
 

 
ORDEM DOS ADVOGADOS DE MOÇAMBIQUE 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

ACTA 

 

Pelas dezassete horas do dia doze de abril de dois mil e dezassete, realizou-se 

a Assembleia Geral Ordinária da Ordem dos Advogados de Moçambique 

(“OAM”), no Hotel Indy Montebello, em Maputo. 

 

A sessão tinha a seguinte ordem de trabalhos:  

 

1) Aprovação da Acta da Assembleia Geral do dia 8 de Dezembro de 2016; 

 

2) Apresentação, discussão e votação do Relatório de Actividades e Contas 

de 2016; e   

 

3) Diversos. 

 

A Assembleia Geral foi presidida pela Dra. Fernanda Lopes, Presidente da 

Mesa da Assembleia Geral e, designou como secretária, em substituição da 

secretária da mesa que não se encontrava presente, a 2ª vogal da mesa da 

assembleia, Dra. Cristina Hunguana.  

 

Em virtude de não estar reunido o quórum previsto nos Estatutos da OAM, a 

Assembleia Geral teve início 30 (trinta) minutos depois da hora agendada, 

com a mesma Ordem de Trabalhos e com a presença de 37 advogados, dos 

quais 6 estagiários, onde foram se juntando outros ao longo dos trabalhos, 

tendo o quórum final sido composto por 54 advogados dos quais 7 eram 

estagiários. 

 

A Presidente declarou aberta a sessão e antes de passar à discussão da 

ordem do dia, pediu um minuto de silêncio à assembleia pelos advogados e 

familiares próximos de advogados, que perderam a vida durante o período 

entre a última assembleia geral e a presente assembleia.  

 

Seguidamente, submeteu a Agenda à aprovação, a qual foi aprovada por 

unanimidade.  

 

Dando início à discussão da ordem do dia, passou-se à leitura da acta da 

Assembleia Geral realizada a oito de Dezembro de dois mil e dezasseis, tendo, 

de seguida, iniciada a discussão do seu conteúdo.  

 



Dr. Tomás Timbane pediu a palavra, tendo iniciado a sua intervenção 

criticando o facto de a acta aparecer impressa, assim como os documentos 

distribuídos nesta Assembleia Geral, o que na sua opinião era um desperdício 

de papel, podendo tal acta ter sido distribuída antecipadamente, por e-mail, 

o que não foi feito, e tornava difícil que se pronunciasse sobre o seu conteúdo. 

Prosseguiu referindo que os documentos da presente Assembleia Geral só 

haviam sido disponibilizados uma semana antes da data desta Assembleia e 

considerava esta situação um problema recorrente, pois o mesmo havia 

acontecido na Assembleia Geral de Dezembro de 2016, pelo que a mesa da 

Assembleia Geral se devia organizar melhor. 

 

Em resposta a esta questão, a Presidente da Mesa, Dra. Fernanda Lopes 

esclareceu que só a acta da Assembleia Geral não esteve disponível, 

atempadamente, para consulta dos advogados e que os restantes 

documentos estiveram à disposição no website da OAM. Acrescentou ainda 

que nesta Assembleia a disponibilização dos documentos esteve melhor que 

na anterior, mas que sempre haveria espaço para melhorias. 

 

De seguida, pôs à votação a acta da assembleia geral de oito de Dezembro 

de dois mil e dezasseis, tendo a mesma sido aprovada por 28 votos a favor, 

tendo havido 8 abstenções e um voto contra. 

 

Passou-se a discussão do ponto dois da ordem de trabalhos relativo à 

apresentação, discussão e votação do Relatório de Actividades e Contas de 

2016, tendo a Presidente da Mesa da Assembleia Geral convidado o 

Bastonário, Dr. Flávio Menete, para a apresentação do relatório. 

 

Usando a palavra, o Bastonário referiu que antes de passar a palavra ao 

executivo da OAM para apresentar o relatório de actividades e as contas de 

2016, gostaria de tecer algumas considerações gerais, que incluíam o ponto 

de situação do cumprimento das deliberações da Assembleia Geral anterior e 

referir, dentre outros aspectos que:  

 

i. No âmbito do exercício passado, não foi possível criar a reserva de 15% 

para contingências. No entanto, transitaram do exercício passado para 

o corrente cerca de 10 milhões de Meticais;  

 

ii. A recomendação de que as formações ministradas pela OAM deveriam 

ser cobradas, o que será implementado;  

 

iii. A recomendação da criação de uma coluna autónoma nas contas 

para províncias, o que está resolvido;  

 

iv. Quanto a questão da previdência social do advogado, existe um 

documento inicial e é necessário fazer-se a auscultação nas províncias, 

e não há fundos para tal; 

 

v. No que tange á revisão das quotas das sociedades de advogados, 

existe já uma comissão a trabalhar, mas que pediu para apresentar os 

resultados depois da aprovação do relatório de contas de 2016 para 

aferir o real impacto dessa quota nas contas da OAM; 



 

vi. A questão da licença de uso e porte de armas já está encaminhada e 

existe um parecer sobre o assunto. 

 

vii. A questão da visibilidade da OAM. Há vozes que dizem que a OAM está 

morta, pelo que aceita sugestões de como a OAM pode contribuir no 

debate social; 

 

viii. Abriu-se o concurso para a eleição de uma nova Comissão dos Direitos 

Humanos da OAM, tendo sido recebidas 65 candidaturas e já foi eleito 

um júri para a selecção das mesmas; 

 

ix. A Comissão de Combate à Procuradoria Ilícita entrou em 

funcionamento, já realizaram-se reuniões e existe um plano de 

actividades. 

 

x. Foi indicada, como nova Directora Executiva da OAM, Dra. Karina 

Arouca. 

 

Mais, referiu que o ano de 2016 foi um ano financeiramente complicado, 

tendo sido difícil conseguir patrocínios extras. Houve também a alteração dos 

preços e serviços, o que tornou difícil a gestão nestas condições. 

 

Seguiu-se a apresentação do relatório de actividades de 2016, feita pela 

Directora Executiva, Dra. Karina Arouca. Em termos das principais actividades 

realizadas durante o ano de 2016, foi relatado o seguinte: 

 

Actividades planificadas e realizadas: 

 

1. Caravanas da Justiça – foram realizadas 6 caravanas, nomeadamente 

Gaza, Manica, Zambézia, Tete, Nampula e Cabo Delgado; 

 

2. Assistência jurídica em 10 bairros da capital do país, nomeadamente 

Chamanculo C, Aeroporto A e B, Malanga, Unidade 7, Munhuana, 

Maxaquene C e D, Urbanização e Mafalala; 

 

3. Atendimento jurídico, durante o ano, pelo Instituto de Assistência Jurídica 

(IAJ) na sede da OAM; 

 

4. Produção de Brochuras de Divulgação dos serviços do IAJ; 

 

5. Produção do Primeiro Relatório sobre os Direitos Humanos em 

Moçambique. Embora este relatório tenha sido lançado em 2017, a sua 

produção foi efectuada durante o ano fiscal de 2016;  

 

6. Realização do III Congresso da Justiça, decorrido em Maputo, no Centro 

de Conferências Joaquim Chissano, entre os dias 24 e 25 de Novembro de 

2016; 

 

7. Aquisição do estatuto de observador junto da Comissão Africana dos 

Direitos Humanos e dos Povos (CADHP). Dois comissários da Comissão de 



Direitos Humanos da Ordem (CDH) participaram no Fórum de ONGS que 

antecede a AG da CADHP; 

 

8. Realização do Congresso da UALP, a 22 de Novembro de 2016. No entanto, 

denotou-se fraca adesão dos membros a este evento, pelo que se deve 

reflectir sobre as questões de fundo e relevância desta parceria; 

 

9. Realização de 3 assembleias gerais, tendo sido duas assembleias gerais 

ordinárias, nomeadamente em Maio e Dezembro de 2016 e a assembleia 

geral eleitoral em Março; 

 

10. Implantação do Conselho Provincial de Sofala, localizada na Rua Artur 

Canto de Resende nr. 267, Edifício Sumaila Shopping Center, 1º Andar, 

Porta 29, Bairro Maquinino – Cidade da Beira, tendo sido inaugurado pelo 

Bastonário a 14 de Setembro de 2016, no âmbito das cerimónias centrais 

da semana do advogado; 

 

11. Implantação do Conselho Provincial de Nampula, localizado na Avenida 

das FPLM n.º 14, 1º Andar – Esquerdo e que está em funcionamento desde 

Dezembro de 2016, não tendo, no entanto, sido ainda inaugurado; 

 

12. Sessões ordinárias dos órgãos sociais, tendo sido realizadas 12 sessões do 

Conselho Nacional, 11 sessões do Conselho Jurisdicional e 3 sessões da 

CDH; 

 

13. Realização de 1 palestra sobre Ética e Deontologia Profissional, para 

advogados estagiários e finalistas do curso de Direito da Faculdade de 

Direito da Universidade Eduardo Mondlane.  

 

14. Início de 2 programas de estágio, tendo o primeiro grupo iniciado em 1 de 

Fevereiro de 2016, com 113 advogados estagiários inscritos e o segundo em 

Agosto 2016 com 158 advogados estagiários inscritos; 

 

15.  Dois Exames Nacionais de Acesso, tendo sido o 1º Exame realizado em 

Março 2016 com 117 candidatos inscritos, tendo sido aprovados 80 e o 2º 

exame sido realizado em Agosto 2016, com 179 candidatos Inscritos tendo 

sido aprovados 94. Esta actividade realizou-se em Maputo, Beira, Nampula; 

  

16. Curso - Sobre questões Processuais do Tribunal Africano, no qual 

participaram 35 pessoas, dentre advogados, advogados estagiários, juristas 

e estudantes. 

Das actividades que foram planificadas para 2016, as que se seguem não 

foram realizadas: 

1. Produção e distribuição de 5 cadernos sobre Direitos Humanos, devido à 

dificuldade na apresentação de propostas pelos comissários; 

 

2. Exame Nacional de Acesso extraordinário, devido à mora na publicação 

dos resultados do Exame Nacional de Acesso de Agosto de 2016; 

 



3. Cursos e palestras sobre o Direito à Informação. Esta actividade estava 

atribuída ao Conselho Jurisdicional, pelo que existe a necessidade de uma 

maior dinamização do mesmo, de modo que seus membros ministrem os 

cursos e as palestras. 

Foram igualmente levadas a cabo pela OAM algumas actividades 

inicialmente não planificadas, com destaque nas seguintes: 

1. Marcha e Palestra no âmbito da celebração do dia 10 de Dezembro – 

Dia Internacional dos Direitos Humanos. Esta actividade foi realizada em 

conjunto com a Plataforma da Sociedade Civil, tendo a OAM 

participado na organização e marcha; 

 

2. Foram encetadas as seguintes acções extrajudiciais: 

 

• Submetida uma queixa ao Provedor da Justiça – Comunidades 

afectadas e reassentadas pela exploração do carvão mineral em Tete; 

•  Apresentação de denúncias e recomendações ao SETSAN sobre 

insegurança alimentar das comunidades afectadas pelos recursos 

naturais em Tete, Palma e ProSavana; 

•  Requerimento ao Governo da Província de Tete sobre comunidades 

afectadas pela exploração do carvão mineral em Tete; 

•  Intimação ao MITADER para a informação e passagem de processos 

de DUATs da JINDAL, VALE e ANADARKO; 

•  Requerimento ao Governador de Cabo Delgado sobre as 

comunidades afectadas pelo gás natural em Palma; 

•  Pedido de esclarecimentos à coordenação do ProSavana do MASA 

sobre comunidades afectadas 

 

3. No âmbito do intercâmbio organizacional, visita ao Fórum Mulher e à 

Associação Lambda e no caso da Lambda existe um MdE assinado 

com a OAM no âmbito da defesa dos direitos humanos; 

 

4. Conferência Internacional sobre Arbitragem Realizada em Maputo e 

Beira.  

 

Concluída apresentação do relatório de actividades, o Bastonário convidou o 

gestor financeiro da OAM, Dr. Laurindio Dinis para proceder com a 

apresentação das contas de 2016.   

 

Tomando a palavra, o Dr. Laurindo Dinis iniciou dizendo que as receitas da 

OAM para o ano de 2016 totalizaram 47.798.207,17 MT (Quarenta e sete 

milhões, setecentos e noventa, oito mil e duzentos e sete meticais e dezassete 

centavos), provenientes das seguintes rubricas: 

 

 As quotas dos advogados e das sociedades de advogados representam a 

maior fonte de receitas no ano em análise, totalizando 19.680.630,00 MT 

(Dezanove milhões e seiscentos e oitenta mil e seiscentos e trinta meticais), 

representando 41,2% do valor total das receitas. 

 Os financiamentos totalizaram 17.150.072,08 MT (Dezassete milhões, cento e 

cinquenta mil, setenta e dois meticais e oito centavos), representativos de 



35,8% do valor total das receitas. Deste valor dos financiamentos 

3.000.000,00 MT (três milhões de meticais), estavam alocados para suportar 

as despesas com o 3º Congresso para à Justiça, na sequência de um 

acordo de parceria com o MASC.  

 

No que se refere as despesas, em 2016, as despesas da Ordem atingiram um 

valor total de 36.795.710,94 MT (Trinta e seis milhões, setecentos e noventa e 

cinco mil, setecentos e dez meticais e noventa e quatro centavos), estas são 

provenientes das rubricas abaixo indicadas, que contemplam várias rubricas, 

dentre as quais, gastos com o pessoal, fornecimentos e serviços de terceiros, 

ferramentas e utensílios de desgaste rápido, material de manutenção e 

reparação, material de escritório, livros e documentação técnica, Artigos para 

oferta, manutenção e reparação, honorários, despesas de representação, 

viagens e funcionamento dos órgãos especializados da OAM como seja a 

Comissão dos Direitos Humanos, o Instituto de Apoio à Justiça e os Conselhos 

Provinciais. 

 

Saldos disponíveis da OAM em caixa e em bancos a 31/12/2016 era de 

16.394.194,61MT. 

Apresentado o relatório e contas a Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

pôs este ponto à discussão pela assembleia.  

 

Pediu a palavra o Dr. Télio Chamusse, onde comentou relativamente ao facto 

de se verificar que não foram alcançadas certas receitas previstas e quanto a 

isto, perguntou o que estava a ser feito relativamente aos advogados que não 

cumpriam com as suas obrigações relacionadas com o pagamento de 

quotas.  

 

De seguida foi dada a palavra o Dr. Tomas Timbane, que apontou o facto de 

o presente relatório não vir acompanhado do respectivo relatório de auditoria, 

o qual se tornava mais premente tendo em conta o processo de 

decentralização em curso, pois a auditoria daria certeza da utilização dos 

fundos. Mais referiu que a auditoria era uma prática no mandato anterior e 

caso não se mantivesse iria se perder os doadores da OAM. 

 

Por outro lado, referiu que era do seu entendimento que o relatório de 

actividade e contas em análise não haviam sido disponibilizados a tempo. 

Acrescentou ainda que não entendia porque é que no relatório, as despesas 

vinham separadas de até Maio de 2016 e depois de maio de 2016. 

 

Por fim referiu que se opunha à revisão das quotas para as sociedades de 

advogados, pois a OAM não se podia dispensar o valor destas contribuições, 

devendo, por outro lado serem estudadas estratégias para recuperar os 

valores das quotas não pagas pelos advogados. 

 

Seguiu-se a intervenção do Dr. Roque Gonçalves, onde referiu que as 

intervenções que foram feitas pela OAM relativamente às questões que 

preocupam a sociedade moçambicana, está a ser feita a reboque de outras 

organizações, o que pode levantar questões de conotação política da OAM. 

Deu exemplo das questões que estavam a ser discutidas no momento, tais 



como de Pemba, a questão da dívida pública, e outros assuntos como a 

usurpação de terras e problemas ambientais, para os quais sentia que a OAM 

não estava a ter a necessária intervenção. A intervenção da OAM nestas 

questões daria visibilidade perante os doadores. 

 

Adiante referiu que relativamente aos exames nacionais, os mesmos não são 

elaborados com pedagogia, pelo que pedia aos colegas que colaborassem 

mais na elaboração do referido exame. Por outro lado, havia que se 

ultrapassar todas as dificuldades que se verificam na composição. Falou 

também da despesa relativa a custas judicias, pois sentia que a OAM estava a 

ser enganada pelos tribunais. Terminou a sua intervenção com um pedido de 

esclarecimento sobre a que se devia a rubrica que aparecia no relatório de 

contas relativa ao pagamento de multas. 

 

Interveio, de seguida, o Dr. Rodrigues Rocha para pedir um esclarecimento 

sobre o facto de se estar a falar do 2017, enquanto se deveria estar a falar do 

relatório de 2016. 

 

Após estas intervenções a Presidente da Mesa da Assembleia Geral deu a 

palavra ao Bastonário, para esclarecimentos sobre as questões apresentadas. 

 

Usando da palavra, o Bastonário esclareceu que não obstante o saldo em 

caixa e bancos ao fim do exercício a ordem continuava a queixar-se de 

problemas financeiros pois a maior parte desse saldo era relativo aos fundos 

de doadores. 

 

Sobre a questão da auditoria informou que a Ernst & Young já havia sido 

contratada para o efeito. Sobre a actividade dos conselhos províncias, já 

havia sido recebida a fundamentação das actividades de Nampula. 

 

Quanto a questão da separação no relatório de actividades e contas das 

acções até Maio de 2016 e depois de Maio de 2016, tal não tinha nada a ver 

com desconfiança em relação ao elenco passado que esteve em exercício 

até a data, mas sim com uma exigência da IBIS. 

 

Relativamente ao valor inscrito nas multas e penalidades, o mesmo tinha a ver 

com a prorrogação de um DUAT.  

 

No que concerne às quotas das sociedades de advogados, referiu que a 

comissão que estava a trabalhar nesse assunto ainda não tinha trazido 

quaisquer resultados do seu trabalho, pelo que não valeria a pena perder 

tempo na análise dessa questão. 

 

Esclareceu ainda que em qualquer organização, quando um novo elenco 

toma posse há sempre problemas de adaptação e o seu elenco ultrapassou 

determinados constrangimentos, pois quando tomou posse o gestor financeiro 

estava de saída e também enfrentou problemas na área administrativa. 

 

Sobre a questão das custas judicias referiu que era possível que a OAM 

estivesse a ser enganada. No entanto, a OAM já tinha solicitado um encontro 



com o MIJUR para discutir a questão dos benefícios no pagamento de custas 

pela OAM. 

 

Prestados estes esclarecimentos, a Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

perguntou aos advogados e advogados estagiários se teriam outras questões. 

 

Voltou a pedir a palavra o Dr. Roque onde sugeriu que o valor pago a título de 

prorrogação de DUAT deveria ser inscrito na rubrica de taxas e impostos e não 

na de multas e penalidades. 

 

Interveio em seguida o Dr. Tomás Timbane onde questionou se o plano 

estratégico da OAM já havia sido publicado. 

 

Seguiu-se a intervenção da Dra. Ivete Mafundza, Presidente da CDH da OAM 

que se predispôs a ajudar na questão da preparação dos exames.  

 

Referiu depois que a CDH enfrentava problemas de recursos humanos, pelo 

que talvez se mostrasse necessário rever o número de comissários e estudar a 

possibilidade de ter alguns dos comissários a tempo inteiro. 

 

De seguida interveio o Dr. Stayler Marroquim para aludir que na Assembleia 

Geral anterior já havia sido referida a necessidade de os relatórios serem 

distribuídos com antecedência e que os atrasos já se estavam a tornar 

jurisprudência na OAM. Referiu também o facto de estranhar a ausência nesta 

Assembleia Geral de muitos membros dos órgãos sociais, o que era de 

questionar o seu empenho. 

 

Tomou depois a palavra o Dr. Filipe Sitoe para referir que o novo elenco, do 

qual ele fazia parte tinha, aquando da tomada de posse, encontrado graves 

problemas de gestão e administração e isso requereu que se arrumasse a 

casa, o que implicou a exoneração da anterior Directora Executiva. 

 

A seguir interveio o Dr. Ilídio Macie que falou da necessidade de se introduzir 

um método de controlo para a participação dos membros nas reuniões do 

conselho nacional, devendo ser garantida uma participação acima dos 60% e 

apenas serem admitidas com justificação. 

 

 

Terminadas estas intervenções, a Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

voltou a dar a palavra ao Bastonário para prestação de esclarecimentos sobre 

as intervenções anteriores, antes de se passar à votação do Relatório de 

Actividades e Contas de 2016. 

 

Tomando da palavra, o Bastonário começou por corrigir uma afirmação do Dr. 

Filipe Sitoi no sentido de que a anterior Directora Executiva tinha sido 

exonerada, esclarecendo que a mesma havia apresentado a sua demissão. 

 

Mais, pediu a união e coesão dos advogados, pois tinha a impressão de que 

havia alguns advogados que vinham as sessões da assembleia geral só para 

criticar, mas não de uma forma construtiva. Recomendou que os advogados 

não se comportassem como se estivessem em bancadas, tal como acontece 



na Assembleia da República e que olhassem para ordem como única e sua e 

todos contribuíssem para o seu crescimento. Mais, referiu que continuava 

aberto à ideias e contribuições construtivas de todos os advogados e 

advogados estagiários para uma OAM cada vez melhor. 

 

De seguida a Presidente da Mesa da Assembleia Geral submeteu o Relatório 

de Actividades e Contas de 2016, tendo o mesmo sido aprovado por 

unanimidade. 

 

Passou-se à discussão do tema diversos tendo apenas intervindo o Dr. Ilídio 

Macie para sugerir a criação de uma comissão científica que ajudaria a 

melhorar a qualidade dos relatórios de direitos humanos que são publicados 

pela OAM e o Dr. Roque Gonçalves que sugeriu que os resultados do exame 

nacional de acesso fossem partilhados com as universidades, como formas de 

estatisticamente poderem avaliar o desempenho dos seus estudantes. 

 

Seguiram-se as considerações finais pelo Bastonário, o qual apelou a 

participação dos advogados nas Tertúlias ou happy hour organizadas pela 

OAM, como uma forma de socialização entre si, mas tendo referido que 

nesses eventos são postas pequenas caixas para sugestões e contribuições, 

tais que podem ser dadas pelos advogados e advogados estagiários de forma 

anónima. 

 

Não havendo mais questões a discutir a reunião foi encerrada, a presente 

acta, que depois de lida, conferida, considerada conforme e aprovada vai ser 

devidamente assinada pela Presidente da Mesa da Assembleia Geral e pela 

secretária desta assembleia. 

 

 

 

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

 

 

_____________________ 

Dra. Fernanda Lopes 

 

 

 

A Secretária 

 

 

 

 

________________________ 

Dra. Maria Cristina Hunguana 


