com licenciatura em direito;

•

Técnico-jurídicos, com bacharelato em direito;

•

Assistentes jurídicos habilitados através de cursos de formação específicos.

Qualquer destas categorias exercia a consulta e patrocínio judicial ou extrajudicial a título oneroso,
segundo tabelas estabelecidas pelo INAJ. No entanto, o sistema garantia assistência jurídica gratuita
para quem não possuísse meios financeiros. Nessas circunstâncias, o Instituto suportava o pagamento
de honorários.
Em 1994 o Estado considerou que o INAJ já tinha cumprido os objectivos que conduziram à sua
criação. Neste contexto, verificava-se a necessidade de “adopção de mecanismos jurídicos mais
consentâneos com as novas exigências da sociedade, no que se refere ao exercício da advocacia”, de
modo a garantir eficazmente o direito de defesa reconhecido a todos os cidadãos.
O novo mecanismo identificado consubstanciava-se no exercício da Advocacia e na sua
regulamentação. Por conseguinte, a Lei nº 7/94 de 14 de Setembro criou a Ordem dos Advogados de
Moçambique (OAM).

3.2. Enquadramento Legal da Ordem dos Advogados de Moçambique
A Ordem dos Advogados de Moçambique foi criada a 14 de Setembro de 1994 pela Lei nº 7/94 de 14
de Setembro, que aprovou também o Estatuto da organização. Seguiu-se a nomeação de uma
Comissão Instaladora em 1995, por despacho do Ministro da Justiça, que tinha como função a criação
de condições para a realização das primeiras eleições dos titulares dos órgãos sociais da Ordem. Em
Fevereiro de 1996, foram eleitos, por cinco anos, os primeiros titulares dos órgãos sociais da Ordem
dos Advogados, tendo à sua frente Alberto Cauio, que tomaram posse a 26 de Março de 1996.
As eleições para o segundo mandato (2002/2006) tiveram lugar a 15 de Dezembro de 2001,
culminando com a reeleição de Alberto Cauio na qualidade de Bastonário.
As eleições para o terceiro mandato (2008/2013) tiveram lugar a 25 de Março de 2008, culminando
com a eleição de Gilberto Caldeira Correia na qualidade de Bastonário.
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A Ordem dos Advogados é uma pessoa colectiva de direito público, representativa dos licenciados em
Direito que, em conformidade com os preceitos do respectivo Estatuto e demais disposições legais
aplicáveis, exercem a advocacia.
O art. 62 CRM estabelece que os arguidos têm direito à defesa e à assistência jurídica e patrocínio
judiciário. Certos actos processuais, como o interrogatório ao arguido, não podem ter lugar sem a
presença de um advogado, sob pena de serem nulos.10 Se o arguido não puder pagar um advogado, o
Estado deverá nomear um representante da OAM. Os estatutos da OAM estabelecem que os seus
membros devem aceitar a nomeação para este tipo de trabalho como cada uma das suas funções e
devem representar os seus clientes gratuitamente até o fim do processo.11

A Ordem tem personalidade jurídica e goza de autonomia administrativa, financeira e patrimonial. A
Ordem é independente dos órgãos do Estado, regendo-se por regras próprias. À OAM compete
defender o Estado de Direito e os direitos e liberdades e garantias do cidadão. Conforme previsto no
artigo 4º do Estatuto da Ordem dos Advogados, são atribuições da Ordem:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Defender o Estado de direito, os direitos, liberdades e garantias individuais e colaborar na
boa administração da justiça;
Contribuir para o desenvolvimento da cultura jurídica e aperfeiçoamento do direito, devendo
pronunciar-se sobre os projectos de diplomas legislativos que interessam ao exercício da
advocacia;
Participar no estudo e divulgação das leis e promover o respeito pela legalidade;
Zelar pela função social, dignidade e prestígio da profissão de advogado e promover o
respeito pelos respectivos princípios deontológicos;
Defender os interesses, direitos, prerrogativas e imunidade dos seus membros;
Atribuir o título profissional de advogado e de advogado estagiário e regulamentar o exercício
da respectiva profissão;
Exercer jurisdição disciplinar exclusiva sobre os membros;
Promover o estreitamento de relações com organismos congéneres estrangeiros;
Emitir, obrigatoriamente, parecer sobre propostas legislativas inerentes ao exercício da
advocacia. A emissão do parecer não condiciona a iniciativa dos órgãos competentes nem
obriga ao órgão que o recebe;
Exercer as demais funções que resultam das disposições deste estatuto e de outros preceitos
legais.

Com o surgimento da OAM e as suas competências regulatórias passa a haver restrições ao exercício
da advocacia por profissionais nela não inscritos, exceptuando-se nas províncias em que não existem
10 Ver: art.252 do Código de

Processo Penal.

11 Arts.50, 58 e 61 da Lei n 7/94.
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advogados ou não sejam suficientes. Estas novas limitações, tendo em conta a vastidão do País e os
problemas de cobertura da rede de judiciária e dos seus profissionais, tem sido alvo de intensos
debates, sendo muitas vezes apontada como um empecilho ao acesso à justiça, devido à
concentração dos advogados na cidade de Maputo. A limitação do exercício da advocacia aos técnicos
e assistentes jurídicos em algumas províncias como Sofala, é vista como excessiva, uma vez que os
advogados existentes nestes locais, ou são insuficientes, ou não exercem a profissão a tempo inteiro,
criando assim um deficit considerável na provisão deste tipo de serviços.12

3.3. A OAM no Contexto Institucional da Administração da Justiça em
Moçambique
A Constituição da República de Moçambique, no seu artigo 62º garante o acesso dos cidadãos aos
tribunais e garante aos arguidos o direito à defesa e o direito à assistência jurídica e patrocínio
judiciário. Nesta perspectiva, no número 2 do mesmo artigo, a Lei mãe consagra o direito do arguido
escolher livremente o seu defensor para o assistir em todos os actos do processo, assegurando aos
que, por razões económicas, não possam constituir advogado a adequada assistência jurídica e o
patrocínio judicial. No artigo 63º da Constituição são definidas as garantias para o exercício do
patrocínio forense, que é definido como um elemento essencial à administração da justiça.

Nesta perspectiva, a realização das garantias consagradas na Constituição é atribuída aos vários
actores e instituições que fazem parte do sistema de Administração da Justiça, nomeadamente:13
•

Tribunal Supremo e Tribunais Judiciais;

•

Tribunal Administrativo;

•

Conselho Constitucional;

•

Procuradoria-Geral da República;

•

Ministério da Justiça;

•

Ministério do Interior;

•

Polícia da República de Moçambique;

•

Provedor da Justiça,

12 Entrevistas realizadas entre Janeiro e

Março de 2009.

13 Visão da Justiça: Plataforma para Discussão. Maputo, 2006, pp. 2 e 3.
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•

Ordem dos Advogados de Moçambique.

Conforme se pode ver, a OAM é um dos pilares do aparato institucional da justiça em Moçambique.
Dentro das suas competências, as instituições acima elencadas contribuem para a administração da
justiça no País e a efectivação do direito de acesso à justiça, consagrado na Constituição. Porém, há
vários factores que potenciam assim como entravam o funcionamento do sistema em geral e a OAM
em particular. Estes factores constituem o contexto interno e externo em que a OAM funciona e
influenciam o seu desempenho no exercício do mandato que lhe foi por lei consagrado e serão
analisados nos dois próximos capítulos.
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4. O CONTEXTO E FACTORES EXTERNOS DE ACTUAÇÃO DA OAM
O cumprimento do mandato da OAM, como instituição de Administração da Justiça, depende de
factores que advêm do funcionamento do sistema como um todo, assim como dos elementos mais
directamente relacionados à assistência legal e ao patrocínio jurídico dos cidadãos, dentro do quadro
normativo e da prática dos diversos actores que actuam nesta área no País. Esses dois contextos são
objecto deste capítulo, que terminará destacando que oportunidades e desafios14 se colocam ao
trabalho da OAM nas circunstâncias existentes.

4.1. O Contexto Amplo do Sistema de Administração da Justiça em
Moçambique
A introdução da Constituição multipartidária de 1990 marcou o início da democracia multipartidária
em Moçambique. A realização das primeiras eleições multipartidárias em 1994 formalizou a
inauguração do regime pluralista no País, sucessivamente confirmado com as eleições de 1999 e
2004. Ao mesmo tempo, o processo de descentralização e desconcentração, consubstanciado na
introdução das autarquias locais, através da emenda constitucional de 1996 e posteriormente a Lei n.
2/97 de 18 de Fevereiro15 e da lei dos órgãos locais do estado e respectivo regulamento (Lei n.
8/2003, de 19 de Maio e Decreto n. 11/2005, de 10 de Junho) buscam aprofundar a vertente local da
governação democrática. As três eleições autárquicas até aqui realizadas (1998, 2003 e 2008)
mostram claramente que, de forma crescente, os cidadãos vão ganhando maior maturidade política e
mais propensão a reivindicar e fazer valer os seus direitos, sendo prova disso os contornos do
processo eleitoral na cidade da Beira, sobejamente conhecidos, e a actuação da sociedade civil na
observação dos processos eleitorais, contribuindo para a sua transparência e maior liberdade no
exercício do voto. A nível dos órgãos locais do Estado é de se destacar a criação das Instituições de
participação e consulta comunitária (IPCCs), que alargaram a participação dos cidadãos na
governação local. A introdução do Orçamento de investimento de iniciativa local (OIIL), vulgarmente
conhecido por “sete milhões”, reforçou as capacidades das comunidades locais de participar em
processos governativos com impacto nas suas vidas, ao lhes conferir mais participação na planificação
das suas estratégias de desenvolvimento. Estas inovações visam materializar a escolha do distrito
como pólo de desenvolvimento do País.

14 Preferimos

substituir o termo ameaças por desafios, para expressar uma abordagem mais positiva da forma
como a OAM deve lidar com o ambiente envolvente em que actua. Esta prática é comum em exercícios de
planificação estratégica.

15 Lei nº 2/97, de 18 de Fevereiro; Aprova o quadro jurídico para implantação das autarquias locais. Boletim da
Republica, I Série, número 7.
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Este movimento de democratização, certamente abre espaço para os cidadãos reivindicarem mais
garantias e benefícios dos poderes públicos, consubstanciando a chamada “era dos direitos”,
conforme definida acima. Esta pressão natural dos cidadãos num contexto democrático como de
Moçambique requer a existência de um sistema de administração da justiça à altura, para poder
responder às demandas apresentadas pela sociedade.
Paradoxalmente, a administração da justiça em Moçambique tem sido apontada como um dos elos
mais fracos do sistema democrático implantado com a Constituição multipartidária de 1990. Um dos
aspectos críticos do sistema de justiça é a existência de uma rede judiciária muito aquém das
necessidades do País, com as seguintes características:
•

Apenas 6 províncias e 38 distritos do País possuem tribunais em condições aceitáveis para a
actividade judicial;

•

4 Províncias e 66 distritos possuem tribunais funcionando em condições precárias;

•

5 Províncias e 18 distritos possuem procuradorias em condições aceitáveis para a garantia da
legalidade;

•

46 Tribunais distritais e 21 procuradorias distritais funcionam em instalações arrendadas ou
emprestadas;

•

Há 102 distritos (de um total de 128) sem edifícios de procuradoria.

Além do judiciário, outros actores do sistema de justiça também apresentam um quadro crítico,
nomeadamente:16
•

Uma frágil cobertura do Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica (IPAJ) que, apesar de
estar representado em todas as províncias, só está presente em apenas 57 distritos;17

•

Superlotação dos estabelecimentos do sistema prisional;

•

Fraca cobertura das instituições do ensino, como o Centro de Formação Jurídica e Judiciária
(CFJJ) e a Academia de Ciências Policiais (ACIPOL);

•

Condições precárias de trabalho das direcções de Registos e Notariado.

Decorrente das lacunas acima indicadas, o sistema funciona em condições precárias, o que contribui
para o seu desempenho negativo. Neste âmbito, segundo estudos feito pelo Instituto do Banco

16 República de Moçambique (2008). Plano Estratégico Integrado da Justiça II 2009-2014. Maputo, Junho de
2008, pág. 26.
17 Ministério da Justiça (2008). Plano Estratégico de Defesa Legal dos Cidadãos Carenciados 2009-2013.
Maputo, Novembro de 2008.
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Mundial, agregando informação de pesquisas de várias entidades, a existência de um Estado de
Direito em Moçambique ainda não é efectiva (vide figura abaixo).

Figura 1: Estado de Direito em Moçambique de 1996 a 2007

Fonte: The World Bank. Governance Matters 2008: Woldwide Governance Indicators

Ademais, análises sobre a área indicam a existência de outros problemas, tais como a falta de
independência do Judiciário do poder político18; a existência de corrupção envolvendo praticamente
todos os actores do sistema de justiça, nomeadamente juízes, procuradores, oficiais de justiça, polícia
e advogados19; o fraco acesso aos Tribunais e à justiça, devido ao excessivo formalismo, dificuldades
de acessibilidade física, custas judiciais e custos para a contratação de assistência legal.20 Por outro
lado, apesar das substanciais melhorias na formação de profissionais desta área, seja pelas
instituições de ensino superior como pelo Centro de Formação Jurídica e Judiciária (CFJJ), a
quantidade e o nível de qualificação dos funcionários ainda estão aquém do ideal. Assim, o País
possui 239 magistrados judiciais, dos quais 196 exercem efectivamente a judicatura. Destes, 67% têm
formação superior, o que corresponde ao um rácio de 1 juiz com este nível para cada 105 mil
habitantes. Este número é ligeiramente baixo na Magistratura do Ministério Público, que é composta

18 USAID

(2005). Corruption Assessment: Mozambique Country Report. Washington: MSI.

19 Mosse, Marcelo (2006). A corrupção no Sector da Justiça em Moçambique. Maputo, Centro de Integridade
Pública, Documento de Discussão n.º 3.

Open Society Initiative for Southern Africa – OSISA (2006). Moçambique: o Sector da Justiça e o Estado de
Direito. London, AFRIMAP.; Comoane, Paulo (2007). Access to Justice and Rule of Law.
20
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por 176 magistrados, dos quais 63 têm curso superior. Na polícia o quadro é mais crítico, com apenas
1,2% dos agentes possuindo formação superior.21

Um estudo encomendado pelo Governo em 2003, a Pesquisa Nacional de Base Sobre Governação e
Corrupção,22 também traça um retrato negativo do acesso aos Tribunais no País, apontando como
dificuldades, além dos elementos acima indicados, o custo elevado do suborno, a corrupção na
tomada de decisões, a incompetência técnica dos juízes, a morosidade e complexidade processual e a
falta de aplicação eficaz das decisões.
No entanto, Moçambique vem implementado uma intensa reforma legal desde a sua independência
em 1975, para reverter o quadro legal instituído no contexto de dominação colonial e para fazer face
aos problemas supracitados. Além da introdução de uma nova Constituição em 1975 e as sucessivas
reformas de 1978, 1986, a constituição pluralista de 1990 e o seu sucedâneo de 2004, o País levou a
cabo profundas transformações no seu quadro normativo, com destaque para a reforma do Código
Comercial, do Código Penal e do Código do Processo Civil.
Estas mudanças, em grande parte, estão sistematizadas na Plataforma da Visão da Justiça, ora em
discussão, que adopta o conceito de “fluxo de justiça”, cujos preceitos fundamentam-se na ideia de
que o cidadão avalia a actuação da justiça como um todo indiscriminado, ou um fluxo de actuações e
intervenções na sua esfera privada. Neste âmbito, o cidadão tenderá a avaliar as instituições da
justiça como um todo, devendo estas promover formas efectivas de coordenação entre elas, de modo
a garantir a existência de um sistema de justiça mais célere e justo. 23
A Visão da Justiça é materializada no Plano Estratégico Integrado da Justiça II 2009-2014,24 ora
também em discussão. O acesso à Justiça é também destaque nos principais instrumentos de
Planificação e Programação do País, tais como a Agenda 2025, o Plano de Acção de Redução da
Pobreza Absoluta II 2006-2009 (PARPA II) e o Plano Quinquenal do Governo (PQG) 2005-2009. Por
fim, o Governo concluiu recentemente o Plano Estratégico de Defesa Legal dos Cidadãos Carenciados
(PEDLCC) 2009-2013, que também define estratégias de acesso à justiça.
Como corolário deste movimento de mudança, mais recentemente, foi aprovada a Lei da Organização
Judiciária (Lei n. 24/2007, de 20 de Agosto), que redefine as competências dos tribunais aos vários
21 República de Moçambique (2008). Plano Estratégico Integrado da Justiça II 2009-2014. Maputo, Junho de
2008, pp. 20-24.
22 Austral (2004). Estudo Nacional de Base Sobre Governação e Corrupção. Maputo, Austral, consultoria e
projectos. Acedido no site www.cip.org.mz.
23 Visão da Justiça 2006, pág. 1.
24 República de Moçambique (2008). Plano Estratégico Integrado da Justiça II 2009-2014. Maputo, Junho de
2008.
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níveis, com destaque para o aumento das competências dos Tribunais Judiciais distritais e a
introdução dos Tribunais Superiores de Recurso, uma instância intermédia entre os Tribunais Judiciais
e o Tribunal Supremo, numa tentativa de reversão dos efeitos da estrutura excessivamente vertical,
que dificulta o acesso à justiça pelos cidadãos, devido à sua proverbial sobrecarga e consequente
morosidade. A lei também busca melhorar a articulação dos tribunais judiciais com os tribunais
comunitários, no âmbito do reconhecimento e valorização do pluralismo jurídico, que passa pela
valorização de formas locais de resolução de conflitos.
Outros progressos que se têm verificado na área são os seguintes:
•

Com o aumento da oferta do ensino superior e a consequente abertura de cursos de direito,
de 2000 a 2006 foram formados 1173 profissionais do Direito. Contudo, é preciso prestar
mais atenção ao tipo e qualidade do ensino, que é apontado como sendo excessivamente
teórico, o que limita os formandos na sua prossecução de habilidades práticas aplicáveis na
vida profissional, como a advocacia;

•

A tendência de crescimento também se verifica nos casos dos cursos profissionalizantes,
como os oferecidos pelo Centro de Formação Jurídica e Judiciária, que têm contribuído para a
formação de Magistrados, oficiais de justiça, assistentes jurídicos, conservadores e notários;

•

Há uma expansão da cobertura do IPAJ, que no âmbito do PEDLCC tem aumentado o número
dos seus funcionários, combinado com a contratação de pessoal com nível superior;

•

As despesas das instituições de Administração da Justiça têm tido uma tendência de
crescimento de 2001 a 2007 (uma média global de 4.7%), incluindo na provisão de infraestruturas ligadas à provisão de serviços de legalidade e justiça, que cresceram em média a
2.3% no período supracitado.

A par destes elementos, circunscritos ao contexto nacional, acresce-se a integração regional, que terá
implicações nos ordenamentos jurídicos nacionais, assim como no fluxo dos profissionais dentro da
região, pela via da liberalização do mercado. Os advogados de forma alguma podem estar alheios a
estes processos, que os afectam como cidadãos e profissionais da SADC.
Estes elementos certamente influenciam tanto no acesso à justiça como na assistência legal aos
cidadãos. Esta última, mais directamente relacionada ao âmbito de actuação da OAM e, por
conseguinte, condicionante das possibilidades de efectivação do seu mandato.

4.2. O Contexto da Assistência Legal e Patrocínio Judicial em Moçambique
Apesar de a Constituição garantir o acesso à Justiça e à assistência legal, verdadeiros institutos de
garantia dos direitos e liberdades dos indivíduos, a sua efectiva realização é objecto de legislação
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ordinária, onde não raras vezes encontra entraves advindos da interpretação dos mandatos das
instituições envolvidas, assim como da prática em si.
A garantia do acesso à justiça, além das responsabilidades na provisão dos serviços públicos
equivalentes, é através das formas que o Estado tem de disponibilização de assistência legal para os
que não a podem pagar, e aos que dispõem de meios para tal cabe-lhes buscar os serviços de um
profissional da área, mais especificamente o advogado.

A assistência legal aos carenciados cabe ao IPAJ, que através das suas delegações, presentes em todas
as capitais provinciais e em cerca de 60 distritos do País (menos da metade), busca assegurar a
garantia do direito de acesso à justiça e ao direito. De princípio, os serviços prestados pelo IPAJ são
gratuitos, daí a necessidade dos seus beneficiários comprovarem sua condição de hipossuficientes
económicos. No entanto, a prática tem se revelado diferente. A situação caótica em que até há bem
pouco tempo se encontrava grande parte das delegações do IPAJ, caracterizada por más condições de
trabalho, falta de enquadramento nas carreiras profissionais, falta de orçamento próprio, atraso ou
falta de remuneração, ausência de um quadro de pessoal próprio, ausência de um sistema de
controlo interno, contribuíram para a desmotivação dos funcionários, a ineficiência da máquina
administrativa e a baixa cobertura territorial e consequente deficit na resposta às demandas da
população e por esta via no cumprimento do mandato do IPAJ.
Actualmente o IPAJ possui 144 funcionários, dos quais 87 (60,4%) exercem funções técnicas e 56
(38,9%) são da área administrativa. Na área técnica em todo o País existem cerca de 71 assistentes
jurídicos e 16 técnicos jurídicos afectos a tempo inteiro no IPAJ, distribuídos pelas 11 províncias e 57
distritos onde este órgão tem delegações ou representantes. Dos técnicos jurídicos apenas 11 têm o
curso superior completo,25 sendo que 7 estão a trabalhar na capital do país. Dos assistentes jurídicos
apenas 43 (60,6%) possuem o ensino médio completo (12ª classe) e os restantes o ensino básico e
elementar (até 10ª e 7ª classes respectivamente).
Por sua vez, de acordo com a Lei n. 7/94, de 14 de Setembro, o exercício da advocacia carece da
inscrição da OAM como advogado ou advogado estagiário, ficando vedado o exercício profissional
àqueles que não cumprem com estes requisitos. Na verdade, à luz da nova Lei da Organização
Judiciária, Lei n. 24/2007, de 20 de Agosto, em matéria criminal, os Tribunais Judiciais de Distrito de
2ª classe passam também “...a julgar as infracções criminais que correspondam a pena não superior a
oito anos de prisão maior...”. A excepção vai para os casos em que na área territorial não existem
advogados em número suficiente, na qual tanto os técnicos como os assistentes jurídicos podem
exercer o patrocínio jurídico nas mesmas condições que os advogados. Em todas as províncias onde
existam advogados, o exercício da profissão limita-se a estes, estando portanto vedado aos
assistentes e técnicos jurídicos.

25 Muitos deles foram recrutados entre
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Tabela 1: Total de Advogados
Advogados

Número

N. de Advogados

449

N. de Advogados Estagiários

330

Total

779

Fonte: OAM, dados de 2009

Segundo dados disponibilizados pela OAM (tabela 1), existem actualmente 449 advogados inscritos,
dos quais 40 são estrangeiros, 47 estão suspensos a seu pedido e 29 estão suspensos por falta de
pagamento de quotas. Além destes, estão actualmente inscritos 330 advogados estagiários.

Tabela 2: Total de Advogados por Província
Província
Maputo

Nº de Advogados
388

Gaza

1

Inhambane

1

Sofala

24

Manica

3

Tete

2

Nampula

18

Zambézia

10

Cabo Delgado

1

Niassa

1

Total

449

Fonte: OAM, dados de 2009
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Este número representa um crescimento considerável de profissionais na área, certamente também
influenciado pelo aumento do número de licenciados em Direito acima referido, embora ainda haja
uma grande concentração destes profissionais nas grandes cidades em geral e na capital em
particular, esta última, com cerca de 86% do total de advogados do País (tabela 2).
Os advogados e advogados estagiários, embora estejam inscritos na Ordem para efeitos de exercício
remunerado de actividades de consulta jurídica e advocacia, também são obrigados pela lei e pelo
estatuto da OAM a prestar assistência legal e patrocínio jurídico aos carenciados, quando nomeados
em fórum próprio pelo juiz.
A par destas iniciativas, ultimamente têm surgido clínicas jurídicas, ligadas às instituições de ensino
superior com cursos de Direito, que também prestam assistência legal aos carenciados. Além destas
entidades, ganha importância cada vez mais crescente a actuação das organizações nãogovernamentais (ONGs) na defesa de direitos de diversa índole, através dos chamados para-legais
que, de princípio, devem estar inscritos no IPAJ como técnicos e assistentes jurídicos.
Apesar do crescimento do número de advogados, assistentes e técnicos jurídicos, o acesso à justiça
ainda é fraco em Moçambique. Contudo, nos últimos tempos tem havido um aceso debate sobre o
modelo de assistência legal por parte do Estado, havendo vozes, dentro da própria Ordem, que
advogam a extinção do IPAJ e a atribuição das suas actuais competências à OAM quando a mesma
reunisse no futuro número suficiente de membros. Trata-se como não poderia deixar de ser de uma
visão estratégica da OAM tendo em conta a realidade cada vez exigente da região e do Mundo.
Contudo, qualquer abordagem neste ou noutro sentido carece de uma reflexão clara sobre o papel da
OAM no edifício da administração da justiça, tanto na vertente da relação com os outros órgãos do
sistema de justiça assim como com os seus principais stakeholders.

4.3. Principais Produtos e Serviços da OAM, Beneficiários e Factores Críticos
de Sucesso
Além da certificação dos profissionais que querem exercer a advocacia, atribuindo-lhes a carteira
profissional, assim como a assistência legal e patrocínio jurídico aos carenciados, cabe à OAM garantir
o exercício da profissão de advocacia dentro dos princípios de ética e deontologia profissional. Neste
contexto, constituem clientes e beneficiários desta organização os profissionais da área do direito, os
próprios advogados, os cidadãos carenciados e a sociedade em geral.
Os serviços demandados pelos profissionais da área do direito, no caso os que se candidatam ao
exercício da actividade de advocacia, são a provisão de condições para a realização do estágio
profissional do qual depende a emissão das carteiras profissionais. O Estágio tem a duração de dois
anos e é feito com um patrono, que deve ser um advogado inscrito na ordem. A emissão da carteira
profissional é feita pela Ordem, após apresentação de um relatório do desempenho do estagiário,
feito pelo respectivo patrono. A adesão de profissionais do direito à OAM pode ser considerada um
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elemento crítico para a consolidação desta organização como um actor preponderante na
administração da justiça em Moçambique e é um factor crítico do seu sucesso como organização
profissional.
Contudo, apesar do crescimento do número de graduados em direito verificado nos últimos anos, há
uma forte impressão de que a aderência à OAM tem sido fraca, devido ao tempo de duração do
estágio, que é considerando longo, havendo vozes que sugerem a sua redução para um ano e meio.26
Estranhamente, esta impressão não é corroborada pelos números, que mostram haver uma razoável
adesão, tendo em conta o número de formados. A título de exemplo, em 2009 estavam inscritos na
Ordem 330 advogados estagiários (nas diferentes fases do estágio [de um total de 3]). Atendendo que
entre 2005 e 2006 foram graduados 492 profissionais do direito27, este número representa 67% do
total de formados, que é muito significativo. Além do tempo de duração, questiona-se a metodologia
do estágio, que para alguns não contribui para um efectivo conhecimento da prática profissional,
devido ao excesso de teoria, já em si existente na formação académica. Por outro lado, entrevistados
apontaram a existência de problemas na relação patrono-estagiário, que derivam do fraco
acompanhamento dos estágios por parte da Ordem, tais como:

•

As peças processuais que devem ser entregues a OAM em determinado período do estágio
têm que ser enviadas para Maputo o que é muito trabalhoso, sugerindo-se a criação de
mecanismos de entrega ao delegado da OAM onde o estagiário se encontra;

•

Os patronos muitas vezes só têm uma relação formal com os estagiários e não assumem uma
responsabilidade efectiva pelo seu desenvolvimento profissional destes.

A falta de advogados disponíveis para serem patronos é outro problema apontado, que em grande
parte deriva do facto de poucos advogados estarem a tempo inteiro e também se requerer cinco anos
de prática como advogado para se poder ser patrono, tempo considerado excessivo, tendo em conta
a realidade e as necessidades do País.
Nos casos em que a OAM tem que responder à sua clientela interna, no caso os advogados, como em
participações de litígios existentes entre os advogados ou entre estes e seus clientes, a resposta tem
sido deficiente. Havendo queixas de demoras, arquivamento arbitrário de processos, favorecimento,
etc. A mesma falta de resposta é apontada nos casos em que a OAM, dentro dos seus deveres para
com a sua massa associativa, apoia advogados que se encontrem em problemas com as autoridades
(em casos de suspeitas da prática de algum crime, detenção, etc.). Por outro lado, reclama-se da falta
26 Entrevistas realizadas no âmbito

do diagnóstico.

27 Vide República de Moçambique (2008). Plano Estratégico Integrado da Justiça II 2009-2014. Maputo, Junho
de 2008, pág. 20.
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de oportunidades e condições necessárias aos advogados nas províncias para a sua afirmação. Isto é,
os advogados inscritos na ordem que se encontram a desenvolver as suas actividades em outras
províncias fora de Maputo reclamam do esquecimento por parte da sede, manifesto na falta de
informação sobre as actividades e deliberações da Ordem, assim como na ausência de assistência
quando dela precisam, ou mesmo na resolução de disputas entre os profissionais desta área.
Embora estas impressões, que traçam um quadro sombrio da relação entre a Ordem e os seus
membros, possam ter a sua razão de ser, há que também reconhecer que os advogados se envolvem
pouco nos trabalhos da Ordem e mesmo nas Assembleias Gerais, que se realizam uma vez por ano, a
participação tem estado abaixo dos 50% dos inscritos. A fraca participação é justificada pelo facto de
todos os encontros da Assembleia Geral se realizarem na capital, mas se for levada em conta a
distribuição dos advogados pelo País, conforme apresentada na tabela 2 acima, este argumento não
tem consistência, tendo em conta que a esmagadora maioria dos advogados está na capital.
As várias impressões colhidas sobre o funcionamento da Ordem e a relação desta com os seus
membros sugerem que há um deficit de consciência corporativa e associativa, falta o esprit de corps
que possa criar uma forte identificação profissional na categoria, que se espelharia num maior
empenho na construção de uma organização profissional forte, actuante e que cumpre efectivamente
o seu mandato. Este deficit de solidariedade acaba tendo implicações no funcionamento interno da
ordem, que também se reflecte na prestação se serviços não só à sua clientela interna, conforme até
aqui apresentado, mas também aos seus clientes externos.
Neste contexto, a assistência jurídica e judiciária a pessoas carentes, que deveria ser prestada através
de um gabinete da Ordem, de forma gratuita, não tem funcionado de forma desejada, contando
apenas com dois advogados, cuja boa vontade de forma alguma basta para colmatar a demanda real
e potencial por estes serviços. Por um lado, alguns juízes queixam-se da recusa de alguns advogados
de defender oficiosamente alguns cidadãos e da inoperância da Ordem em puni-los quando tais casos
são denunciados. Como alternativa, muitas vezes os juízes acabam recorrendo aos técnicos e
assistentes jurídicos, com os prejuízos para os constituintes que daí podem advir, se a parte contrária
estiver bem representada tecnicamente. Por outro lado, os advogados queixam-se da falta de
critérios claros para a indicação dos defensores oficiosos, muitas vezes remetendo-se isso à
discricionariedade dos juízes. Como estes não conhecem todos os advogados, acabam convocando os
que não estão a tempo inteiro e estes acabam faltando.28 A par disso, também é muito referida a
relação tensa existente entre a Ordem e o IPAJ, no que concerne à participação dos técnicos jurídicos
em processos de querelas, nos lugares considerados suficientemente providos de advogados. No caso
da província de Sofala, houve uma deliberação da Ordem proibindo a participação dos técnicos
jurídicos em processos de querela, que foi apontada por alguns como sendo inadequada, uma vez
que muitos advogados desta província não exercem a profissão a tempo inteiro e muitos cidadãos
acabaram ficando desprovidos de patrocínio jurídico. No mais, o IPAJ, apesar dos seus problemas de
capacidade, é mais conhecido pela população e tem uma melhor implantação territorial que a

28 Seminário de Nampula, realizado no dia 25 de Março de 2009.
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Ordem, chegando a superar esta na prestação de serviços aos cidadãos. A isso junta-se o facto de os
advogados, entanto que profissionais liberais, tenderem a se preocupar mais com o ganho individual
e dedicarem menos tempo às suas responsabilidades sociais, o que é favorecido pela fraca
capacidade da Ordem de garantir o cumprimento das obrigações estatutárias por parte dos seus
membros.
Em suma, a provisão dos serviços pela Ordem é deficiente e a relação com os seus beneficiários e
clientela carece de melhorias. Estas passam por um conjunto de medidas visando a flexibilização dos
processos de certificação profissional, sem descurar da qualidade; por uma maior capacidade de
intervenção na resposta às demandas dos membros, que deve ser combinada à uma maior
participação destes no dia-a-dia da Ordem; e por uma maior intervenção na defesa legal e patrocínio
jurídico aos carenciados, que carece de uma maior capacidade de garantia do cumprimento da
legislação por parte dos advogados. Estes elementos devem ser combinados à melhoria da relação
com outros actores que intervêm na administração da justiça, conforme desenvolvido na próxima
secção.

4.4. Relação da OAM com Outros Órgãos e Actores do Sistema de Justiça
Apesar de ser definida como um dos principais pilares do sistema de Administração da Justiça em
Moçambique na plataforma da visão do sector e também no Plano Estratégico Integrado, a relação da
Ordem com os outros órgãos e actores tem várias facetas.
Historicamente, a relação institucional entre a OAM, os tribunais, a procuradoria e a polícia é fraca,
havendo mais contacto directo entre advogados e procuradores, como parte normal da tramitação
processual. Mesmo nestes casos, no geral a relação é considerada tensa, com os tribunais em geral e
os juízes em particular a terem uma atitude ríspida para com os advogados, e a polícia a omitir
elementos de investigações em curso ou a dificultar o trabalho dos advogados, dificultando o acesso à
informação processual relevante. O acesso aos cartórios e às esquadras pelos advogados também
tem sido muito difícil, o que requer uma acção da OAM no sentido de defender os interesses dos seus
associados.
A Ordem não tem participado nas reuniões de Comissões de Legalidade, que são fóruns de
articulação e coordenação entre as instituições da justiça,29 simplesmente porque não tem sido
convidada. Esta lacuna contradiz a visão integrada do sector da justiça, que considera a OAM como
um dos seus principais actores.

São os fóruns que foram criadas após a extinção dos Conselhos de Coordenação de Legalidade e Justiça, por
Decreto Presidencial, devido aos problemas de constitucionalidade que estes órgãos padeciam. Esta informação
foi obtida nas discussões do Seminário de Nampula, realizado no dia 25 de Março de 2009.

29
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Contudo, há também casos de cooperação inter-institucional, como no caso da província de Sofala,
em que o Tribunal Judicial Provincial e a Ordem chegaram a um entendimento de que os advogados
que fossem chamados oficiosamente se não comparecessem a Ordem devia tomar as medidas
disciplinares adequadas. Segundo os entrevistados, este acordo tem funcionado razoavelmente bem
e mesmo o Bastonário da Ordem tem comparecido ao tribunal quando chamado, o que contribui
para a melhoria da imagem desta organização naquele ponto do País. Por outro lado, embora
incipiente, a OAM tem tido uma boa colaboração com a Liga dos Direitos Humanos em matérias desta
área, contribuindo assim para a melhoria do acesso à justiça. Membros da Ordem também têm sido
actuantes na formação de para-legais, o que mesmo não sendo uma relação institucional com as
organizações não governamentais que actuam na área de assistência legal aos carenciados, abre
assim mesmo possibilidades de uma futura articulação para a prossecução da garantia do acesso à
justiça a todos os moçambicanos.
Apesar destes aspectos positivos, no geral a articulação com outras instituições e actores é fraca e,
para ilustrar isso, está o facto de a OAM não ter sido ouvida durante a discussão do Plano Estratégico
Integrado da Justiça II 2009-2014 (PEI II)30, o que indica claramente que as relações interinstitucionais em geral e o envolvimento desta organização em particular têm sido fracos.
Estes e outros elementos mostram que o actual contexto de assistência legal e de administração da
justiça em Moçambique tem elementos que podem constituir oportunidade assim como desafios à
OAM. Estes aspectos são sistematizados logo à seguir.

4.5. Oportunidades e Desafios
O contexto mais amplo de administração da justiça em que a OAM opera tem um conjunto de
oportunidades e desafios que podem influenciar no cumprimento do seu mandato. Nesta reflexão, é
importante ter em conta que apesar de a Ordem ser uma instituição de administração da justiça e
contribuir para a realização das garantias constitucionais de acesso à justiça, também é uma
organização profissional que visa defender os interesses dos seus membros, dentre os quais o
exercício remunerado (e compensador) da actividade de advocacia. Nesta perspectiva, nem sempre a
conciliação dos diversos papéis consubstanciados no seu mandato será pacífica, havendo momentos
em que a sua contribuição para a promoção dos interesses mais difusos, quais sejam, os de garantia
dos direitos mais amplos dos cidadãos, poderá entrar em conflito com a afirmação dos interesses
económicos dos seus membros. Exemplo ilustrativo disto é a discussão, protagonizada pela Ordem,
sobre a importância e papel do IPAJ, que vai no sentido contrário às acções actualmente em curso
com vista ao fortalecimento deste órgão, em grande parte consubstanciadas no Plano Estratégico de
Defesa Legal dos Cidadãos Carenciados (PEDLCC). Conciliar esses interesses e realizar na plenitude o

30 Esta
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mandato, as funções e os papéis multifacetados da Ordem é um desafio que o Plano Estratégico
desta organização deve procurar responder.

4.5.1. Oportunidades

Decorrendo do que foi discutido ao longo deste capítulo, constituem oportunidades para a actuação
da OAM os seguintes elementos:
•

A aprovação de um novo quadro legal, com destaque para a Lei da Organização Judiciária (Lei
n. 24/2007, de 20 de Agosto), o que vai implicar em maior actividade dos tribunais judiciais e
potencialmente mais demanda pelos serviços dos advogados;

•

O aumento do número de formados em direito – poderá aumentar a adesão de mais
profissionais à Ordem, desta forma contribuindo para o seu reforço como uma organização
profissional de referência;

•

A priorização do acesso à justiça nos instrumentos de planificação do Governo, a visão do
sector da justiça, o PEI II e o PEDLCC, que implicam em maior coordenação entre os diversos
actores do sistema de administração de justiça, podendo a OAM estabelecer sinergias e sair
fortalecida da interacção com outros actores;

•

A institucionalização do sistema democrático no País e o consequente crescimento da
demanda por direitos e/ou pela garantia dos que estão constitucionalmente consagrados,
requerendo-se, por esta via, a contribuição dos profissionais do Direito em geral e dos
advogados em particular;

•

A integração regional abre espaço para a internacionalização do mercado de trabalho dos
advogados e a possibilidade de troca de experiências com os seus pares da região.

4.5.2. Desafios

Constituem desafios para a OAM os seguintes aspectos:
•
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A busca de uma visão e mandato que se adeqúem ao contexto actual. Isto implica numa
reflexão profunda sobre o papel da Ordem no contexto de existência de actores cada vez
mais actuantes na assistência legal e patrocínio jurídico, com destaque para o IPAJ, as ONGs,
as clínicas jurídicas e os para-legais. O mero uso dos instrumentos normativos existentes para
limitar o exercício da actividade aos não inscritos na ordem deve ser devidamente
equacionado, combinando-se a sua viabilidade sob o ponto de vista de defesa dos interesses
do grosso dos cidadãos e a defesa dos interesses corporativos da Ordem;
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•

A relação tensa com outras instituições de administração da Justiça, tais como os tribunais, a
Procuradoria, os Cartórios e a Polícia;

•

Decorrente dos dois pontos anteriores, a melhoria da relação com os outros actores e
instituições que fazem parte do sistema de justiça moçambicano constitui um desafio para a
Ordem;

•

A expansão da oferta de advogados nos distritos, acompanhando as competências que cada
vez mais são cometidas aos órgãos locais, incluindo os de administração da justiça. Neste
âmbito, cabe à Ordem estimular os seus associados a acompanharem o movimento de
eleição do distrito como pólo de desenvolvimento, fazendo-se presentes e contribuindo para
os processos de mudanças em curso a nível local;

•

Com a integração regional, a abertura do mercado, embora possa ter limitações decorrentes
das tradições jurídicas dos diferentes países, abre espaço para uma maior concorrência,
exigindo desta forma maior empenho e dedicação dos profissionais da área para
sobreviverem num mercado cada vez mais competitivo;

•

A criação de condições para uma efectiva resposta tanto aos clientes internos como externos
da OAM, consolidando assim esta como uma organização profissional relevante e um actor
preponderante na administração da justiça.
As oportunidades e os desafios constituem a base para a definição dos objectivos estratégicos
da OAM, que serão o fundamento para a sua acção nos próximos cinco anos, conforme será
apresentado na segunda parte deste exercício.
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5. FACTORES INTERNOS DE ACTUAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA OAM
5.1. Organização Interna da OAM
De acordo com o artigo 9 do Estatuto da OAM31, esta exerce as suas atribuições através dos seguintes
órgãos:
•

A Assembleia Geral

•

O Bastonário

•

O Conselho Jurisdicional

•

O Conselho Nacional

•

As Assembleias Provinciais

•

Os Conselhos Provinciais

•

Os Delegados

Estes órgãos são responsáveis pela gestão corrente da Ordem e pelo exercício das várias funções
decorrentes do seu mandato, dentre as quais se destaca:
•

Assembleia Geral – é composta por todos os advogados inscritos e compete a si eleger a
mesa da Assembleia Geral, propor às entidades competentes a alteração do estatuto da
Ordem, eleger o bastonário e os membros dos Conselho Jurisdicional e do Conselho Nacional,
deliberar sobre o plano e orçamento anual e o seu balanço, pronunciar-se sobre o exercício
da advocacia, a administração da justiça, os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos,
assim como sobre o aperfeiçoamento da ordem jurídica em geral;

31

Foi recentemente aprovado pela AR, a nova orgânica da OAM. O novo Estatuto da Ordem dos
Advogados, publicado no Boletim da República nr. 38 I Série de 29 de Setembro de 2009, estabelece
no nr. 2 do artigo 9 a hierarquia dos titulares dos órgãos como sendo a seguinte:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
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Bastonário;
Presidente da Mesa da Assembleia Geral;
Presidente do Conselho Jurisdicional;
Vice-Presidente do Conselho Nacional e Vice-Presidente do Conselho Jurisdicional
Membros do Conselho Jurisdicional e do Conselho Nacional;
Os Presidentes dos Conselhos Provinciais;
OS membros dos Conselhos Provinciais
Os Delegados
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•

Bastonário – Dirigir os serviços da ordem, zelar pelo cumprimento da legislação respeitante à
Ordem, autorizar despesas orçamentais, submeter propostas de abertura de novas
delegações à Assembleia Geral;

•

Conselho Jurisdicional – fiscalizar a observância das regras de deontologia profissional;
instruir e julgar, em primeira instância, os processos disciplinares em que sejam arguidos os
demais membros da Ordem;

•

Conselho Nacional – dirigido pelo Bastonário, tem como atribuições admitir a inscrição de
advogados e advogados estagiários, emitir pareceres sobre projectos de diplomas legislativos
relevantes ao exercício da advocacia às entidades competentes, deliberar sobre assuntos
relativos ao exercício da profissão quando não cometidos ao outros órgãos da Ordem,
submeter à aprovação da Assembleia Geral o orçamento para o ano civil seguinte, as contas
do ano civil anterior e o relatório das actividades anuais, proporcionar patrocínio aos
advogados que tenham sido ofendidos no exercício da sua profissão ou por causa dele.

Além destes órgãos, por através da Deliberação nº 01/CD/2007, de 8 de Fevereiro, o Conselho
Nacional aprovou o Regulamento-Tipo das Delegações da Ordem dos Advogados de Moçambique,
cujos órgãos são o Delegado, a Assembleia da Delegação e o Conselho da Delegação.
A delegação é dirigida por um Delegado nomeado pelo Conselho Nacional, sob proposta dos
advogados com domicílio profissional na área da sua jurisdição.
Compete aos Delegados:
a) Representar a Ordem na área da jurisdição da delegação;
b) Manter actualizado o quadro dos advogados e advogados estagiários inscritos
pela delegação ou com domicílio profissional na sua área de jurisdição;
c) Apresentar anualmente ao Conselho Nacional o programa de actividades e o orçamento da
Delegação para discussão e aprovação;
d) Apresentar anualmente ao Conselho Nacional as contas do ano anterior para discussão e
aprovação;
e) Administrar os fundos e o património da Delegação;
f) Prestar aos órgãos da Ordem dos Advogados a colaboração que lhe seja
solicitada e cumprir pontualmente as respectivas deliberações.
Actualmente, além da sua sede em Maputo, a Ordem tem delegações nas províncias de Sofala (cujo
representante é responsável também pela província de Manica), Nampula (que responde também
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por Niassa e Cabo Delgado), criadas em 1997 e 1998 respectivamente. É pela via dos actos dos seus
órgãos e representações que a OAM exerce o seu mandato que, a par das funções mais gerais
decorrentes do seu papel da administração da justiça e na construção de um estado de direito
democrático, também estão relacionadas ao apoio aos seus membros e aos cidadãos isolados. Uma
reflexão sobre como isso ocorre na realidade pode auxiliar na definição de estratégias para um
melhor cumprimentos desse mandato, conforme segue nas próximas secções, com destaque para a
análise da actual visão e missão da Ordem, a sua imagem na sociedade e junto aos seus membros; o
funcionamento dos órgãos internos e os recursos disponíveis para o efeito.

5.2. Visão, Missão e Competências da OAM Revisitadas
Nesta secção serão analisados a Visão e a Missão da OAM, tendo em conta os seus estatutos e
conforme propostos no Plano Estratégico da OAM 2006-2008, que de princípio deveria ter sido
implementado até o ano passado (2008), com vista à verificação da sua pertinência face aos desafios
e oportunidades existentes no ambiente externo à OAM.

5.2.1. Visão

A visão apresentada no supracitado Plano Estratégico é a seguinte: “Um Moçambique cada vez mais
assente nos seus alicerces democráticos e de Estado de Direito Democrático”.32
Esta visão, embora consubstanciando valores intrínsecos ao âmbito de actuação da Ordem, peca por
ser muito genérica, assumindo para a ordem responsabilidades que cabem a múltiplos actores (na
verdade a todos os moçambicanos) e em cuja efectivação esta organização só pode dar uma modesta
contribuição. Por outro lado, a presente visão peca por não permitir a antevisão do “ponto de
chegada” da Ordem, o que reduz a sua relevância como um instrumento orientador da acção
estratégica da organização. Para que a visão se torne pertinente e se transforme num instrumento
orientador da acção da Ordem, é necessário que possa gerar uma identificação efectiva com os seus
membros, o que requer uma forte ligação com o seu âmbito de acção. Estes elementos serão levados
em conta aquando da apresentação do plano estratégico na segunda parte deste documento.

5.2.2. Missão

32 Ordem dos Advogados de
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A missão, também apresentada no plano supracitado, está formulada da seguinte maneira: “facilitar
ao cidadão comum o acesso à justiça, envolvendo a sociedade civil numa parceria com o Estado,
convergindo os objectivos e esforços comuns na melhoria da administração da justiça e do processo
de construção do edifício democrático, mediante realização de iniciativas credíveis sustentáveis que
coloquem ao Estado os desafios inerentes à provisão da justiça, assim como uma atitude mais
activa e comprometedora do advogado”.33

Conforme se pode constatar pela sua extensão, a presente missão visa abarcar o maior número
possível de questões que se colocam à OAM, fazendo justiça ao papel que esta organização
desempenha na administração da justiça no país. Neste âmbito, várias questões discutidas ao longo
deste trabalho estão devidamente incorporadas, com destaque para a necessidade de acomodar a
participação da sociedade civil e do cidadão, combinada a um maior envolvimento do advogado, cuja
participação na provisão da justiça e na actividade associativa, conforme acima discutido, tem sido
muito limitada. No entanto, essa inclusão vem a custo da parcimónia e inteligibilidade, o que torna a
presente missão, pelo menos nos termos em que está formulada, um instrumento de difícil
interpretação e consequentemente pouco prático para a acção. Nesta perspectiva, torna-se
pertinente a sua reformulação, tornando-a um instrumento de uso prático, sem perder de vista a
inclusão das questões relevantes discutidas nesta análise situacional. À semelhança da visão, este
exercício será feito na segunda parte deste documento que é o Plano Estratégico propriamente dito.

5.2.3. Competências

No geral as atribuições e competências tanto da Ordem (vide secção 3.2) como das suas delegações,
conforme definidas no Estatuto da Ordem e na Deliberação nº 01/CD/2007, de 8 de Fevereiro,
continuam relevantes e adequadas ao contexto actual. Porém, à luz da entrada de novos actores no
sistema de administração da justiça, tais como as organizações da sociedade civil que prestam
assistência legal e tendo em conta as limitações de capacidade da própria Ordem e dos seus
membros de se fazerem presentes em todo o País, há que se buscar formas equilibradas e
sustentáveis de relacionamento com esses actores, que permitam a criação de oportunidade para a
cooperação, coordenação de intervenções e estabelecimento de sinergias, em prol da garantia do
acesso à justiça pelos cidadãos moçambicanos. Esta reflexão deve levar em conta os esforços em
curso no País de criação de uma visão única do sector da justiça e de materialização da planificação
integrada do sector, conforme materializados no PEI II. Nesta perspectiva, torna-se pertinente uma
reflexão conjunta das competências dos vários actores e instituições que fazem parte da
Administração da Justiça, para um melhor alinhamento e posicionamento dos mesmos face aos
desafios que se colocam ao sector e às demandas da sociedade em relação ao mesmo.
33 Idem ,pág. 4.
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5.3. Uma Visão Geral sobre o Cumprimento do Mandato da OAM
Apesar de mais de cerca de década e meia de existência, a presença da OAM no actual contexto do
estado de direito democrático ainda é tímida. Isto contrasta com a situação das suas congéneres de
outros quadrantes do mundo, que têm uma actuação mais proactiva na denúncia da violação dos
direitos (com destaque para os humanos), na proposição de leis e numa efectiva participação nos
processos políticos, muitas vezes servindo de fiscalizador às instituições do Estado.

Ao fraco papel desempenhado pela Ordem na governação em geral e na administração da justiça em
particular acresce-se uma visão negativa que se tem deste órgão, que é visto como ineficaz no
combate a alguns atropelos à ética e a deontologia profissional dos seus associados, incluindo as
práticas corruptas.34
Parte considerável dos profissionais da área entrevistados no âmbito deste trabalho considera que a
OAM não é conhecida pelos cidadãos e, mesmo entre os advogados, a sua existência só é sentida
quando se trata da cobrança de quotas. Paralelamente, o IPAJ e organizações como a Liga dos
Direitos Humanos são mais conhecidos, tanto pela sua implantação a nível nacional, como também
pela divulgação dos seus serviços, principalmente junto no seio dos cidadãos comuns. Um exemplo
apontado como reflexo da letargia da Ordem é a falta de um posicionamento claro sobre eventos
como os linchamentos e outras situações do quotidiano reportadas pelos meios de comunicação,
muitas vezes expondo cidadãos carenciados a situações em que demandam algum tipo de assistência
legal, que muitas vezes não podem conseguir obtê-la.
Ademais, apesar da obrigatoriedade estatutária de prestar assistência aos carenciados e de responder
positivamente às nomeações oficiosas, os advogados em geral e a OAM em particular não têm dado o
seu contributo, deixando esta função aos técnicos e assistentes jurídicos. A actuação, da classe,
quando existente, tem sido mais nos processos cíveis que nos criminais, que ironicamente envolvem
mais valores monetários e é onde existe maior manipulação e corrupção35, relegando os processos
criminais e as pequenas causas cíveis para os assistentes e técnicos jurídicos. Decorre disto que há
uma impressão negativa muito forte sobre os advogados, que muitas vezes são vistos como buscando
acima de tudo a compensação material, em detrimento do apoio aos necessitados e à sociedade no
geral na sua busca pela justiça.

34 Vide Mosse, 2006. Também as entrevistas feitas no âmbito da realização deste

trabalho vão nesta direcção.

35 Idem.

42

ORDEM DOS ADVOGADOS DE MOÇAMBIQUE - OAM

PLANO ESTRATÉGICO DA ORDEM DOS ADVOGADOS 2009-2014
Pelas questões acima indicadas, pode-se afirmar que no geral a Ordem não tem cumprido o seu
mandato de forma efectiva, e para isto contribuem, além do contexto, outros elementos, como os
recursos existentes que, por sua vez, ditam o funcionamento da OAM.

5.4. Recursos Materiais
Apesar de ter sido oferecida o antigo edifício da polícia política portuguesa, a PIDE-DGS, na cidade de
Maputo, a OAM até agora não teve recursos para reabilitá-la. O Banco Comercial e de Investimentos
(BCI) acenou com a possibilidade de apoiar na empreitada em troca de ocupação de parte do espaço,
mas a ideia não foi acolhida.36 Neste momento, a OAM está instalada num imóvel arrendado, cujo
pagamento, até recentemente, era dependente do apoio da Open Society Initiative of Southern Africa
(OSISA). Com o fim deste apoio, os custos de arrendamento constituem um dos principais encargos
financeiros da Ordem, cuja sustentabilidade é uma incógnita. Também há falta de meios de
transporte para o trabalho diário (apenas existe um motorizada) e algumas vezes o Director Executivo
tem que disponibilizar a sua viatura para evitar que algumas actividades sejam paralisadas.37
A OAM tem conseguido funcionar com material de escritório mínimo necessário, através de um fundo
de maneio mensal disponibilizado para o efeito. Contudo, o pessoal administrativo, particularmente a
secretária do Director Executivo, não dispõe nem sequer de um computador, o que dificulta a
execução das tarefas mais elementares de secretariado.
A situação nas delegações existentes é ainda mais crítica, uma vez que não existem instalações
próprias, cabendo aos delegados muitas vezes assumir algumas despesas do funcionamento,
transformando os seus escritórios em verdadeiras delegações da Ordem. Esta situação limita as
perspectivas da OAM de se estender a todo o território nacional, em resposta aos desafios e à
demanda existente.

5.5. Recursos Humanos
Na sede a OAM possui quatro trabalhadores, nomeadamente: o Director Executivo, a Chefe de
Secretaria, a Escriturária e o Estafeta. A Escriturária não é propriamente funcionária da OAM; mas sim
uma colaboradora proveniente do IPAJ, portanto, funcionária do Estado, e o seu salário é pago pelo
Ministério da Justiça, recebendo da OAM apenas um subsídio.

36 Vide Síntese da IV Sessão

Ordinária da Assembleia Geral, realizada no dia 18 de Março de 2000.

37 Dados recolhidos nas entrevistas.
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A situação nas províncias é ainda mais crítica, devido à exiguidade e até inexistência de pessoal de
apoio. O efeito da falta de recursos humanos não se faz sentir de forma mais acutilante devido ao
limitado escopo de acção da Ordem, que reduz a demanda dos serviços de apoio. Numa situação em
que esta estiver a exercer mais efectivamente o seu mandato, os recursos humanos actualmente
disponíveis dificilmente poderiam colmatar as necessidades existentes. Uma melhor definição das
necessidades reais passa pela revitalização da própria Ordem e assunção das suas diferentes funções,
que deverá ser acompanhada do correspondente apetrechamento em recursos humanos, materiais e
financeiros.

5.6. Recursos Financeiros
As fontes de receitas da OAM são várias, nomeadamente: inscrição de advogados e advogados
estagiários, quotização dos membros, emissão de carteiras profissionais, certidões, boletins de
inscrição, patrocínios e doações. Embora tenha havido negociações com o Governo com vista à
recepção de fundos do orçamento do Estado, não há um fluxo regular de recursos desta fonte e, das
poucas vezes que tal ocorreu, foi mais por “boa vontade”38 do Governo do que propriamente uma
obrigação legal.
Tabela 3: Evolução das Receitas e Despesas 2004-2007
2004

2005

2006*

Receitas

963.714,39

2.652.750,41

3.259.440,00 3.390.275,19

Despesas

817.565,99

1.437.648,87

2.667.200,00 2.497.651,06

Saldo

146.148,41

1.215.101,54

589.240,00

2007

892.624,13

Fonte: OAM
*Baseado em Estimativas

A tabela 3 apresenta a evolução das receitas e despesas de 2004 a 2007. Embora nos relatórios de
contas não haja indícios de deficit, uma análise mais aturada das receitas e despesas dos exercícios
económicos de 2004 a 200739 revela que a Ordem só consegue financiar cabalmente as suas despesas

38 Esta

expressão foi retirada da Acta da III Assembleia Geral, realizada no dia 11 de Maio de 1999.

Vide Balanço Económico de 2004; Balanço Económico e Financeiro do Exercício 2005; Orçamento para 2006,
e Relatório Técnico do Exercício Económico Terminado a 31-12-07.

39
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devido aos patrocínios e doações, o que significa que não tem condições de se manter apenas com
recursos próprios.
As receitas próprias têm variado bastante, a título ilustrativo, em 2004 representaram 63.5%, em
2005 foram 41%, em 2006 cerca de 70% e em 2007 cerca de 90% do total das receitas colectadas.
Analisando o período em causa não há uma tendência clara que permita concluir se há condições ou
não de auto sustentabilidade, uma vez que tem havido subidas e quedas pronunciadas no volume das
receitas próprias. Porém, mesmo que se leve em conta que actualmente a Ordem consegue financiar
as suas despesas com as receitas existentes, nada garante que se o nível de actividades fosse maior
esta situação se manteria. A definição clara do nível de receitas colectáveis depende do
conhecimento e do controlo dos membros que potencialmente devem pagar as suas quotas e da
frequência com que o fazem, combinada a outros serviços que a Ordem presta e que lhe permitem
arrecadar receitas adicionais.
Porém, apesar das ilações que se podem tirar dos relatórios dos exercícios passados, a impressão de
muitos entrevistados é de que a Ordem atravessa sérios problemas financeiros, ocasionados pelo
aumento das despesas e a demora dos seus membros em pagar as suas quotas, apesar destas serem
consideradas acessíveis para parte considerável dos membros. Por outro lado, apesar da
apresentação dos relatórios das contas anualmente (pelo menos conforme sugere a existência dos
relatórios respectivos), há um sentimento forte de que há falta de transparência na gestão dos
recursos financeiros e administrativos. Estas impressões, nem sempre corroboradas pela
documentação existente, também podem advir da fraca comunicação interna aliada à pouca
preocupação dos advogados em se empenhar na vida da Ordem, conforme será explicado a seguir.

5.7. Funcionamento e Processos Administrativos Internos
Apesar da existência formal de órgãos internos, na prática a OAM não está a funcionar em pleno. O
único órgão que é considerado como tendo um funcionamento razoável é o Conselho Nacional, o que
não surpreende, devido às suas responsabilidades de gestão corrente da organização, que se não
existissem ditariam o fim da organização. O outro órgão que funciona, mas de forma deficiente, é o
Conselho Jurisdicional, que é responsável por dirimir os litígios entre advogados e destes com os
clientes. Porém, a actuação deste órgão tem sido alvo de queixas de demoras na resposta às
demandas, arquivamento arbitrário de processos e favorecimento a certos litigantes.
Os mesmos problemas estendem-se às comissões criadas para lidar com aspectos específicos, com
destaque para a Comissão dos Direitos Humanos, criada em 2006,40 que apesar da sua importância
nunca chegou a funcionar efectivamente depois da sua criação.

40 Através da Deliberação
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No geral, a Ordem não tem uma estrutura organizacional a funcionar em pleno, com processos e
rotinas administrativas consolidados. Isto tem repercussões na sua capacidade de resposta aos seus
membros, que reclamam da falta de comunicação, da ausência de mecanismos de controlo dos
estágios para a garantia da sua qualidade, da falta de prazos para a emissão e entrega das carteiras
profissionais e do défice de fiscalização das actividades dos advogados.
Em suma, o funcionamento dos órgãos internos é no geral deficiente, devendo-se isto, em grande
parte, ao fraco empenho dos próprios advogados e à ausência de uma solidariedade horizontal entre
os mesmos, da qual nasceria o interesse associativo e corporativo importante à criação de uma
organização profissional forte. Como corolário destas deficiências, a Ordem dificilmente consegue
proteger os interesses dos seus membros, tem limitações na prestação de serviços à sociedade e aos
que deles necessitam, acabando por desempenhar um papel muito limitado na administração da
justiça no País. Reverter esta situação constitui o grande desafio do Plano Estratégico da Ordem dos
Advogados de Moçambique.

5.8. Questões Transversais
A falta de institucionalização de um aparato organizacional funcional e eficaz, conforme descrito até
aqui, limita a capacidade da OAM de pensar estrategicamente em alguns aspectos transversais, com
profundo impacto na garantia dos direitos dos cidadãos, que não podem ser descurados por uma
organização deste tipo. Neste âmbito, há uma fraca reflexão sobre aspectos como género e HIV/SIDA,
que apesar de constituírem terreno fértil para a violação e reivindicação de direitos não têm tido
nenhum tratamento sistemático, por parte da Ordem, digno de nota.
A excepção vai para a área dos direitos humanos, sobre a qual a Ordem tem demonstrado algum
interesse e preocupação, reflectidos na criação de uma Comissão de Direitos Humanos, mas que
também tem funcionado apenas de forma tímida. Num contexto de abdicação tácita de assunção de
um papel preponderante nestas áreas, o espaço acaba sendo ocupado por organizações não
governamentais que, de longe, sem o estatuto legal e institucional conferido à OAM no ordenamento
jurídico moçambicano, acabam tendo uma contribuição mais efectiva na garantia dos direitos, no
acesso à justiça e na construção de um estado de direito democrático.

5.9. Síntese das Principais Forças e Fraquezas da OAM
A análise dos aspectos internos de funcionamento da Ordem coloca, claramente, um peso maior
sobre as fraquezas do que as forças. No entanto, é importante realçar que estas também existem e
devem ser potenciadas de forma a revitalizar a Ordem e contribuir para o seu fortalecimento como
um actor preponderante na administração da justiça no País.
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5.9.1. Forças
•

Estatuto legal da Ordem – o facto de a OAM ser um actor legalmente reconhecido como
parte das instituições de administração de justiça, confere-lhe um status que lhe permite
dialogar com outros actores institucionais e desta forma influenciar na tomada de decisões
concernentes à administração da justiça. Este poder, que não tem sido muito usado, devido à
problemas de vária ordem, deve ser potenciado para que a OAM possa cumprir com o seu
mandato;

•

Existência de uma massa crítica – os vários elementos apresentados na análise do
funcionamento da ordem, embora na sua maioria pintem um quadro negativo, reflectem a
existência de uma massa crítica nesta categoria profissional, que pode ser usada como um
elemento de transformação da organização para melhor. Neste âmbito, a Ordem é uma
organização auto-reflexiva, com um grande potencial de aprendizado organizacional, o que
faz dela uma potencial “learning organization”.

5.9.2. Fraquezas
•

Fraca solidariedade profissional e propensão ao individualismo – a ordem representa uma
categoria de profissionais liberais, propensos a trabalhar de forma isolada e autónoma, o que
dificulta a institucionalização de uma organização forte, a definição de uma visão e missão
comuns e a sua efectivação;

•

Fraca participação na vida da Ordem e enfraquecimento dos órgãos internos – a Ordem é
uma organização que tem competências de auto-regulação, devendo zelar pelos aspectos de
ética e deontologia profissional da classe. Devido à fraca participação dos seus membros no
seu dia-a-dia, os mecanismos de auto-regulação, que implicam também auto-fiscalização,
deixam de funcionar, limitando assim a sua eficácia. Isso tem como corolário a imagem
negativa que os advogados têm, reforçada ainda pela falta de resposta da organização às
queixas que até ela chegam. Isso enfraquece a contribuição da Ordem na administração da
justiça e na garantia do seu acesso;

•

Fraca integração intra-organizacional – decorre do ponto anterior que a integração entre as
várias partes da organização é frágil, tendo como reflexo o gap e falta de comunicação entre
a sede e as delegações, ou os advogados da capital e das províncias, onde, paradoxalmente,
reside a maior parte da demanda pelos serviços da Ordem;

•

Processos administrativos incipientes – a fraca estrutura organizacional, aliada ao fraco
empenho dos membros na vida quotidiana da Ordem, contribuem para a falta de
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consolidação dos processos administrativos internos, que acabam sendo morosos e
deficitários (por exemplo, a falta de controlo das actividades dos advogados, do estágio e da
fixação dos prazos para emissão das carteiras profissionais);
•

Fraca gestão dos recursos – com destaque para os recursos financeiros, cuja prestação de
contas é considerada fraca;

•

Fraca interface com a sociedade – a fraca participação dos membros e o consequente
enfraquecimento dos órgãos internos cria um vazio de disciplina entre os advogados que se
reflecte no incumprimento dos seus deveres. Por exemplo, a falta de resposta às nomeações
oficiosas, quando não é devidamente sancionada, cria um deficit no cumprimento dos
deveres do advogado para com a sociedade, que afecta negativamente o acesso à justiça;

•

Fraca abordagem de questões transversais como HIV/SIDA, género, direitos humanos.
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6. CONCLUSÕES: DA ANÁLISE SITUACIONAL AO PLANO ESTRATÉGICO
A análise da situação da OAM revela a existência de uma situação crítica: um contexto político e social
propenso à reivindicação de direitos, favorecido pelo contexto democrático e aumento considerável
de profissionais formados em direito, mas que não é acompanhado de uma maior intervenção e
vitalidade da Ordem, no sentido de cumprir com o seu papel, entanto que actor político em geral e
instituição de administração da justiça em particular.
Esta antinomia é reflexo dos dilemas enfrentados pela Ordem e pelos seus membros, que devem
conciliar o interesse individual e os interesses colectivos, o interesse do profissional liberal e do
cidadão interventivo, engajado na defesa dos direitos dos seus semelhantes; a institucionalização de
uma profissão, cujo início data de apenas quinze anos e a contribuição para o fortalecimento dos
pilares de um Estado de Direito democrático.
A conciliação dos vários elementos acima indicados não é tarefa fácil. Daí ser pertinente revisitar, os
valores, a visão e a missão subjacentes à criação da OAM em 1994 e propostos no Plano Estratégico
2006-2008, para ver até que ponto se adequam aos desafios do contexto actual.
Mas antes desse exercício, é pertinente apresentar uma síntese dos principais elementos revelados
pela análise situacional e destes sugerir as principais componentes do PEOAM.
Quadro: Análise Situacional e Elementos Estratégicos

ANÁLISE DA SITUAÇÃO
FACTORES

VARIÁVEIS

ELEMENTOS

ELEMENTOS ESTRATÉGICOS
OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

COMPONENTE
DO PLANO
ESTRATÉGICO

EXTERNOS

A
institucionalização
do
sistema
democrático no País e o consequente
crescimento da demanda por direitos;
A aprovação
Judiciária (Lei
Agosto)

Acesso à justiça e
Contribuir para a
ao direito
consolidação do Estado
da Lei da Organização
de Direito Democrático
n. 24/2007, de 20 de
no País, através da
garantia do acesso ao
do acesso à justiça nos direito e à justiça pelos
cidadãos
de
planificação
do

A priorização
instrumentos
Governo, a visão do sector da justiça, o
Oportunidades PEI II e o PEDLCC;

O aumento do número de formados em
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ANÁLISE DA SITUAÇÃO
FACTORES

VARIÁVEIS

ELEMENTOS

direito

ELEMENTOS ESTRATÉGICOS
OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

COMPONENTE
DO PLANO
ESTRATÉGICO

Profissional Credível e
Influente na
Administração da
Justiça em
Moçambique

OAM

A integração regional abre espaço para a Elevar a capacidade
internacionalização do mercado de técnica e profissional
trabalho dos advogados
dos Advogados para
que possam responder
aos desafios internos e
da integração regional

Capacitação
Profissional do
Advogado

Capacitar a OAM para
que possa cumprir
A busca de uma visão e mandato que se efectivamente o seu
adeqúem ao contexto actual.
mandato
A relação tensa com outras instituições
de administração da Justiça, tais como os
Contribuir para a
tribunais, a Procuradoria, os Cartórios e a
efectivação de uma
Polícia
visão integrada do
Necessidade de melhoria da relação com
sector da Justiça
os outros actores e instituições do
sistema de justiça

Acesso à justiça e
ao direito

Aumento da demanda por advogados e Contribuir para a
necessidade da expansão da oferta;
consolidação do Estado
de Direito Democrático Acesso à justiça e
ao direito
no País, através da
garantia do acesso ao
direito e à justiça pelos
cidadãos
Défice de resposta aos clientes internos e Capacitar a OAM para
externos da OAM
que possa cumprir
efectivamente o seu
mandato
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ANÁLISE DA SITUAÇÃO
FACTORES

VARIÁVEIS

Desafios

ELEMENTOS ESTRATÉGICOS

ELEMENTOS

OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

Com a integração regional e a abertura Elevar a capacidade
do mercado e maior concorrência
técnica e profissional
dos Advogados para
que possam responder
aos desafios internos e
da integração regional

COMPONENTE
DO PLANO
ESTRATÉGICO

Capacitação
Profissional do
Advogado

Estatuto legal da Ordem
Pontos Fortes

Capacitar a OAM para
que possa cumprir
Existência de uma massa crítica e
efectivamente
o seu
potencial
de
uma
organização
mandato
aprendente

Fraca solidariedade profissional
propensão ao individualismo

Capacitação
Institucional da
OAM

e

Capacitação
Promover o espírito de
associativismo no seio Institucional da
Fraca participação na vida da Ordem e
OAM
da OAM
enfraquecimento dos órgãos internos

INTERNOS

Fraca integração intra-organizacional
Fraca capacidade de geração de receitas
Processos administrativos incipientes
Pontos Fracos

Capacitar a OAM para
que possa cumprir
efectivamente o seu
mandato

Capacitação
Institucional da
OAM

Fraca gestão dos recursos
Fraca interface com a sociedade e com os Consolidar a OAM
membros
como uma Organização
Capacitação
Profissional Credível e
Institucional da
Influente na
OAM
Administração da
Justiça em
Moçambique
Fraca abordagem de questões
transversais como HIV/SIDA, género,
direitos humanos e integração regional
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ANÁLISE DA SITUAÇÃO
FACTORES

VARIÁVEIS

ELEMENTOS

ELEMENTOS ESTRATÉGICOS
OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

COMPONENTE
DO PLANO
ESTRATÉGICO

aos desafios internos e
da integração regional
Contribuir para a
Capacitação
Defesa e Promoção dos
Profissional do
Direito Humanos em
Advogado
Moçambique

Os elementos estratégicos aqui indicados serão a base para o desenvolvimento do plano Estratégico
da Ordem dos Advogados de Moçambique na segunda parte deste documento.
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PARTE II: PLANO ESTRATÉGICO DA ORDEM DOS ADVOGADOS
DE MOÇAMBIQUE 2009-2014
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7. ENQUADRAMENTO DO PEOAM 2009-2014
O Plano Estratégico da Ordem dos Advogados de Moçambique 2009-2014, deriva da análise
situacional, composta pelos aspectos inerentes ao ambiente envolvente em que a Ordem actua,
assim como dos elementos internos à esta organização, com destaque para os seguintes:

No âmbito externo:

•

O contexto de democratização e construção do Estado de Direito Democrático no País,
consubstanciado por uma demanda crescente por direitos, decorrente de um maior espaço à
participação cidadã, descentralização e implantação da governação local;

•

Os desafios decorrentes da contribuição do acesso à justiça no combate à pobreza, definidos
nos principais instrumentos de programação e planificação do País, tais como a Agenda 2025;
o Plano Quinquenal do Governo (PQG) 2005-2009; o Plano de Acção de Redução da Pobreza
Absoluta 2006-2009 (PARPA II);

•

A Visão Integrada do Sector da Justiça, que reconhece o papel da OAM no fluxo de justiça e
na garantia do acesso à justiça em Moçambique;

•

A proposta do Plano Estratégico Integrado da Justiça II 2009-2014 (PEI II), que materializa a
visão acima indicada e aponta à consolidação da OAM e do IPAJ como elementos cruciais
para a garantia do acesso à justiça;41

•

O Plano Estratégico de Defesa Legal dos Cidadãos Carenciados 2009-2013 (PEDLCC), que tem
como uma das suas acções estratégicas a articulação com a OAM na prossecução do
objectivo de garantir assistência jurídica aos cidadãos carentes.

A agenda 2025 recomenda o reconhecimento do pluralismo jurídico existente em Moçambique,
através da incorporação de formas costumeiras e de mecanismos extrajudiciais de resolução de
conflitos, como forma de reduzir a sobrecarga do sistema judicial. Neste contexto, o advogado pode
certamente dar uma grande contribuição à materialização desta recomendação. Por sua vez, embora
na sua fase final, o PARPA II e o PQG 2005-2009, reiteram o compromisso do País, consubstanciado
na Constituição da República, de garantir o acesso à justiça a todos os cidadãos. Os dois últimos
instrumentos, o PEI II e o PEDLCC, têm a vantagem de ser implementados no mesmo período do

41 Vide na página 47, da versão de Junho de
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PEOAM, num contexto de construção de uma visão comum do sector de justiça, daí a importância de
serem levados em conta neste plano.

8. VISÃO, MISSÃO E VALORES, OBJECTIVOS GERAIS E COMPONENTES
DO PEOAM 2009-2014
8.1. Visão
Conforme referido anteriormente, a visão da proposta do Plano Estratégico 2006-2008 é muito
genérica e não dá conta do contexto e dos desafios que a OAM actualmente enfrenta. Deste modo, e
tendo em conta o processo de consultas feito aquando da realização da análise situacional, a visão
proposta é a seguinte:

“Uma Ordem dos Advogados de Moçambique independente, credível, acessível, actuante, eficiente
e eficaz na defesa da ordem jurídica nacional, das instituições democráticas, dos direitos dos
cidadãos, dos seus membros, dos princípios de justiça e defesa do Estado de Direito”.

8.2. Missão
A missão proposta para a OAM resulta das suas atribuições estatutárias, combinadas aos elementos
discutidos na análise situacional, com particular destaque para a sua função política e social de defesa
do Estado de Direito Democrático e promoção dos interesses dos seus membros. Desta feita,

“A missão da Ordem dos Advogados de Moçambique é contribuir para a consolidação do Estado de
Direito Democrático, através da defesa da Constituição, dos direitos fundamentais dos cidadãos, da
dignidade e prestígio da profissão de advogados, assim como promover o respeito pelos respectivos
princípios deontológicos profissionais pelos seus membros incluindo a promoção e defesa do direito
à defesa condigna”.
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8.3. Valores
A materialização da visão e o cumprimento da missão da OAM são balizados por um conjunto de
valores que fundamentam a existência e a actuação desta organização e que guiarão a
implementação do PEOAM, nomeadamente: Compromisso social; eficiência, eficácia; Ética;
Imparcialidade; Impessoalidade; Independência; transparência.

8.4. Objectivos Gerais
Constituem objectivos gerais do presente Plano Estratégico a capacitação da OAM para que possa
cumprir cabalmente o seu mandato, tanto como organização profissional assim como uma instituição
preponderante no sistema de administração da justiça e de construção de um Estado de Direito
Democrático em Moçambique.

Assim, até 2014 espera-se que a Ordem seja:
•

Uma organização credível, acessível e conhecida pela sociedade e pelos seus membros;

•

Actuante na defesa dos direitos dos cidadãos e dos seus membros;

•

Com altos padrões de gestão e governação interna;

•

Uma organização que promove, de forma efectiva, o profissionalismo e o cumprimento das
normas éticas e deontológicas entre os advogados;

•

Uma organização efectivamente integrada no sistema de administração de justiça,
interagindo de forma harmoniosa com os outros actores que fazem parte deste último;

•

Uma instituição com capacidade para a resposta aos desafios que se colocam no contexto
interno e externo, este último com particular destaque para a região;
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8.5. Componentes do PEOAM 2009-2014
A materialização da visão, o cumprimento do mandato e o alcance dos objectivos preconizados pela
OAM depende da implementação bem sucedida de uma séria de acções, agrupadas em três
componentes, nomeadamente:
•

Acesso à justiça e ao direito

•

Capacitação Institucional da OAM

•

Capacitação Profissional do Advogado

Estas componentes, que serão desenvolvidas a seguir, com os respectivos objectivos e acções
estratégicas, constituem o cerne das principais areas onde o PEOAM irá intervir.
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9. COMPONENTES, OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS, ÁREAS DE ACÇÃO,
INDICADORES E MEIOS DE VERIFICAÇÃO
O PEOAM é estruturado em torno das componentes indicadas acima, que por sua vez se desdobram
em objectivos estratégicos, acções estratégicas, indicadores e meios de verificação.

9.1. Componente 1: Acesso à Justiça e ao Direito
Esta componente tem como foco o posicionamento da OAM como um actor preponderante na
construção do Estado de Direito Democrático em Moçambique em geral e no acesso à justiça em
particular. Neste contexto, é importante que a Ordem esteja em condições de responder à demanda
por direitos típica de um sistema em democratização; que assuma o seu papel como um dos actores
principais de administração do sector da Justiça, contribuindo para a consolidação de uma visão
integrada do sector, através da melhoria na relação com os outros actores e uma maior assumpção
de responsabilidades na implementação das políticas nacionais voltadas ao fortalecimento do edifício
da justiça e ao acesso à esta. Neste âmbito, esta componente desdobra-se em dois objectivos
estratégicos, conforme segue abaixo.

Objectivo Estratégico 1:
Contribuir para a consolidação do Estado de Direito Democrático no País, através da garantia do
acesso ao direito e à justiça pelos cidadãos.

Acções Estratégicas:
•

Elaboração de uma Estratégia de comunicação para divulgação dos serviços prestados pela
Ordem aos cidadãos;

•

Contratação de um oficial de comunicação para Ordem;

•

Organização de Palestras e eventos académico-científicos, em parceria com as instituições do
ensino superior, para dar a conhecer o trabalho da Ordem junto aos estudantes de direito;

•

Realização de um Estudo sobre as principais áreas de litigância no País, como base para a
definição de uma estratégia de intervenção no apoio aos cidadãos;

•

Criação de um fórum de debates públicos;
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•

Criação e apetrechamento de Assembleias Provinciais da OAM, Conselhos Provinciais42 e
delegações da Ordem em todo o País;

•

Estabelecimento de mecanismos de articulação com os principais centros de tomada de
decisão no País, com destaque para a Assembleia da República e as Assembleias provinciais e
municipais;

•

Estabelecimento de parcerias com entidades da sociedade civil e instituições de ensino
superior que actuam na área de defesa legal dos cidadãos;

•

Melhoria do acesso à informação sobre os advogados aos Tribunais para efeitos de nomeação
de defensores oficiosos.

Resultado Esperado: Maior conhecimento da Ordem e dos seus serviços no País
Metas:
•

Assembleias provinciais, Conselhos Provinciais, apetrechados e em funcionamento até 2014;

•

Base de dados de defensores oficiosos criada e em funcionamento;

•

Fórum de debates público criado e a promover debates de forma sistemática;

•

A Ordem dos Advogados de Moçambique conhecida em todo o País;

•

Levantamento sobre as áreas críticas de demanda de protecção de direitos realizado até
2010.

Indicadores:
•

Número de Assembleias, e Conselhos Provinciais criados em funcionamento;

•

% de advogados nomeados como defensores oficiosos;

•

Debates públicos realizados;

•

Nível de satisfação dos cidadãos com os defensores oficiosos da Ordem;

•

Número de parcerias/acordos estabelecidos com instituições de ensino superior e
organizações da sociedade civil.

42

Como já referimos supra os novos Estatutos da OAM apresentam para além dos anteriores, novos orgãos a
saber: Conselho Nacional, Assembleia Provincial e Conselhos Provinciais.
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Meios de Verificação
•

Relatórios;

•

Visitas no terreno;

•

Estudos dirigidos (grau de satisfação pelos serviços prestados e conhecimento da OAM).

Objectivo Estratégico 2:
Contribuir para a efectivação de uma visão integrada do sector da Justiça

Acções Estratégicas:
•

Criação de mecanismos de diálogo com outras instituições da Justiça (pode ser através da
participação nas comissões de legalidade);

•

Estabelecimento de formas de articulação e coordenação com o IPAJ no âmbito da assistência
legal aos carenciados.

Resultado Esperado: A OAM consolida-se como actor preponderante na Administração da Justiça em
Moçambique.
Metas:
•

Representantes da OAM participam em comissões de legalidade e justiça em todas as
províncias e a nível nacional;

•

OAM e IPAJ com memorando de entendimento estabelecendo âmbito de actuação de cada
entidade e mecanismos de trabalho em todas as províncias.

Indicadores:
•

Participação em reuniões;

•

Memorandos assinados.
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Meios de Verificação
•

Relatórios

9.2. Componente 2: Capacitação Institucional da OAM
Esta componente deriva da necessidade de resposta aos problemas de capacidade analisados na
primeira parte, dentre os quais o défice de resposta aos clientes internos e externos da OAM. Por
outro lado, potencia algumas oportunidades também indicadas, tais como o estatuto legal da Ordem
e a existência de uma massa crítica no seu seio, que a coloca numa posição privilegiada para se
consolidar como um actor preponderante no contexto de administração da Justiça em Moçambique e
de construção do Estado de Direito Democrático. Esta componente está organizada em dois
objectivos estratégicos.

Objectivo Estratégico 3:
Promover o espírito de associativismo no seio da OAM

Acções Estratégicas:
•

Divulgação dos Estatutos e das Actividades da Ordem Junto aos Advogados e aos estudantes
do direito;

•

Campanhas de consciencialização dos advogados sobre os seus deveres e direitos;

•

Estimular a participação dos advogados nas actividades da Ordem;

•

Criação de uma revista do Advogado;

•

Racionalizar os procedimentos para pagamento de quotas;

•

Aumentar a celeridade na emissão das carteiras profissionais.

Resultado Esperado: Uma Ordem com membros que participam no seu dia-a-dia e cumprem com os
seus deveres associativos

Metas:
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•

Mais de 80% dos advogados inscritos com as suas quotas em dia;

•

Revista do Advogado criada até 2011;

•

Aumento da % das receitas proveniente das quotas;

•

Carteiras profissionais emitidas em até uma semana até 2014.

Indicadores:
•

% de advogados com as quotas em dia;

•

Tempo médio de emissão da carteira profissional;

•

Número de eventos de divulgação de estatutos e actividades da Ordem realizados;

•

% de advogados que participam nas Assembleias Gerais, Assembleias Provinciais e Conselhos
Provínciais;

•

% de receitas da OAM provenientes da cobrança de quotas.

Meios de Verificação
•

Relatório de Monitoria da Ordem;

•

Actas da Assembleia Geral, Assembleia Provincial, Conselho Provincial;

Objectivo Estratégico 4:
Capacitar a OAM para que possa cumprir efectivamente o seu mandato

Acções Estratégicas:
•

Análise Funcional e Reestruturação Organizacional (RO) da OAM;

•

Elaboração e adopção dos manuais financeiros e administrativos (como parte da RO);

•

Levantamento de necessidades de formação e Elaboração de plano de formação do pessoal
da Ordem (como parte da RO);
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•

Capacitação do pessoal da Ordem a tempo inteiro em matérias de gestão administrativa e
financeira (como parte da RO);

•

Melhoria do sistema de base de dados existente na Ordem;

•

Criação de capacidade interna para a angariação de fundos (como parte da RO).

Resultado Esperado: uma Ordem com órgãos a funcionar em pleno, auto-suficiente em recursos para
o seu funcionamento, a prestar melhor os serviços aos seus membros e com procedimentos
administrativos, de gestão e de prestação de contas eficientes e transparentes .

Metas:
•

Estrutura organizacional da parte administrativa da OAM estruturada e capacitada a todos os
níveis até 2014;

•

Todo o pessoal de gestão e de apoio capacitado em matérias relevantes ao funcionamento da
Ordem a todos os níveis até 2014;

•

Todas as Assembleias, Conselhos provínciais criados e em funcionamento até 2014;

•

Manuais de procedimentos de gestão financeira e administrativa elaborados e aprovados até
2010;

•

Relatórios financeiros anuais produzidos pelo pessoal da Ordem

•

Auto-suficiência em receitas até 2014;

•

Base de dados dos advogados operacional até 2010.

Indicadores:
•

Manuais de procedimentos produzidos;

•

Número do pessoal formado;

•

Número de Delegações criadas e equipadas;

•

Relatórios financeiros produzidos pelo pessoal da OAM aprovados pela Assembleia Geral;

•

% do volume de receitas por fonte de financiamento.
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Meios de Verificação
•

Relatórios de monitoria;

•

Relatórios financeiros.

9.3. Componente 3: Capacitação Profissional do Advogado
Esta componente presta particular atenção à necessidade de a Ordem ser uma organização com
profissionais capacitados para enfrentar os desafios existentes no contexto nacional e internacional,
com particular destaque para questões prementes de acesso à justiça e aos direitos sociais, tais como
as várias facetas do combate à pobreza, a igualdade de género, o HIV/SIDA e os direitos humanos. Por
outro lado, espera-se que a Ordem e os seus membros estejam capacitados para participarem de
forma proactiva na integração. Por esta via espera-se que a OAM possa contribuir para a capacitação
dos advogados, tornando-os profissionais competentes para a resolução das questões que surgem no
contexto interno, ao mesmo tempo que são competitivos para trabalhar no contexto regional em pé
de igualdade com os seus pares.

Objectivo Estratégico 5:

Elevar a capacidade técnica e profissional dos Advogados para que possam responder aos desafios
internos e da integração regional

Acções Estratégicas:
•

Levantamento de necessidades de formação dos membros da OAM para uma melhor
resposta às demandas do mercado interno;

•

Desenho de uma estratégia e plano de formação para os advogados;

•

Capacitação em matérias legais ligadas ao género e HIV/SIDA;

•

Elaboração de uma estratégia de género e de HIV/SIDA da OAM;

•

Campanhas de consciencialização junto aos estudantes de direito para estimular o ingresso
de mulheres na carreira de advogado;

•

Revisão do Estatuto fixando quota para mulheres nos corpos directivos da Ordem;
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•

Aumento da quota de participação de mulheres advogadas nos quadros directivos da OAM;

•

Formação em matérias de direito comparado a nível regional (SADC);

•

Visitas de estudo e trocas de experiência com Associações profissionais de advogados de
países da SADC;

•

Estabelecimento de acordos de parceria com organizações de advogados da região para
efeitos de certificação;

•

Criação de um grupo de trabalho de estudo sobre questões de integração regional;

•

Estudo sobre as implicações da integração regional para o mercado de trabalho dos
advogados moçambicanos no País e na região;

•

Elaboração de uma Estratégia de Integração Regional da OAM.

Resultado Esperado: membros da Ordem capacitados para responderem aos desafios internos e da
integração regional

Metas:
•

Advogados moçambicanos certificados em pelo menos metade dos países da SADC;

•

Plano de formação da OAM elaborado e em implementação;

•

Estratégia de género e HIV/SIDA elaborada e aprovada até 2012;

•

Cursos de capacitação em matérias de HIV/SIDA e género oferecidos em todas as províncias
do País;

•

Pelo menos 30% de membros nos órgãos de direcção são mulheres.

Indicadores:
•

Grau de implementação da Estratégia de formação da OAM;

•

Número de advogados que beneficiaram de capacitação em matérias de género e HIV/SIDA;

•

% de membros dos corpos directivos que são mulheres;

•

Visitas de estudo realizadas na região e número de parcerias estabelecidas;
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•

Acordos de certificação de advogados moçambicanos estabelecidos;

•

Actividades de capacitação sobre integração regional realizadas.

Meios de Verificação
•

Relatórios de implementação

•

Relatórios de missões de supervisão e monitoria no terreno

Objectivo Estratégico 6:
Contribuir para a Defesa e Promoção dos Direito Humanos em Moçambique

Acções Estratégicas:
•

Identificação de áreas críticas dos Direitos Humanos em Moçambique e preparação de uma
estratégia de intervenção;

•

Revitalização da Comissão de Direitos Humanos através do desenho e implementação de
projectos voltados aos direitos humanos em Moçambique;

•

Formação de advogados nas áreas de direitos humanos em todo o País;

•

Promoção de seminários, intercâmbios e parcerias com outras organizações da sociedade civil
que trabalham nas áreas de direitos humanos;

•

Elaboração e divulgação de um boletim informativo sobre direito humanos.

Resultado Esperado: Uma Ordem mais fortalecida e interventiva na área dos Direitos Humanos no
País

Metas:
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•

Pelo menos 10 advogados por província (com domicílio profissional na mesma) formados em
direitos humanos;

•

Boletim criado e a ser publicado regularmente;

•

Comissão de Direitos Humanos da OAM capacitada e em funcionamento.

Indicadores:
•

Número de advogados formados em matérias de Direitos Humanos;

•

Número de debates públicos realizados;

•

Número de casos envolvendo direitos humanos em que a OAM interveio;

•

Publicações criadas e divulgadas.

Meios de Verificação:
•

Relatórios de Implementação;

•

Relatórios de supervisão e monitoria.
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10. MECANISMOS DE COORDENAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MONITORIA
DO PEOAM
10.1. Coordenação do PEOAM
A coordenação geral do PEOAM estará a cargo do Conselho Nacional, que poderá indicar uma
Comissão, liderada pelo Bastonário, para gerir o processo de forma mais operacional, a nível das
províncias, os Conselhos provinciais e os delegados assumem essa responsabilidade, coadjuvados por
uma comissão, composta pelos membros locais da OAM.

10.2. Implementação do PEOAM
Constituem unidades de implementação do PEOAM todos os seus órgãos, comissões, a nível central e
as delegações e respectivos órgãos internos a nível local.

10.3. Monitoria e Avaliação do PEOAM
As unidades de implementação estarão a cargo da monitoria e avaliação do PEOAM; devendo
também se responsabilizar pela planificação das respectivas actividades.
Para efeitos de monitoria deverá ser feito um estudo de base, que definirá a linha de base dos vários
indicadores do PEOAM, conforme consta na Matriz de Monitoria que está nos anexos. Esta linha de
base servirá de referência para a avaliação do progresso na implementação do PEOAM, bem como a
análise do grau de alcance dos resultados definidos.
A nível central, os Conselhos Provinciais e os delegados deverão recolher a informação relevante e
elaborar relatórios anuais sobre a implementação do PEOAM, que deverão ser apresentados à massa
associativa a nível provincial, aprovados e posteriormente enviados ao nível central, mais
especificamente ao Conselho Nacional. Este será responsável pela globalização da informação,
elaboração do relatório e sua apresentação à Assembleia Geral, que deverá aprovar o mesmo. A
aprovação do relatório anual condiciona à aceitação do plano anual de actividades.

Estão previstas duas avaliações ao longo da implementação do PEOAM, uma de meio-termo que
deverá ocorrer em 2012 e outra final, que deverá ocorrer no término de sua implementação, previsto
para 2014.
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12. ANEXOS
12.1. Matriz do Quadro Lógico do PEOAM
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1-Contribuir para a consolidação do Estado de Direito Democrático no Pais,
através da garantia do acesso ao direito e a justiça pelos cidadãos

COMPONENTE ACESSO A JUSTICA E AO DIREITO

Objectivos
Estrategicos

Actividades

Metas Componente

Indicadores

Meios de Verificação

Elaboração de uma Estratégia de comunicação
para a divulgação dos serviços prestados pela
Ordem aos cidadãos;
Contratação de um oficial de comunicação
para a Ordem
Organização de palestras e eventos
académicos -científicos, em parceria com
instituições do ensino superior, para dar a
conhecer o trabalho da Ordem junto aos
estudantes de direito

Conselhos Provinciais
criados e apetrechados no
Pais ate 2014

Realização dum estudo sobre as principais
áreas de litigância no Pais, como base para a
definição de uma estratégia de intervenção no
apoio aos cidadãos;

Numero de Conselhos
Provinciais criados em
funcionamento

Relatórios;

% De advogados nomeados
como defensores oficiosos

Criação de um fórum de debates públicos;

Fórum de debates publico
criado e a promover debates
de forma sistemática

Criação e apetrechamento de Conselhos
Provinciais da Ordem em todo o Pais

Levantamento sobre as
áreas criticas de demanda
de protecção de direitos
realizado ate 2010

Visitas ao terreno;

Debates Públicos realizados
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Objectivos
Estrategicos

Actividades

Metas Componente

Estabelecimento de mecanismos de
articulação com os principais centros de
tomada de decisão no Pais com destaque para
a Assembleia da Republica. As assembleias
Provinciais e Municipais;

Indicadores

Nível de satisfação dos
cidadãos com os Defensores
Oficiosos da Ordem

Estabelecimento de parcerias com entidades
da sociedade civil e instituições do ensino
superior que actuam na área de defesa legal
dos cidadãos;

2 - Contribuir para a efectivação de
uma visão integrada do Sector da
Justiça

Melhoria do acesso a informação sobre os
advogados aos Tribunais para efeitos de
nomeação de defensores oficiosos
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Meios de Verificação

Estudos dirigidos (grau de
satisfação pelos serviços
prestados e conhecimento da
OAM

Numero de parcerias/acordos
Base de dados de
estabelecidos com instituições
defensores oficiosos criada e
de ensino superior e
em funcionamento
organizações da sociedade civil

Representantes da OAM
Criação de mecanismos de dialogo com outras participam em comissões de
instituições da Justiça (através da participação legalidade e justiça em todas
as Províncias e a nível
nas comissões de legalidade
Nacional;

Articulação e coordenação com o IPAJ no
âmbito da assistência legal aos carenciados

OAM e IPAJ com memo de
entendimento estabelecendo
âmbito de actuação de cada
entidade e mecanismos de
trabalho em todas as
Províncias
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3 - Promover o espírito de associativismo no seio da OAM
4 - Capacitar a OAM para que possa cumprir
efectivamente o seu mandato

Componente Capacitação Institucional da OAM

Objectivos
Estrategicos

Actividades

Metas Componente

Divulgação dos Estatutos e das Actividades
da Ordem junto aos advogados e aos
estudantes do direito

Revista do Advogado
Revista produzida regularmente
criada ate 2011
Aumento da % das
% de receitas da OAM
receitas provenientes das
provenientes da cob. de quotas
quotas

Carteiras profissionais
emitidas em uma semana
ate 2014
Estrutura organizacional
da parte administrativa da
Analise funcional e Reestruturação
OAM estruturada e
Organizacional (RO) da OAM
capacitada a todos os
níveis ate 2014
Todo o pessoal de gestão
Elaboração e adopção dos manuais
e de apoio capacitado em
financeiros e administrativos (como parte da matérias relevantes ao
RO)
funcionamento da OAM a
todos os níveis ate 2014
Todas as
Levantamento de necessidades de
Assembleias e
formação e elaboração de plano de
Conselhos
formação do pessoal da Ordem (como parte Provinciais criadas e
da RO)
em funcionamento
ate 2014
Aumentar a celeridade na emissão de
carteiras profissionais

Tempo médio de emissão de
carteiras profissionais

Relatórios de Monitoria da
Ordem

Nr de eventos de divulg.de
estatutos e actv. da OAM
realizados

Estimular a participação dos advogados nas
actividades da Ordem

Racionalizar os procedimentos para o
pagamento de quotas

Meios de Verificação

% De Adv. Com as quotas em dia

Campanhas de consciencialização dos
Mais de 80% dos
advogados sobre os seus deveres e direitos Advogados inscritos com
as suas quotas em dia

Criação de uma revista do Advogado

Indicadores

Actas da Assembleia Geral;

Tempo médio de emissão de
carteiras profissionais

Nr. Conselhos Provinciais criados
e em funcionamento

Relatórios de monitoria

Manual de procedimentos
produzidos
Relatórios financeiros
Nr do pessoal formado; Relatórios
financeiros produzidos pelo
pessoal da OAM aprovados pela
Assembleia Geral
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Objectivos
Estrategicos

Actividades

Metas Componente

Indicadores

Meios de Verificação

Manuais de
Capacitação do pessoal da Ordem a tempo procedimentos de gestão
inteiro em matérias de gestão administrativa financeira e administrativa
e financeira (como parte da RO)
elaborados e aprovados
ate 2010
Relatórios financeiros
Melhoria do sistema de base de dados
anuais produzidos pelo
existentes na Ordem
pessoal da Ordem
Auto suficiência em
Criação de capacidade interna para
receitas ate 2014; Base
angariação de fundos (como parte da RO)
de dados operacional ate
2010

Objectivos
Estrategicos
Componente
Capacitação
Profissional
do Advogado
profissional
dos
Advogados
para que
possam
responder
aos desafios

Actividades Estratégicas (AE)
Levantamento de necessidades de
formação dos membros da OAM para
melhor resposta as demandas do
mercado interno
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Metas Componente
Plano de formação da
OAM elaborado e em
implementação

Indicadores
Grau de implementação da
Estratégia de formação da
OAM
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Objectivos
Estrategicos

Actividades Estratégicas (AE)

Metas Componente

Indicadores

Meios de Verificação

Desenho de uma estratégia e plano de
formação para os Advogados
Elaboração de uma estratégia do
género e de HIV/SIDA da OAM

Capacitação em matérias legais
ligadas ao Género e HIV/SIDA

Estratégias de Género e
de HIV/SIDA da OAM
aprovada ate 2012
Nr de adv. que beneficiaram
Cursos de capacitação em de capacitação em HIV/SIDA
matérias de HIV/SIDA e
e género
Género oferecidos em
todas as Províncias do
Pais;

Campanha de consciencialização junto
aos estudantes de Direito para
estimular o ingresso de mulheres na
Pelo menos 30% de
carreira de advogados;
membros nos órgãos de
Aumento da quota de participação de direcção são mulheres
mulheres advogadas nos quadros
directivos da OAM
Formação em matérias de direito
comparado a nível regional (SADC)
Visitas de estudo e trocas de
experiências com a associações
profissionais de advogados de Países
da SADC
Criação de um grupo de trabalho de
estudo sobre questões de integração
regional
Estudo sobre as implicações da
integração regional para o mercado de
trabalho dos advogados
moçambicanos no Pais e na Região
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% De advogadas formadas

% De membros dos corpos
directivos que são mulheres

Acordo de certif. de Adv. Moc.
Advogados mocamb.com estabelecidos
certificação em pelo
menos metade dos países Visitas realizadas na região e
da SADC (ate 2012)
numero de parcerias
estabelecidas

Estratégia de integração
Regional da Ordem
elaborada e em
implementação

Actividades de capacitação
sobre integração regional
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6 - Contribuir para a Defesa e Promoção dos Direitos
Humanos em Moçambique

Objectivos
Estrategicos
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Actividades Estratégicas (AE)

Metas Componente

Identificação de áreas criticas dos
Direitos Humanos em Moc. e
preparação de uma estratégia de Comissão de Direitos
intervenção
Humanos da OAM
Revitalização da Comissão de Direitos capacitada e em
funcionamento
Humanos através do desenho e
implementação de projectos voltados
aos direitos humanos em Moçambique
Formação de advogados nas áreas de
direitos humanos em todo o Pais
Promoção de semin., interc. e
parcerias com outras org. da soc. civil
que trabalham nas áreas de dir.
humanos

Indicadores

Nr de casos envolvendo
Direitos Humanos em que a
OAM interveio

Meios de Verificação

Relatórios de
implementação

Pelo menos 10 advogados
Nr de adv. formados em
por provinc.formados em
matérias de Direitos Humanos Relatórios de supervisão
direitos humanos
e monitoria

Elaboração e divulgação de um boletim Boletim criado e a ser
informativo sobre direitos humanos
publicado regularmente

Publicações criadas e
divulgadas
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12.2 Matriz de Monitoria do PEOAM
Resultado
Esperado

Indicadores

Metas

Dados de Base

2010

2011

2012

(2009)

2013

2014

Frequência Instrumentos de
de relatórios
colecta de
informação

COMPONENTE 1: ACESSO À JUSTIÇA E AO DIREITO
Número de
Conselhos criados e
Conselhos
apetrechadas em
Provinciais criadas todas as províncias
em funcionamento; do País até 2014;

% De advogados

Maior
nomeados como
conhecimento da defensores
Ordem e dos seus oficiosos;
serviços no País

Debates públicos
realizados;
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Visitas no
terreno
Trimestral

Base de dados de
defensores
oficiosos criada e
em funcionamento
até 2010;

Semestral

Relatórios de
supervisão

Fórum de debates
público criado e a
promover debates
de forma
sistemática (até
2010);

Anual

Relatório
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Resultado
Esperado

Indicadores

Metas

Dados de Base

2010

2011

2012

(2009)
Nível de satisfação A Ordem dos
dos cidadãos com Advogados de
os defensores
Moçambique
oficiosos da Ordem; conhecida em todo
o País (2013);

Número de
parcerias/acordos
estabelecidos com
instituições de
ensino superior e
organizações da
sociedade civil.

A OAM consolida- Participação em
reuniões;
se como actor
preponderante na
Administração da
Justiça em
Moçambique
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2013

2014

Frequência Instrumentos de
de relatórios
colecta de
informação
Anual

Levantamento
sobre as áreas
críticas de
demanda de
protecção de
direitos realizado
até 2010.

Estudos dirigidos
(grau de satisfação
pelos serviços
prestados e
conhecimento da
OAM).

Visitas no terreno

Representantes da
OAM participam
em comissões de
legalidade e justiça
em todas as
províncias e a nível
nacional (2011);
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Anual

Relatório de
Supervisão
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Resultado
Esperado

Indicadores

Metas

Dados de Base

2010

2011

2012

(2009)
Memorandos
assinados.

OAM e IPAJ com
memorando de
entendimento
estabelecendo
âmbito de actuação
de cada entidade e
mecanismos de
trabalho em todas
as províncias
(2010).

2013

2014

Frequência Instrumentos de
de relatórios
colecta de
informação
Anual

Relatórios

COMPONENTE 2: CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL DA OAM
Uma Ordem com
membros que
participam no seu
dia-a-dia e
cumprem com os
seus deveres
associativos

% De advogados
Mais de 80% dos
com as quotas em advogados inscritos
dia;
com as suas quotas
em dia (2011);

Relatório
Financeiro

Tempo médio de Carteiras
emissão da carteira profissionais
profissional;
emitidas em até
uma semana até
2014.

Relatórios
Anuais

Número de eventos Revista do
de divulgação de Advogado criada
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Anual
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Resultado
Esperado

Indicadores

Metas

Dados de Base

2010

2011

2012

(2009)

2013

2014

Frequência Instrumentos de
de relatórios
colecta de
informação

estatutos e
até 2011;
actividades da
Ordem realizados;

% De advogados
Mais de 75% dos
que participam nas advogados a
Assembleias Gerais; participar nas
reuniões da
Assembleia geral
até 2014

Anual

Actas das
Assembleias
gerais

% de receitas da
OAM provenientes
da cobrança de
quotas.

Aumento da % das
receitas
proveniente das
quotas a partir de
2011

Anual

Relatório
Financeiro

Manuais de
procedimentos de
gestão financeira e
administrativa
elaborados e
aprovados até
2010;

Anual

Relatório

uma Ordem com Manuais de
órgãos a funcionar procedimentos
em pleno, auto- produzidos;
suficiente em
recursos para o
seu
funcionamento, a
prestar melhor os

80

ORDEM DOS ADVOGADOS DE MOÇAMBIQUE - OAM

PLANO ESTRATÉGICO DA ORDEM DOS ADVOGADOS 2009-2014

Resultado
Esperado

Indicadores

Metas

Dados de Base

2010

2011

2012

(2009)

2013

2014

Frequência Instrumentos de
de relatórios
colecta de
informação

Estrutura
serviços aos seus
organizacional da
membros e com
Existência de nova parte
procedimentos
estrutura orgânica
da área
administrativos, de
administrativa e
gestão
e
de
actividades de
prestação
de capacitação
contas eficientes e realizadas

Relatório de
monitoria

administrativa da
OAM estruturada e
capacitada a todos
os níveis até 2014;

transparentes
Todo o pessoal de
gestão e de apoio
capacitado em
matérias relevantes
Número do pessoal
ao funcionamento
formado;
da Ordem a todos
os níveis até 2014
Número de
Conselhos Prov.
criados e
equipadas;

Relatórios
financeiros
produzidos pelo
pessoal da OAM
aprovados pela
Assembleia Geral;
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Todas Conselhos
Provinciais criados
e em
funcionamento até
2014;

Relatórios
financeiros anuais
produzidos pelo
pessoal da Ordem a
partir de 2011
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Anual

Relatório
Financeiro
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Resultado
Esperado

Indicadores

Metas

Dados de Base

2010

2011

2012

(2009)

% do volume de
Auto-suficiência em
receitas por fonte receitas até 2014;
de financiamento.

2013

2014

Frequência Instrumentos de
de relatórios
colecta de
informação

Anual

Relatório
Financeiro

Plano de formação
da OAM elaborado
e em
implementação até
2010;

Anual

Relatório de
implementação

Elaboração de
uma estratégia
de género e de
HIV/SIDA da
OAM;

Anual

Relatório

COMPONENTE 3: CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO ADVOGADO
Grau de
Membros da
implementação da
Ordem
capacitados para Estratégia de
responderem aos formação da OAM;
desafios internos e
da integração
regional
Número de
advogados que
beneficiaram de
capacitação em
matérias de género
e HIV/SIDA;

Cursos de
capacitação em
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Resultado
Esperado

Indicadores

Metas

Dados de Base

2010

2011

2012

(2009)

2013

2014

Frequência Instrumentos de
de relatórios
colecta de
informação

matérias de
HIV/SIDA e género
oferecidos em
todas as províncias
do País até 2014;

% de membros dos Estatuto Revisto
corpos directivos para incorporar
que são mulheres; representatividade
das mulheres até
2010

Anual

Relatório

Anual

Visitas no
terreno

Pelo menos 30% de
membros nos
órgãos de direcção
são mulheres (até
2014).

Visitas de estudo Advogados
realizadas na região moçambicanos
e número de
com certificação
parcerias
em pelo menos
estabelecidas;
Acordos de
certificação de
advogados
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metade dos
países da SADC
(até 2012)
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Resultado
Esperado

Indicadores

Metas

Dados de Base

2010

2011

2012

(2009)

2013

2014

Frequência Instrumentos de
de relatórios
colecta de
informação

moçambicanos
estabelecidos

Actividades de
capacitação sobre
integração regional
realizadas.

Estratégia de
Integração Regional
da Ordem
elaborada e em
implementação;

Número de
Pelo menos 10
advogados
advogados por
formados em
província (com
matérias de Direitos domicílio
profissional na
Uma Ordem mais Humanos
mesma) formados
fortalecida e
em direitos
interventiva na
humanos;

área dos Direitos
Humanos no País Número de debates Pelo menos 3
públicos realizados; Debates Públicos
realizados por
ano a (partir de
2011)
Número de casos Comissão de
envolvendo direitos Direitos Humanos
humanos em que a da OAM capacitada
e em
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Anual

Relatório de
implementação

Anual

Relatório de
monitoria

Semestral

Relatório

Anual

Relatório de
progresso
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Resultado
Esperado

Indicadores

Metas

Dados de Base

2010

2011

2012

(2009)
OAM interveio;

2014

Frequência Instrumentos de
de relatórios
colecta de
informação

funcionamento.

Publicações criadas Boletim criado e a
e divulgadas.
ser publicado
regularmente;
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2013

Semestral
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12.3. Guião Indicativo da Informação a Recolher (Entrevistas e Pesquisa
Documental)
• ASPECTOS INTERNOS

•

Sobre a Ordem
1.

Papel no contexto actual e desafios

2.

Imagem na sociedade

3.

Garantia na prestação de assistência jurídica para todos os cidadãos

4.

Delegações/representações Vs grau de funcionalidade

•

Recursos Materiais

•

Existentes e necessidades

•

Instalações Sede da OAM e Conselhos Provinciais

•

Recursos Humanos

•

Disponíveis e necessários

•

Recursos Financeiros

•

Valor das quotas (para os juniores e seniores)

•

Importância das quotas no funcionamento da ordem

•

Estágio

•

Condições, tempo

•

Prazos de entrega das carteiras profissionais
ORDEM DOS ADVOGADOS DE MOÇAMBIQUE - OAM
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•

Funcionamento

•

Dos órgãos (Gabinete de direitos humanos, Conselho Jurisdicional, etc.)

•

Envolvimento dos advogados nos trabalhos da ordem

•

Procedimentos administrativos – funcionalidade, eficiência e efectividade

•

Comunicação com os membros – divulgação das decisões e deliberações

•

Respeito pelos princípios éticos e deontológicos

•

Efectividade da OAM como órgão regulador e de fiscalização da actividade dos advogados

•

Qualidade da comunicação com o público – a OAM e o que pode oferecer é conhecido?

•

ASPECTOS EXTERNOS

•

Contexto político, social, quadro legal e o exercício da actividade de advocacia

•

Que constrangimentos e oportunidades ao exercício da advocacia advêm do quadro legal e
contexto político actual

•

Relação com outros órgãos de Administração da Justiça – TS, PGR, TA, MIJUST

•

Qual é a relação com o IPAJ e que papel esta e a OAM desempenham no acesso à justiça
(combinar com ponto 1)

•

Qual a relação com os paralegais e organizações que lidam com o acesso à justiça (combinar
com ponto 1)

•

Questões Transversais

•

Questões de género Vs acesso ao direito e à justiça

•

Impacto do HIV/SIDA nos membros da Ordem e na assistência legal e patrocínio jurídico em
geral

•

Papel e actuação da OAM na área de Direitos humanos
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12.4. Pessoas Entrevistadas

Nome do
entrevistado

Data da
entrevista

Posição do
entrevistado

Nome da
Local (província, cidade)
Organização

Dr. Gilberto Correia 21/01/09

Bastonário da OAM

OAM

Maputo

Dr. Delfim de Deus

21/01/09

Vice-Presidente do
Conselho Nacional

OAM

Maputo

Dr. Alfredo Dias

21/01/09

Membro do Conselho
Nacional e
OAM
Coordenador do
PEOAM

Maputo

Dra. Ilda Susana

21/01/09

Tesoureira

OAM

Maputo

21/01/09

Director Executivo

OAM

Maputo

Micaela Simões

21/01/09

Chefe de Secretaria

OAM

Maputo

Luísa Boa

21/01/09

Técnica Administrativa OAM

Maputo

Juca Cazonda

9/02/09

Técnico Jurídico

IPAJ

Bulha Shopping, Cidade
da Beira, Sofala

Alberto Nhavoto

9/02/09

Técnico Jurídico

IPAJ

Bulha Shopping, Cidade
da Beira, Sofala

Alberto Sabe

9/02/09

Técnico Jurídico

IPAJ

Bulha Shopping, Cidade
da Beira, Sofala

Joaquim Tesoura

9/02/09

Advogado Estagiário

CFM-Centro

Faculdade de Direito da
UEM, sala do 1º ano,
Beira

FDC

Faculdade de Direito da
UEM, sala do 1º ano,
Beira

João Penete

Ivan Pontavida
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Advogado Estagiário
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Nome do
entrevistado

Data da
entrevista

Posição do
entrevistado

Nome da
Local (província, cidade)
Organização

9/02/09

Advogado

Faculdade de Direito da
SV & Vigny, Lda UEM, sala do 1ºano,
Beira

9/02/09

Advogado e docente
universitário

Faculdade de
Direito da
UEM/Beira

Faculdade de Direito da
UEM, sala do 1º ano

Miguel Mussequejua 9/02/09

Advogado estagiário

OAM

Faculdade de Direito da
UEM, sala do 1º ano

Vasco Mambo

9/02/09

Advogado estagiário

OAM

Faculdade de direito da
UEM, sala do 1º ano

9/02/09

Advogado e Director
Da Faculdade de
Direito da UEM,
Delegação da Beira

Faculdade de
Direito da
UEM/Beira

Faculdade de Direito da
UEM, sala do 1º ano,
Beira

9/02/09

Juiz de Direito da 1ª
secção cível, do
Tribunal Judicial da
Província de Sofala

Tribunal
Judicial da
Província de
Sofala

Gabinete do Juiz – Beira

Procuradora-Chefe

Procuradoria
Provincial de
Sofala

Procuradoria Provincial Beira
Faculdade de Direito da
UEM, sala do 1º ano,
Beira

Salomão Viagem

Vicente Manjate

Eduardo Chiziane

Ernesto Mueka

Beatriz Buchile

9/02/09

Fátima
9/02/09

Advogada

TDM

24/02/09

Director Adjunto da
Cadeia Civil de
Nampula

Cadeia Civil de Cadeia Provincial de
Nampula
Nampula

Sacugy
Agostinho José
Calima

Mateus Moura Raibo 24/02/09

Advogado

FD da UCM, sala IV
OAM/ Nampula Nampula
Nampula

Hermínio Torres
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Nome do
entrevistado

Data da
entrevista

Posição do
entrevistado

Nome da
Local (província, cidade)
Organização
Nampula
Nampula

Norberto Narciso

24/02/09

Advogado Estagiário

MICOA

FD da UCM, sala IV
Nampula
Nampula

Samuel Baioneta

24/02/09

Jurista

TDM

FD da UCM, sala IV
Nampula
Nampula

Eusébio Alfredo
Pamel

24/02/09

Advogado

API Comércio

FD da UCM, sala IV
Nampula
Nampula

Ezequiel Herculano

24/02/09

Advogado

A.T

FD da UCM, sala IV
Nampula
Nampula

Obede Pedro Marove 24/02/09

Advogado estagiário

ANIODE

FD da UCM, sala IV
Nampula

Francisco Rogério
Sebastião

Advogado estagiário

OAM

FD da UCM, sala IV
Nampula

24/02/09

Abdul Remane
Ibraimo

24/02/09

Advogado

Abdul Remane
FD da UCM, sala IV
advogados
Nampula
Associados

Momade Ussene

24/02/09

Advogado estagiário

OAM

FD da UCM, sala IV
Nampula

Tarcísio Abibo

24/02/09

Advogado estagiário

LDH

FD da UCM, sala IV
Nampula

Manuel Lapucheque 24/02/09

Advogado estagiário

Direcção
Provincial do
Plano e

FD da UCM, sala IV
Nampula
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Nome do
entrevistado

Data da
entrevista

Posição do
entrevistado

Nome da
Local (província, cidade)
Organização
Finanças

Arlindo Muririwa

24/02/09

Advogado estagiário

OAM

FD da UCM, sala IV
Nampula

Jafete Fremo

24/02/09

Advogado estagiário

OAM

FD da UCM, sala IV
Nampula

Leonardo Uaite

24/02/09

Advogado estagiário

OAM

FD da UCM, sala IV
Nampula

Sampaio João Ausse 24/02/09

Técnico Jurídico

IPAJ

FD da UCM, sala IV
Nampula

César Fernando

24/02/09

Advogado estagiário

OAM

FD da UCM, sala IV
Nampula

Silva Manuel Mopeia 24/02/09

Advogado estagiário

OAM

FD da UCM, sala IV
Nampula

Elias Damásio Muma 24/02/09

Técnico Jurídico

IPAJ

FD da UCM, sala IV
Nampula

Momade Fumo

24/02/09

Advogado estagiário

OAM

FD da UCM, sala IV
Nampula

António Lourenço
Chade

24/02/09

Advogado

IPAJ/OAM

FD da UCM, sala IV
Nampula

Hélder Naife

24/02/09

Advogado

Conselho
Municipal

FD da UCM, sala IV
Nampula

Procurador

Procuradoria da
Procuradoria Provincial
Cidade de
de Nampula
Nampula

Dr. Sérgio Mathe

25/02/09

Dr. Bernardo
Mucumbuwa

25/02/09

Procurador

Procuradoria
Procuradoria Provincial
da Provincia de
de Nampula
Nampula

Dr. Amadeu
Martinho

25/02/09

Procurador

Procuradoria da Procuradoria Provincial
de Nampula
Provincia de

92

ORDEM DOS ADVOGADOS DE MOÇAMBIQUE - OAM

PLANO ESTRATÉGICO DA ORDEM DOS ADVOGADOS 2009-2014
Nome do
entrevistado

Data da
entrevista

Posição do
entrevistado

Nome da
Local (província, cidade)
Organização
Nampula
Procuradoria da
Procuradoria Provincial
Provincia de
de Nampula
Nampula

Dr. Alberto Paulo

25/02/09

Procurador Chefe de
Nampula

Arsénia Massingue

25/02/09

Comando
Comandante
Provincial da
Provincial de Nampula
PRM

Cirilo Leonardo
Pereira

25/02/09

Juiz - Presidente do
TJPN, 4ª Secção

Tribunal
Judicial da
Provincia de
Nampula

Nampula

Agrato Ricardo
Covele

13/02/09

Advogado Estagiário

---

Inhambane

Dr. Almerino
Chiziane

16/02/09

Juiz Presidente

TJP Inhambane Inhambane

Maria da Glória
Mussuai
Almeida
Ngovene

Carlos 16/02/09

Comando Provincial de
Nampula

Governo da
Assessora Jurídica
Provincia de
Governador Provincial
Inhambane

Inhambane

Delegado do IPAJ

Inhambane

IPAJ

João Fernando Duce 16/02/09

Advogado estagiário

-

Inhambane

João Macie

16/02/09

Advogado estagiário

-

Inhambane

Maria Judite Muhai 16/02/09

Advogada estagiaria

-

Inhambane

Dr. Almeida

16/02/09

Advogado estagiário

-

Inhambane

Dr. Manuel Macie

17.02.09

Docente Universitário
UEM
–Ciencias Sociais

Alberto José Cumbe 17.02.09

93

Técnico Jurídico
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Inhambane

Inhambane
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12.5. Participantes dos Seminários de Consulta
Lista dos participantes do Seminario na Beira
Nome do
participante

Data do Seminário

Posição do
participante

Dr. Gilberto Correia 30 de Março de 09 Bastonário

Nome da
Organização

Local ( cidade, país)

OAM

Hotel Moçambique

Dr. Alfredo Dias

Membro do
Conselho Nacional
30 de Março de 09
OAM
e Coordenador do
PEOAM

Hotel Moçambique

Dr. Pedro Abreu

30 de Março de 09

Delegado da OAM
OAM
Delegação da Beira

Hotel Moçambique

Nelton Monteiro

30 de Março de 09

Advogado
estagiario

OAM

Hotel Moçambique

Alexandre Manda

30 Março de 09

Magistrado Judicial

Tribunal Judicial da
Hotel Moçambique
Cidade da Beira

Cristina Rafael
Mazive

Procuradora
30 de Março de 09
Provincial

Alexandre Baltazar 30 de Marco de 09 Advogado
Advogado
Estagiário

Procuradoria da
Republica da Cidade Hotel Moçambique
da Beira
OAM

Hotel Moçambique

FDC

Hotel Moçambique

SV &Vigny, Lda

Hotel Moçambique

CFM-Centro

Hotel Moçambique

Ivan Pontavida

30 de Março de 09

Salomão Viagem

30 de Março de 09 Advogado

Joaquim Tesoura

30 de Março de 09

Advogado
estagiario

Ernesto Mueka

30 de Março

Juiz de Direito da 1ª Tribunal Judicial da
Hotel Moçambique
secção cível
Provincia de Sofala

Natercia Agy

30 de Marco

Advogada estagiaria

Gilberto Correia
Advogados

Manuel Sitoe

30 de Março

Activista

Rede dos direitos
Hotel Moçambique
Humanos de Sofala
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Nome do
participante

Data do Seminário

Posição do
participante

Nome da
Organização
Associação
Kugarissica

Local ( cidade, país)

Salvador Ngahire

30 de Março

Activista

Luís Malawene

30 de Março

Juiz de Direito da 2ª Tribunal Provincial
Hotel Moçambique
Secção
da Sofala

Alberto Nhavoto

30 de Março

Técnico juridico

IPAJ

Hotel Moçambique

Hotel Moçambique

Hermenegildo Jone 30 de Março

Juíz Presidente do Tribunal Judicial da
Hotel Moçambique
TJPS
Provincia de Sofala

Maria Fernão

30 de Março

Procuradora
Provincial

Ana Paula
Muanheue

30 de Março

Juiza da 4ª Secção Tribunal Judicial da
Hotel Moçambique
Laboral
Provincia de Sofala

Ivan Pedro

30 de Março

Advogado
estagiario

Gilberto Correia
Advogados e
Consultores

Hotel Moçambique

Paulino Macie

30 de Março

Jurista

IPAJ

Hotel Moçambique

Antonio Simango

30 de Março

Coordenador

RODHS

Hotel Moçambique

Advogado

Gilberto Correia
Advogados e
Consultores

Hotel Moçambique

Pedro Tamele

30 de Março

Procuradoria da
Républica da Cidade Hotel Moçambique
de Sofala

Nazarete Reginaldo 30 de Março

Assistente Juridico LDH

Hotel Moçambique

Abilio Gany

30 de Março

Coordenador do
GEP - Diurno

UNIPIAGET

Hotel Moçambique

Júlio Daro

30 de Março

Docente

UCM - FEG

Hotel Moçambique

David Wilson
Macuha

30 de Março

Juiz da 3ª Secção

Tribunal Judicial da
Hotel Moçambique
Cidade da Beira

Fátima Sacugy

9 de Fevereiro

Advogada

TDM
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Lista dos participantes do Seminário em Maputo

Nome do
participante

Data do seminario

Posição do
participante

Nome da
Organização

Local (cidade,
país)

Dr. Gilberto Correia 2 de Abril de 09

Bastonário da OAM

OAM

Hotel VIP

Dr. Alfredo Dias

2 de Abril de 09

Membro do Conselho
Nacional e
OAM
Coordenador do
PEOAM

Hotel VIP

Dra. Ilda Susana

2 de Abril de 09

Tesoureira da OAM

OAM

Hotel VIP

Hotel VIP

Silvia Cunha

2 de Abril de 09

Advogada estagiaria

Silva garcia
Advogados e
Consultores

Eleonora Jorge

2 Abril de 09

Advogada Estagiária

Pricewater house
coppers

Hotel Vip

Maria da Graça
Chaúque Henrique 2 de Abril de 09
Macuacua

Advogada estagiária

OAM

Hotel VIP

Aguinaldo
Mandlate

2 de Abril de 09

Advogado estagiário

MGA Advogados e
Hotel VIP
Consultores

Elias Massango

2 de Abril de 09

Advogado Estagiário

ATM

Hotel VIP

2 de Abril de 09

Advogado estagiário

Emidio
Nhamissitane,
Advogados

Hotel VIP

Lidia Romao Gulele 2 de Abril de 09

Advogada estagiaria

Benjamim Alfredo
Hotel VIP
Consultores

Pastora Lopes
Daniel

Advogada estagiária

ACS, Lda

Hotel VIP

Advogada estagiaria

Fernanda Lopes
Advogados e
Associados

Hotel VIP

Agostinho
Massangaia

Guilhermina
Manjate
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Nome do
participante

Data do seminario

Posição do
participante

Nome da
Organização

Local (cidade,
país)

Abdul Assane

2 de Abril de 09

Advogado estagiário

Frenanda Lopes
Advogados e
Associados

Orlando Mate

2 de Abril de 09

Investigador de
Projectos

OAM

Hotel ViP

Eduardo Amaral

2 de Abril de 09

Jornalista

Jornal Matinal

Hotel VIP

Francisco
Manguene

2 de Abril

Jurista

UP

Hotel VIP

Jose Alper
Mugalela

2 de Abril de 09

Advogado estagiario

ACS

Hotel VIP

Tomás Timbane

2 de Abril de 09

Advogado

OAM

Hotel VIP

João Martins

2 de Abril de 09

Advogado

OAM

Hotel VIP

Josina Correia

2 de Abril de 09

Advogada estagiaria

OAM

Hotel VIP

Custodio Duma

2 de Abril de 09

Advogado estagiario

DANIDA

Hotel VIP

Bastiaan Engelhao 2 de Abril de 09

Diplomata

Embaixada da
Holanda

Hotel VIP

Lara Dias

2 de Abril de 09

Advogada estagiaria

Williams Associados Hotel VIP

Admiro Gana

2 de Abril de 09

Professor

ISRI

Hotel VIP

Leopoldo Amaral

2 de Abril de 09

jurista

OSISA

Hotel VIP

Fernando Cunha

2 de Abril de 09

Jurista

CFJJ

Hotel VIP

Fernando Maquine 2 de Abril de 09

Jurista

Fernanda Lopes
Advogados e
Associados

Hotel VIP

Cipriano Buana

2 de Abril de 09

Assessor

CSMJ

Hotel VIP

Pedro Manhica

2 de Abril de 09

Advogado Estagiário

P.S Associados, Lda Hotel VIP

Emílio Tomás
Jambane

2 de Abril de 09

Jurista

Emídio R.
Nhamissitane
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Nome do
participante

Data do seminario

Posição do
participante

Nome da
Organização

Local (cidade,
país)

João Carlos

2 de Abril 09

Jurista

Benjamim Alfredo
Hotel VIP
Consultores

Jaime Jacela

2 de Abril de 09

Advogado

OAM

Hotel VIP

Sandra Cliftin

2 de Abril de 09

Advogada estagiaria

Ferreira Rocha

Hotel VIP

Lucia Tieinvoth

2 de Abril de 09

Advogada estagiária

MGA – Advogados
Hotel VIP
e Consultores

Mitsi Raquel
Sidónio Amado

2 de Abril de 09

Advogada estagiária

Juriscon

Firza A. Sadek

2 de Abril de 09

Advogada estagiária

Pimenta, Dionísio e
Hotel VIP
Associados

Antonina V. Saraiva 2 de Abril de 09

Advogada estagiária

Pimenta, Dionísio e
Hotel VIP
Associados

Noel T. Matsinha

Advogado estagiário

Advogados
Associados

Tatiana dos Santos
2 de Abril de 09
Cumba

Advogada

Pimenta, Dionisio e
Hotel VIP
Associados

Lizete Natingue

2 de abril de 09

Advogada estagiaria

MEKNES, Lda

Hotel VIP

Benazir Mussa

2 de Abril de 09

Advogada estagiária

MEKNES, Lda

Hotel VIP

Delfim de Deus

2 de Abril de 09

Advogado

OAM

Hotel VIP

Francisco Cuna

2 de Abril de 09

Assessor

Tribunal
Administrativo

Hotel VIP

José Weng San

2 de Abril de 09

Comandante da PRM

Governo da Cidade
Hotel VIP
de Maputo

Zainadine
Iamaldine

2 de Abril de 09

Advogado estagiária

Abdul Gani e
Associados

Hotel VIP

Isabel Manhiça

2 de Abril de 09

Jornalista

TIM – Televisão
Independente de
Moçambique

Hotel VIP
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Nome do
participante

Data do seminario

Posição do
participante

Nome da
Organização
UEM –Gabinete
Juridico

Local (cidade,
país)

David Paulo
Nhavene

2 de Abril de 09

Advogado

Pedro Nhatitima

2 de Abril de 09

Ministério da Justiça Jurista

Hotel VIP

Eduardo Manhiça 2 de Abril de 09

Advogado estagiário

ACS, Lda

Hotel VIP

Claúdio Saite

2 de Abril de 09

Advogado estagiário

ACS, Lda

Hotel VIP

Mateus Chale

2 de Abril 09

Advogado estagiário

PWC

Hotel VIP

Daniela S. Ahmed 2 de Abril 09

Advogada estagiaria

BIM

Hotel VIP

Hotel VIP

Hotel VIP

Hotel VIP

Herminia
Macuacua

2 de Abril de 09

Jurista

Gabinete do
Governo da
Provincia de
Maputo – Matola

Carla Chipengue
Mussa

2 de Abril de 09

Advogada estagiária

OAM

Félix Mukaxe

2 de Abril de 09

advogada

Inspecção Geral de
Hotel VIP
Jogos

Alberto de Deus

2 de Abril de 09

advogado

F.L

Hotel VIP

Victor Seraventoso 2 de Abril de 09

advogado

OAM

Hotel VIP

Maria Conceição
Faria

Advogada

Faculdade de
Direito da UEM

Hotel VIP

2 de Abril de 09

Ericimo de Salema 2 de Abril de 09

Jornalista/Pesquisador MISA/UDM

Hotel VIP

Isaías Oliveira

2 de Abril de 09

Jurista

Agno Energia

Hotel VIP

Henrique Comiche 2 de Abril de 09

Jurista

LAM

João Pereira

2 de Abril 09

Director

MASC

Hotel VIP

Stélia Narotam

2 ed Abril de 09

Advogada estagiária

Abdul Gani &
Associados

Hotel VIP

Advogada

MINAG

Hotel VIP

Conceição Quadros 2 de Abril de 09
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Lista dos participantes do Seminário em Nampula

Nome do
participante

Data do
seminário

Posição do
participante

Nome da
Organização

Local (cidade, país)

OAM

Hotel Milénio

Chefe da Secretaria da
OAM
OAM

Hotel Milénio

Dr. Gilberto Correia 25 de Março 09 Bastonário da OAM
Micaela Simoes

25 de Março 09

Manuel Lapucheque 25 de Março 09 Advogado estagiário

Direcção
Provincial do
Plano e
Finanças

Hotel Milénio

Arlindo Muririwa

25 de Março 09 Advogado estagiário

OAM

Hotel Milénio

Jafete Fremo

25 de Março 09 Advogado estagiário

OAM

Hotel Milénio

Leonardo Uaite

25 de Março 09 Advogado estagiário

OAM

Hotel Milénio

Sampaio João Ausse 25 de Março 09 Técnico Jurídico

IPAJ

Hotel Milénio

César Fernando

25 de Março 09 Advogado estagiário

OAM

Hotel Milénio

Silva Manuel Mopeia 25 de Março 09 Advogado estagiário

OAM

Hotel Milénio

Elias Damásio Muma 25 de Março 09 Técnico Jurídico

IPAJ

Hotel Milénio

Momade Fumo

25 de Março 09 Advogado estagiário

OAM

Hotel Milénio

António Lourenço
Chade

25 de Março 09 Advogado

IPAJ/OAM

Hotel Milénio

Hélder Naife

25 de Março 09 Advogado

Conselho
Municipal

Hotel Milénio

Hermínio Torres

25 de Março 09 Advogado

SHD- Service

Hotel Milénio

Norberto Narciso

25 de Março 09 Advogado Estagiário

MICOA

Hotel Milénio

Samuel Baioneta

25 de Março 09 Jurista

TDM

Hotel Milénio

Eusébio Alfredo
Pamel

25 de Março 09 Advogado

API Comércio

Hotel Milénio
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Nome do
participante

Data do
seminário

Nome da
Organização

Local (cidade, país)

Ezequiel Herculano

25 de Março 09 Advogado

A.T

Hotel Milénio

Obede Pedro Marove 25 de Março 09 Advogado estagiário

ANIODE

Hotel Milénio

Francisco Rogério
Sebastião

25 de Março 09 Advogado estagiário

OAM

Hotel Milénio

Abdul Remane
Ibraimo

25 de Março 09 Advogado

Abdul Remane
advogados
Hotel Milénio
Associados

Momade Ussene

25 de Março 09 Advogado estagiário

OAM

Hotel Milénio

Tarcísio Abibo

25 de Março 09 Advogado estagiário

LDH

Hotel Milénio
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PARTE III: ORÇAMENTO GLOBAL DO PEOAM
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13. INTRODUÇÃO
A Ordem dos Advogados de Moçambique elaborou o Plano Estratégico para o período 2009-2014,
como resultado das constatações encontradas durante a elaboração do estudo relativo a Análise
Situacional da Instituição.
Para a concretização dos objectivos traçados no referido plano, a Ordem mandou estimar os custos
previsionais necessários, que representam o Orçamento Global do PEOAM – Plano Estratégico da
Ordem dos Advogados e cuja proposta se reflecte no documento que aqui se apresenta.
Por se tratar dum plano plurianual os valores orçamentados estão expressos em dólares norte
americanos.

13.1 Objectivos
O presente trabalho tem como objectivo principal calcular a estimativa dos valores necessários para a
implementação das acções previstas no PEOAM 2010-2014 .

13.2 Metodologia adoptada
As projecções orçamentais foram efectuadas tomando como base de partida os seguintes critérios:
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•

Entrevistas com o staff administrativo e membros do Conselho Nacional da OAM.

•

Recolha de dados financeiros históricos e consulta de processos relacionados com rubricas
sujeitas a orçamentação.

•

Levantamento de preços unitários actuais no mercado local, relativos a meios básicos sujeitos
a orçamentação.

•

Cálculo das estimativas previsionais das linhas estratégicas.

•

Discussão do Draft da proposta do orçamento, com os membros directivos da OAM.

•

Elaboração dos ajustamentos apontados e apresentação da versão final.
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14. RESUMO DO ORÇAMENTO GLOBAL

OPÇÃO PRINCIPAL
De acordo com as projecções efectuadas as estimativas apontam para uma necessidade orçamental
de cerca de $3,308,066 USD , para implementar o PEOAM, durante o quinquénio 2010-2014.
Esta opção toma em consideração a construção de raíz do edifício da futura Sede da OAM.

OPÇÃO ALTERNATIVA
Esta opção não considera a construção de raíz, mas sim a reabilitação do edifício da ex-casa Algarve,
cedida temporariamente à OAM.Neste cenário o valor das projecções efectuadas apontam para uma
necessidade orçamental de cerca de $3,985,244 USD , para implementar o PEOAM, durante o
quinquénio 2010-2014.
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15. ESTRUTURA DE ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTAL 20102014
A proposta orçamental encontra-se reflectida em dois quadros que foram estruturados conforme
exemplos abaixo apresentados:
•

Quadro 1 - Orçamento por Componentes Orçamentais
COMPONENTE 1 – ACESSO A JUSTIÇA E AO DIREITO

Objectivos
estratégicos

1.1 – (...)

•

Cod
igo

Actividades
estratégicas

Cod

1.1.1

Elaborar uma
estratégia de
comunicação

Estimativa Orçamental
Resp.

Depto de
Tecnol.de
Informaç
e Comun.

A OAM
conhecida
em todo o
País

Indicad.

Nível de
satisfação dos
cidadãos com os
def.oficioasos

2010

2011

2012

2013

2014

TOTAL

$12,500

$0

$0

$0

$0

$12,500

Fonte de
financia
mento

Por
identificar

Quadro 2 - Orçamento por Categorias de Despesas

Actividades

Responsável

Obras
Civis

Un

1.1.1

Metas

Elaborar uma
estratégia de
comunicação

US$

Equip/Mo
b

Un

US$

Consultorias

Dias

US$

Visitas
est.Sem. e
interc.Region.
Dias

US$

Formação,pale
stras,
divulgação

Custos
Operacionais

Dias

Un

US$

US$

Totais

US$

Depto de
Tecnol.de
Informaç e
Comun

a)TORs,concurso,a
nuncios,avaliacao,
adjudicacao

30

$250

$250

b)Elaboracao da
estrategia

20

$8.000

$8.000

d)Divulgação

30

$4.250

$4.250

O Quadro 1, permite fazer uma leitura por níveis de componentes, objectivos e acções estratégicas
repartidas pelos cinco anos orçamentados;
O Quadro 2 permite fazer uma leitura por acções estratégicas, responsabilidades e categorias de
despesas tais como Obras Civis, Equip/Mobiliários, consultorias, Visitas e Intercâmbios Regionais,
Formação/Seminários/Divulgação e Custos Operacionais;
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Os dois quadros em referência complementam-se entre si e foram desenhados desta forma para
permitir uma leitura mais completa a nível de cada linha orçamental ; a leitura e interpretação dos
mesmos obedecem ao seguinte raciocínio abaixo exemplificado:
No Quadro 1, a linha orçamental com o código 1.1.1, refere-se a actividade que prevê a “elaboração
de uma estratégia de comunicação para a divulgação dos serviços prestados pela OAM” e que vai ser
coordenada, implementada e monitorada pelo Departamento de Tecnologias de Informação e
Comunicação.
A meta estabelecida para esta actividade é da “OAM ser conhecida em todo o País” e o indicador base
para medir esta acção, vai ser observado pelo “nível de satisfação dos cidadãos com os defensores
oficiosos da Ordem”.
No presente exemplo o valor orçamentado é de $12,500 USD, a serem desembolsados no ano 2010.
A fonte de financiamento para suportar as despesas relativas a esta actividade ainda não foi
identificada.
Se quisermos efectuar uma leitura mais completa desta linha orçamental, vamos para o Quadro 2 –
Orçamento por Categorias de Despesas e olhamos para o mesmo código 1.1.1, que descrimina com
mais detalhe as acções específicas que terão que ser desenvolvidas pelo departamento responsável.
Neste exemplo concreto, pode-se concluir que, para a acção ser desenvolvida haverá necessidade de
se contratar “serviços de consultoria” especificados nas alíneas a) e b) e trabalhos inerentes a
divulgação da estratégia conforme alínea c), alocada à categoria de Formação, Seminários e
Divulgação da OAM.
Em suma, a linha orçamental 1.1.1 aparece reflectida no Quadro 1, donde se pode fazer uma leitura
directa, sendo complementada pelo Quadro 2, que fornece detalhes específicos da actividade a ser
implementada.
OS ANEXOS
Para além dos dois quadros acima mencionados, a presente proposta orçamental contempla um
separador de “Anexos” que inclui mais detalhes de algumas linhas orçamentadas (as mais
significativas), e que permitem fornecer maior compreensão na leitura dos Quadros 1 e 2; exemplo
concreto:
No Quadro 1, a linha orçamental com o código 4.1.1 – Construção de raíz e apetrechamento do
edifício Sede da OAM, apresenta um orçamento total de $553,650 USD. Para conhecermos o detalhe
desta linha orçamental, recomenda-se a consulta do “Anexo 3”;
São os seguintes os “Anexos” incluídos na proposta orçamental:
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•

Anexo 1 - Previsão Receitas – Despesas 2010-2014

•

Anexo 2 - Quadro previsional detalhado dos Custos Operacionais
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•

Anexo 3 – Quadro previsional detalhado dos custos estimados para a construção de raíz e
apetrechamento do edifício Sede

•

Anexo 3A - Quadro previsional detalhado dos custos estimados para a reabilitação e
apetrechamento do edifício Sede (instalações ex-casa Algarve) - alternativa

•

Anexo 4 – Plano de aquisições (equipamento e mobiliário)

•

Anexo 5 - Lista de equipamento e mobiliário para as Províncias

•

Anexo 6 – Organigrama da OAM

16. EXPLICACAÇÃO DETALHADA DOS QUADROS 1 & 2
16.1 Quadro 1 - Orçamento por Componentes
O Quadro 1 – Orçamento por Componentes, reflecte as projecções estimadas por níveis de
Componentes, alinhadas em parte com a estrutura das tabelas apresentadas no PEOAM.
NOTAS EXPLICATIVAS:
Quadro 1 – Tabela Resumo
•

Reflecte os valores totais de cada componente, repartido por cada ano orçamentado.

Quadro 1 - Orçamento detalhado por Componentes Orçamentais
Este quadro compreende as seguintes colunas:
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•

“Objectivos Estratégicos” – Agrupa as acções consideradas no Plano, por cada objectivo
estratégico definido;

•

“Código” – Representa o número atribuído a cada acção estratégica definida no Plano. Ex: Se
o número começa por 1, então esta actividade pertence a Componente 1

•

“Actividades Estratégicas” – Cada linha representa a descrição duma actividade estratégica
prevista no Plano;

•

“Responsável” – Indica a área ou departamento da Ordem que será responsável pela
coordenação, implementação e monitoria de cada acção programada.

•

“Metas” – Indica as metas definidas pela Ordem, resultantes da implementação das acções
programadas.
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•

“Indicadores” – fornece os indicadores necessários para medir o alcance dos objectivos e
metas propostas.

•

As colunas dos anos (2010-2014), reflectem os valores orçamentados para cada ano,
necessários para implementar as actividades programadas.

•

“Fonte de financiamento” – (Origem dos fundos) - nome indicativo da Instituição/Organização
que vai financiar as actividades programadas.

O Quadro 1 considera as seguintes componentes:

Descrição

Nome da Componente

Componente 1

Acesso a Justica e ao Direito

Componente 2

Capacitação Institucional da OAM

Componente 3

Capacitação Profissional do Advogado

Componente 4

Construção do Edificio da Sede

Componente 5

Gestão da OAM

16.1.1 Componente 1 – Acesso a Justiça e ao Direito

Esta componente, compreende a orçamentação das actividades de dois objectivos estratégicos
nomeadamente:
Objectivo 1 – “Contribuir para a consolidação do Estado de Direito Democrático, através da garantia
do acesso ao direito e a Justiça pelos cidadãos”:
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•

Este objectivo contempla o orçamento das actividades dos códigos 1.1.1 a 1.1.9.

•

Destaca-se a linha 1.1.6 (criação e apetrechamento das Províncias) cujo valor orçamentado
expressa um investimento global para cada uma das Províncias.

•

Os valores calculados nesta linha foram estimados partindo do pressuposto que até finais de
2012, a Ordem prevê estabelecer uma estrutura descentralizada a nível de pelo menos 3
Províncias;

•

Para o ano 2013, as estimativas orçamentais consideram a criação e apetrechamento em
mais 3 Províncias e em 2014 as restantes.
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•

Em relação ao apetrechamento em equipamento e mobiliário, por Província, foram
consideradas estimativas de aquisição dum pacote básico constituído por equipamento
informático e periféricos, fax, scanner, fotocopiadora, mobiliário e outros complementares.
Os detalhes podem ser vistos no “Anexo” 5.

Objectivo 2 - Contribuir para a efectivação de uma visão integrada do sector da Justiça.
•

Este objectivo contempla o orçamento das actividades dos códigos 1.2.1 e 1.2.2.

•

Destaca-se a linha 1.2.1 – “criação de mecanismos de diálogo com outras instituições da
Justiça”, onde se prevê que a Ordem participe nas comissões de legalidade e na promoção de
encontros de trabalho com estas instituições, com vista a melhorar as relações entre as
partes e de consolidar os mecanismos de articulação.

16.1.2 Componente 2 – Capacitação Institucional da OAM

Esta componente, compreende a orçamentação das actividades de dois objectivos estratégicos
nomeadamente:
Objectivo 3 – Promover o espírito de associativismo no seio da OAM.
•

Este objectivo contempla o orçamento das actividades dos códigos 2.1.1 a 2.1.6.

•

Destacam-se as linhas orçamentais 2.1.1 e .2.1.2 que prevêem a divulgação dos estatutos da
OAM junto aos advogados e estudantes de Direito bem como campanhas de
consciencialização sobre deveres e direitos inerentes.

Objectivo 4 – Capacitar a OAM para que possa cumprir efectivamente o seu mandato.
•

Este objectivo contempla o orçamento das actividades dos códigos 2.2.1 e 2.2.6.

•

Destacam-se aqui as linhas orçamentais 2.2.1, 2.2.2 ,2.2.4 e 2.2.5 que prevêem a análise
funcional e reestruturação organizacional da OAM, a elaboração de manuais de
procedimentos financeiros e administrativos, a melhoria do sistema de base de dados, bem
como as acções de capacitação do pessoal da Ordem em matérias ligadas a gestão
administrativa e financeira.

16.1.3 Componente 3 – Capacitação Profissional do advogado

Esta componente, compreende a orçamentação das actividades de dois objectivos estratégicos
nomeadamente:
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Objectivo 5 – Elevar a capacidade técnica e profissional dos advogados para poderem responder aos
desafios internos e da integração regional.
•

Este objectivo contempla o orçamento das actividades dos códigos 3.1.1 a 3.1.11.

•

Destacam-se as linhas orçamentais 3.1.1, 3.1.3, 3,1,8 e 3.1.9 que prevêem levantamento das
necessidades de formação dos membros da Ordem, elaboração duma estratégia do Género e
de HIV/SIDA, formação em matérias de Direito Comparado a nível regional bem como
intercâmbios e troca de experiências com associações profissionais de advogados a nível
regional e com a UALP – União dos advogados de língua portuguesa.

Objectivo 6 - Contribuir para a defesa e promoção dos Direitos Humanos em Moçambique.
•

Este objectivo contempla o orçamento das actividades dos códigos 3.2.1 a 3.2.5;

•

Destaca-se aqui a linha 3.2.2 (revitalização da comissão de Direitos Humanos da Ordem) .
Nesta linha considera-se entre outros a alocação dum montante que visa financiar e apoiar a
participação dos advogados na defesa do cidadão carente e desprovido de meios para
contratar serviços jurídicos tecnicamente fiáveis. Considerando não ser possível pagar
salários ou subsídios a favor dos advogados nomeados, esta linha prevê no mínimo a
comparticipação de despesas incorridas em deslocações, comunicações e outras relacionadas
para o bom desempenho dos advogados.

16.1.4 Componente 4 – Construção e apetrechamento do edifício da Sede

Esta componente, compreende a orçamentação das actividades de um único objectivo:
Objectivo 7 – Melhorar as condições de trabalho da OAM
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•

Destaca-se aqui a linha orçamental 4.1.1 – Construção de raíz do edifício Sede; os detalhes
encontram-se demonstrados no “Anexo 3” .

•

Considerando que as instalações da ex-casa Algarve, foram atribuídas pelo Estado por um
tempo determinado e que os custos de reabilitação mostram-se elevados dada a necessidade
de preservação arquitectónica do edifício, a Ordem considera viável a construção de raíz dum
edifício novo, num terreno que foi recentemente atribuído a seu favor pelo Conselho
Municipal de Maputo, e que está localizado em frente das instalações do Tribunal Supremo,
na zona baixa da cidade; a concretização desta acção, permite reduzir em cerca de 45% o
valor do financiamento necessário, comparativamente a opção de reabilitação da ex-casa
Algarve; o custo de construção de raíz e respectivo apetrechamento em equipamento e
mobiliário está orçado em 553 mil dólares norte americanos enquanto que a reabilitação da
ex-casa Algarve situa-se na ordem dos 1,2 milhões de dólares norte americanos.
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•

O “Anexo 3” fornece as estimativas da construção e apetrechamento do novo edifício Sede e
como alternativa o “Anexo 3A” descreve em detalhe as estimativas para a reabilitação e
apetrechamento da ex-casa Algarve.

16.1.5 Componente 5 – Gestão da OAM

Esta componente, compreende a orçamentação das actividades de um único objectivo:
Objectivo 8 – Melhorar a gestão da OAM
•

Destaca-se a linha 5.1.1 – Custos operacionais da Ordem que representam as estimativas de
despesas necessárias para suportar as actividades normais de funcionamento da Ordem.

•

Esta linha orçamental, inclui as estimativas de diversas despesas (Sede e Províncias)
nomeadamente:
ü Salários do staff da Ordem (Sede);
ü Salários do staff da Ordem (Províncias);
ü Despesas de deslocação nível nacional (Bastonário, Delegados e membros conselho
Directivo);
ü Seminários, reuniões e eventos da Ordem;
ü Equipamento/mobiliário para reforço da Sede;
ü Agua, luz, comunicações (Sede e Províncias);
ü Materiais e serviços diversos (Sede e Províncias);
ü Custo em combustíveis
ü Rendas das instalações (Sede e Províncias);
ü Anúncios, traduções;
ü Custo de auditoria as contas da Ordem;
ü Outros (não especificados);

O “Anexo 2” do presente trabalho, indica o detalhe das projecções efectuadas e que se relacionam
com as estimativas das rubricas acima descritas.
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16.2 Quadro 2 – Orçamento por categorias de despesas
O Quadro 2 – Orçamento por Categorias de Despesas, está estruturado de modo a permitir fazer uma
outra leitura do orçamento global, mas desta vez por níveis de categorias de despesas,
nomeadamente Obras Civis, Equipamento/Mobiliários, Consultorias, Visitas de estudo, Formação &
Seminários e Custos Operacionais.
Mais abaixo descreve-se o conteúdo de cada uma destas categorias de despesas.

16.2.1 Notas explicativas:

Quadro 2 – Tabela Resumo horizontal
Reflecte os valores totais de cada categoria de despesas, repartidas por cada ano orçamentado.

Quadro 2 – Tabela Resumo vertical
Reflecte os valores globais por componentes, objectivos e por de cada categoria de despesas.

Quadro 2 - Orçamento detalhado por Categorias de Despesas
Este quadro compreende as seguintes colunas:
“Código” – Representa o número atribuído a cada acção estratégica definida no Plano. Códigos da
linhas orçamentais idênticos aos do Quadro 1;
“Actividades” – Cada linha representa a descrição duma actividade estratégica prevista no Plano;
actividades idênticas aos do Quadro 1;
“Responsável” – Indica a área ou departamento da Ordem que será responsável pela coordenação,
implementação e monitoria de cada acção programada.
“Obras Civis” - categoria de despesa que inclui o valor estimado para a suportar os custos de de
construção de raíz do edifício da Sede da OAM; esta categoria só contempla o custo da empreitada e
está demonstrado no “Anexo 3” , ponto 1 alínea c);
“Equipamento/Mobiliário” – Inclui todo o equipamento/mobiliário a ser adquirido durante o período
2010-2014 pela OAM nas seguintes áreas:
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•

Equipamento/mobiliário para cada Província

•

Equipamento/mobiliário para o novo edifício da Sede

•

Equipamento/mobiliário para reforço da actual Sede ; dado não existir uma rubrica específica
para o efeito, a produção da revista e do boletim informativo estão considerados nesta
categoria.

O “Anexo 4” contém o detalhe das estimativas de investimento em meios imobilizados a serem
realizados durante o período 2010-2014 tanto para a sede como para as Províncias.
“Consultorias” – Inclui serviços de consultoria necessários para a elaboração de estratégias, estudos,
levantamentos, desenho de mecanismos, elaboração de TOR’s e cadernos de encargos, elaboração
de manuais financeiros e administrativos, assessorias diversas etc, todas elas previstas no Plano
Estratégico;
“Visitas de estudo, seminários e intercâmbios regionais”- Inclui estimativas orçamentais para suportar
as despesas resultantes de seminários internacionais, visitas de estudo e de trocas de experiência
com associações de profissionais de advogados de Países da SADC, da UALP – União dos advogados
de língua portuguesa, com o objectivo de elevar a capacidade técnica e profissional da Ordem, para
que esta possa responder aos desafios internos e da integração regional.; esta rubrica contempla as
despesas inerentes a deslocações e estadias dos participantes.
“Formação, palestras, seminários locais, despesas de divulgação da OAM” - Onde estão consideradas
as estimativas resultantes de todas as actividades estratégicas previstas no PEOAM relacionadas com
a implementação de acções de formação , realização de seminários a nível nacional, palestras e
acções de divulgação , com vista a aumentar a capacidade do pessoal da Ordem e dos advogados em
diferentes matérias ligadas a gestão interna , direitos humanos, HIV/SIDA e género, bem como de
tornar a Ordem mais conhecida a nível nacional.
“Custos Operacionais” - Onde estão previstos todos os custos correntes de funcionamento da
Instituição (Sede e Províncias), desde salários, despesas de deslocações , água e luz, comunicações
etc.O Anexo 2 do presente documento considera o orçamento detalhado dos custos operacionais no
período 2010-2014.
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17. ESTIMATIVA DAS RECEITAS
O “Anexo 1” do presente trabalho, descreve com detalhe as estimativas efectuadas em relação a
previsão das receitas que a Ordem prevê arrecadar durante o período 2010-2014;
As receitas da ordem estão repartidas em :

Receitas Próprias – que resultam da cobrança das quotas dos membros e de outros serviços
prestados pela Ordem, nomeadamente emissão de certidões, de carteiras profissionais, taxas e
boletins de inscrição; Nas receitas próprias está também incluída a previsão da venda da revista do
advogado a ser produzida regularmente pela Ordem.
As receitas estimadas para o período de 2010 foram calculadas considerando como base os valores
planificados em 2009 ;
Para a projecção das receitas de 2011 a 2014 considerou-se como base de estimativa um crescimento
na ordem de 15%, tomando em consideração a evolução crescente do número de inscrições de
advogados ao longo dos anos mencionados.

Financiamento externo:
Resulta das contribuições esperadas que as Organizações ou Instituições interessadas poderão alocar
para tornar possível a implementação das actividades estratégicas previstas no PEOAM.
Em relação a comparticipação do Orçamento do Estado no apoio as actividades da Ordem, não foram
considerados neste orçamento previsões de valores a alocar pelo Estado, considerando não estarem
ainda garantidas quaisquer contribuições para o efeito; no entanto, a Ordem vai continuar a
pressionar e sensibilizar o Estado no sentido de participar na alocação dum orçamento que permita
sustentar pelo menos o pagamento dos advogados em resultado da prestação da assistência jurídica
e do patrocínio judiciário ao cidadão carente.
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17.1 Tabela Receitas Previsionais da OAM 2010 -2014

Linhas

1
11

2010

2011

2012

$9,171

$10,546

2013

2014

TOTAL

RECEITAS DA ORDEM
Receita Propria:

1.1.1

Taxas de inscricao

1.1.2

Boletins de inscricao

$15

1.1.3

Quotas dos membros

$63,407

$8,337

1.1.4

Emissao de certidoes

1.1.5

Emissao de carteiras Profissionais

$2,777

1.1.6

Venda de Revistas/brochuras/Pub

$0

$38

Soma de Fundos Proprios (11)
12

Estimativa Orcamental do PEOAM

2009 Planificado

Descricao das Rubricas

$12,128

$13,947

$16,040

$61,832

$17

$19

$22

$25

$29

$111

$69,748

$80,210

$92,241

$106,078

$121,989

$470,266

$42

$48

$55

$64

$73

$282

$3,055

$3,513

$4,040

$4,646

$5,343

$20,596

$0

$5,000

$5,500

$6,000

$6,500

$23,000

$74,574

$82,031

$99,336

$113,987

$130,760

$149,973

$576,087

$15,746

$16,533

$17,360

$18,228

$19,139

$20,096

$91,357

Financiamento Externo:

1.2.1

Patrocinios

1.2.2

Financiamentos externo:

1.2.3

Do Governo

1.2.4

De Instituicoes/Org.Externas

1.2.5

(…)

$0

Soma Financiamento Externo(12)
TOTAL GERAL DE 1 = (11+12)

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$30,000

$697,000

$857,000

$375,000

$376,000

$369,000

$2,674,000

$45,746

$713,533

$874,360

$393,228

$395,139

$389,096

$2,765,357

$120,320

$795,565

$973,696

$507,214

$525,899

$539,070

$3,341,444

18. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
As estimativas consideradas no presente Orçamento foram efectuadas tendo em linha de conta que a
OAM, pretende implementar o seu plano estratégico, tornando-se para o efeito necessário e
imperioso conhecer o custo global que delimita o respectivo período de execução.
Tomando em linha de conta que as actividades estratégicas previstas, representam os anseios
inadiáveis reflectidos no manifesto eleitoral do actual elenco e considerando que os recursos em
matéria de geração de receitas próprias são insuficientes para garantir o auto financiamento por
parte da Instituição, espera-se que os primeiros sinais de sustentabilidade orçamental comecem a ser
visíveis somente no quinquénio 2015-2019.
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Esta expectativa temporal pode ser antecipada se efectivamente o Estado decidir comparticipar na
alocação de recursos financeiros a favor da Ordem.
Até finais de 2014, considerando as projecções efectuadas, a Ordem só conseguirá financiar através
dos seus recursos próprios cerca de 30% dos seus custos operacionais.
Torna-se um facto, que a Ordem, após efectuar a análise situacional da Instituição, optou por
considerar que os objectivos estabelecidos no PEOAM, só poderão ser alcançados se a estrutura
organizacional estiver desenhada para funcionar em moldes profissionalizantes, remunerando
algumas funções previstas no organigrama da Instituição.
Esta opção, constitui um modelo inovador e que merece ser apoiado pois a Ordem está ciente que as
vantagens que poderão emergir são enormes, considerando que a administração diária das
actividades será realizada a tempo inteiro pelos gestores contratados, impulsionando a actuação
vigorosa que se pretende duma Instituição que comporta enormes responsabilidades de natureza
social.
Daqui pode-se depreender, que o grande desafio que o Ordem tem para tornar a Instituição auto
sustentável, passa pela priorização no estabelecimento de mecanismos urgentes, nas áreas que
dizem respeito a colecta sistematizada das quotas e serviços relacionados, do marketing previamente
planificado, para promover a demanda de patrocínio financeiro de algumas actividades estratégicas,
bem como da identificação de parceiros nacionais e internacionais que possam estar interessados em
comparticipar ou co-financiar as actividades previstas no PEOAM.
Neste contexto, o recurso ao financiamento externo torna-se indispensável como garantia para
implementação do PEOAM.

Maputo, Setembro de 2009
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19. TABELAS DE PROJECÇÕES
19.1 Quadro 1:
19.1.1 <Orçamento por componentes orçamentais>:
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19.1.1.1 <Quadro 1 - Tabela Resumo>:
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19.1.1.1 QUADRO 1 - TABELA RESUMO
ORCAMENTO DO PEOAM - 2010 - 2014

RESUMO TOTAL POR COMPONENTES

Estimativa Orçamental do PEOAM
Descrição

Nome da Componente
2010

2011

2012

2013

2014

TOTAL

Componente 1

Acesso a Justiça e ao Direito

$62.740

$36.500

$14.000

$36.500

$32.500

$182.240 6%

Componente 2

Capacitação Institucional da OAM

$63.500

$33.000

$40.500

$42.000

$37.500

$216.500 7%

Componente 3

Capacitação Profissional do Advogado

$92.000

$146.000

$96.000

$66.000

$49.000

$449.000 14%

Componente 4

Reabilitação do Edifício da Sede

$149.620

$367.780

$33.750

$1.250

$1.250

$553.650 17%

Componente 5

Gestão da OAM

$391.252

$353.308

$362.950

$379.072

$420.094

$1.906.676 58%

SOMA TOTAL

$759.112

$936.588

$547.200

$524.822

$540.344

$3.308.066 100%
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19.1.1.2 - Tabela do orçamento detalhado – Componente 1
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19.1.1.2 - TABELA DO ORCAMENTO DETALHADO COMPONENTE 1

QUADRO 1

COMPONENTE 1 - ACESSO A JUSTICA E AO DIREITO

1 - Contribuir para a consolidacao do Estado de Direito Democratico, atraves da garantia
do acesso ao direito e a justica pelos cidadaos

Objectivos
Estrategicos

FONTE DE
FINANCIAMENT
O

Estimativa Orçamental do PEOAM
Cod.

1.1.1

Actividades Estratégicas(AE)

Elaborar uma Estrat. de comunicacao
para a divulg.o dos servicos prestados
pela OAM

Responsável

Metas Componente

Indicadores

Depto de
Tec.Inform. &
Comunicacao

2010

2011

2012

2013

2014

TOTAL

$12.250

$0

$0

$0

$0

$12.250

Por identificar

$5.000

$5.000

$4.000

$5.000

$5.000

$24.000

Por identificar

$14.490

$0

$0

$0

$0

$14.490

Por identificar

A OAM conhecida em
todo o Pais
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1.1.3

Org. eventos acad.-cientificos, em
parceria com instit. do ens. superior,
para dar a conhecer o trabalho da
OAM

Direccao
Executiva

1.1.4

Realiz. dum estudo sobre as principais
areas de litigancia no Pais, como base
para a definicao de uma estrat. de
interv. no apoio ao cidadao

Inst. de
Acesso a
Justica

Levantamento sobre
as areas criticas de
demanda de
proteccao de direitos
realizado ate 2010

1.1.5

Criacao de um forum de debates
publicos

Direccao
Executiva

Forum de debates
publico criado e a
promover debates de
forma sistematica

Debates publicos
realizados

$5.000

$4.000

$4.000

$3.500

$3.500

$20.000

Por identificar

1.1.6

Criacao e apetrechamento de
Com.Prov. da Ordem em todo o Pais

Direccao
Executiva

Com.Prov. criadas e
apetrechadas em
todas as Provincias
do Pais

Numero de Com.
Prov. criadas em
funcionamento

$8.000

$16.000

$0

$24.000

$24.000

$72.000

Por identificar

Nivel de satisfacao
dos cidadaos com os
defensores oficiosos
da Ordem
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1.1.7

Estab. de mecanismos de articulacao
com principais centros de tomada de
decisao no Pais (Ass. da Republica e
Prov. e Munic.)

Depto de
Tec.Inform. &
Comunicacao

$5.000

$0

$0

$0

$0

$5.000

Por identificar

$2.500

$2.500

$0

$0

$0

$5.000

Por identificar

$2.500

$2.500

$2.000

$0

$0

$7.000

Por identificar

$54.740

$30.000

$10.000

$32.500

$32.500

$159.740

Participacao em
reunioes

$3.000

$4.000

$4.000

$4.000

Memorandos
assinados

$5.000

$2.500

$0

$0

Subtotal Comp/ Objectivo 2

$8.000

$6.500

$4.000

TOTAL COMPONENTE 1

$62.740

$36.500

$14.000

A OAM conhecida em
todo o Pais

1.1.8

Estabel. de parcerias com entidades da
soc. civil e inst. do ensino superior que
actuam na area de defesa legal dos
cidadaos

Direccao
Executiva

1.1.9

Melhoria do acesso a informacao sobre
os advogados aos Tribunais para
efeitos de nomeacao de defensores
oficiosos

Inst. de
Acesso a
Justica

Base de dados de
defensores oficiosos
criada e em
funcionamento

Numero de
parcerias/acordos
estabelecidos com
instituicoes do ensino
superior e
organizacoes da
sociedade civil

% de advog.
nomeados como
defensores ofic.

2 - Contribuir para a efectivacao de uma visao
integrada do Sector da Justica

Subtotal Comp/Objectivo 1

122

1.2.1

Criacao de mecanismos de dialogo
com outras instituicoes da Justica
(atraves da participacao nas comissoes
de legalidade

Inst. de
Acesso a
Justica

1.2.2

Articulacao e coordenacao com o IPAJ
no ambito da assistencia legal aos
carenciados

Inst. de
Acesso a
Justica

Representantes da
OAM participam em
comissoes de
legalidade e justica
em todas as
Provincias e a nivel
Nacional;
OAM e IPAJ com
memo de
entendimento
estabelecendo ambito
de actuacao de cada
entidade e
mecanismos de
trabalho em todas as
Provincias
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$15.000

Por identificar

$0

$7.500

Por identificar

$4.000

$0

$22.500

$36.500

$32.500

$182.240
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19.1.1.3 - Tabela do orçamento detalhado – Componente 2
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19.1.1.3 - TABELA DO ORCAMENTO DETALHADO - COMPONENTE 2

QUADRO 1

COMPONENTE 2 - CAPACITACAO INSTITUCIONAL DA OAM

FONTE DE
FINANCIAME
NTO

Estimativa Orcamental do PEOAM

Objectivos
Estrategicos

3 - Promover o espirito de associativismo no seio da OAM

Cod.

124

Actividades Estratégicas(AE)

Responsavel

Metas Componente

Indicadores
2010

2011

2012

2013

2014

TOTAL

Nr de eventos de
divulg.de estatutos
e actv. da OAM
realizados

$8.000

$8.000

$7.000

$6.000

$5.000

$34.000

Por
identific
ar

% de Adv. Com as
quotas em dia

$8.000

$8.000

$7.000

$6.000

$5.000

$34.000

Por
identific
ar

% de Advog. que
participam nas
Assemb. Gerais

$4.000

$4.000

$3.500

$3.000

$2.500

$17.000

Por
identific
ar

2.1.1

Divulgacao dos Estatutos e das
Actividades da Ordem junto aos
advogados e aos estudantes do direito

Direccao
Executiva

2.1.2

Campanhas de consciencializacao dos
advogados sobre os seus deveres e
direitos

Direccao
Executiva

2.1.3

Estimular a participacao dos advogados
nas actividades da Ordem

Direccao
Executiva

2.1.4

Criacao de uma revista do Advogado

Direccao
Executiva

Revista do Advogado
criada ate 2011

Revista produzida
regularmente

$8.000

$8.000

$8.000

$8.000

$8.000

$40.000

Por
identific
ar

2.1.5

Racionalizar os procedimentos para o
pagamento de quotas

Direccao
Executiva

Aumento da % das
receitas provenientes
das quotas

% de receitas da
OAM provenientes
da cob. de quotas

$4.500

$0

$0

$0

$0

$4.500

Por
identific
ar

Mais de 80% dos
Advogados inscritos
com as suas quotas
em dia
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2.1.6

Aumentar a celeridade na emissao de
carteiras professionais

Direccao
Executiva

Carteiras
profissionais emitidas
em uma semana ate
2014

Tempo medio de
emissao de
carteiras
profissionais

4 - Capacitar a OAM para que possa cumprir efectivamente o seu mandato

Subtotal Objectivo 3

2.2.1
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$1.200

$0

$0

$0

$0

$1.200

$33.700

$28.000

$25.500

$23.000

$20.500

$130.700

Por
identific
ar

Direccao
Executiva

Estrut.organiz. da
parte admin. da OAM
revista e capacidade
a todos os niveis ate
2014

Nr del. Criadas e
em funcionamento

$0

$0

$10.000

$15.000

$17.000

$42.000

Por
identific
ar

Manuais de
procedimentos de
gestao financeira e
adm. Elaborados e
aprovados ate 2010

Manual de
procedimentos
produzidos

$14.300

$0

$0

$0

$0

$14.300

Por
identific
ar

$2.500

$0

$0

$0

$0

$2.500

Por
identific
ar

$3.000

$5.000

$5.000

$4.000

$0

$17.000

Por
identific
ar

$6.000

$0

$0

$0

$0

$6.000

Por
identific
ar

$4.000

$0

$0

$0

$0

$4.000

Por
identific
ar

Subtotal Objectivo 4

$29.800

$5.000

$15.000

$19.000

$17.000

$85.800

TOTAL COMPONENTE 2

$63.500

$33.000

$40.500

$42.000

$37.500

$216.500

Analise funcional e Reestruturacao
Organizacional(RO) da OAM

2.2.2

Elaboracao e adopcao dos manuais
financeiros e administrativos

Direccao
Executiva

2.2.3

Levantamento de necessidades de
formacao e elaboracao de plano de
formacao do pessoal da Ordem

Depto de
Formacao

2.2.4

Capacitacao do pessoal da Ordem a
tempo inteiro em materias de gestao
administrativas e financeira

Depto de
Formacao

2.2.5

Melhoria do sistema de base de dados
existentes na Ordem

2.2.6

Criacao de capacidade interna para
angariacao de fundos

Todo o pessoal de
gestao e de apoio
capacitado em
materias relevantes
ao funcionamento da
OAM a todos os
niveis ate 2014

Depto de Com.
& Informatica

Base de dados dos
Advogados
operacional ate 2010

Direccao
Executiva

Auto suficiencia em
receitas ate 2014

Nr do pessoal
formado;
Relatorios
financeiros
produzidos pelo
pessoal da OAM
aprovados pela
Assemb. Geral
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19.1.1.4 - Tabela do orçamento detalhado – Componente 3
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QUADRO 1

19.1.1.4 - TABELA DO ORCAMENTO DETALHADO - COMPONENTE 3
COMPONENTE 3 - CAPACITACAO PROFISSIONAL DO ADVOGADO

Objectivos
Estrategicos

Cod.

Actividades Estratégicas(AE)

Responsavel

Metas Componente

Indicadores

5 -Elevar a capacidade tecnica e profissional dos Advogados para que possam responder
aos desafios internos e da integracao regional

2010
3.1.1

Levantamento de necessidades de
formacao dos membros da OAM

Depto de Formacao

3.1.2

Desenho de uma estrategia e plano
de formacao para os Advogados

Depto de Formacao

3.1.3

Elaboracao de uma estrategia do
genero e de HIV/SIDA da OAM

3.1.4
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Capacitacao em materias legais
ligadas ao Genero e HIV/SIDA

Com.Dir.Hum. &
Genero

Com.Dir.Hum. &
Genero

3.1.5

repetido

3.1.6

Campanha de consc. junto aos
estud. de Direito para estimular o
ingresso de mulheres na carreira de
advogados

Com.Dir.Hum. &
Genero

3.1.7

Aumento da quota de participacao
de mulheres advogadas nos quadros
directivos da OAM

Com.Dir.Hum. &
Genero

3.1.8

Formacao em materias de direito
comparado a nivel regional (SADC)

Depto Formacao

Plano de formacao da
OAM elaborado e em
implementacao
Estrategias de
Genero e de
HIV/SIDA da OAM
aprovada ate 2012
Cursos de
capacitacao em
materias de HIV/SIDA
e genero oferecidos
em todas as
Provincias

Grau de
implementacao da
Estrategia de formacao
da OAM

Nr de adv. que
beneficiaram de
capacitacao em
HIV/SIDA e genero

FONTE DE
FINANCIAMEN
TO

Estimativa Orcamental do PEOAM
2011

2012

2013

2014

TOTAL

$2.500

$2.500

Por
identificar

$8.500

$8.500

Por
identificar

$13.000

Por
identificar

$35.000

Por
identificar

$6.000

$7.000

$7.500

$7.500

$7.500

$7.500

$5.000

$0

Pelo menos 30% de
membros nos orgaos
de direccao sao
mulheres

Advogados
mocamb.com
certificacao em pelo

% de advogadas
formadas

$5.000

$5.000

% de membros dos
corpos directivos que
sao mulheres

$5.000

$5.000

Acordo de certif. de
Adv. Moc.
estabelecidos

$0

$7.500
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$5.000

$7.500

$0

$0

$15.000

Por
identificar

$10.000

Por
identificar

$15.000

Por
identificar
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3.1.9

Visitas de estudo e trocas de exper.
com a assoc. prof. de advog. de
paises da SADC

Direccao Executiva

3.1.10

Criacao de um grupo de trabalho de
estudo sobre questoes de integracao
regional

Direccao Executiva

Estudo sobre as implicacoes da
integracao regional para o mercado
de trabalho dos advogados
mocambicanos no Pais e na Regiao

Direccao Executiva

3.1.11

menos metade dos
paises da SADC(ate
2012)

Visitas realizadas na
regiao e parcerias
estabel.

$80.000

Por
identificar

$10.000

$10.000

Por
identificar

$0

$17.000

$17.000

Por
identificar

$34.500

$84.000

$40.000

$27.500

$20.000

$206.000

$7.500

$9.500

$0

$0

$0

$17.000

Por
identificar

$20.000

$30.000

$30.000

$15.000

$23.000

$118.000

Por
identificar

$15.000

$7.500

$10.000

$7.500

$0

$40.000

Por
identificar

$10.000

$10.000

$10.000

$10.000

$0

$40.000

Por
identificar

$5.000

$5.000

$6.000

$6.000

$6.000

$28.000

Por
identificar

Subtotal Objectivo 6

$57.500

$62.000

$56.000

$38.500

$29.000

$243.000

TOTAL COMPONENTE 3

$92.000

$146.000

$96.000

$66.000

$49.000

$449.000

Estrategia de
integracao Regional
da Ordem elaborada
e em implementacao

6 - Contribuir para a Defesa e Promocao dos Direitos Humanos
em Mocambique

Identif. de areas criticas dos
Dir.Humanos em Moc. e preparacao
de uma estrategia de intervencao

Com.Dir.Hum. &
Genero

3.2.2

Revitalizacao da Com. de Dir. Hum.
atraves do desenho e implem. de
proj. voltados aos direitos humanos
em mocambique

Com.Dir.Hum. &
Genero

3.2.3

Formacao de advogados nas areas
de direitos humanos em todo o Pais

Depto de Formacao

3.2.4

Promocao de semin., interc. e
parcerias com outras org. da soc.
civil que trabalham nas areas de dir.
humanos

Direccao Executiva

3.2.5

Elaboracao e divulgacao de um
boletim informativo sobre direitos
humanos

Direccao Executiva

128

Comissao de Direitos
Humanos da OAM
capacitada e em
funcionamento

$25.000

$0

$20.000

$20.000

$15.000

Actividades de
capacitacao sobre
integracao regional

Subtotal Objectivo 5

3.2.1

$0

Nr de casos
envolvendo Direitos
Humanos em que a
OAM interveio

Pelo menos 10
advogados por
provinc.formados em
direitos humanos

Nr de adv. formados
em materias de Direitos
Humanos

Boletim criado e a ser
publicado
regularmente

Publicacoes criadas e
divulgadas
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19.1.1.5- Tabela do orçamento detalhado – Componente 4
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QUADRO 1

19.1.1.5 - TABELA DO ORCAMENTO DETALHADO - COMPONENTE 4

COMPONENTE 4 - CONSTRUCAO E APETRECHAMENTO DO EDIFICIO DA SEDE

7-Melhoria das condicoes de
trabalho

Objectivos
Estrategicos

Cod.

4.1.1

Actividades Estratégicas(AE)

Construcao e apetrechamento do
edificio Sede

Responsavel

Direccao
Executiva

Metas Componente

Edificio da Sede
construido e a funcionar
ate finais de 2013

Indicadores

Edificio novo da Sede em
funcionamento

TOTAL COMPONENTE 4
Ver detalhes deste orcamento no "Anexo 3"
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FONTE DE
FINANCIAMENTO

Estimativa Orcamental do PEOAM
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2010

2011

2012

2013

2014

TOTAL

$149.620

$367.780

$33.750

$1.250

$1.250

$553.650

$149.620

$367.780

$33.750

$1.250

$1.250

$553.650

Por identificar
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19.1.1.6 - Tabela do orçamento detalhado – Componente 5
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19.1.1.6 - TABELA DO ORCAMENTO DETALHADO COMPONENTE 5

QUADRO 1
COMPONENTE 5 - GESTAO DA OAM

8-Melhorar a gestao da
OAM

Objectivos
Estrategicos

2.2.8

Actividades Estratégicas(AE)

Funcionamento/Gestao da OAM

TOTAL COMPONENTE 5
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FONTE DE
FINANCIAMENTO

Estimativa Orcamental do PEOAM
Cod.

Responsavel

Direccao
Executiva

Metas Componente

OAM a ser gerida
com maior eficiencia

Indicadores

nivel de
satisfacao dos
cidadaos

2010

2011

2012

2013

2014

TOTAL

$391.252

$353.308

$362.950

$379.072

$420.094

$1.906.676

$391.252

$353.308

$362.950

$379.072

$420.094

$1.906.676
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19.2 Quadro 2:
19.2.1 <Orçamento por Categorias de Despesas
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19.2.1.1- Tabela Resumo horizontal
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ORDEM DOS ADVOGADOS DE MOCAMBIQUE
ORCAMENTO DO PEOAM

19.2.1.1 TABELA RESUMO HORIZONTAL

PROJECCAO POR CATEGORIAS DE DESPESAS

QUADRO 2

Linhas

1
2
3
4
5
6

Descrição das Categorias

Estimativa Orçamental do PEOAM

2009 Planificado
2010

2011

2012

2013

2014

TOTAL

%

Obras Civis

$0

$114.000

$266.000

$0

$0

$0

$380.000

11%

Equipto/Mobiliarios

$0

$80.350

$139.350

$13.600

$37.600

$37.600

$308.500

9%

Consultorias

$0

$32.400

$115.240

$25.600

$31.400

$23.500

$228.140

7%

Visitas Estudo,Sem,intercambios Region.

$0

$0

$42.500

$27.500

$20.000

$15.000

$105.000

3%

Formacao,Palestras,Div. da Ordem

$0

$193.390

$40.000

$50.000

$30.000

$16.110

$329.500

10%

$116.000

$367.502

$363.558

$384.200

$400.322

$441.344

$1.956.926

59%

$116.000

$787.642

$966.648

$500.900

$519.322

$533.554

$3.308.066

100%

Custos Operacionais
TOTAIS
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19.2.1.2 - Tabela Resumo vertical
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ORDEM DOS ADVOGADOS DE MOCAMBIQUE
ORCAMENTO DO PEOAM

19.2.1.2 TABELA RESUMO VERTICAL

Componentes

QUADRO
2

PROJECCAO POR CATEGORIAS DE
DESPESAS
Obras
Civis

Equipamentos/Mobiliarios

Visitas de
estudo,Seminarios Formacao,Palestras,seminarios,divulg.
Custos
Consultorias
e intercambios
da OAM
Operacionais
Regionais

Totais

1.Acesso a Justica e ao Direito
Total Objectivo 1
Total Objectivo 2
Subtotal Componente 1
2.Capacitacao Institucional da OAM

$0
$0
$0

$72.000
$0
$72.000

$23.240
$0
$23.240

$0
$0
$0

$59.500
$22.500
$82.000

$5.000
$0
$5.000

$159.740
$22.500
$182.240

Total Objectivo 3

$0

$41.500

$1.200

$0

$85.500

$2.500

$130.700

Total Objectivo 4

$0

$2.000

$60.300

$0

$19.500

$4.000

$85.800

Subtotal da Componente 2
3.Capacitacao Profissional do Advogado

$0

$43.500

$61.500

$0

$105.000

$6.500

$216.500

Total Objectivo 5
Total Objectivo 6
Subtotal da Componente 2

$0
$0
$0

$0
$28.000
$28.000

$38.500
$35.000
$73.500

$105.000
$0
$105.000

$62.500
$80.000
$142.500

$0
$100.000
$100.000

$206.000
$243.000
$449.000

$380.000
$380.000

$100.000
$100.000

$69.900
$69.900

$0
$0

$0
$0

$3.750
$3.750

$553.650
$553.650

$0

$65.000

$0

$0

$0

$1.841.676 $1.906.676

$0
$380.000
11%

$65.000
$308.500

$0
$228.140
7%

$0
$105.000
3%

$0
$329.500

$1.841.676 $1.906.676
$1.956.926 $3.308.066
59%
100%

4.Reabilitacao do Edificio da Sede
Total Objectivo 7
Subtotal da Componente 4
5.Gestao da OAM
Total Objectivo 8
Subtotal da Componente 5
TOTAL

9%

Descricao:
Objectivo 1: Contribuir para a consolidacao do Estado de Direito
Objectivo 2: Contribuir para a efectivacao de uma visao integrada do Sector da Justica
Objectivo 3: Promover o espirito de associativismo no seio da OAM
Objectivo 4: Capacitar a OAM para que possa cumprir efectivamente o seu mandato
Objectivo 5: Elevar a capacidade tecnica e Profissional dos Advogados para que possam responder aos desafios internos e da sua integracao regional
Objectivo 6: Contribuir para a defesa e promocao dos Direitos Humanos em Mocambique
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19.2.1.3- Tabela do orçamento detalhado – Componente 1: objectivo 1

19.2.1.3

Componente Orcamental 1: <Acesso a Justica e ao Direito>
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<TABELA DO ORCAMENTO DETALHADO POR CATEGORIAS DE
DESPESAS>
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QUADRO 2
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Objectivo 1: Contribuir para a consolidação do Estado de Direito

Obras Civis
Codigo

Actividades

Responsavel
Un

1.1.1

Elaboracao de uma Estrategia de
comunicacao para a divulgacao dos
servicos prestados pela Ordem aos
cidadaos

US$

2010-2014

Equipamento
s/Mobiliarios

un

US$

Visitas de
estudo,Sem.
e interc.
Reg.

Consultorias

dias

rate

US$

30

b)Elaboracao da estrategia

20

1.1.4

400

US$

US$

$8.000
30

$4.250

$4.250

12

$24.000

$24.000

Inst. de
Acesso a
Justica

30

b)Elaboracao do estudo

25

400

$240

$240

$10.000

$10.000
30

$4.250

$4.250

10

$20.000

$20.000

Direccao
Executiva

a) Seminarios e palestras

139

nr

Direccao
Executiva

a) Elaboracao de
TORs,concurso,anuncio,avaliacao,adjudicao

Criacao de um forum de debates publicos

US$

$8.000

c) Divulgacao
1.1.5

rate

$250

a) Seminarios e palestras
Realizacao dum estudo sobre as
principais areas de litigancia no Pais,
como base para a definicao de uma
estrategia de intervencao no apoio ao
cidadao

dias

Totais

$250

c) Divulgacao

1.1.3

US$

Custos
Operacionais

Depto de
Tec.Inform. &
Comunicacao

a) Elaboracao de
TORs,concurso,anuncio,avaliacao,adjudicao

Organizacao de eventos academicocientificos, em parceria com instituicoes
do ensino superior, para dar a conhecer o
trabalho da Ordem junto aos estudantes
de Direito

dias

Formacao,Palestras,seminarios
locais,divulgacao da OAM

ORDEM DOS ADVOGADOS DE MOÇAMBIQUE - OAM
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1.1.6

Criacao e apetrechamento de Com.Prov.
da Ordem em todo o Pais

Direccao
Executiva

b)Apetrechamento (pacote basico de equipto
e mobiliario):

1.1.7

Estabelecimento de mecanismos de
articulacao com principais centros de
tomada de decisao no Pais, com destaque
para a Assembleia da Republica e
Assembleias Provinciais e Municipais

$72.000

Depto de
Tec.Inform. &
Comunicacao

a) Desenho dos mecanismos
b)Articulacao
com
(deslocacoes/encontros)

1.1.8

$72.000

5
os

orgaos

Estabelecimento de parcerias com
entidades da sociedade civil e instituicoes
do ensino superior que actuam na area de
defesa legal dos cidadaos

400

$2.000

$2.000

$3.000

$3.000

Direccao
Executiva

a) diversos (deslocacoes, comunicacoes,
outros)

1.1.9

Melhoria do acesso a informacao sobre os
advogados aos Tribunais para efeitos de
nomeacao de defensores oficiosos

$5.000
Inst. de
Acesso a
Justica

a)Seminario ascultacao
b) diversos (deslocacoes, comunicacoes,
outros)
TOTAL

140

$5.000

2

0

$72.000

$23.240
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0
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$3.000
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19.2.1.4 - Tabela do orçamento detalhado – Componente 1: objectivo 2
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<TABELA DO ORCAMENTO DETALHADO POR CATEGORIAS DE
DESPESAS>

19.2.1.4 Componente Orcamental 1: Acesso a Justica e ao Direito

Objectivo 2: Contribuir para a efectivacao de uma visao integrada do Sector da Justica

QUADRO 2
2010-2014

Obras Civis
Cod.

Actividades

Responsavel
Un

1.2.1

Criacao de mecanismos de dialogo
com outras instituicoes da Justica
(atraves da participacao nas
comissoes de legalidade

US$

Equipamentos/Mo
biliarios

un

US$

Consultorias

dias

rate

US$

Visitas d
estudo,Semin
arios e interc.
Reg.

Formacao,Palestras,semi
narios locais,divulgacao
da OAM

Custos
Operacionais

dias

dias

nr

US$

1.2.2

2

142

US$

US$

$15.000

$15.000

$7.500

$7.500

Inst. de
Acesso a
Justica

a)Seminarios,
encontros,deslocacoes,comunicoes
TOTAL

US$

Inst. de
Acesso a
Justica

a)Seminarios,
encontros,deslocacoes,comunicoes
Estabelecimento de formas de
articulacao e coordenacao com o
IPAJ no ambito da assistencia legal
aos carenciados

rate

Totais

0

$0
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$0

0

$22.500

$0

$22.500
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19.2.1.5- Tabela do orçamento detalhado – Componente 2: objectivo 3
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<TABELA DO ORCAMENTO DETALHADO POR CATEGORIAS DE
DESPESAS>

19.2.1.5 Componente Orcamental 2: Capacitacao Institucional da OAM
Objectivo 3: Promover o espirito de associativismo no seio da OAM
Cod.

Obras Civis

Actividades
Responsavel

Un
2.1.1

Divulgacao dos Estatutos e das Actividades
da Ordem junto aos advogados e aos
estudantes do direito

US$

2010-2014
Equipamentos/Mob
iliarios/Outros
un

US$

Consultorias

dias

rate

US$

Visitas de
estudos,Sem/inter
c. Regionais

Formacao,Palestras,semin
locais,divulgacao da OAM

Custos
Operacionais

dias

dias

un

US$

Campanhas de consciencializacao dos
advogados sobre os seus deveres e direitos

Estimular a participacao dos advogados nas
actividades da Ordem

Criacao de uma revista do Advogado

Racionalizar os procedimentos para o
pagamento de quotas

Aumentar a celeridade na emissao de
carteiras professionais

144

$34.000

$34.000

$34.000

$17.000

$17.000

$40.000

Direccao
Executiva
$1.500

$500

$2.500

$4.500

Direccao
Executiva

a)redesenho

3
TOTAL

$34.000

$40.000

a)Cpr sofware de gestao de quotas
(instalacao,formacao,AT)
2.1.6

US$

Direccao
Executiva

a)Concepcao,producao,distribuicao
2.1.5

US$

Direccao
Executiva

a)Encontros de trabalho, palestras,convivios
desportivos,
2.1.4

US$

Direccao
Executiva

a)Seminarios,encontros,anuncios,deslocacoes e
estadias,comunicacoes
2.1.3

rate

Totais

Direccao
Executiva

a)Seminarios,encontros,anuncios,deslocacoes e
estadias,comunicacoes
2.1.2

QUADRO 2

$0

$41.500

400

$1.200

$400

$1.200
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$1.200
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$85.500

$2.500

$130.700
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19.2.1.6- Tabela do orçamento detalhado – Componente 2: objectivo 4

145

ORDEM DOS ADVOGADOS DE MOÇAMBIQUE - OAM

PLANO ESTRATÉGICO DA ORDEM DOS ADVOGADOS 2009-2014

19.2.1.6 Componente Orcamental 2: Capacitacao Institucional da OAM

<TABELA DO ORCAMENTO DETALHADO POR CATEGORIAS DE DESPESAS>

Objectivo 4: Capacitar a OAM para que possa cumprir efectivamente o seu mandato
Cod.

Respons
avel

Actividades

Obras
Civis
U
n

2.2.1

un

US$

2010-2014

Consultorias

dias

dias

5

400

$2.000

$2.000

b)Elaboracao do estudo

25

400

$10.000

$10.000

$30.000

$30.000

$300

$300

$12.000

$12.000

b)Elaboracao
manuais,divulgacao,formacao

un

US$

US$

Direccao
Executiva

dos

30

400

$2.000

$2.000

Depto de
Formacao

a)Deslocacoes,comunicacoes,encontros

146

US$

Direccao
Executiva

c)Aquisicao software contabilidade,formacao e
AT
Levantamento de necessidades de
formacao e elaboracao de plano de
formacao do pessoal da Ordem

rate

Totais

a) Elaboracao de
TORs,concurso,anuncio,avaliacao,adjudicao

Elaboracao e adopcao dos manuais
financeiros e administrativos

US$

Custos
Operacionais

US$

a)
Elaboracao
de
TORs,concurso,anuncio,avaliacao,adjudicao

2.2.3

Formacao,Palestras,seminarios
locais,divulgacao da OAM

rate

c) Divulgacao, implementacao
2.2.2

Visitas de
estudos,Sem/i
nterc.
Regionais

dias

Analise funcional e Reestruturacao
Organizacional(RO) da OAM

US$

Equipamentos/
Mobiliarios

QUADRO 2

$2.500
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2.2.4

2.2.5

Capacitacao do pessoal da Ordem a tempo
inteiro em materias de gestao
administrativas e financeira

Depto de
Formacao

a)Formacao Sede

$5.000

$5.000

b)Formacao Provincias

$12.000

$12.000

Melhoria do sistema de base de dados
existentes na Ordem

Depto de
Tec.Inform
.&
Comunica
cao

a)Assistencia tecnica
2.2.6

Criacao de capacidade interna para
angariacao de fundos

15

400

$6.000

$6.000

Direccao
Executiva

a)Deslocacoes,comunicacoes
TOTAL

147

$0

$2.000

$60.300
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19.2.1.7- Tabela do orçamento detalhado – Componente 3: objectivo 5
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19.2.1.7

<TABELA DO ORCAMENTO DETALHADO POR CATEGORIAS DE
Componente Orcamental 3: Capacitacao Profissional do Advogado
DESPESAS>
Objectivo 5: Elevar a capacidade tecnica e Profissional dos Advogados para que possam responder aos desafios internos e da sua
integracao regional

Cod.

3.1.1

Actividades

Levantamento de necessidades de
formacao dos membros da OAM para
melhor resposta as demandas do
mercado interno

Responsav
el

Obras Civis

Equipamentos/
Mobiliarios

Un

un

US$

US$

Consultorias

dias

rate

US$

Desenho de uma estrategia e plano de
formacao para os advogados

dias

rate

US$

Custos Operacionais

nr

rate

US$

Totais

US$

$2.500

Depto de
Formacao
$1.500

$1.500

$4.000

$4.000

$3.000

$3.000

a)
Elaboracao
de
TORs,concurso,anuncio,avaliacao,adjudicao

$3.000

$3.000

b)Desenho da estrategia

$6.000

$6.000

$4.000

$4.000

10

c) Divulgacao
Elaboracao de uma estrategia de genero e
de HIV/SIDA da OAM

Capacitacao em materias legais ligadas
ao genero e HIV/SIDA

400

Com.Dir.Hu
m. &
Genero

c) Divulgacao
3.1.4

US$

$2.500

a)
Elaboracao
de
TORs,concurso,anuncio,avaliacao,adjudicao
b)Desenho da estrategia e plano de
formacao

3.1.3

dias

Formacao,Palestras,semi
narios locais,divulgacao
da OAM

2010-2014

Depto de
Formacao

a)Deslocacoes,comunicacoes,encontros
3.1.2

Visitas de
estudo,Seminarios
e intercambios
Regionais

QUADRO 2

Com.Dir.Hu
m. &
Genero

a)Seminarios, palestras

$35.000

Repetdo = igual ao ponto 312
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$35.000
$0
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3.1.6

Campanha de consciencializacao junto
aos estudantes de direito para estimular o
ingresso de mulheres na carreira de
advogados

Com.Dir.Hu
m. &
Genero

a)Seminarios, palestras nivel nacional

3.1.7

Aumento da quota de participacao de
mulheres advogadas nos quadros
directivos da OAM

Formacao em materias de direito
comparado a nivel regional (SADC)

3.1.10

3.1.11

$10.000

$10.000

Depto
Formacao

a) custos formacao

3.1.9

$15.000

Com.Dir.Hu
m. &
Genero

a)Seminarios, palestras
3.1.8

$15.000

$15.000

$15.000

a)Despesas de Deslocacao

$60.000

$60.000

b) Seminarios,Conferencias

$20.000

$20.000

$10.000

$10.000

Visitas de estudo e trocas de experiencia
com a associacoes profissionais de
advogados de paises da SADC

Criacao de um grupo de trabalho de
estudo sobre questoes de integracao
regional
a)Encontros,seminarios,deslocaoes,comunic
acoes
Estudo sobre as implicacoes da
integracao regional para o mercado de
trabalho dos advogados mocambicanos
no Pais e na Regiao

Direccao
Executiva

Director
Executivo

Direccao
Executiva

a)Consultoria

30

b)Divulgacao
TOTAL

150

400

$12.000

$12.000

$5.000
$0,00

$0

$38.500
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19.2.1.8- Tabela do orçamento detalhado – Componente 3: objectivo 6
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<TABELA DO ORCAMENTO DETALHADO POR CATEGORIAS DE
DESPESAS>

Componente Orcamental 3: Capacitacao Profissional do Advogado
19.2.1.8
Objectivo 6: Contribuir para a defesa e promocao dos Direitos Humanos em
Mocambique

Cod.

Obras Civis

Actividades

Un

3.2.1

US$

2010-2014

Equipamentos/Mo
biliarios/Outros

un

US$

Consultorias

Visitas d
estudo,Seminar
ios e
intercambios
Regionais

Formacao,Palestras,semin
arios locais,divulgacao da
OAM

Custos Operacionais

dias

dias

nr

US$

rate

US$

rate

US$

Totais

dias

rate

US$

US$

a)
Elaboracao
de
TORs,concurso,anuncio,avaliacao,adjudicao

5

400

$2.000

$2.000

b)Elaboracao da estrategia

30

400

$12.000

$12.000

$3.000

$3.000

$18.000

$18.000

Identificacao de areas criticas dos
Direitos Humanos em Mocambique e Com.Dir.Hum. &
preparacao de uma estrategia de
Genero
intervencao

c) Divulgacao

3.2.2

QUADRO 2

Revitalizacao da Comissao de Direitos
Humanos atraves do desenho e
implementacao de projectos voltados aos
direitos humanos em mocambique
a)Assistencia Tecnica no desenho de
Projectos

Com.Dir.Hum. &
Genero

45

400

b)Deslocaoes, comunicacoes

$10.000

$10.000

c) Implementacao de Projectos especificos
da area

$90.000

$90.000
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3.2.3

Formacao de advogados nas areas de
direitos humanos em todo o Pais

Depto de
Formacao

a) Despesas de Formacao

3.2.4

Promocao de seminarios, intercambios e
parcerias com outras organizacoes da
sociedade civil que trabalham nas areas
de direitos humanos

Elaboracao e divulgacao de um boletim
informativo sobre direitos humanos
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$40.000

$40.000

Com.Dir.Hum. &
Genero

a)Concepcao,producao,distribuicao
TOTAL

$40.000

Com.Dir.Hum. &
Genero

a) Seminarios,intercambios,parcerias

3.2.5

$40.000

$28.000
$0

$28.000

$28.000
$35.000
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$0
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19.2.1.9- Tabela do orçamento detalhado – Componente 4: objectivo 7
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19.2.1.9

Componente Orcamental 4: Reabilitacao do Edificio da Sede
<TABELA DO ORCAMENTO DETALHADO POR CATEGORIAS DE
DESPESAS>

Objectivo 7: Melhorar as condicoes de trabalho da OAM

QUADRO 2
2010-2014

Cod.

Actividades

Respons
avel

Obras Civis

Un
4.1.1

Construcao apetrechamento do
edificio Sede

US$

Equipamentos/
Mobiliarios

un

US$

Consultorias

dias

rate

US$

Visitas d
estudo,Seminar
ios e interc.
Reg.

Formacao,Palestras,seminari
os locais,divulgacao da OAM

dias

dias

US$

rate

US$

Custos Operacionais

un

US$

Totais

US$

Direccao
Executiva

a)Elaboracao do Projecto de construcao
e cadernos encargos

$19.000

$19.000

b)Concurso,avaliacao,adjudicacao da
Obra

$7.500

$7.500

c)Custo da Obra

$380.000

$380.000

d)Fiscalizacao da Obra

$30.400

$30.400

e)Elaboracao do cadernos de encargos
Equipamentos/Mobiliarios

$9.000

$9.000

f)Concurso,avaliacao,adjudicacao dos
equipamentos/mobiliarios

$4.000

$4.000

g)Custo dos equipamentos e mobiliarios

$100.000

$100.000

h)Manutencao geral
TOTAL
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$380.000

$100.000

$69.900
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19.2.1.10- Tabela do orçamento detalhado – Componente 5: objectivo 8
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<TABELA DO ORCAMENTO DETALHADO POR CATEGORIAS DE
DESPESAS>

19.2.1.10 Componente Orcamenta 5: Gestao da OAM

QUADRO 2

Objectivo 8: Melhorar a Gestao da OAM

Cod.

Respons
avel

Actividades

2010-2014

Obras Civis

Un

5.1.1

US$

Equipamentos/Mo
biliarios
un

US$

Consultorias

dias

Rate

US$

Visitas d
estudo,Seminar
ios e interc.
Reg.
dias

US$

Formacao,Palestras,se
minarios
locais,divulgacao da
OAM

Custos Operacionais

dias

un

Rate

US$

Totais

US$

US$

$1.109.700

$1.109.700

b)Despesas de deslocacao

$177.000

$177.000

c) Seminarios, Formacao Profissional

$80.000

$80.000

Direccao
Executiva

Gestao da OAM
a) Salarios

d)Meios Basicos/Veiculos p/ Sede

$13.300

$0

$13.300

e) Meios Basicos/Equipto Informatico &
Escritorio p/ Sede

$25.950

$0

$25.950

f) Meios Basicos/Mobiliario p/ Sede

$25.750

$0

$25.750

$474.976

$474.976

$1.841.676

$1.906.676

g)Custos funcionamento diversos :
(Agua,Luz,Comunicacoes,Combustiveis,Renda
s,Materiais,Auditoria,Anuncios etc)
TOTAL

157

$0

$65.000

$0
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Anexo 1 - Previsão Receitas – Despesas 2010-2014
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ORDEM DOS ADVOGADOS DE MOCAMBIQUE

ANEXO 1

PREVISAO RECEITAS - DESPESAS 2010-2014
Estimativa Orçamental do PEOAM
Linhas

Descrição das Rubricas

2009 -Planificado
2010

1

2011

2012

2013

2014

TOTAL

RECEITAS DA ORDEM

11

Receita Propria:

1.1.1 Taxas de inscricao

$8.337

1.1.2 Boletins de inscricao

$15

1.1.3 Quotas dos membros

$63.407

1.1.4 Emissao de certidoes

$38

$10.546

$12.128

$13.947

$16.040

$61.832

$17

$19

$22

$25

$29

$111

$69.748

$80.210

$92.241

$106.078

$121.989

$470.266

$42

$48

$55

$64

$73

$282

$3.055

$3.513

$4.040

$4.646

$5.343

$20.596

$0

$5.000

$5.500

$6.000

$6.500

$23.000

$74.574

$82.031

$99.336

$113.987

$130.760

$149.973

$576.087

$15.746

$16.533

$17.360

$18.228

$19.139

$20.096

$91.357

1.1.5 Emissao de carteiras Profissionais

$2.777

1.1.6 Venda de Revistas/brochuras/Pub

$0

Soma de Fundos Proprios (11)
12

$9.171

Financiamento Externo:

1.2.1 Patrocinios
1.2.2 Financiamentos externo:
1.2.3 Do Governo

$0

1.2.4 De Instituicoes/Org.Externas

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$30.000

$697.000

$857.000

$375.000

$376.000

$369.000

$2.674.000

$45.746

$713.533

$874.360

$393.228

$395.139

$389.096

$2.765.357

$120.320

$795.565

$973.696

$507.214

$525.899

$539.070

$3.341.444

1.2.5 (…)
Soma Financiamento Externo(12)
TOTAL GERAL DE 1 = (11+12)
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(cont)
Linhas

Descrição das Rubricas

2

DESPESAS DA ORDEM

21

2011

2012

2013

2014

TOTAL

2,1 Obras Civis

$0

$114.000

$266.000

$0

$0

$0

$380.000

2,2 Equipto/Mobiliarios

$0

$80.350

$139.350

$13.600

$37.600

$37.600

$308.500

2,3 Consultorias

$0

$32.400

$115.240

$25.600

$31.400

$23.500

$228.140

2,4 Visitas Estudo,Sem,intercambios Region.

$0

$0

$42.500

$27.500

$20.000

$15.000

$105.000

2,5 Formacao,Palestras,Div. da Ordem

$0

$193.390

$40.000

$50.000

$30.000

$16.110

$329.500

$116.000

$367.502

$363.558

$384.200

$400.322

$441.344

$1.956.926

$116.000

$787.642

$966.648

$500.900

$519.322

$533.554

$3.308.066

$7.923

$7.048

$6.314

$6.577

$5.516

Total das despesas de 2
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Estimativa Orçamental do PEOAM
2010

Despesas por Categorias:

2,6 Custos Operacionais

(1-2)

2009 -Planificado

RESULTADO FINANCEIRO GERAL

$4.320
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Anexo 2 - Quadro previsional detalhado dos custos operacionais
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ESTIMATIVA DOS CUSTOS OPERACIONAIS - OAM
Ordem dos Advogados de Moçambique

Linha

DESCRIÇÃO

1

Un

USD

USD

USD

USD

USD

USD

Ano I

Ano II

Ano III

Ano IV

Ano V

TOTAL

2010

2011

2012

2013

2014

Custos Salarios
1.1

Salarios/Sede

1.1.1 Director Executivo

1

24.000,00

24.000,00

25.200,00

25.200,00

25.800,00

124.200,00

1.1.2 Coordenador do Depart.Tec.Inform.&Comunic.

1

24.000,00

24.000,00

25.200,00

25.200,00

25.800,00

124.200,00

1.1.3 Coordenador do Instituto de Acesso à justiça
Coordenador da Comissão de Direitos humanos e
1.1.4 Genero

1

24.000,00

24.000,00

25.200,00

25.200,00

25.800,00

124.200,00

1

24.000,00

24.000,00

25.200,00

25.200,00

25.800,00

124.200,00

1.1.5 Coordenador do Departamento de Formação

1

24.000,00

24.000,00

25.200,00

25.200,00

25.800,00

124.200,00

1.1.6 Chefe da Secretaria

1

6.000,00

6.000,00

6.600,00

6.600,00

7.200,00

32.400,00

1.1.7 Escriturários para a Secretaria Geral
1.1.8 Escriturários para os Departamentos e Comissões

3
8

12.600,00
33.600,00

12.600,00
33.600,00

13.500,00
36.000,00

13.500,00
36.000,00

14.400,00
38.400,00

66.600,00
177.600,00
44.400,00

1

8.400,00

8.400,00

9.000,00

9.000,00

9.600,00

1.1.10 Estafeta/Servente

1.1.9 Técnico de Contas

1

1.200,00

1.300,00

1.400,00

1.400,00

1.500,00

6.800,00

1.1.11 Motorista

1

3.000,00

3.000,00

3.900,00

3.900,00

3.900,00

17.700,00

1.1.12 Guardas

2

2.400,00

2.600,00

2.800,00

2.800,00

3.000,00

13.600,00

187.200,00

187.500,00

199.200,00

199.200,00

207.000,00

980.100,00
100.800,00

Sub Total
1,2

Salarios/Provincias

1.2.1 1 Escriturario por Provincia

9

12.600,00

12.600,00

12.600,00

25.200,00

37.800,00

1.2.2 1 Estafeta/servente

9

3.600,00

3.600,00

3.600,00

7.200,00

10.800,00

28.800,00

Sub Total

16.200,00

16.200,00

16.200,00

32.400,00

48.600,00

129.600,00

Total Salarios

203.400,00

203.700,00

215.400,00

231.600,00

255.600,00

1.109.700,00

USD

USD

(cont)
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Linha

2

DESCRIÇÃO

Un

Ano I

Ano II

Ano III

Ano IV

Ano V

2010

2011

2012

2013

2014

TOTAL

Despesas de deslocação

2.1.1

Viagens locais do bastonário ( passagem aérea,
acomodação e alimentação, 15 viagens/ano)

70

18.000,00

18.200,00

18.200,00

13.000,00

9.600,00

77.000,00

100

Viagens dos membros do Conselho Directivo e
2.1.2 Delegados pelo País ( 4 viagens/ano, 5
membros )

2
3

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

100.000,00

Sub Total

38.000,00

38.200,00

38.200,00

33.000,00

29.600,00

177.000,00

Total Deslocacoes

38.000,00

38.200,00

38.200,00

33.000,00

29.600,00

177.000,00

15.000,00

15.500,00

15.500,00

17.000,00

17.000,00

80.000,00

Sub Total

15.000,00

15.500,00

15.500,00

17.000,00

17.000,00

80.000,00

Total da componente

15.000,00

15.500,00

15.500,00

17.000,00

17.000,00

80.000,00

Seminarios,eventos
3.2

Workshops e seminários

nr

3.2.1 Aluguer de sala, equipamentos, lanches,
almoços,reprodução , relatórios, posters,
crachás, consumíveis) 3workshops/ano, 250
participantes, 2 dias
3

250x3x2

(cont)
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Linha

5

DESCRIÇÃO

Un

Ano I

Ano II

Ano III

Ano IV

Ano V

2010

2011

2012

2013

2014

TOTAL

Outros custos
5.1

Custos de funcionamento diversos

5.1.1 Manutenção do equipamento de escritório

350,00

400,00

1.500,00

1.850,00

2.200,00

6.300,00

5.1.2 Manutenção e reparação de veículos

550,00

700,00

1.200,00

1.600,00

1.950,00

6.000,00

5.1.3 Munutenção e reparação de instalações

200,00

350,00

1.800,00

2.800,00

3.500,00

8.650,00

5.1.4 Material de escritório, de expediente,
informático, de limpeza e de copa/Sede

5.000,00

5.500,00

6.000,00

6.500,00

7.000,00

30.000,00

5.1.5 Material de escritório, de expediente,
informático, de limpeza e de copa/Provincias
5.1.6 Servicos de Tipografia

5.000,00

5.500,00

5.600,00

6.950,00

7.350,00

30.400,00

5.000,00

5.500,00

5.500,00

7.000,00

7.000,00

30.000,00

5.1.7 Comunicações( telefone, fax internet )/Sede
Comunicações( telefone, fax internet
5.1.8
)/Provincias
5.1.9 Despesas postais

2.800,00

3.100,00

4.000,00

4.800,00

5.500,00

20.200,00

3.300,00

3.500,00

3.600,00

4.000,00

5.000,00

19.400,00

200,00

450,00

700,00

950,00

1.400,00

3.700,00

900,00

1.300,00

2.200,00

2.600,00

2.800,00

9.800,00

1.800,00

1.810,00

1.820,00

2.650,00

3.750,00

11.830,00

500,00

850,00

1.450,00

1.900,00

2.700,00

7.400,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

0,00

0,00

54.000,00

18.000,00

19.500,00

19.500,00

31.000,00

43.000,00

131.000,00

5.1.10 Agua e Luz/Sede
5.1.11 Agua e Luz/Delegacoes Provincias
5.1.12 Combustíveis
5.1.13 Renda do escritório/Sede
5.1.14 Rendas/Delegacoes Provincias
5.1.15 Anuncios e Publicidade

5.000,00

6.500,00

6.500,00

6.500,00

6.500,00

31.000,00

5.1.16 Traducoes
5.1.17 Despesas Representacao

1.500,00

1.550,00

2.000,00

2.000,00

2.500,00

9.550,00

400,00

400,00

400,00

500,00

500,00

2.200,00

5.1.18 Auditoria
5.1.19 Cpr de Livros Tecnicos,jornais,Revistas

5.500,00

5.500,00

6.000,00

7.500,00

8.500,00

33.000,00

600,00

600,00

750,00

750,00

750,00

3.450,00

5.1.20 Actualização e manuntençao da web page

1.200,00

1.400,00

1.600,00

1.800,00

2.000,00

8.000,00

5.1.21 Acessoria técnica( softwares de gestão quotas e
contabilidade)
5.1.22 Custos e comissões bancárias

2.400,00

2.400,00

2.400,00

2.500,00

2.600,00

12.300,00

5

Sub Total
Total Custos Operacionais
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1.402,00

1.348,00

1.330,00

1.322,00

1.394,00

6.796,00

79.602,00

86.158,00

93.850,00

97.472,00

117.894,00

474.976,00

336.002,00

343.558,00

362.950,00

379.072,00

420.094,00

1.841.676,00
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Anexo 3 - Quadro previsional detalhado dos custos de construção de raíz (edifício Sede)
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ANEXO 3
ESTIMATIVA DE CUSTOS DE
CONSTRUCAO DO NOVO EDIFICIO SEDE
Ordem dos Advogados de Moçambique

Linha

DESCRIÇÃO

USD

USD

USD

USD

USD

USD

Custo

Ano I

Ano II

Ano III

Ano IV

Ano V

2010

2011

2012

2013

2014

Categoria

Total

USD
TOTAL

CONSTRUCAO DO EDIFICIO
NOVO
1 Obras Civis
a)Elaboracao do Projecto de construcao
19.000,00
e cadernos de encargos
b)Concurso,avaliacao,adjudicacao da
Obra
7.500,00
c)Custo da Obra
380.000,00
d)Fiscalizacao da Obra
30.400,00
2 Apetrechamento & manutencao
e)Elaboracao do cadernos de encargos
Equipamentos/Mobiliarios
f)Concurso,avaliacao,adjudicacao dos
equipamentos/mobiliarios
g)Custo equipamento de frio

19.000,00

19.000,00

Consultoria

7.500,00

Obras Civis

114.000,00

266.000,00

380.000,00

Consultoria

9.120,00

21.280,00

30.400,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

Consultoria

7.500,00

4.000,00

Consultoria

4.000,00

4.000,00

25.000,00

Equip

25.000,00

25.000,00

h)Custo equipamento/mobiliario

30.000,00

Equip

15.000,00

i)Decoracao
j)Custo Equipamento
informatico/servidor/cablagem
l)Biblioteca

10.000,00

Equip

10.000,00

20.000,00

Equip

10.000,00

10.000,00

15.000,00

Equip

7.500,00

7.500,00

3.750,00

Custos Operacionais

m)Manutencao geral

Total
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Consultoria

553.650,00
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15.000,00

30.000,00
10.000,00

1.250,00

20.000,00
15.000,00
1.250,00

1.250,00

3.750,00

$149.620,00 $367.780,00 $33.750,00 $1.250,00 $1.250,00 $553.650,00
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Anexo 3A - Quadro previsional detalhado dos custos de reabilitação da Ex-casa Algarve
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VERSAO ALTERNATIVA

ANEXO 3A
ESTIMATIVA DE CUSTOS DE REABILITACAO EX CASA ALGARVEOrdem dos Advogados de Moçambique

Linha

DESCRIÇÃO

USD

USD

USD

USD

USD

USD

Custo

Ano I

Ano II

Ano III

Ano IV

Ano V

2010

2011

2012

2013

2014

Categoria

Total

USD
TOTAL

REABILITACAO DA EX-CASA ALGARVE
1 Obras Civis
a)Actualizacao do Projecto,elaboracao do caderno de encargos
b)Concurso,avaliacao,adjudicacao da Obra
c)Custo da Obra
d)Fiscalizacao da Obra
2 Apetrechamento & manutencao
e)Elaboracao do cadernos de encargos Equipamentos/Mobiliarios
f)Concurso,avaliacao,adjudicacao dos equipamentos/mobiliarios
g)Custo equipamento de frio
h)Custo equipamento/mobiliario

19.500,00

Consultoria

19.500,00

19.500,00

10.000,00

Consult

10.000,00

760.159,00

Ob.Civ.

228.047,70

532.111,30

760.159,00

10.000,00

53.211,00

Consult

15.963,30

37.247,70

53.211,00

9.000,00

Consult

9.000,00

9.000,00

5.000,00

Consult

5.000,00

5.000,00

97.500,00

Equip

97.500,00

97.500,00

175.500,00

Equip

87.750,00

i)Decoracao

19.500,00

Equip

19.500,00

j)Custo Euipamento informatico

32.500,00

Equip

16.250,00

16.250,00

l)Biblioteca

39.000,00

Equip

19.500,00

19.500,00

9.958,08

Cust.Operac.

m)Manutencao geral

Total
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ORDEM DOS ADVOGADOS DE MOÇAMBIQUE - OAM

$823.859,00

87.750,00

175.500,00
19.500,00
32.500,00
39.000,00

3.320,08

3.319,00

3.319,00

9.958,08

$126.820,08

$3.319,00

$3.319,00

$1.230.828,08
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PLANO DE AQUISICOES SEDE & PROVINCIAS

ANEXO 4

EQUIPAMENTOS/MOBILIARIOS /OUTROS

Ordem dos Advogados de Moçambique

Linha

DESCRIÇÃO

1
11

Un

USD

USD

USD

USD

USD

USD

Ano I

Ano II

Ano III

Ano IV

Ano V

TOTAL

2010

2011

2012

2013

2014

SEDE
Veículos/Sede

1.1.1

1 Viatura

1

12.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

1 motorizada

1

1.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.300,00

13.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.300,00

Sub total 11
12

12.000,00

Equipto informático e de escritório/Sede

1.2.1

13 Pcs e respectivos periféricos para os
Departamentos e Comissões

13

9.750,00

9.750,00

0,00

0,00

0,00

19.500,00

1.2.2

1 lap top para o Director Executivo da Ordem

1

1.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.800,00

1.2.3

1 fotocopiadora

1

750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750,00

1.2.4

1 aparelho de fax

1

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

1.2.5

1 máquina fotográfica digital

1

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

1.2.6

1 Scanner

1

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

1.2.7

1 Datashow

1

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

1.2.8

Sotware de Contabilidade

1

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

1.2.9

Software de gestao de quotas

1

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

19.700,00

9.750,00

0,00

0,00

0,00

29.450,00

Sub total 12
13

Mobiliario/Sede

1.3.1

Secretarias

17

9.350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.350,00

1.3.2

Cadeiras

17

1.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.900,00

1.3.2

Mesa p/computadores e outros

17

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

1.3.3

Armarios

17

5.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.500,00

1.3.4

Arquivadores metalicos

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

25.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.750,00

Sub total 13
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(Cont)

ANEXO 4
Linha

DESCRIÇÃO

Un

USD

USD

USD

USD

USD

USD

Ano I

Ano II

Ano III

Ano IV

Ano V

TOTAL

2010

2011

2012

2013

2014

1.4.1

Equipamento/Mobiliario reforco Novas
Instalacoes edificio Sede
Custo equipamento de frio

0,00

25.000,00

0,00

0,00

25.000,00

1.4.2

Custo equipamento/mobiliario

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

1.4.3

Decoracao

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

1.4.4

Custo Equipamento informatico

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

1.4.5

Biblioteca

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00
68.000,00

14

Sub total 14
15

OUTROS

1.5.1

Revista Advogado+Boletim Informativo

172

13.600,00

13.600,00

13.600,00

13.600,00

13.600,00

Sub total 15

2

13.600,00

13.600,00

13.600,00

13.600,00

13.600,00

68.000,00

TOTAL INVESTIMENTOS SEDE

72.350,00

123.350,00

13.600,00

13.600,00

13.600,00

236.500,00
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(Cont)

ANEXO 4
Linha

DESCRIÇÃO

2

PROVINCIAS

21

Un

2.1.1

Equipto informático e de escritório
PC e perifericos ( 1 computador
+impressora+Ups+Instalacao
Office+Antivirus) PP

2.1.2

Fotocopiadora PP

1

2.1.3

Laptop PP

1

2.1.4

Scanner PP

1

2.1.5

Fax PP

1

USD

USD

USD

USD

USD

USD

Ano I

Ano II

Ano III

Ano IV

Ano V

TOTAL

2010

2011

2012

2013

2014

2
2.807,41

Sub total 21

5.614,82

8.422,23

8.422,23

355,56

711,11

1.066,67

1.066,67

3.200,00

1.311,11

2.622,22

3.933,33

3.933,33

11.799,98

185,19

370,37

555,56

555,56

1.666,67

185,19

370,37

555,56

555,56

1.666,67

4.844,44

9.688,89

14.533,33

14.533,33

43.600,00

0,00

25.266,69

22

Mobiliario:

2.2.1

Cadeiras PP

2

222,22

444,44

666,67

666,67

2.000,00

2.2.2

Secretarias PP

2

1.111,11

2.222,22

3.333,33

3.333,33

10.000,00

2.2.3

Estante PP

1

322,22

644,44

966,67

966,67

2.900,00

2.2.4

Armario vertical c/ 2 portas PP

1

462,97

925,93

1.388,90

1.388,90

4.166,69

2.2.5

Arquivador c/ Gavetoes PP

1

370,37

740,73

1.111,10

1.111,10

3.333,29

2.2.6

Mesa computador PP

2

518,52

1.037,04

1.555,57

1.555,57

4.666,70

3.007,41

6.014,82

9.022,22

9.022,22

27.066,67

148,15

296,30

444,44

444,44

1.333,33

148,15

296,30

0,00

444,44

444,44

1.333,33

TOTAL INVESTIMENTOS PROVINCIAS

8.000,00

16.000,00

0,00

24.000,00

24.000,00

72.000,00

TOTAL GERAL (1+2)

80.350,00

139.350,00

13.600,00

37.600,00

37.600,00

308.500,00

Sub total 22
23
2.3.1

Outros:
Agrafadores,furadores,papeleiras, PP
Sub total 23
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Anexo 5 - Lista de equipamento/Mobiliário para as Províncias
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ESTIMATIVA APETRECHAMENTO (PACOTE BASICO)

PROVINCIAS

Critério projecção: Ano 1,2,3 ----> para 3 Províncias
Ano 4: Mais 3 Províncias
Ano 5: Mais 3 Províncias

ANEXO 5

Definição pacote básico por Província:
Equipamento de escritório previsto:
PC e perifericos ( 1 computador +impressora+Ups+Instalacao
Office+Antivirus)

QTY

PU

PT

CAMBIO

EM USD

2

38.000

76.000

27

Fotocopiadora

1

9.600

9.600

27

$2.815
$356

Laptop

1

35.400

35.400

27

$1.311

Scanner

1

5.000

5.000

27

$185

Fax

1

5.000

5.000

27

$185

Mesa computador

2

7.000

14.000

27

$519

Mobiliario:
Cadeiras

2

3.000

6.000

27

$222

Secretarias

2

15.000

30.000

27

$1.111

Estante

1

8.700

8.700

27

$322

Armario vertical c/ 2 portas

1

12.500

12.500

27

$463

Arquivador c/ Gavetoes

1

10.000

10.000

27

$370

2

2.000

4.000

27

Outros:
Agrafadores,furadores,papeleiras,
TOTAIS

175

ORDEM DOS ADVOGADOS DE MOÇAMBIQUE - OAM

216.200

$148
$8.007
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Anexo 6 - Organigrama
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Organigrama da Ordem dos Advogados de Moçambique
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177
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