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ACRÓNIMOS
AR
CDH
IAJ
IMD
OAM

Assembleia da República
Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de Moçambique
Instituto de Acesso à Justiça
Instituto para a Democracia Multipartidária
Ordem dos Advogados de Moçambique
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Laurindo Francisco Saraiva

Alberto Pawandiwa

Paulo Jorge W. Ferreira
Pedro Miguel Abreu
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Gaza – Lúcio Neto

DIRECÇÃO EXECUTIVA

Directora Executiva – Sheila Manhiça
Gestor Financeiro – Laurindo Dinis
Oficial de Planificação e Formação – Elisio Massarongo
Gestora dos Serviços Administrativos – Delfina Dambo
Assistente Financeira – Eneida Timba
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Assistente Administrativa – Assia Jamal
Assistente Administrativa CP Nampula: Berta Companhia
Assistente Administrativo CP Sofala: Lucas Mataveis
Estafeta e Motorista – Calisto Vidigal e Sérgio Manhiça
Estafeta CP Nampula: Genito Daniel

INFORMÁTICA
WEBCAD

4

COMISSÕES E DEPARTAMENTOS
COMISSÃO NACIONAL DE

COMISSÃO DE DIREITOS

INSTITUTO DE ACESSO À

ÉTICA E DEONTOLOGIA

COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO DAS

AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO E EXAME

HUMANOS

JUSTIÇA

PROFISSIONAL

SOCIEDADES DE ADVOGADOS
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Maria Isabel Garcia

Célia Francisco

Salvador Nkamate

Alcides Taula

Paulo Pimenta
Bela Lithuri

Vice-Presidente – Moises

Coordenadora – Catarina

Machaieie

Camal
Oficial de Administração:
Carla Matlombe

Alfiado Pascoal

Coordenadora – Augusta
Eduardo
Assistente: Estefânia Rangel

Álvaro Pinto Basto

Stela Joana dos Santos
Bruno André Zita

Zaheer Lorgat

Xavier Sicanso
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A OAM tem como missão:
❖ Contribuir de uma forma mais eficiente e eficaz para a

MISSÃO

consolidação do Estado de Direito Democrático;
❖ Ser mais actuante em tornar a Justiça mais acessível ao
cidadão;
❖ Defender a Constituição, os direitos fundamentais dos cidadãos
e a dignidade e prestígio da profissão de Advogado através
do

respeito,

promoção

e

defesa

dos

seus

princípios

deontológicos.

A OAM tem como visão:

VISÃO

❖ Ser reconhecida como um parceiro estratégico do Estado,
indispensável na defesa da ordem jurídica nacional, na defesa
das instituições democráticas, na defesa dos direitos dos
cidadãos e na promoção dos princípios de justiça social.
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VALORES

A OAM tem como valores:
➢ Compromisso social;
➢ Aprimoramento permanente;
➢ Foco no processo e resultados:
❖

Eficiência

❖

Eficácia

❖

Efectividade

➢ Ética profissional:
❖

Imparcialidade

❖

Impessoalidade

❖

Independência

❖

Transparência
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OBJECTIVOS E ESTRATÉGIAS
São 3 os pilares em que assentam os objectivos e estratégias da OAM [para
alcançá-los]:

Contribuir para a consolidação do Estado de Direito em Moçambique:
❖

Defender a legalidade: Intervir publicamente, emitindo pareceres,
para advogar a favor do cumprimento da legalidade em todos os
actos públicos - político, económico ou social;

❖

Defender direitos humanos: Intervir publicamente, emitindo pareceres,
para

advogar

a

favor

dos

direitos

humanos

(políticos,

civis,

económicos, sociais e culturais);
❖

Advogar e promover a justiça social: Acompanhar desenvolvimentos
políticos, económicos e sociais e, pontualmente, intervir, quer para
prevenir ou para corrigir potenciais problemas, de carácter social, daí
resultantes, junto das instituições de direito responsáveis, através de
pareceres públicos.

Reforçar a capacidade institucional da Ordem dos Advogados de
Moçambique:
❖

Garantir

a

sua

sustentabilidade

financeira:

A

Ordem

deve

sistematicamente operar com um orçamento equilibrado entre
entrada e saída de dinheiro. Uma vez que as receitas operacionais
são exíguas, a Ordem deve identificar e estabelecer relações
duradouras com parceiros de financiamento (Estado e Doadores);
❖

Garantir satisfação dos parceiros de cooperação e Advogados: A
Ordem deve avaliar constantemente a satisfação de seus parceiros e
Advogados e proceder, com base nessas avaliações, à medidas
correctivas;

❖

Tornar fácil o relacionamento da Ordem com os parceiros de
cooperação e com os Advogados: A Ordem deve tornar fluidas as
relações com Advogados e Parceiros, de forma a eliminar barreiras e
desperdícios de tempo e energia por parte destes na sua interacção
com a Ordem;
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❖

Garantir a excelência operacional da Ordem: A Ordem deve ser
efectiva, eficiente e eficaz em todas as actividades produtivas;

❖

Desenvolver: A Ordem deve desenvolver e reter quadros com as
melhores competências técnicas e humanas, desenvolver e manter
uma adequada base tecnológica, adquirir e sustentar activos
produtivos adequados e melhorar continuamente o seu clima
organizacional para aumentar a eficiência, eficácia e efectividade
das suas operações.

Apoiar e capacitar profissionalmente o Advogado:
❖

Treinar advogados para lidar com novas exigências profissionais e
sociais: Implementar programa de treinamento contínuo sobre
desafios

correntes

e

sobre

a

sustentabilidade

profissional

do

Advogado;
❖

Desenvolver um processo de Estágio que permita formar, com altos
padrões éticos e deontológicos, profissionais capazes de oferecer as
melhores soluções ao cidadão.
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1. SUMÁRIO EXECUTIVO
O Plano de actividades e orçamento do ano 2019 foi projectado visando
alcançar essencialmente os objectivos definidos nos três pilares que norteiam a
actuação da Ordem dos advogados de Moçambique, nomeadamente:
• Contribuir para a consolidação do Estado de Direito em Moçambique;
• Reforçar a capacidade institucional da Ordem dos Advogados de
Moçambique; e
• Apoiar e capacitar profissionalmente o Advogado;
Foi com o objectivo de materializar estes pressupostos, que durante os doze meses
do ano de 2019, realizou as actividades ora projectadas. O ano de 2019 oferecia
em si vários desafios ao País pois tratava-se de um ano duplamente eleitoral para
OAM isto porque no país decorreriam as eleições gerais, presidenciais e que tinham
a particularidade de, pela primeira vez na história do país, eleger os Governadores
e Secretários do Estado das 10 Províncias do país. Mas para o OAM o desafio
mostrava-se ainda maior pois para além das eleições gerais do país, a OAM iria
eleger os novos órgãos sociais que dirigiriam os destinos da casa pelos próximos três
anos e ainda mais num ano em que se comemorada os 25 anos da sua
constituição (a OAM foi fundada no dia 14 de Setembro de 1994). Infelizmente as
eleições internas (eleição dos novos órgão sociais) não foram realizadas o que por
sua vez condicionou a realização de algumas outras actividades importantes.
Apesar deste condicionalismo, podemos destacar alguns resultados alcançados ao
longo do ano em alusão: promoção e defesa dos direitos humanos através de
palestras e emissão de comunicados e ou conferências de imprensa; alargamento
do atendimento e assistência jurídica – implantação de pontos focais pelo país;
observação eleitoral, a defesa das comunidades afectadas pelos grandes
investimentos dentre outros resultados. Na componente do fund-raising o destaque
vai para a celebração de um memorando de entendimento com IMD para o
financiamento de diferentes acções no processo eleitoral.
Tal como acima adiantado o grande constrangimento que a OAM teve ao
longo do ano de 2019 foi sem dúvidas o duplo adiamento das eleições internas,
primeiro devido à ocorrência dos Ciclones IDAI e KENNETH e depois devido à
suspensão pelo Tribunal Administrativo pois uma das listas candidatas (excluída
do processo) solicitara a suspensão das mesmas.
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2. INTRODUÇÃO
O presente relatório anual tem como objectivo a apresentação do balanço das
principais actividades realizadas no período compreendido entre os meses de
Janeiro a Dezembro de 2019. Um ano que fica marcado pela não realização e
ou adiamento de algumas importantes actividades (ex: Eleições dos Órgãos
Sociais, 3ª Conferência Nacional dos Advogados e Exame Nacional da Ordem
dos Advogados) devido à ocorrência dos ciclones IDAI e KENNETH nas regiões
Centro e Norte do país e devido à suspensão pelo Tribunal Administrativo.
De um modo geral e tirando as actividades não-realizadas e ou as
reprogramadas devido à ocorrência dos condicionalismos acima mencionados,
as actividades programadas para o ano de 2019 (Janeiro a Dezembro)
decorreram em conformidade.
O presente relatório de actividades e orçamento reflecte, em primeira linha, o
Plano de Actividades e Orçamento - 2019 aprovado em Dezembro de 2018
(Assembleia Geral Ordinária).
As actividades realizadas durante este período em alusão foram realizadas num
ambiente atípico dada a ocorrência no Centro e Norte do País dos Ciclos IDAI e
KENNETH respectivamente. O ciclone IDAI mais concretamente assolou as
Províncias de Sofala, Manica, Tete e Zambézia e de modo a que todos os
Advogados

participassem em pé

de

igualdade

no processo eleitoral

(candidaturas e eleição), o Conselho Nacional optou por adiar as eleições ora
programadas para 9 de Abril. Igualmente e por mesmos motivos foi adiada a
realização do Exame Nacional de Acesso que deveria decorrer, em todo o país,
no dia 29 de Abril de 2019. Um novo adiamento na eleição dos novos órgãos
sociais voltou-se a verificar em Setembro devido à suspensão pelo Tribunal
Administrativo visto que uma lista candidata – ora excluída do processosolicitara o adiamento das mesmas. Espera-se que as eleições ocorram no I
Trimestre de 2020.
As actividades planificadas para o ano de 2019, tiveram em conta a questão
da eleição dos novos Órgãos Sociais, querendo com isso significar que houve
alguma contenção na planificação das actividades no sentido de acomodar
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algumas actividades dos respectivos manifestos. A necessidade do acesso à
justiça principalmente por cidadãos/as economicamente carenciados/as, a
implantação dos Pontos Focais em Niassa e Inhambane para o fornecimento da
justiça a esses cidadãos, a capacitação institucional - a necessidade de se
avançar com a concepção do novo PE (2020-2024) e na mesma senda a
elaboração de um base-line para a medição dos resultados. Por forma a mitigar
um eventual risco interno suscitado pela mudança de órgãos sociais em sede
de eleições, seguimos a implementação do plano de actividades aprovado
para 2019.
Por ser um ano eleitoral (eleições gerais e eleição de governadores), a OAM
planificou e realizou durante o ano de 2019 debates sobre a Cidadania Eleitoral
e

a

observação
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eleitoral.

3. ANÁLISE DOS RESULTADOS
Tabela 1. actividades realizadas

COMPONENTE 1: ACESSO À JUSTIÇA E AO DIREITO
Contribuir para o Consolidação do Estado de Direito em Moçambique
Actividade Planificada
1

Resultado Imediato Atingido

Notas

Atendimento e

Atendidos no total 1688 cidadãos (1345 homens e 343 mulheres) no

O número de 1688 cidadãos atendidos durante o ano

Assistência Jurídica

Gabinete, nas Caravanas e pelos Pontos Focais

de 2019 está a quem do planificado. Isto é justificado
por um lado pelo fraco desempenho dos Pontos Focais

Gratuita

justificado pela falta dos incentivos e instalações
condignas; redução das caravanas devido à redução
dos fundos alocados ao IAJ e também pelo não
empoçamento do Ponto Focal de Inhambane por
razões abaixo elencados.

2

Implantação de Pontos

Implantado o Ponto Focal de Niassa, aumentando cada vez a mais a

Com esta implantação a cobertura do IAJ pelo país fica

Focais

cobertura

quase completa faltando apenas o Ponto Focal de

nacional

de

assistência

aos

cidadãos

economicamente

carenciados. Apenas falta por implantar o Ponto Focal de Inhambane

Inhambane (Infelizmente e devido ao adiamento das
eleições internas, a implantação do Ponto Focal de
Inhambane apenas será feita em 2020). O objectivo é
alargar cada vez mais o atendimento pois o acesso à
justiça é um direito fundamental em qualquer Estado de
Direito Democrático.

3

Palestra – O Direito

204 Participantes (resultantes de duas palestras), sendo 99 do sexo feminino

Estas palestras iniciaram no ano passado a quando das

Eleitoral em

e 105 do sexo masculino sensibilizados sobre a cidadania eleitoral.

eleições autárquicas. O objectivo primário é sensibilizar
os jovens (em especial aos que se fazem aos pleitos pela

Moçambique (Conflitos

primeira vez) sobre a importância destes pleitos eleitorais

Decorrentes do

e reduzir os índices de abstenção que caracterizam os

Processo Eleitoral)

mesmos.

Pretende-se

uma

maior

participação

sobretudo dos jovens. As palestras serão replicadas em
todas

as

Províncias

onde

a

CDH

se

encontra

representada (Comissários)
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Semana do Advogado

Várias

actividades

realizadas

atendimento/assistência jurídica.

com

destaque

para

o

Este ano teve a particularidade de a OAM celebrar os
25 anos da sua criação. Várias foram as actividades
realizadas para a comemoração desta data
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Elaboração do

Lançado no dia 1 de Agosto de 2019 no Hotel Cardoso e contou com a

A OAM e os diferentes participantes do acto entendem

Relatório sobre a

presença

que os relatórios são extemporâneos e para fazer face a

Situação dos Direitos

Procuradores, Juízes, Ministros, Provedor da Justiça e o Presidente do

Humanos em

Conselho Municipal da Cidade de Maputo

de

119

participantes

dentre

Advogados,

Estagiários,

isso, a OAM decidiu que em 2020 será feito um
produzido e lançado um relatório bienal (2018-2019)

Moçambique
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Participação na

A cerimónia da Abertura do Ano Judicial tem sido uma

Divulgados os problemas que enfermam o sector da justiça

oportunidade para a OAM dar voz a todos os cidadãos

Abertura do Ano

que se queixam da má actuação dos órgãos da justiça

Judicial

sobretudo da morosidade processual. Acredita-se e
espera-se com as intervenções (muita das vezes duras)
da OAM, as instituições da justiça melhorem as suas
formas de actuação.
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Participação e
Monitoria nos Projectos
de Lei aprovados pela
Assembleia da
República

1. OAM auscultado no âmbito da proposta de Revisão da Lei nr. 23/2007

Têm

de 01 de Agosto – Lei de Trabalho

relativamente aos timings concedidos pela AR para a

sido

constantes

as

reclamações

da

OAM

2. OAM fornece suas contribuições nos seguintes projectos de Lei: Projecto

a OAM tem fornecido os seus comentários (nem sempre

de Revisão do Livro V do Código Civil – Sucessões; Projecto de Lei de

acolhidos) à AR para a produção legislativa.

emissão dos pareceres, ainda assim sempre que possível

Prevenção e Combate às Uniões Prematuras; e Projecto de Revisão da Lei
nr. 10/2004, de 25 de Agosto – Lei de Família
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Intervenções de
Emergência

Com a constituição da OAM como Assistente no caso

1. “OAM constituída Assistente no caso das dívidas ocultas”

das Dívidas Ocultas, a OAM passa a ser parte integrante

2.

Assistido

juridicamente

o

Jornalista

Amad

Abubacar

detido

irregularmente em Cabo-Delgado. Em liberdade provisória.
3. Visitados os terrenos onde serão reassentadas as vitimas do aluimento da
lixeira de Hulene. Irregularidades constatadas reportadas ao Conselho

de todo o processo e poderá colaborar com o Ministério
Público para o esclarecimento e a responsabilização
dos culpados.

Municipal da Cidade de Maputo.
4.

Visitado

o

Hospital

Provincial

de

Lichinga,

levantamento

das

irregularidades denunciadas aos doentes no geral e em especial às
mulheres grávidas. Caso submetido à Procuradoria Provincial de Niassa.
5. Uma cidadã (viúva) vítima de violência doméstica por parte dos
familiares do falecido marido em xai-xai. O caso já foi julgado e aguarda-se
pela sentença.
6. Uma menor (11) abusada sexualmente por um funcionário público
assistido juridicamente. A menor ficou grávida como resultado deste abuso.
O infractor em causa foi condenado a uma pena de 30 anos de prisão
maior e ainda ao pagamento de uma multa de 500 mil meticais
7. Angariados fundos/donativos para ajuda às vítimas de Ciclone IDAI

9.

Participação no

Palestras, observação eleitoral, Formação de Formadores de Partidos

Foram realizadas palestras visando a sensibilização e

Processo Eleitoral

Políticos

uma maior participação dos jovens nas eleições gerais.
A observação eleitoral foi realizada em parceria com o
IMD. Foi realizada uma formação a Formadores de
diferentes Partidos Políticos em matérias de legislação e
contencioso

eleitoral.

A

observação

eleitoral

foi

realizada nos seguintes pontos: Maputo Cidade e
Província,

Inhambane,

Sofala,

Nampula e

Cabo-

Delgado. Ainda ao abrigo deste MU foi produzido um
guião prático sobre procedimentos para reclamações
e recursos contenciosos para os partidos políticos.

COMPONENTE 2: REFORÇO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA OAM
Actividade Planificada
1

Assembleias Gerais (duas
Ordinária e uma
Extraordinária)

Resultado Imediato Atingido
1. Aprovados os relatórios de contas (financeiro e narrativo) do ano 2018;

Notas
A

realização

destas

Assembleias

demonstra

o

cumprimento e o respeito dos instrumentos internos

2. Aprovado no dia 20 de Março de 2019 o Regulamento Eleitoral – um

(Estatuto) da OAM.

instrumento base para uso nos processos eleitorais dos órgãos sociais da
OAM
2. Aprovados o plano e Orçamento de 2020

2

Elaboração e Aprovação

Política elaborada e aprovada

Com esta aprovação, a OAM passa a contar um
instrumento e um plano de trabalho para a promoção,

do Política de Género

a integração e o respeito das mulheres e jovens não só
Advogadas

como

também

mulheres

e

jovens

beneficiários das actividades da OAM.

3

Instrução de Processos

101 Processos concluídos, (referentes aos anos de 2013, 2014, 2015, 2016,

Estes

Disciplinares

2017, 2018 e 2019) tenho culminado em 19 suspensões, 4 multas, 1

sancionar

repreensão, 3 encaminhamentos à Procuradoria Ilícita e 3 indeferimentos
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Elaboração do novo

Lançado o concurso para a selecção do Consultor

Processos
os

Disciplinares não
Advogados

só

infractores

servem

para

assim

como

indicador claro para o não desvio dos padrões éticos
profissionais dos Advogados.
Processo relativamente atrasado, já foi seleccionado o
Consultor e os trabalhos deverão arrancar em breve

Plano Estratégico e BaseLine

5

Fund-Raising – Novas

Assinado um MdE com IMD para a assistência jurídica aos Partidos

Esta assinatura garante uma participação activa da

Parcerias

Políticos em casos decorrentes de conflitos eleitorais, formação de

OAM nos pleitos eleitorais de Outubro de 2019. A OAM
poderá assim ser uma referência aos Partidos Políticos

Partidos Políticos em contencioso eleitoral e observação eleitoral.

para a mitigação e a solução dos conflitos políticos.

Início dos contactos para parceria com os Advogados Sem Fronteiras do
Canada, para desenvolver projectos que visam promover o acesso à
justiça, o empoderamento jurídico e a participação cidadão, o efetivo
acesso à justiça de mulheres e meninas vítimas de discriminação,
violência baseada no género ou outras violações de direitos humanos.
Manifestação de interesse da Fundação Rosa Luxemburgo em financiar
o relatório de Direitos Humanos a partir de 2020.
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Expansão dos serviços do

Melhorada e aumentada a capacidade e qualidade no atendimento

Reduzido o tempo de espera no atendimento dos

IAJ- Aquisição do módulo

dos serviços do IAJ em Maputo.

cidadãos economicamente carenciado no Gabinete

de gabinetes.

do

IAJ

em

Maputo.

Há

maior

flexibilidade

no

atendimento.

COMPONENTE 3: APOIO & CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO ADVOGADO
Actividade Planificada
1

I e II Grupo do Estágio -

Resultado Imediato Atingido
Aumentado o número de inscritos na Ordem durante o ano 2019

2019

Notas
No ano de 2019ram inscritos nos dois grupos ??? novos
Advogados

Estagiários.

O

número

Advogados

Estagiários

pode

ser

elevado

explicado

de
pelo

aumento de Universidades (principalmente as privadas)
e pela exposição da OAM

2

I e II Exame Nacional de

Admitidos ao longo de 2019 mais 263 (164 homens e 99 mulheres) novos

Com a admissão destes novos 263 Advogados, a OAM

Acesso - 2019

Advogados em resultado dos dois exames realizados

passa a ter nos seus registos 2176 Advogados inscritos
(este número inclui os suspensos e os falecidos) o que

alarga mais a oferta dos serviços de advocacia

3

Formação dos Comissários

Comissários da CDH cada vez mais dotados de conhecimentos práticos

da

para o funcionamento da Comissão.

CDH

em

Direitos

DH’s promovidos e defendidos

Humanos

4

e

211 Participantes (Advogados, Advogados Estagiários e Estudantes

Respeito dos padrões éticos e deontológicos da

Deontologia Profissional do

Finalistas do Curso de Direito) dotados de conhecimentos éticos e

profissão e fornecimento de serviços de advocacia de

Advogado - Niassa

profissionais no exercício da advocacia

Palestra

–

Ética

qualidade.

Apesar dos constrangimentos registados como resultado do adiamento da
assembleia eleitoral, é de destacar alguns resultados (intermediários) alcançados
pela OAM ao longo de 2019: constituição da OAM como Assistente no caso

das dívidas ocultas permitindo deste modo que a OAM seja parte integrante
de todo este processo e desta forma contribuir para a garantia do estado
de direito. A finalização e a aprovação da Política de Género em sede da
Assembleia (falta o plano de acção), a assinatura do Memorando de
Entendimento assinado entre a OAM e o IMD que irá resultar na assistência
técnica (jurídica) aos Partidos Políticos em questões de contenciosos
eleitorais e também garantir a observação eleitoral e o interesse de mais
dois potenciais parceiros em realizar actividades conjuntas com a OAM. A
promoção e a defesa dos direitos humanos no geral e das comunidades
afectadas pelos grandes investimentos mereceu igualmente especial
atenção ao longo do ano de 2019.

3.1. Análise dos Riscos
▪

A ocorrência dos Ciclones IDAI e KENNETH ditou o adiamento de
algumas actividades-chave tais como a eleição dos novos Órgãos
Sociais e o Exame Nacional de Acesso. Como resultado disso, a OAM
emitiu a deliberação nr. 09/CN/2019 de 1 de Abril onde decidiu cancelar
todo o processo eleitoral e autorizou o Bastonário a convocar uma nova
Assembleia Geral. O Exame Nacional foi reagendado tendo sido
realizado no dia 10 de Maio e não 29 de Março como anteriormente
programado.

▪

A dificuldade económica e financeira é uma realidade no país e
a OAM não fica isenta. Com o objectivo de minimizar a dependência
financeira, principalmente num ano crucial (ano eleitoral), a OAM firmou
uma parceira com o IMD para o processo eleitoral do país (formação e
assistência jurídica dos partidos políticos e observação eleitoral).

▪

Lançamento de campanhas promocionais para o pagamento
de quotas – o pagamento de quotas pelos seus membros tem ajudado
aliviar a pressão financeira da Ordem e por forma a captar uma maior
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contribuição a OAM lançou uma campanha promocional de desconto
de 10% para o pagamento da quota anual, promoção válida para todo
o mês de Janeiro.

3.2. Aspectos Transversais
Elaborada e aprovada a Política de Género. A política foi aprovada em
sede de Assembleia Geral tendo sido indigitada a comissão de preparar
um plano de actividades específicas.
Porque esta é uma bandeira da Ordem, intervimos nos seguintes casos:
▪

▪

▪

Assistida uma menor de 11 anos vítimas de abuso sexual. Caso julgado e
o infractor condenado a uma pena de 30 anos e ao pagamento de uma
multa de 500.000.00Mt.
Assistida uma mulher (viúva) vítima de violência doméstica por parte dos
familiares do falecido esposo. O caso já foi julgado. Aguarda-se pela
sentença.

3.3. Conclusão
No cômputo geral, as actividades realizadas ao longo do ano de 2019
foram grandemente influenciadas pela não realização da Assembleia
Eleitoral

por

motivos

já

avançados.

Entretanto,

e

apesar

destes

constrangimentos, é de destacar a constituição da OAM como Assistente
no caso das dívidas ocultas o que fará com que a OAM seja parte
integrante de todo este processo e desta forma contribuir para a garantia
do estado de direito. A finalização e a aprovação da Política de Género
em sede da Assembleia Geral constitui igualmente um marco importante
para OAM faltando o esboço de actividades concretas para a sua
materialização. De destacar também é assinatura do Memorando de
Entendimento assinado entre a OAM e o IMD que irá resultar na assistência
técnica (jurídica) aos Partidos Políticos em questões de contenciosos
eleitorais e também garantir a observação eleitoral e o interesse de mais
dois potenciais parceiros em realizar actividades conjuntas com a OAM. A
promoção e a defesa dos direitos humanos no geral e das comunidades
afectadas pelos grandes investimentos, em especial, continua sendo a
marca da OAM.
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4. HISTÓRIAS DE SUCESSO
RECONHECIMENTO JUDICIAL DOS DIREITOS DAS COMUNIDADES AFECTADAS PELOS
GRANDES INVESTIMENTOS.

Introdução:
A OAM na sequência de um projecto que está a levar a cabo em parceria com a
Open Sociaty Initiave for Southern Africa – OSISA sobre a Monitoria Legal dos Direitos
sobre a Terra e Segurança Alimentar das Comunidades Afectadas pelos Grandes
Investimentos, interpôs, no ano de 2017, uma acção popular junto do Tribunal
Administrativo da Província de Tete, em defesa dos direitos das comunidades
afectadas pela actividade mineira da multinacional JINDAL Mozambique, Lda.

Acções Levadas a Cabo:
A acção popular teve como base o comportamento do Governo e da JINDAL que
não efectivaram o reassentamento nem asseguraram a protecção dos direitos
fundamentais das famílias afectadas pela exploração do carvão mineral no Distrito
de Marara, pela empresa JINDAL, nomeadamente o direito à habitação condigna,
à dignidade humana, o acesso à terra produtiva, à saúde, água e compensações
a que têm direito. A OAM entende, por isso, tratar-se de uma conduta lesiva do
interesse público e dos interesses fundamentais das famílias afectadas. Nesse
âmbito o Tribunal Administrativo, através do acórdão nr. 54/TAPT/17, deveu
provimento parcial ao pedido da OAM e condenou a JINDAL a concluir o processo
de construção de casas e das infraestruturas sociais para o reassentamento, com
vista a garantir uma vida digna às comunidades afectadas pelo processo de
mineração no prazo de dezoito (18) meses a contar da notificação deste Acórdão.
Com esta decisão, a OAM acredita que serão repostos direitos fundamentais
colocados em causa pela JINDAL.
Entretanto, apesar deste ganho, um novo desafio surge – a falta do cumprimento
do acórdão do Tribunal Administrativo. A OAM está a trabalhar com todas forças
vivas, nomeadamente com a Procuradoria da República, para que o acórdão seja
cumprido na íntegra.
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OAM CONSTITUÍDA ASSISTENTE NO CASO DAS “DÍVIDAS NÃO DECLARADAS”.
Introdução
Moçambique, durante o mandato do Presidente Armando Guebuza, contraiu
dívidas com o aval do Estado no valor de quase 2 bilhões de dólares americanos
usando-se para o efeito as empresas públicas proIndicus e MAM. Estas dívidas
viriam a ser qualificadas como ilegais visto que não foram observados os elementos
essenciais para a sua contratação. Para a responsabilização dos autores deste
ilícito, o Ministério público arrolou um total de 20 arguidos para apurar as devidas
responsabilidades.

Acções Levadas a Cabo:
Por tratar-se de um acto que mina o Estado de Direito Democrático bem como
colocar em causa o desenvolvimento socioeconómico do país, a OAM solicitou e o
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo deu provimento ao pedido para que a
OAM foste constituído assistente no processo das dívidas não declaradas, visto que
não havia nenhum impedimento legal. Com efeito, a OAM pode intervir
directamente no andamento de todo o processo, também pode colaborar com o
Ministério público na investigação e acusação dos implicados. Poderá ainda
participar nas audiências, pronunciar-se sobre os meios de prova, listar testemunhas
e questionar directamente as pessoas arroladas.
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5. LIÇÕES APRENDIDAS
A não realização das eleições nas datas anteriormente avançadas (devido à
ocorrência dos ciclones IDAI e KENNETH) fez com que algumas actividades fossem
adiadas e ou canceladas. Outra questão já conhecida da OAM, é a
eventualidade de com a eleição de novos órgãos sociais, o plano de actividades
sofrer alterações de grande vulto. Este risco foi identificado a quando da
planificação de actividades do presente ano e tendo sido por isso planificadas
actividades de carácter obrigatória tendo em conta o contexto da própria
organização (OAM). Captamos como lição que é importante no processo de
planificação explorar os eventuais riscos e desenhar actividades de forma a
minimizar o impacto de qualquer adversidade.
Por outro lado, a assinatura do Memorando de Entendimento com o IMD para
desenvolver actividades ligadas ao processo eleitoral mostrou que é possível fazer
frente aos desafios actuais (crise financeira) através de parcerias com outras
organizações, pois considerando os atributos estatutários da OAM, assim como a
sua reputação, seriedade e (know-how) potencializa o apetite e possibilidade de
outras organizações de se aproximarem da OAM para juntos desenvolverem
objectivos comuns. Como lição apreendida registamos que as sinergias/parcerias
com outras organizações com objectivos comuns contribuem para a poupança de
recursos

financeiros,

agregam

valor

pela

inclusão

de

recursos

humanos

especializados e concorrem para um impacto maior dos resultados pretendidos.
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6.CONSTRANGIMENTOS
A não realização da Assembleia Eleitoral devido aos aspectos acima mencionados
(ocorrência de ciclones) ditou o adiamento e abrandamento das actividades
planificadas para o ano de 2019
Sendo de realçar que a não realização das eleições dentro do período
inicialmente indicado, ditou igualmente o adiamento do início do processo de
contratação dos consultores para a elaboração do Plano estratégico e Baseline,
na medida em que era desejável que estes exercícios fossem liderados pelo novo
elenco.
Por outro lado, o não comprometimento por parte de alguns membros da OAM e
principalmente por parte dos seus órgãos sociais esteve na origem do adiamento e
ou atraso de algumas actividades tais como a Implantação do Ponto Focal de
Inhambane e a realização da Palestra sobre a Ética e Deontologia Profissional
igualmente em Inhambane.
A falta de instalações próprias e de algum apetrechamento das mesmas tem
dificultado a captação de maiores resultados sobretudo por parte dos Pontos
Focais distribuídos pelas diferentes Províncias.
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7. ANÁLISE DA PARCERIA OAM VS OXFAM
Breve Introdução
A Ordem dos Advogados de Moçambique (OAM) é uma pessoa colectiva de
direito público representativa dos licenciados em Direito, que em conformidade
com os preceitos do Estatuto e demais disposições legais aplicáveis, exercem a
advocacia. OAM foi criada no dia 14 de Setembro de 1994 e tem como objectivo
fulcral a defesa do estado de direito democrático, os direitos e liberdades
fundamentais e participação na boa administração da justiça.
Durante os seus primeiros anos da sua existência e até quase 2010, a OAM
preocupava-se fundamentalmente com o seu público interno (coesão interna).
Entretanto e graças a algumas parcerias firmadas (IBIS, OSISA, DANIDA), a OAM
passou também a preocupar-se com a componente do público externo – defesa
dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos.
A

parceria

inicialmente

firmada

com

a

IBIS,

permitiu

a

revitalização

e

funcionamento pleno do Instituto de Acesso à Justiça - IAJ, da Comissão dos
Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de Moçambique - CDH, do
fortalecimento da capacidade institucional com treinamento do pessoal de gestão
em diferentes temáticas com especial enfâse para a gestão baseada em
resultados e monitoria e avaliação, só para citar alguns exemplos.
A parceria entre OAM-OXFAM se reveste de especial atenção pois diferentemente
das parcerias firmadas com outros parceiros que apoiam alguns projectos
específicos, esta tem a particularidade de potenciar o Plano Estratégico no seu
todo sendo que a OAM possui a liberdade de poder alocar, dentro de critérios
previamente acordados, os fundos entre as diferentes actividades que contribuem
para o alcance dos objectivos definidos no Plano Estratégico da OAM.
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8. DESAFIOS
Sendo este o último ano da parceria da OAM-OXFAM, pergunta-se como serão
cobertas as actividades que eram “alimentadas” pelos fundos da Oxfam. Este
constitui um desafio que a OAM procura responder desde 2017 ano em que
terminou a primeira fase do financiamento. O IAJ e a CDH são financiados a quase
100% pelos financiamentos da Oxfam. É verdade que a direcção da OAM iniciou
com o processo de financiamento interno (uso de fundos internos) a estas unidades
entretanto o desafio permanece. Há sem dúvidas a necessidade de se buscar
novos financiamentos – fund-raising para que estas unidades fulcrais na defesa do
estado de direito democrático continuem fortes e funcionais.

9. RECOMENDAÇÕES
A OAM deverá continuar a apostar na busca e na celebração de Memorandos de
Entendimentos com novos Parceiros como estratégia de saída e para responder
aos desafios impostos sobretudo pela escassez de fundos – fim de parceria com o
seu principal doador – OXFAM mas também pela diminuição das receitas internas
(contribuições dos seus membros). A celebração de UM’s com instituições públicas
e ou parceiros do Programa AICE pode igualmente ajudar no processo de fasingout.
O Conselho Nacional (órgão de direcção da OAM) deve impor sanções a todos os
seus membros que fazendo parte de certos grupos de trabalho deixam de cumprir
com as suas obrigações fazendo minando desse modo os resultados pretendidos.
A OAM deverá igualmente buscar alternativas que respondam à problemática da
falta

de

instalações

próprias

e

apetrechamento

dos

escritórios

para

o

funcionamento do IAJ.
A realização da Assembleia Eleitoral é deveras crucial para o alcance dos
objectivos da OAM.
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10.ANEXOS

Figura 1. Lançamento do Relatório
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Figura 2. 25 anos da OAM-programas
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Figura 3. Adiamento do debate entre os candidatos apurados-eleições
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Figura 4. Observação eleitoral
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11. ARQUIVOS ONLINE DOS EVENTOS DA OAM
www.facebook.com/ordemdosadvogadosdemocambique

www.youtube.com/user/OrdemDosAdvogadosMZ

www.flickr.com/photos/ordemdosadvogadosdemocambique/albums
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OBRIGADO

www.oam.org.mz
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