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O Plano Estratégico da Ordem dos Advogados de Moçambique(2021-2025) é
o produto final de um processo que envolveu a participação activa de diversas
entidades e individualidades. De facto, o exaustivo processo de recolha de dados, por
meio de revisão de documentos e realização de entrevistas, é prova irrefutável do
processo participativo aludido.
A elaboração do produto contido no presente documento só foi possível graças à
entrega de todos os advogados que, directa e indirectamente, contribuíram para
este desiderato colectivo. Assim, o Conselho Nacional da OAM, o Bastonário em
exercício, agradecema todos os intervenientes, em especial, à Equipa de Consultores
da LBC contratada pela OAM e, posteriormente, a equipa de integração final do
PEOAM coordenada pelo Senhor Dr. Filipe Sebastião Sitoi, manifestando o seu
profundo reconhecimento pela qualidade do documento final que, com abnegação,
tornaram real aquilo que era um projecto abstracto do actual elenco eleito e em
exercício.
Especificamente, o Conselho Nacional e o Bastonário endereçam os seus
agradecimentos à todos os Membros da OAM, à Direcção Executiva, aos Conselhos
Provinciais, ao pessoal administrativo, aos Parceiros de cooperação estratégica,
pela sua abertura e entrega total no processo de concepção, discussão e
aprimoramento desta empreitada, em prol de uma advocacia do século XXI. Desde
o primeiro contacto com os consultores, declararam e materializaram a sua
abertura e entrega para esta missão, tendo-a tornado um processo participativo e
de aprendizagem mútua.
Cônscios de todo o circunstancialismo “sui generis” em que o processo decorreu, o
Conselho Nacional agradece a confiança, apoio, coordenação saudável e suporte de
todas as actividades realizadas e, sobretudo, a boa colaboração inter-subjectiva
havida entre todos os intervenientes nesta empreitada estratégica, mesmo
considerando que este produto final foi elaborado no contexto da Declaração do
Estado de Emergência e, na sua fase final, concluído no Estado de Calamidade
Pública e no Ajustamento das Medidas decretadas pelo Governo moçambicano, por
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forma a reduzir a propagação da doença COVID-19, ao abrigo dos dispositivos
legais, de carácter injuntivo, emanadas pelo Presidente da República.
Os nossos agradecimentos estendem-se, igualmente, aos diferentes funcionários do
Estado e do Governo, a nível central e local, que cooperaram com a equipa de
consultores e, com total engajamento, abertura e flexibilidade, criaram um
ambiente favorável à recolha de informações relevantes para a análise situacional,
processo crucial para a concepção deste Plano Estratégico. Com este documento
vital para a execução estratégica dos projectos da OAM, entendemos que podemos
enfrentar, com rigor, os desafios e as novas exigências da advocacia moçambicana,
e podemos reposicionar a OAM para os desafios do Século XXI (sobretudo para o
período 2021-2025).
O exercício analítico e holístico realizado, procura compreender as necessidades dos
advogados em geral, da Jovem Advocacia, dos cidadãos moçambicanos e do Sistema
da Administração da Justiça, como um todo. Além destes factores, consideraram-se
as novas tendências de desenvolvimento do direito interno e internacional e, à data
dos factos, inclusivamente o impacto da Pandemia Covid-19, na execução do mesmo
PEOAM (aspecto este que teve de ser acomodado neste novo Plano Estratégico da
OAM).
Acreditamos, caros e ilustres colegas, que aVisão aqui definida, coloca a Ordem ao
serviço do advogado moçambicano, num Mundo globalizado, estabelecendo uma
relação próxima com o mesmo e apoiando a sua evolução profissional.
Adicionalmente, coloca a Ordem ao serviço do Estado e da Sociedade, como um
parceiro isento e preparado para intervir, quer ao nível das reformas legais, quer
junto de comunidades desfavorecidas, na defesa do Estado de Direito, dos direitos e
liberdades fundamentais ínsitos na CRM em vigor.
Por Uma Ordem forte, moderna e descentralizada.
Bastonário, Doutor Duarte Casimiro
Cidade de Maputo, 5 de Fevereiro de 2021.
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Visão da OAM
“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”.

i.
ii.
iii.

Missão da OAM
Contribuir de uma forma eficiente e eficaz para a 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, a dignidade e o prestígio da profissão de Advogado, através do respeito, promoção e defesas dos seus
princípios deontológicos.

Objectivo do Plano Estratégico 2021-2025
“Defender a Constituição, os direitos fundamentais dos cidadãos e a dignidade e prestígio da profissão de Advogado, através do respeito, promoção e defesas dos seus
princípios deontológicos”
Principais Objectivos Estratégicos
Melhorar a capacidade, Defesa
dos Direitos e Prerrogativas dos
Advogados;

Contribuir para a Defesa e
Consolidação do Estado de
Direito Democrático

Contribuir para maior Acesso
ao direito e à Justiça pelo
Cidadão

Reforçar o Desenvolvimento
Institucional da OAM;

Garantir a Sustentabilidade
Financeira da OAM

Principais Resultados Esperados
- Melhorada a preparação dos
Advogados estagiários e a
integração dos jovens advogados
- Reforçada a formação e
capacitação
contínua
dos
advogados em exercício
- Melhorada a ética e a deontologia
profissional dos Advogados
- Melhorada a Defesa dos direitos
e as prerrogativas dos advogados
- Combatida a Procuradoria Ilícita
- Melhorada a relação de
proximidade com os Advogados
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- Melhorada a Promoção sobre a
defesa dos direitos
- Melhorada o papel da OAM no
desenvolvimento de reformas
- Reforçado o reconhecimento da
OAM no Sistema de Administração
da Justiça legais humanos

- Melhorada a promoção à
assistência jurídica como um
direito
- Melhorada a assistência jurídica
aos cidadãos mais carenciados
- Reduzida o Rácio de cidadãos por
advogado fundamental

- Existência de Sistemas de
Informação funcionais
- Optimizada a eficiência dos
- Reforçada imagem e a
comunicação institucional da
Ordem processos
- Reforçada a presença da Ordem a
nível provincial internos
- Reforçadas parcerias com
instituições
nacionais
e
internacionais
congéneres
(Networking
e
gestão
de
parcerias)

- Melhorada a capacidade de
planeamento financeiro da OAM
- Melhorada os níveis de
financiamento para os programas
da Ordem
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1.

Sumário Executivo

A Ordem dos Advogados de Moçambique (OAM) cumpriu, em 2019, um
ciclo de planeamento estratégico assente no Plano Estratégico de 2015-2019.
Durante este período, foram registados importantes avanços nas diferentes
áreas de actuação da instituição, onde se enquadram: i) a melhoria do acesso
à justiça, ii) o reforço da defesa dos direitos humanos, iii) a defesa dos interesses
da classe profissional do advogado e, iv) a contribuição para a consolidação do
Estado de Direito.
Esta última área de actividade da OAM ganhou especial relevo e constitui uma
responsabilidade intrínseca da instituição, por determinação legal, factor este
que contribui para o reforço do papel da Ordem dos Advogados de
Moçambique na sociedade.
Concluído este ciclo de execução estratégica, tornou-se imperioso realizar um
balanço, compreender as novas exigências da advocacia e reposicionar a
OAM para os desafios do Século XXI (sobretudo para o período 2021-2025).
O exercício analítico e holístico realizado, procurou compreender as
necessidades dos advogados, dos cidadãos moçambicanos e do Sistema da
Administração da Justiça, como um todo. Além destes factores, consideraramse as novas tendências de desenvolvimento do direito interno e internacional,
inclusivamente o impacto da Pandemia Covid-19, que terá de ser acomodado
neste novo Plano Estratégico da OAM.
Neste exercício, manteve-se a Visão actual que mostra, de forma clara, a
direcção na qual se pretende caminhar:
Ser reconhecida como um parceiro estratégico do Estado,
indispensável na defesa da ordem jurídica nacional, na defesa das
instituições democráticas, na defesa dos direitos e liberdades
fundamentais dos cidadãos e na promoção dos princípios de justiça
social.
A visão aqui definida coloca a Ordem ao serviço do advogado, estabelecendo
uma relação próxima com o mesmo e apoiando a sua evolução profissional.
Adicionalmente, coloca a Ordem ao serviço do Estado e da sociedade, como
um parceiro isento e preparado para intervir, quer ao nível das reformas
legais, quer junto de comunidades desfavorecidas.
O Objectivo Global da Estratégia é “Defender a Constituição, os direitos
fundamentais dos cidadãos e a dignidade e o prestígio da profissão de
Advogado, através do respeito, promoção e defesa dos seus princípios
deontológicos”.
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Com base na Visão, Missão e Valores da Ordem dos Advogados, foram
definidos 5 (cinco) objectivos estratégicos que irão suportar a estratégia da
organização, nos próximos 5 anos. São eles: 1. Melhorar a capacidade,
Defesa dos Direitos e Prerrogativas dos Advogados; 2. Contribuir para a
Defesa e Consolidação do Estado de Direito Democrático; 3. Contribuir
para maior Acesso ao direito e à Justiça pelo Cidadão; 4. Reforçar o
Desenvolvimento Institucional da OAM; 5. Garantir a Sustentabilidade
Financeira da OAM.
Os pilares estratégicos traduzem três pilares externos e dois pilares
internos ou institucionais. Esta relação mostra o importante papel que o
reforço da capacidade interna e a mobilização de recursos terá nos próximos
anos, por forma a sustentar os pilares externos.
A estratégia da Ordem dos Advogados de Moçambique, para o período 20212025, está assente em 5 pilares, 19 objectivos estratégicos e 60 iniciativas
estratégicas, conforme apresentado na tabela seguinte.
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Níveis
de Descrição
Acções Estratégicas
resultados
Objectivo estratégico 1: Melhorar a Capacidade, Defesa dos Direitos e Prerrogativas dos Advogados
Impacto: Maior capacidade e integridade dos advogados na prestação dos serviços jurídicos as cidadãos e empresas
Resultados
Resultado intermédio 1:
o Rever o Programa de Estágio da Ordem
Intermédios
Melhorada a preparação
o Aprovar o Código de Conduta do Advogado e do Advogado Estagiário
dos Advogados estagiários
o Reforçar o Programa de estágio e Exame de acesso à Ordem disponíveis em todas as capitais de
e a integração dos jovens
província do país
advogados
o Desenvolver a componente digital de formação para os advogados estagiários
o Reforçar o acompanhamento realizado pelos patronos aos advogados estagiários
o Promover acções de integração do Jovem Advogado na vida da Ordem e na carreira profissional
o Celebrar Memorandos de Entendimento com tribunais e PRM, com vista à melhor gestão dos
mecanismos de nomeações oficiosas de Advogados Estagiários;
Resultado intermédio 2:
o Elaborar e implementar o Plano de Formação Trienal
Reforçada a formação e
o Constituir uma bolsa de formadores internos e externo
capacitação contínua dos
o Estabelecer parcerias
o Criar uma Biblioteca Digital
advogados em exercício
Resultado intermédio 3:
o Realizar seminários presenciais e virtuais sobre ética e deontologia profissional
Melhorada a ética e a
o Reforçar a componente de ética e deontologia no Programa de Estágio
deontologia profissional
o Publicar as deliberações do Conselho Jurisdicional e promover a reflexão sobre as mesmas
o Divulgar os princípios éticos e deontológicos dos advogados no seio da população
dos Advogados
Resultado intermédio 4:
o Produzir e divulgar o pocket book digital sobre os direitos e prerrogativas dos advogados
Melhorada a Defesa dos
o Criar o Observatório dos Direitos e Prerrogativas do Advogado
direitos e as prerrogativas
o Criar o seguro de responsabilidade civil profissional
dos advogados
o Reforçar articulação pontual e permanente com instituições relevantes onde ocorra violação
dos direitos dos Advogados
o Advogar pela Revisão do Estatuto da Ordem
o Estabelecer uma plataforma de diálogo permanente com os outros órgãos de administração da
justiça e de soberania
Resultado intermédio 5:
o Realizar acções de divulgação e de sensibilização sobre a procuradoria ilícita
Combatida a Procuradoria
o Criar canais de denúncia
o Acompanhar os processos instaurados
Ilícita
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o
o

Reforçar a composição e reformular as competências da Comissão de Combate à Procuradoria
Ilícita, de modo a torná-la mais activa, operante e rigorosa
Estreitar, por via de celebração de acordo, parcerias com a Inspecção do Trabalho, Trabalho
Migratório, Migração e Autoridade Tributária, para uma acção preventiva coordenada e eficaz,
intensificando a fiscalização de situações, que possam configurar práticas ilícitas
Criar canais de auscultação dos Advogados
Criar uma Área Reservada ao Advogado no Portal da OAM
Promover Eventos Regulares e Gala Anual com Prémio

Resultado intermedio 6:
o
Melhorada a relação de
o
proximidade
com
os
o
Advogados
Objectivo estratégico 2: Contribuir para a Defesa e Consolidação do Estado de Direito
Impacto: Redução de casos de violações dos direitos humanos em Moçambique associado a existência de Quadro legal mais actualizado e ajustado aos
desafios actuais da sociedade e da economia moçambicana
Resultados
Intermédios

Resultado Intermédio 7:
Melhorada a Promoção
sobre a defesa dos direitos
humanos

o
o
o
o
o
o

Contribuir para o Observatório dos Direitos Humanos
Produzir anualmente o Relatório sobre os Direitos Humanos
Criar capacidade de resposta em todas as províncias para intervenções de emergência
Obter o Estatuto de Observador junto da Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos
Promover acções de educação cívica e jurídica junto das comunidades, através das rádios
comunitárias;
Criar programas de monitoria do respeito pelos direitos humanos e das comunidades locais na
indústria extractiva;
Criar programas de prestação de suporte legal na defesa dos defensores dos direitos humanos;
Emitir pareceres para a Assembleia de República
Apresentar propostas de revisão da legislação
Organizar workshops sobre matérias ligadas à Reforma Legal

o
Resultado Intermédio 8:
o
Melhorada o papel da OAM
o
no desenvolvimento de
o
reformas legais
Resultado Intermédio 9.
Reforçado
o
reconhecimento da OAM
no
Sistema
de
Administração da Justiça
Objectivo estratégico 3: Contribuir para maior Acesso ao direito e à Justiça pelo Cidadão
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Impacto: cidadãos moçambicanos, independentemente da sua classe social, sexo, localização geográfica, género, idade e nível de instrução com maior
acesso ao direito e à justiça.
Resultados
Resultado Intermédio 10:
o Realizar acções de divulgação assistência jurídica como um direito fundamental
Intermédios
Melhorada a promoção à
o Criar e Divulgar a Linha Aberta do Acesso à Justiça ao nível das Comissões Provinciais
assistência jurídica como
um direito fundamental
Resultado intermédio 11:
o Integrar os serviços do IAJ ao nível provincial
Melhorada a assistência
o Articular a assistência jurídica às populações carenciadas com o IPAJ
jurídica aos cidadãos mais
carenciados
Resultado intermédio 12:
o Mobilizar, estimular e integrar os Advogados Estagiários em actividades da Ordem, com respeito
Reduzida o Rácio de
pelo Estatuto e pelos regulamentos aplicáveis;
cidadãos por advogado
o Realizar acções de sensibilização para inscrição dos juristas na OAM;
o Promover a figura do Advogado;
Objectivo estratégico 4: Reforçar o Desenvolvimento Institucional da OAM
Impacto: Aumento da eficiência e cobertura geográfica da Ordem dos Advogados.
Resultados
Resultado Intermédio 13:
o Desenvolver o Plano Director dos Sistemas de Informação
Intermédios
Existência de Sistemas de
o Desenvolver o Sistema de Gestão da Carteira do Advogado
Informação funcionais
o Criar a ferramenta de partilha de informação interna
o Restabelecer o Boletim Informativo da Ordem dos Advogados;
o Desenvolver estratégia de comunicação da OAM;
Resultado Intermédio 14:
o Rever os Processos-Chave (manual de procedimentos)
Optimizada a eficiência
o Desenhar o Sistema Geral de Gestão de Recursos Humanos
dos processos internos
Resultado intermedio 15:
o Criar a função especializada para a Comunicação Institucional
reforçada imagem e a
o Modernizar o website
comunicação institucional
da Ordem
Resultado intermedio 16:
o Dotar a OAM dos equipamentos e infra-estruturas necessárias
reforçada a presença da
o Criar a carta de serviços
o Estabelecer parceiras com stakeholders locais
Ordem a nível provincial
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Resultado intermedio 17:
o Criar parceiras com organizações da sociedade civil nacional, assim como as internacionais
reforçadas parcerias com
congéneres
instituições nacionais e
o Reforçar as parcerias com organizações com as quais a OAM tem parceria firmada
internacionais congéneres
(Networking e gestão de
parcerias)
Objectivo estratégico 5: Garantir a Sustentabilidade Financeira da OAM
Impacto: Garantida maior diversificação de fundos para iniciativas da OAM
Resultados
Resultado Intermedio 18:
o Criar um mecanismo de auditoria interna da OAM para assegurar a transparência na gestão dos
Intermédios
melhorada a capacidade
recursos;
de planeamento financeiro
o Reforçar o sistema de cobrança de quotas para que seja eficiente e eficaz
da OAM
o Análise da estrutura de custos e receitas
o Desenvolver o Plano de Negócios 2023-2025
o Criar e implementar um sistema complementar de previdência social do advogado
Resultado Intermédio 19:
o Produzir programas passíveis de ser financiados
melhorada os níveis de
o Capacitar os colaboradores da Ordem em matérias de mobilização de recursos financeiros
financiamento para os
programas da Ordem
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2.

Enquadramento

O papel da Ordem dos Advogados de Moçambique (OAM) continua a ser
fulcral em qualquer sociedade e os serviços jurídicos são um importante
suporte das actividades e do desenvolvimento sócio-económico, que os países
continuamente perseguem.
A Ordem dos Advogados é um dos três pilares da Justiça e tem nos seus
fundamentos a responsabilidade de contribuir para a consolidação de um
Estado de Direito, intervindo, sempre que seja necessário, com vista a
garantir a observância da legalidade, o tratamento igualitário e isento de
qualquer discriminação.
Globalmente, o papel da Ordem dos Advogados consiste na protecção do
Estado de Direito Democrático; na participação activa nos processos de
reforma legal; na promoção do acesso à justiça e na regulação da profissão do
advogado. As Nações Unidas estabeleceram normas internacionais, que
orientam a actividade dos advogados e também das Ordens dos Advogados1,
como organizações corporativas de grande impacto nas relações sociais.
Entre as orientações constantes destas normas internacionais para as Ordens
destacam-se as seguintes: i)a defesa da independência do Advogado,
garantindo que esteja livre de qualquer interferência, assédio ou ameaça; ii)
a regulação, disciplina e formação/capacitação dos advogados, incluindo em
ética e deontologia profissional; e iii) a garantia do acesso ao direito e à
Justiça, especialmente, aos cidadãos mais carenciados e marginalizados,
removendo barreiras e fornecendo serviços pro-bono.
O mundo actual tornou-se globalizado e interconectado e, com isso, os países
estão cada vez mais expostos a perigos “invisíveis”, como redes de terrorismo,
criminalidade transfronteiriça, negócios do mercado negro e corrupção, ao
mesmo tempo que estão mais atentos às questões relativas aos direitos
humanos.

2.1. A Ordem dos Advogados de Moçambique
A Ordem dos Advogados de Moçambique, com sede na Cidade de Maputo, foi
criada a 14 de Setembro de 1994, através da Lei nº. 7/94, de 14 de Setembro,
que aprovou, também,o seu Estatuto. 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 OAM, que
1

Importa referir que a outra profissão onde tal acontece é a de médico.
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tomaram posse a 26 de Março de 1996, tendo o Ilustre Dr Carlos Cauio, como
primeiro Bastonário da Ordem dos Advogados em Moçambique
independente e multipartidário.
A Ordem dos Advogados de Moçambique, também designada por Ordem dos
Advogados ou OAM (sigla privativa da Ordem dos Advogados de
Moçambique), é uma pessoa colectiva de direito público representativa dos
licenciados em Direito que, em conformidade com os preceitos do seu
Estatuto e demais disposições legais aplicáveis, exercem a advocacia.
A Ordem dos Advogados tem personalidade jurídica e goza de autonomia
administrativa, financeira e patrimonial, sendo independente dos órgãos
do Estado, livre e autónoma, na sua actuação.
Os fundamentos estratégicos (Visão, Missão e Valores) da OAM são claros e
incorporam a sua função social, que é abrangente, e onde se destaca o seu
importante papel, enquanto um dos pilares do Sistema de Administração da
Justiça, defensor do Estado de Direito e dos direitos, liberdades e garantias
dos cidadãos, bem como, na colaboração com os diferentes actores do Sistema
de Administração da Justiça, e na garantia do acesso ao direito, nos termos da
Constituição.
A Ordem dos Advogados tem também o papel de zelar pela função social,
dignidade e prestígio da profissão de Advogado, nomeadamente através da
promoção dos valores e princípios deontológicos junto dos seus membros,
representação da profissão de Advogado e defesa dos interesses, direitos,
prerrogativas e imunidades dos seus membros, denunciando perante as
instituições nacionais e internacionais os actos que atentem contra aqueles.
2.2. Valor acrescentado da OAM no sector de Administração da
Justiça Moçambicana
A Ordem dos Advogados de Moçambique foi criada pela Lei nº. 7/94, de 14 de
Setembro, que aprovou também o seu Estatuto. 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.
Desta feita, a existência deste órgão deverá contribuir para: (i) de forma
eficiente e eficaz, consolidar o Estado de Direito Democrático; (ii) defender a
Constituição, os direitos fundamentais dos cidadãos, a dignidade e o prestígio
da profissão de Advogado, através do respeito, promoção e defesa dos seus
princípios deontológicos; (iii) reduzir a distância (as assimetrias) entre as
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diferentes instituições/actores do Sistema de Administração da Justiça e o
Cidadão, entre outros.

2.3. Sinergias da OAM
Na prossecução das suas funções, a Ordem dos Advogados de Moçambique
articula-se com as Instituições do Sistema de Administração da Justiça, com
quem estabelece relações de interdependência e sinergias para maior
eficiência e eficácia na sua actuação. Assim, o quadro abaixo apresenta as
instituições-chave a ter-se em conta na actuação da OAM, na implementação
do presente Plano Estratégico.

#
1

Instituição
Comissão
Nacional dos
Direitos
Humanos

2

Tribunais
Trabalho

de

3

Ministério da
Justiça,
Assuntos
Constitucionais
e Religiosos

4

Ministério
Público

Ordem dos Advogados de Moçambique

Tabela 1 - Sinergias da OAM com instituições do Estado
Estatuto
Atribuições de Interesse para a OAM
Orgânico
Lei
n.º Promoção, Protecção e Desenvolvimento dos
33/2009, de Direitos Humanos; Defesa e melhoria da
22
de situação dos cidadãos, no que respeita aos
Dezembro
Direitos Humanos no país.
O Tribunal de Trabalho aprecia e julga questões
Lei
n.º emergentes das relações de trabalho,
10/2018, de garantindo e reforçando a legalidade; respeito
30
de pelas Leis; assegurar os direitos e liberdades
Agosto
dos cidadãos; e os interesses jurídicos dos
diferentes órgãos e entidades.
Análise da constitucionalidade e legalidade dos
actos dos órgãos do poder executivo; assessoria
Decreto
jurídica ao Governo; superintendência na área
Presidencial penitenciária; promoção do acesso à justiça aos
n.º 1/2015, cidadãos; garantir a assistência e protecção dos
de 16 de direitos dos cidadãos e sujeitos processuais,
Janeiro
bem como a promoção da formação para
ingresso e qualificação nas carreiras do sector
da justiça.
Exercer a acção penal; zelar pela observância
Lei
n.º
da legalidade e fiscalizar o cumprimento das
22/2007, de
leis; assegurar a defesa aos incapacitados,
1 de Agosto
menores e ausentes; representar e defender os
22
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#

Instituição

Estatuto
Orgânico

5

Procuradoria
Lei
n.º
Geral
da 10/91, de
República
30 de Julho

6

Tribunal
Administrativo

Lei n.º 5/92,
de 6 de Maio

7

Tribunal
Supremo

Lei
n.º
10/92, de 6
de Maio

8

Gabinete
Central
Combate
Corrupção

9

Lei
n.º
de
6/2004, de
a
17 de Junho

Conselho
Constitucional

Ordem dos Advogados de Moçambique

Lei
n.º
9/2003, de
22
de
Outubro

Atribuições de Interesse para a OAM
interesses do Estado; bem como fiscalizar os
actos processuais.
Exercer a acção penal pública; dirigir a
investigação dos factos puníveis; assegurar a
representação e defesa do interesse público e
social; controlar a legalidade e garantir a
protecção dos menores, ausentes e incapazes,
bem como dos cidadãos e pessoas jurídicas, em
geral, no respeito pelos direitos humanos.
Julgar as acções que tenham por objecto litígios
emergentes
das
relações
jurídicas
administrativas,
recursos
contenciosos
interpostos das decisões dos órgãos do Estado,
dos respectivos titulares e agentes.
Emitir instruções e directivas de carácter
organizativo e metodológico, de cumprimento
obrigatório para os tribunais de escalão
inferior, a fim de assegurar a sua
operacionalidade
e
a
eficiência
na
administração da justiça.
Prevenção e combate aos crimes de corrupção,
peculato, participação económica ilícita, tráfico
de influências, enriquecimento ilícito e actos
conexos; assim como, promover a cultura de
transparência, integridade e Boa Governação.
Administrar a justiça em matérias de natureza
jurídico-constitucional, designadamente a
apreciação
e
declaração
da
inconstitucionalidade das leis e a ilegalidade
dos actos normativos dos órgãos do Estado,
contencioso eleitoral e da legalidade da
constituição dos partidos políticos, suas
coligações e respectivas denominações, siglas e
símbolos.
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#

Instituição

Estatuto
Orgânico

Atribuições de Interesse para a OAM

Realizar diligências; prevenir e investigar actos
de natureza criminal; exercer a vigilância e
º
Lei
n. fiscalização de locais suspeitos; promover
2/2017, de acções de prevenção geral contra condutas
9 de Janeiro criminosas, assim como, cooperar/coordenar
com organizações internacionais da polícia
criminal.

10 SERNIC

2.4. Enquadramento da Estratégia com o Manifesto Eleitoral do
Bastonário
A elaboração desta Estratégia teve em consideração o Manifesto Eleitoral do
actual Bastonário (Doutor Duarte Casimiro), orientado nas linhas gerais da
sua candidatura:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

Defesa, Protecção e Reforço das Prerrogativas e Imunidades dos
Advogados com vista à Dignificação da Classe;
Defesa dos direitos humanos, dos carenciados e do Estado de Direito
Democrático;
Desconcentração de poderes da OAM para os Conselhos Provinciais;
Inclusão dos Advogados e Advogados Estagiários na Vida da Ordem;
Combate à Procuradoria Ilícita;
Reforço da ética e deontologia profissional dos advogados;
Promoção da Jovem Advocacia;
Reforço da capacidade Institucional;
Estágio e Formação Profissional;
Reforço da Cooperação Institucional.

2.5. Enquadramento
Internacionais

da

Estratégia

nas

Agendas

Nacionais

e

Nacional
1) Agenda 2025 - reflectindo a visão a longo prazo do Estado Moçambicano para o
desenvolvimento do País em todas as áreas de desenvolvimento onde a Justiça e os
Direitos Humanos se reflecte como uma das áreas estratégicas.
2) Programa Quinquenal do Governo (PQG) - onde se apresentam os objectivos e
prioridades do Governo num horizonte de cinco anos estando o sector da Justiça
incluso nas aspirações do programa.
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3) Estratégia Nacional de Desenvolvimento até 2035- apresenta uma abordagem
holística de desenvolvimento com ênfase na transformação estrutural da economia,
onde a industrialização é a estratégia para a transformação da economia e que se
materializa através de pólos de desenvolvimento.
4) Planos estratégicos Sectoriais e Provinciais - que apresentam os objectivos
principais a serem alcançados pelos Ministérios e Províncias a médio prazo e as
estratégias específicas para a sua execução. O plano Estratégico do Sector da Justiça
está neste nível e especifica as prioridades do Governo para o desenvolvimento do
Sector da Justiça conforme consta do Programa Quinquenal do Governo.
5) Plano Económico e Social - operacionaliza as linhas gerais do PQG, transformando
as estratégias sectoriais ou provinciais em acções sectoriais concretas a serem
implementadas anualmente. A sua implementação é avaliada numa base semestral e
anual através do bdPES.
Internacional
1) A Agenda 2030: O Governo está comprometido em alcançar os ODS até 2030 e,
neste caso específico, alcançar o ODS16 sobre Paz, Justiça e Instituições Fortes.
Este compromisso é parte integrante dos planos e estratégias do sector da Justiça.
2) Protocolo da SADC: Que inclui 26 protocolos destinados a erradicar a pobreza na
região da África Austral.
3) Agenda 2063 da União Africana: que Moçambique adoptou em Janeiro 2015
para fazer parte de uma estrutura de desenvolvimento que busca acelerar a
transformação económica de Africa no período de 50 anos.
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Diagnóstico
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3.

Diagnóstico

Analisado o desempenho da OAM, no período 2015-2019, verificou-se que
desenvolveu um conjunto de actividades importantes, com vista a aproximarse da sua 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 e liberdades
fundamentais dos cidadãos e na promoção dos princípios de justiça
social”.
Para além dos desafios transversais, que caracterizaram o país no quinquénio
2015-2019, a Ordem enfrentou vários desafios para a implementação das
suas actividades, nomeadamente:
o A limitada capacidade de planificação das actividades em articulação
com as orientações estratégicas;
o A limitada capacidade para o desenho de projectos/programas e a
angariação de financiamento de parceiros;
o Alguns atrasos nos desembolsos dos financiamentos já acordados; e
o O atraso no processo de implantação dos Conselhos Provinciais e
Delegações.
O Diagnóstico, que conduziu à elaboração do Plano
Estratégico da OAM 2015-2019, identificou uma
procura crescente pelos serviços dos advogados em
Moçambique. Esta procura continua a existir, apesar do
número de advogados ter aumentado no Quinquénio
2015-2019. No final de 2014, estavam inscritos na OAM
1.149 advogados. O número aumentou para 2.130, no
final de 2019, o que representa um crescimento de
85,4%. Este aumento representa uma melhoria
significativa no indicador, que relaciona o número de
advogados com a população. Em 2014, 1 advogado
estava para cerca de 24.000 habitantes e, em 2019, 1
advogado estava para cerca de 17.000 habitantes. Importa referir que existem
grandes diferenças quando se analisa o número de habitantes por advogado
e por província.
A tabela seguinte, ilustra a grande diferença que existe no país, em termos de
acesso aos serviços de profissionais de advocacia. A Cidade de Maputo
reflecte uma realidade completamente diferente das demais províncias,
incluindo Maputo Província, que beneficia da proximidade em relação à
capital, com 1 advogado para cada 924 habitantes. É também a situação da
Ordem dos Advogados de Moçambique
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Cidade de Maputo, que influencia grandemente a média (1 advogado para
cada 16.096 habitantes), uma vez que esta província conta com 65% do total
de membros activos. Em termos geográficos, a situação mais preocupante é a
que se regista na província da Zambézia, com 1 advogado para cada 222.690
habitantes.
A título de exemplo, refira-se que, no Brasil, o rácio é de 1 advogado para 176
habitantes, em Portugal é de 1 advogado para 309 habitantes, na África do Sul,
é de 1 advogado para 2.119 habitantes e em Angola é de 1 advogado para
9.733 habitantes.
Tabela 2 - Distribuição do acesso aos serviços profissionais

O diagnóstico de 2014 identificou como aspectos que influenciam a oferta de
advogados, o número de estudantes matriculados, graduados e novos
ingressos no ensino superior de Direito e a sua preferência profissional pela
carreira de advocacia. Nessa altura, estimou-se a oferta máxima de candidatos
à profissão de advogado em 400, sendo de destacar que estes têm outras
alternativas.
A OAM ofereceu de forma consistente acesso ao estágio profissional no
período 2015-2019, tendo-se registado um total de 1.848 inscritos como
Gráfico 1 - Número de advogados estagiários inscritos na OAM por ano

advogados estagiários. As inscrições por ano, representadas no gráfico, foram
as seguintes:
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Com o objectivo de
264

273

2015

2016

425

411

2017

2018

475

a

atrair
mais
profissionais para
carreira
de
advocacia,
a

2019

Gráfico 2 - Número de participantes nas palestras por ano

OAM realizou, no período 2015-2019, palestras dirigidas aos estudantes
universitários dos cursos de direito, que versavam sobre temas relacionados
com a ética e deontologia profissional do Advogado. Participaram das
palestras realizadas pelo Conselho Jurisdicional cerca de 1.500 estudantes
universitários, com a seguinte distribuição anual:
558
365

358
211

2016

2017

2018

2019

Tendo por base o Relatório do Índice de Desenvolvimento Humano
publicado em 2019 (referente ao IDH 2018), onde Moçambique ocupa a
posição 180/189, pode concluir-se que os serviços dos advogados ainda são
inacessíveis para grande parte dos cidadãos (principalmente para aqueles
que têm menor poder de compra).
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Gráfico 3 - Posicionamento de Moçambique no ranking do IDH

À semelhança do que foi referido em 2014, a intervenção do Instituto de
Acesso à Justiça (IAJ) continua crucial para reforçar o acesso da população
mais desfavorecida à justiça. Analisado o desempenho do IAJ, no período de
implementação do Plano Estratégico, verifica-se que o mesmo teve um
desempenho positivo, principalmente, em termos de estruturação e
organização das ferramentas e instrumentos de apoio ao funcionamento, bem
como o atendimento e a assistência aos cidadãos mais carenciados na Cidade
e Província de Maputo.
A OAM realizou o atendimento e a assistência jurídica gratuita no Gabinete do
IAJ, nas caravanas e pelos pontos focais a 6.664 cidadãos, no período 2015Gráfico 4 - Número de cidadãos assistidos pelo IAJ por ano

2019, distribuindo-se, por ano, da seguinte forma:

1984
1362

1119

1688

511

2015
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2017

2018

2019
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Neste período, foram implantados pontos focais provinciais do IAJ, para
aumentar a cobertura nacional do atendimento e assistência jurídica gratuita
aos cidadãos economicamente carenciados. No final de 2019, apenas
Inhambane não contava com o ponto focal implantado.
A extensão territorial de Moçambique e a dispersão geográfica da população,
aliadas à limitação de recursos financeiros, técnicos e materiais,
representaram e continuam a representar um grande desafio para a OAM,
como um todo, e para o IAJ, em particular.
Em 2015, o IAJ conseguiu levar,
pela primeira vez, as caravanas da
justiça para fora de Maputo,
nomeadamente para Beira, Tete,
Nampula e Pemba. No mesmo ano,
foram divulgados os serviços do IAJ
com recurso a panfletos e meios
informativos da OAM. Em 2016,
foram produzidas e distribuídas
3.800 brochuras aos cidadãos,
aquando da realização das caravanas e assistências jurídicas. Em 2015, foram
contratados 2 assistentes para o IAJ e, em 2017, foi contratado 1 advogado,
para apoiar no cumprimento das atribuições do IAJ.
A análise interna não financeira da OAM realizada em 2014, demonstrou que
a Ordem deveria prestar atenção às seguintes dimensões:



Estratégia
Sistemas
de
gestão,
valores
compartilhados,
organizacionais, ao pessoal administrativo e advogados.

habilidades

Durante o período 2015-2019, a Ordem apenas desenvolveu uma actividade
com vista a melhorar o alinhamento existente entre a estratégia e os planos
de actividades da OAM: em 2017, o pessoal executivo da Ordem beneficiou de
uma capacitação em matérias de gestão baseada em
resultados e sistemas de monitoria e avaliação.
Importa referir que, em 2015, primeiro ano de
implementação do Plano Estratégico, não foram
realizadas quaisquer actividades de divulgação das
orientações estratégicas, para o período 2015-2019,
junto
dos
principais
responsáveis
pela
implementação do instrumento. Aquando da tomada
de posse dos novos órgãos sociais, também não se

Ordem dos Advogados de Moçambique

31

Plano Estratégico da Ordem dos Advogados de Moçambique 2021-2025

realizaram quaisquer actividades, com vista a promover o alinhamento das
orientações estratégicas com as actividades.
A análise dos planos de actividades e o orçamento do período 2015-2019,
também demonstraram esta fragilidade, no que concerne à ligação entre as
orientações estratégicas e as actividades.
A título de exemplo, refira-se o plano de actividades e o orçamento de 2015.
Neste documento, apresenta-se a lista de actividades a desenvolver, no ano
de 2015, e o local de implementação, sem especificar:i) a que objectivo
estratégico é que responde, ii) qual a meta que se pretende alcançar, iii) qual
o prazo de execução, iv) quem é o responsável pela execução e, v) quanto é
que vai custar a realização dessa actividade. A ausência desta informação
dificulta os processos de monitoria e de avaliação da implementação do
plano estratégico, concretizado através dos planos de actividades e
orçamento.
Relativamente aos sistemas de gestão, apesar da chamada de atenção para
esta dimensão, em 2014, também se verificou que a OAM desenvolveu poucas
actividades neste domínio, durante o período 2015-2019.
As áreas mais flagrantes continuam a ser: a organização do arquivo físico e
digital da OAM (fraca memória institucional); a necessidade de revisão e
automatização dos processos e procedimentos administrativos e respectivos
manuais (o Manual de procedimentos administrativo e financeiro em vigor foi
revisto em 2014 e já está desactualizado); a criação de uma carta de serviços
(lista de produtos e serviços oferecidos, preços e prazos, sistemas de informação
integrados para facilitar a gestão da informação); a definição de um sistema
integrado de gestão de recursos humanos; a criação de uma estratégica de
comunicação institucional, que cubra as diferentes áreas de actuação da
Ordem; entre outros.
As projecções financeiras constantes do Plano Estratégico 2015-2019
indicavam a necessidade expressa de a Ordem buscar financiamento junto do
Estado e dos parceiros de cooperação, uma vez que a capacidade de geração
de receitas, por via das fontes estatutárias (pagamento de quotas dos
membros), é limitada. Não foram identificadas actividades e evidências que
demonstrassem o esforço realizado pela OAM, em 2015-2019, para cumprir
com esta recomendação.
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Ainda assim, verificou-se uma tendência de aumento dos
financiamentos dos parceiros de cooperação. Durante o período
2015-2019,
a
OAM
recebeu
dos
parceiros
de
financiamento:FAN, OSISA CB, MASC e OXFAM-IBIS, cerca de
70.000.000,00 MT(Setenta milhões de Meticais). A OXFAM-IBIS
foi o parceiro de financiamento que mais contribuiu para a OAM,
representando 66% do total do valor recebido. Ela foi também o parceiro
mais regular da Ordem.
Ao longo do período 2015-2019, a OAM realizou debates
públicos, palestras e workshops sobre direitos humanos, relativos
aos reassentamentos, nas províncias de Tete e Cabo Delgado,
sobre os direitos das minorias sexuais; sobre o respeito pela
dignidade da pessoa portadora de deficiência; sobre a lei de
acesso à informação; sobre os direitos dos reclusos vs condições de reclusão;
direitos da criança; sobre a violência baseada no género e cidadania eleitoral.
A OAM elaborou pareceres e comunicados de imprensa sobre a violação de
direitos humanos, que publicou na imprensa e nas redes sociais, acompanhou
e prestou assistência em casos de violação de direitos humanos e tramitou
casos de violação de direitos humanos (9 casos, no período 2016-2019). De
referir que em 2015, os casos de violação de direitos humanos eram
remetidos para o IAJ.
Durante este Quinquénio, a OAM participou em fóruns nacionais e
internacionais de defesa dos direitos humanos, produziu e publicou 3
Relatórios sobre Direitos Humanos e Acesso à Justiça em Moçambique: o
primeiro, em 2016, relativo ao ano de 2015 (lançado oficialmente em Março
de 2017), o segundo, em 2018, sobre o ano de 2016 e o terceiro, em 2019,
sobre o ano de 2017. Cada um dos relatórios contou com uma tiragem de 500
exemplares.
Um dos desafios mais estruturantes que a OAM continua a ter, apesar do
seu tempo de existência, continua a ser a promoção da compreensão da sua
natureza, do seu papel e da sua importância na sociedade, mesmo junto
dos actores do Sistema de Administração da Justiça. Não raras vezes, a Ordem
dos Advogados é percebida apenas como uma entidade que representa a
classe profissional dos advogados, em igualdade de circunstâncias com outras
associações profissionais, descurando o seu papel estruturante, na
construção e consolidação do Estado de Direito Democrático.
A principal consequência desta percepção ou falta de compreensão do real
papel da Ordem é ao nível do envolvimento da OAM em matérias que são
fundamentais nas áreas de defesa da legalidade, dos direitos humanos e da
justiça social e de consolidação do Estado de Direito Democrático.
Ordem dos Advogados de Moçambique
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A limitada presença consolidada da OAM, a nível nacional, continua a
constituir um grande desafio para a Ordem, o que constrange a sua
capacidade para cumprir, de forma integral, as suas atribuições a todos os
níveis, nomeadamente a representação e a defesa dos interesses dos
advogados, a defesa da legalidade, dos direitos humanos e da justiça social e
a contribuição para a consolidação do Estado de Direito. Actualmente, para
além de Maputo, a OAM tem presença consolidada (Conselhos Provinciais)
Tabela 3 - Número de membros e funcionários administrativos dos Conselhos Provinciais

nas capitais provinciais de Sofala e de Nampula. As demais províncias estão
em processo de implantação dos seus Conselhos Provinciais (à data dos
factos, 2020, foram criados todos os Conselhos Provinciais). No entanto, o
maior desafio será assegurar a presença da OAM a nível nacional, o que
implicará uma maior aproximação aos distritos.

Outro dos principais desafios que a Ordem enfrenta é, ao nível de participação,
envolvimento e comprometimento dos seus membros, na realização das suas
actividades. Actualmente, este nível é reduzido, o que causa impacto sobre a
capacidade de resposta, eficácia e eficiência da Ordem, enquanto instituição
que representa a classe profissional dos advogados, e contribui para a defesa
da legalidade, dos direitos humanos, da justiça social e da consolidação do
Estado de Direito.
A capacidade e o alcance das realizações da Ordem dos Advogados estão
muito dependentes do nível de participação, envolvimento e
comprometimento dos seus membros, uma vez que eles podem garantir a
Ordem dos Advogados de Moçambique
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abrangência que é necessária para chegar a um maior número de pessoas e a
uma maior cobertura geográfica.
A notoriedade da Ordem dos Advogados e das suas atribuições, junto dos
cidadãos é, ainda, reduzida. Por isso, um dos desafios que a organização
continua a ter é ao nível da promoção da sua marca e elementos-chave junto
dos diferentes segmentos da população (pessoas com maior ou menor nível
de escolaridade, pessoas com maior poder de compra ou carenciadas, pessoas
que residem nas urbes ou nas zonas periurbanas ou rurais).
Fruto da implementação do Plano Estratégico da OAM, no período 20152019, foi possível retirar algumas lições, nomeadamente:
Uma vez aprovado o Plano Estratégico, é necessário comunicar e
explicar o instrumento junto de todas as áreas da Ordem,
incluindo os Conselhos Provinciais, de forma a assegurar que todas
as pessoas compreendam o documento e as orientações
estratégicas que são vertidas para o Plano de Actividades e Orçamento.
Os processos de planificação e de monitoria das actividades
deverão ser revistos, incluindo as suas ferramentas de suporte. A
área de planificação e monitoria deverá reforçar o seu apoio às
outras áreas.
Sempre que houver eleições, o novo elenco deverá beneficiar de
uma sessão de explicação sobre as orientações estratégicas
constantes no Plano Estratégico em vigor.
Deve ser realizada uma avaliação de meio-termo da
implementação do Plano Estratégico, de forma a assegurar que os
resultados dessa avaliação retro-alimentem o processo de
planificação, em tempo útil. Caso seja necessário, o Plano
Estratégico deverá ser revisto, para assegurar que as orientações
estratégicas continuam válidas.
Uma vez aprovado o Plano Estratégico, a OAM deverá buscar
financiamento para as suas iniciativas estratégicas junto de
parceiros, de forma a assegurar a sua implementação.
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O plano de actividades e o orçamento deverão permitir fazer uma
ligação directa entre as orientações estratégicas estabelecidas
pela OAM para o quinquénio e as actividades planificadas para
determinado ano, bem como a definição da meta, de forma a
facilitar o entendimento sobre o contributo de cada acção, para o
alcance dos objectivos estratégicos definidos. Da mesma forma, o relatório
anual deverá trazer elementos que permitam compreender o que foi
realizado, para o alcance de cada um dos objectivos, o que ficou por
realizar e a devida justificação, bem como o impacto da sua não
realização.
Durante a fase de diagnóstico e dentro de todo o circunstancialismo sócio,
económico e pandémico (COVID-19) foram realizados 2 inquéritos de
auscultação: um dirigido aos membros da OAM e outro, à população.
Resultados do Inquérito de Auscultação dirigido à população2
o 87% dos respondentes considera que a OAM representa os seus
interesses enquanto advogado e 11% tem opinião contrária.
Segmentando os respondentes que não se sentem representados pela
OAM, identificámos que:
Não existem diferenças estatisticamente significativas entre
homens e mulheres;
• São os respondentes com idade compreendida entre 21 e 40 anos,
aqueles que exibem menor propensão para se sentir representados
pela OAM, bem como os residentes nas províncias de Maputo,
Cidade de Maputo e Niassa.
o 85% dos respondentes indicou estar satisfeito ou muito satisfeito com
o desempenho da OAM, ao contrário de 14% que indicou estar
insatisfeito ou muito insatisfeito.
o 41% dos respondentes indicou ter tido necessidade de aceder a algum
serviço da OAM, no último ano.
o 83% dos respondentes está satisfeito ou muito satisfeito com a
qualidade do atendimento, ao contrário de 9%, que indicou estar
insatisfeito ou muito insatisfeito.
•

2

O questionário foi carregado pela LBC na plataforma Google forms. A ligação para acesso ao questionário foi enviada
pela OAM aos seus membros. A resposta ao questionário foi realizada em modo de autopreenchimento pelos membros e
decorreu no período de 17 a 26 de Agosto de 2020.
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o 75% está satisfeito ou muito satisfeito com a capacidade de resolução
da OAM, ao contrário de 14%, que indicou estar insatisfeito ou muito
insatisfeito.
o 74% está satisfeito ou muito satisfeito com o tempo de resposta da
OAM, ao contrário de 21%, que indicou estar insatisfeito ou muito
insatisfeito.
o 74% dos respondentes indicou conhecer a newsletter da OAM, ao
contrário de 26%.
o 94% dos respondentes está satisfeito ou muito satisfeito com a
relevância da informação contida na Newsletter, ao contrário de 6%,
que indicou estar insatisfeito ou muito insatisfeito.
o 88% está satisfeito ou muito satisfeito com a organização da
Newsletter, ao contrário de 9%, que indicou estar insatisfeito ou muito
insatisfeito.
o 86% está satisfeito ou muito satisfeito com a actualidade da
informação veiculada na Newsletter, ao contrário de 12%, que indicou
estar insatisfeito ou muito insatisfeito.
o 69% está satisfeito ou muito satisfeito com a quantidade de
informação, ao contrário de 28%, que indicou estar insatisfeito ou
muito insatisfeito.
Sobre o desempenho da OAM, no período 2015-2019:
o 85% dos respondentes está satisfeito ou muito satisfeito com a
contribuição da OAM para a consolidação do Estado de Direito em
Moçambique, ao contrário de 13%, que indicou estar insatisfeito ou
muito insatisfeito.
o 80% está satisfeito ou muito satisfeito com o trabalho da OAM, em
matéria de defesa da legalidade, ao contrário de 16%, que indicou
estar insatisfeito ou muito insatisfeito.
o 79% está satisfeito ou muito satisfeito com o trabalho da OAM, em
matéria de defesa dos direitos humanos, ao contrário de 18%, que
indicou estar insatisfeito ou muito insatisfeito.
o 79% dos respondentes está satisfeito ou muito satisfeito com o
trabalho da OAM em matéria de promoção da justiça social, ao
contrário de 18%, que indicou estar insatisfeito ou muito insatisfeito.
o 71% está satisfeito ou muito satisfeito com o desempenho da OAM, em
matéria de reforço da sua capacidade institucional, ao contrário de
26%, que indicou estar insatisfeito ou muito insatisfeito.
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o 48% está satisfeito ou muito satisfeito com o desempenho da OAM, na
área de apoio e capacitação profissional para o advogado, ao contrário
de 49%, que indicou estar insatisfeito ou muito insatisfeito.
Relativamente à opinião dos respondentes sobre a OAM, estas dividem-se
entre opiniões positivas e aspectos de melhoria. A tabela seguinte
apresenta as opiniões dos respondentes, tal como foram dadas.
Tabela 4 – Comentários e sugestões dos membros da OAM

Comentários e sugestões
Apoio aos advogados e advogados estagiários
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Maior apoio para os advogados recém-formados, de forma a facilitar a
sua integração no mercado de trabalho.
Maior apoio aos advogados jovens, que estão nas províncias, com ênfase
para formações e capacitações.
Melhoria da formação dos advogados estagiários, com reforço da
abordagem prática.
Definição de prazos máximos, para resposta aos requerimentos
submetidos pelos advogados e advogados estagiários.
Fiscalização dos advogados estagiários junto dos seus patronos.
Apoio financeiro aos patronos.
Promoção de maior participação activa dos seus membros e inclusão na
vida quotidiana da OAM.
Maior defesa das causas dos advogados.
Tratamento igual para os advogados.
Realização de formações, capacitações, debates e palestras sobre
matérias relevantes para os membros, em particular, sempre que haja
lugar a aprovação de novos instrumentos legais e sobre matérias de
interesse para o país (ex. gás, petróleo, crimes cibernéticos, entre
outros).
Maior divulgação dos direitos e deveres dos advogados, do Estatuto dos
Advogados, especialmente nas instituições de administração da justiça.
Divulgação regular dos nomes dos advogados e advogados estagiários
em situação regular na OAM.
Reforço do trabalho para combate à Procuradoria Ilícita.
Aposta em tecnologias de informação e comunicação, por exemplo, a
criação de e-mails institucionais para os advogados.
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•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•

Maior facilidade de acesso ao Bastonário da OAM, por parte dos
advogados.
Expansão dos serviços da OAM pelos distritos municipais, criando
delegações, para melhor servir os advogados.
Alavancar o processo de descentralização da OAM e reforçar a
autonomia dos Conselhos Provinciais.
Negociar parcerias para apoiar o Advogado Jovem a aceder, por
exemplo, a empréstimos bancários com taxas especiais, planos de saúde,
entre outras facilidades. Há necessidade de se implementar o seguro
obrigatório da profissão para proteger o Advogado, em caso de incorrer
em responsabilidade civil, no exercício da profissão.
Criar espaços para que os advogados em prática individual, que não têm
condições para ter um escritório (mas prestam assistência a diversos
sectores da sociedade), possam atender os seus clientes com algum grau
de dignidade.
Revisão do programa de formação dos advogados estagiários e dos
advogados.
Criar um fundo para apoiar a defesa da população mais carenciada no
acesso à justiça.
Capacitar os Conselhos Provinciais para a realização de formações
dirigidas aos membros da Ordem.
Organizar acções de convívio social dirigidas aos membros da OAM,
incluindo desporto.
Revisão (para baixo) do valor das multas por atraso/ falta de pagamento
de quotas.
Revisão do valor das quotas das sociedades de advogados. Não faz
sentido a OAM receber 5 mil meticais mensais de uma sociedade
unipessoal ou de uma sociedade com 1 a 3 advogados e receber o
mesmo de uma sociedade maior com 30 advogados. A OAM deveria
cobrar esta quota consoante o número de advogados nela inscritos, o
que iria contribuir para o aumento das receitas da OAM e, ao mesmo
tempo, seria justo.
Resolução, em tempo útil, de conflitos que surjam entre advogados.
Promoção de intercâmbios entre os advogados, com vista à troca de
experiências.

Colaboração com os outros actores do Sistema de Administração da
Justiça/ Consolidação do Estado de Direito/ Defesa dos Direitos Humanos
•
•

Promoção de debates conjuntos com as diferentes magistraturas.
Maior colaboração com os Tribunais, Ministério Público, Esquadras,
Estabelecimentos Prisionais e Conselhos Superiores de Magistraturas.
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•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Melhoria de coordenação da OAM com o Sector da Justiça sobre a
questão
da
celeridade
processual/qualidade
das
decisões/independência dos juízes.
Melhoria dos discursos na abertura do ano judicial.
Intensificação das diligências feitas junto das entidades competentes,
nos termos da lei, para que o Advogado tenha o prestígio e a dignidade
que se lhe deve, principalmente, junto das entidades jurídicas e
judiciárias.
Maior intervenção e participação regular nos debates relacionados com
os temas candentes, que preocupam a sociedade moçambicana.
Realização de diligências legais para a defesa do Estado de Direito.
Maior intervenção na defesa dos direitos humanos.
Contribuição para a defesa dos direitos ambientais, de consumo e outros
inerentes à segurança pública.
Fraca intervenção da OAM em matérias estruturantes do país.
A OAM deve tornar-se uma organização actuante e pronta a colaborar
na melhor administração da Justiça, de forma consciente e atempada.
Vemos uma Ordem longe dos níveis de intervenção, em termos dos
Bastonários e da equipa.
Promoção de debates e acções formativas, que contribuam para a
construção e compreensão do Estado de Direito.
A OAM deve enfrentar todas as irregularidades na gestão dos fundos do
Governo, principalmente no que tange ao pagamento de rendas para os
Governantes que já auferem salários bastante altos.

Resultados do Inquérito de auscultação dirigido à população3
o 59% dos respondentes indicou conhecer a OAM. Destes, 48% indicou
conhecer a localização das instalações da Ordem e 29% disse conhecer
as atribuições da organização. Entre as atribuições indicadas,
destacam-se as seguintes:
• Defender os interesses dos advogados inscritos, atribuir o título
de advogado e contribuir no processo de elaboração de
legislação;
• Contribuir para a consolidação do Estado de Direito, tornando a
justiça acessível ao cidadão e defendendo a Constituição;
• Zelar pelo cumprimento das normas jurídicas, em todo o
território nacional;
3

O questionário foi realizado por inquiridores da LBC a 353 indivíduos de ambos os sexos, com idade igual ou superior a
18 anos, residentes em Moçambique. A recolha de dados decorreu no período de 25 a 31 de Agosto de 2020.
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•
•
•

Promover o acesso à justiça, participar na elaboração das leis e
atribuir carteira profissional aos advogados;
Defender os cidadãos, quando estes têm problemas com o
Tribunal, Polícia e nos bairros;
Providenciar serviços jurídicos à população em geral,
principalmente, aos mais carenciados, bem como regular as
actividades jurídicas dos advogados.

o 8% dos indivíduos, que disseram conhecer a OAM, referiram que já
contactaram a OAM.Os motivos mais indicados para contactar a
Ordem foram os seguintes:
• Solicitar informações sobre a inscrição e o estado de legalidade
de um advogado;
• Solicitar apoio na defesa de um bem particular, que estava a ser
extraviado;
• Solicitar os serviços de um advogado para análise de um
documento;
• Solicitar a informação sobre os requisitos para fazer parte da
Ordem;
• Solicitar a prestação de serviços legais;
• Encontrar um advogado, por motivos de conflitos laborais;
• Obter informações sobre o estágio;
• Submeter a proposta de um concurso público, para prestação de
serviços;
• Inscrever-se para participar num workshop;
• Pedir emprego; e
• Solicitar esclarecimentos.
Relativamente à opinião dos respondentes sobre a OAM, estas dividem-se
entre opiniões positivas e aspectos de melhoria. A tabela seguinte apresenta
as opiniões dos respondentes, tal como foram dadas.
Tabela 5 – Opinião da população auscultada sobre a OAM

Pontos positivos

Aspectos de melhoria

•

É uma Ordem ao serviço do
povo;

•

A OAM não tem muito voto na
matéria;

•

É na OAM onde se discute o
bom
funcionamento
da

•

É muito ambígua e não se faz
sentir na sua plenitude em
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advocacia
e
implementá-la;
•

A OAM aparenta ser uma
Ordem organizada, dinâmica
e influente dentre todas as
outras. Faz sentir a sua
influência em todo o seu
campo de acção;

•

Manter e defender causas
justas dos que fazem o bem e
até o mal;

•

A OAM é independente dos
órgãos do Estado, sendo livre
e autónoma nas suas regras e
funcionamento;

•

A Ordem é bem-vinda,
porque ajuda a perceber que
existe uma organização que
zela pelos nossos direitos;

•

É uma instituição de
credibilidade, que zela e
garante que todos gozem o
princípio de equidade;

•

Que a OAM continue a lutar
para
que
haja
verdadeiramente um Estado
Democrático de Direito e a
garantia
dos
direitos
fundamentais do cidadão
moçambicano;

•

A OAM tem uma causa eficaz
e necessária, porque mantém
os licenciados em direito a
exercer a sua função de
forma autónoma;

•

Possivelmente a OAM deve
fazer um bom trabalho,
ajudando os recém-formados
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Moçambique. Somente se faz
sentir quando estão em fase
de
eleição
de
novo
presidente;

como

•

A OAM é uma instituição em
crescimento,
mas
que
necessita de ter mais
intervenção em matéria de
opinião pública, vincar o seu
posicionamento em certos
temas de interesse nacional.
É importante continuar a
trabalhar para garantir o
acesso à justiça por parte de
todos;

•

Deveriam ser mais actuantes
porque não se fazem sentir
na sociedade, como o IPAJ
que está junto da sociedade;

•

Não deveriam cobrar valores
altos, pois nem todos têm
condições de pagar pelos
serviços que a OAM oferece;

•

Deveriam
ser
mais
interventivos,
ter
mais
impacto
ao
nível
da
população mais carenciada;

•

Sendo a entidade reguladora
dos serviços de advocacia e
que zela pela dignidade,
deveria
fazer
algum
acompanhamento e, quiçá, a
fiscalização da postura dos
advogados, no exercício das
suas funções, pois alguns
deixam muito a desejar e
acabam manchando a classe
inteira;
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advogados,
entidades.
contactem
situação;
•

entre outras
que
lhes
para alguma

A OAM contribui muito para
o
desenvolvimento
da
cultura
jurídica.
Deve
melhorar a qualidade dos
profissionais de direito, nas
instituições
públicas
e
privadas;

•

É uma instituição que agrega
valor ao mercado e muito
necessária para a resolução
de litígios;

•

Do pouco conhecimento que
tenho a respeito da OAM,
posso dizer que veio para
melhorar os serviços de
advocacia no País, de tal
modo que ajude na expansão
destes serviços, de modo a
que todos possam ter acesso
ao mesmo;

•

•

•

É uma organização que irá
contribuir significativamente
para a promoção das leis
vigentes
na
nossa
Constituição da República,
assim como, o cumprimento
das mesmas e que irá zelar
pela
melhoria
e
desenvolvimento da cultura
jurídica do nosso país;
A Ordem deve continuar a
exercer as suas funções como
vem exercendo;
A Ordem é sempre boa para a
defesa do cidadão;
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•

Não
tenho
muito
conhecimento da Ordem,
mas acho que deveria
apostar mais na divulgação
da entidade, para melhor
conhecimentoe
aprofundamento da sua
funcionalidade;

•

A
OAM
devia
tentar
aumentar a sua presença,
tanto em notoriedade como
na ajuda comunitária, de
forma que consiga fazer
chegar os seus serviços aos
menos possibilitados através
de um task force;

•

Fazer-se conhecer mais a
sociedade da sua existência e
ser mais aberta e próxima do
cidadão;

•

Fazer-se mais próxima do
cidadão, porque muitos
cidadãos não sabem nada
sobre a OAM;

•

Está aberto à população, mas
estes se distanciam porque
temem os custos que se
cobram;

•

A OAM deveria ser uma voz
mais activa perante os
atropelos da lei pelo
Governo;

•

Estar mais próxima do povo
através
de
plataformas
digitais;

•

Deveria zelar
público,
não
advogado;

mais
só

pelo
pelo
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•

3.1

Deve continuar a trabalhar e
a ser honesta.

•

Não é fácil contactar a
Ordem. Devia ser mais
aberta;

•

A Ordem deveria fazer mais a
divulgação dos seus serviços,
de modo a que as pessoas a
conheçam. Muita gente não
conhece a Ordem, não sabe
para que serve a Ordem e
nem o que é a Ordem;

•

Deveria ser mais activa perto
da comunidade;

•

Deveria fazer marketing da
sua existência;

•

A Ordem devia ser mais
participativa, principalmente
para os necessitados e nas
intervenções sociais.

Análise SWOT

De forma a resumir a situação actual da OAM, foi elaborada uma matriz SWOT,
onde se identificam as:





Forças (Strenghts)
Fraquezas (Weaknesses)
Oportunidades (Opportunities)
Ameaças (Threats)

Esta análise resultou da avaliação da implementação do Plano Estratégico
anterior da OAM, e também da análise do cumprimento das atribuições da
instituição, como de seguida se resume.
A OAM continua a enfrentar grandes desafios para cumprir integralmente
com as suas atribuições, nomeadamente “Defender o Estado de Direito
Democrático, os direitos e liberdades fundamentais, participar na boa
administração da Justiça” e “Promover o acesso à justiça”.
Os principais desafios prendem-se com a limitada capacidade financeira e
técnica para assegurar a realização de actividades em todo o território
nacional. Importa referir que os principais actores do Sistema de
Administração da Justiça (SAJ) estão representados até ao nível do distrito,
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enquanto que a Ordem dos Advogados está ainda a lutar por uma implantação
ao nível das províncias. Estas limitações têm um elevado impacto sobre o
contributo que a OAM pode dar, tanto ao nível da defesa do Estado de Direito,
como ao nível da promoção do acesso à justiça. Importa referir que todos os
outros actores do SAJ beneficiam do Orçamento Geral do Estado, o que lhes
permite realizar uma expansão da cobertura geográfica dos seus serviços, de
forma mais estruturada e sólida.
A OAM tem cumprido com o seu papel ao nível do contributo para o
desenvolvimento da cultura jurídica, para o conhecimento e aperfeiçoamento
do Direito, devendo pronunciar-se sobre os projectos de diplomas legais, que
interessam ao exercício da advocacia, ao foro judicial e à investigação
criminal. De forma contínua, a OAM tem sido consultada e tem-se
pronunciado sobre os projectos de diplomas legais. Existe ainda espaço de
melhoria a este nível, tanto no reforço das relações com as entidades
relevantes, como na disponibilidade de peritos, que possam apoiar e reforçar
as competências técnicas da Ordem, em matérias mais específicas.
Sobre o cumprimento da atribuição “Participar no estudo e divulgação das
leis e promover o respeito pela legalidade”, constata-se que existe ainda
muito trabalho a fazer neste domínio. Poucas foram a actividades
desenvolvidas no quinquénio 2015-2019 relacionadas com a participação em
estudos e divulgação das leis, inclusivamente no seio dos próprios membros
da Ordem. A implantação e o reforço dos Conselhos Provinciais permitirá que
a Ordem possa mudar este cenário nos próximos anos.
O cumprimento da atribuição da Ordem de “Zelar pela função social,
dignidade e prestígio da profissão de advogado e promover o respeito
pelos respectivosprincípios deontológicos” têm sido cumpridos. Durante o
período 2015-2019, foram desenvolvidas várias actividades com vista a
promover o respeito pelos princípios deontológicos, embora mais
concentradas em Maputo Cidade e Província, Sofala e Nampula. Espera-se
que, com a operacionalização dos Conselhos Provinciais, nos próximos anos,
o trabalho da Ordem seja reforçado neste domínio, alcançando um maior
impacto geográfico.
A defesa dos interesses, direitos, prerrogativas e imunidade dos membros
é também uma das atribuições da OAM. No entanto, não foram identificados
objectivos estratégicos directamente relacionados com esta atribuição no
Ordem dos Advogados de Moçambique
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Plano Estratégico 2015-2019. Ainda assim, no dia-a-dia da Ordem, o
cumprimento desta atribuição é realizado através do Conselho Nacional.
Importa referir que, em 2015, existia uma Comissão de Combate à
Procuradoria Ilícita cujos membros haviam sido nomeados, em 2013, pelo
Bastonário Tomás Timbane. Durante os anos 2016-2019, as actividades de
combate à procuradoria ilícita foram asseguradas pelo Dr. Nelson Jeque. Ao
longo deste período foram recebidas denúncias na OAM, que conduziram à
instauração de processos pela prática de procuradoria ilícita. No entanto, são
reconhecidos os desafios que ainda subsistem, nomeadamente, a melhoria da
capacidade de intervenção nas províncias e a divulgação e sensibilização das
entidades públicas e privadas, bem como da população em relação ao tema.
Outra das atribuições da Ordem consiste no reforço da solidariedade entre os
seus membros. No último quinquénio, não se identificaram quaisquer
actividades relevantes reportadas nos relatórios anuais relacionadas com
esta atribuição. À semelhança de outras atribuições, espera-se que com a
implantação e reforço dos Conselhos Provinciais se registe uma mudança de
cenário nos próximos anos.
“A atribuição do título profissional de advogado e de advogado
estagiário e a regulamentação do exercício da respectiva profissão” e “A
organização e coordenação do estágio profissional dos advogados
estagiários” são duas das principais atribuições da Ordem. Estas atribuições
são cumpridas de forma contínua e, durante o período 2015-2019, não foi
excepção. O principal desafio a este nível continua a ser o da cobertura
geográfica da oferta do estágio profissional para os advogados estagiários. A
implantação de Conselhos Provinciais em todas as províncias vai permitir
uma maior proximidade da Ordem com os candidatos a advogados.
A OAM tem a atribuição de “exercer jurisdição disciplinar exclusiva sobre
os seus membros” e fá-lo de forma contínua, através do seu Conselho
Jurisdicional. No período 2015-2019, foram instruídos mais de 400
processos disciplinares. Um dos maiores desafios relacionados com o
cumprimento desta atribuição, tem a ver com a falta de informação
actualizada referente aos processos disciplinares anteriores a 2016. Outro
dos desafios prende-se com a reduzida literacia jurídica da sociedade civil,
que pode ter impacto sobre o número de participações disciplinares, que são
feitas à Ordem.
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Promover o estreitamento de relações com organismos congéneres
estrangeiros é outra das atribuições da Ordem dos Advogados. Não foram
identificadas actividades regulares nos relatórios anuais relacionados com
esta atribuição, apesar da sua importância.
Emitir parecer sobre propostas de leis inerentes ao exercício da
advocacia e ao patrocínio judiciário em geral e propor as alterações
legislativas, que se entendam convenientes, é também uma das
atribuições que a OAM cumpre, de forma contínua. Durante o quinquénio
2015-2019, foram identificadas actividades, que respondem por esta
atribuição. O principal desafio continua a ser a adopção de uma abordagem
mais proactiva, na elaboração de propostas, em detrimento da abordagem
mais reactiva.
Figura 3 – Análise SWOT da OAM 2020

• Implantação nacional da OAM através de diferentes órgãos
• Reconhecimento por parte dos membros e principais stakeholders
• Participação do Bastonário nos principais eventos do sector da
Justiça
• Número crescente de membros
Forças

• Receitas próprias provenientes das quotas dos advogados e das
custas judiciais
• Presença da OAM no digital e nas redes sociais
• Direcção Executiva com dedicação exclusiva
• Relatórios de Auditoria com anotações de menor relevância
• Capital Humano capaz e desenvolvido
• Desactualização de alguns aspectos do Estatuto
• Desactualização do organograma
• Limitada cobertura geográfica dos serviços oferecidos aos
advogados estagiários, aos advogados e aos cidadãos

Fraquezas

• Limitada cobertura geográfica dos membros da OAM
• Fraca participação e envolvimento dos membros nas actividades
da OAM
• Disponibilidade limitada de alguns membros de comissões de
trabalho
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• Falta de mecanismos de avaliação de desempenho dos membros
das comissões
• Falta de secretariado técnico para apoiar algumas comissões
• Limitada intervenção na luta contra a procuradoria ilícita
• Limitada intervenção nos exercícios de produção legislativa
• Limitada produção científica da OAM
• Fraca memória institucional das Comissões de Trabalho
• Falta de uma Estratégia de Comunicação e Imagem
• Desactualização dos Manuais de Procedimentos Administrativos
e Financeiros
• Falta de instrumentos de gestão de RH
• Falta de espaço adequado para o arquivo da documentação na
sede
• Limitado espaço na sede para albergar todos os serviços e
colaboradores
• Recursos financeiros limitados para o cumprimento das
atribuições da Ordem
• Processo de descentralização que está a ocorrer no país
• Obtenção do estatuto de Observador de Direitos Humanos
• Adopção crescente de novas tecnologias de informação e
comunicação em Moçambique
• População moçambicana muito jovem
Oportunidades

• Parceiros de cooperação interessados em financiar projectos no
sector da Justiça
• Organizações da sociedade civil interessadas na defesa dos
direitos humanos
• Interesse crescente da
esclarecimentos jurídicos

comunicação

social

em

obter

• Limitada compreensão dos actores do SAJ sobre o papel da OAM
na consolidação do Estado de Direito Democrático
Ameaças

• Limitada qualidade de alguns currículos de cursos superiores de
Direito/ Ciências Jurídicas
• Baixo nível de escolaridade da população rural e peri-urbana
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4

Visão Global da
Estratégia
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4.

Visão Global da Estratégia 2021-2025

4.1

Visão, Missão e Valores

No âmbito do processo de definição estratégica para o período 2021-2025, foram mantidos
os elementos estratégicos de Visão, Missão e Valores. O objectivo é garantir continuidade e
reforço da coesão institucional da Ordem.
Assim, abaixo apresentam-se os fundamentos estratégicos da OAM:

Visão da OAM
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.
Missão da OAM
 Contribuir de uma forma eficiente e eficaz para a 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, a dignidade
e o prestígio da profissão de Advogado, através do respeito, promoção e
defesas dos seus princípios deontológicos.
Valores da OAM





4.2

Compromisso social;
Aprimoramento permanente;
Foco no processo e resultados: Eficiência, Eficácia e Efectividade;
Ética e Deontologia profissional: Imparcialidade, Impessoalidade,
Independência e Transparência.

Teoria de Mudança da OAM

A Teoria da Mudança define a direcção tomada pela Ordem na presente estratégia,
explicando o percurso da mudança, que a organização pretende seguir nos próximos cinco
anos, servindo também para demonstrar aos vários parceiros, stakeholders e públicos-alvo
de interesse que a sua estratégia é estruturada em volta de um pensamento teórico
mensurável e que tem um processo elaborado, que vai levar aos resultados propostos.
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Em outras palavras, demonstra os princípios e as convicções que orientam a forma como a
OAM aborda e concebe as suas intervenções, com vista a operar mudanças direccionadas à
prossecução do seu mandato de: i) Contribuir de uma forma mais eficiente e eficaz para a
consolidação do Estado de Direito Democrático; ii) Ser mais actuante em tornar a Justiça
mais acessível ao cidadão e; iii) Defender a Constituição, os direitos fundamentais dos
cidadãos e a dignidade e prestígio da profissão de Advogado, através do respeito, promoção
e defesas dos seus princípios deontológicos.
Na definição da Teoria da Mudança, teve-se em consideração que a Ordem enquadra e
orienta as suas intervenções inspiradas na “abordagem baseada nos direitos humanos”
e na “gestão orientada para resultados”. Neste prisma, a OAM coloca os advogados no
centro das suas atenções.
Em termos mais específicos, a Ordem concebe a sua Teoria de Mudança partindo do
pressuposto de que, com uma OAM robusta e com membros activos, mais serão as
possibilidades de contribuição para a consolidação de um Estado de Direito Democrático.
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5
Objectivos
Estratégicos
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5.

Objectivos Estratégicos

O Objectivo Global da Estratégia é “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.”
Vários são os desafios que a Ordem dos Advogados enfrenta como uma organização. É com
base na reflexão sobre os desafios da OAM que foram definidos os objectivos estratégicos
que correspondem aos grandes eixos prioritários que guiam o desenvolvimento do PE
2021-2025. Em geral, ele resume a relação entre os desafios e as pretensões ou aspirações
a que a OAM pretende atingir nos próximos 5 anos. De forma muito arrojada foram
definidos cinco objectivos estratégicos a saber:
o
o
o
o
o

Melhorar a Capacidade, Defesa dos Direitos e Prerrogativas dos Advogados;
Contribuir para a Defesa e Consolidação do Estado de Direito Democrático;
Contribuir para maior Acesso ao direito e à Justiça pelo Cidadão;
Reforçar o Desenvolvimento Institucional da OAM;
Garantir a Sustentabilidade Financeira da OAM.
Figura 1 - Modelo Conceptual

Modelo conceptual
A imagem à direita mostra cinco pilares estratégicos da
presente estratégia e a forma como se relacionam e a sua
complementaridade.
O triângulo apresenta os três grupos-alvo da OAM. O
advogado, enquanto membro da Ordem, que é servido
pela Ordem, é parte fundamental da mesma, ou seja, o
centro das suas atenções. A sociedade, enquanto entidade
globalizadora, onde a OAM assume o seu papel de pilar do
Sistema de Administração da Justiça. O cidadão, enquanto
beneficiário directo dos serviços prestados pela Ordem,
em matérias relacionadas com informação, consulta e
assistência jurídica.
Estes três grupos-alvo são sustentados por uma
instituição mais robusta e melhor preparada
(desenvolvimento institucional), que actua tendo em
consideração a necessidade de assegurar a
sustentabilidade financeira de médio e longo prazo.
Dentro de cada um dos pilares estratégicos são definidos objectivos estratégicos, impacto e
resultados que visam orientar a actuação da OAM no próximo quinquénio.
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5.1

Objectivo Estratégico 1: Melhorar a Capacidade, Defesa dos Direitos e
Prerrogativas dos Advogados

o Impacto: Maior capacidade e integridade dos advogados na prestação dos
serviços jurídicos as cidadãos e empresas
Os advogados são a peça fundamental e central da actividade da OAM. Enquanto membros
da Ordem, os advogados são beneficiários directos de um conjunto de serviços que se
espera poder apoiar a sua actividadeprofissional. Adicionalmente, são os advogados que, no
dia-a-dia, levam à cabo a missão da OAM de promoção do Estado de Direito e de acesso à
Justiça.
Resultados e Iniciativas Estratégicas
1. Resultado intermédio 1: Melhorada a preparação dos Advogados estagiários e
a integração dos jovens advogados
Um dos principais objectivos estratégicos deste plano é melhorar o nível de preparação dos
advogados estagiários para o exercício da profissão, através da revisão do conteúdo do
Programa de Estágio e do reforço do acompanhamento realizado pelos seus patronos, bem
como facilitar o processo de integração dos jovens advogados na vida profissional.
Intervenções Estratégicas
Para alcançar este objectivo são propostas quatro iniciativas:
o Rever o Programa de Estágio da Ordem: de modo a remirar a organização das
acções de formação e respectivos conteúdos (actualidade, profundidade e
objectividade), ministrados no primeiro período de estágio, e reforçar a
componente prática do segundo período de estágio, através da realização de
workshops e simulações de prática jurídica, proporcionando maior exposição à
vivência da profissão, e tendo por base os desafios que se apresentam a estes
profissionais e o crescente nível de exigência dos clientes.
o Aprovar o Código de Conduta do Advogado e do Advogado Estagiário;
o Reforçar o Programa de estágio e Exame de acesso à Ordem disponíveis em
todas as capitais de província do país: em linha com a meta de redução do
número de habitantes por advogado, é critico reforçar a presença da Ordem nas
províncias e promover um maior acesso ao programa de estágio e exame da
Ordem.
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o Desenvolver a componente digital de formação para os advogados
estagiários: de forma a iniciar o processo de transformação digital do Programa
de Estágio, através da adopção de tecnologias de informação e comunicação, que
suportem acções de formação virtuais, permitindo maior abrangência geográfica.
o Reforçar o acompanhamento realizado pelos patronos aos advogados
estagiários: considerando o fundamental e imprescindível papel do patrono na
orientação e tutela da formação teórica e prática profissionais do advogado
estagiário, esta iniciativa prevê a realização de acções de sensibilização dos
patronos e potenciais patronos, destacando a importância crucial do seu papel no
processo de preparação dos advogados estagiários.
o Promover acções de integração do Jovem Advogado na vida da Ordem e na
carreira profissional: com esta iniciativa pretende-se apoiar os jovens
advogados em início de carreira;
o Celebrar Memorandos de Entendimento com Tribunais e PRM, com vista à
melhor gestão dos mecanismos de nomeações oficiosas de Advogados
Estagiários.

2. Resultado Intermédio 2.- Reforçada a formação e capacitação contínua dos
advogados em exercício
Um dos principais objectivos estratégicos deste Plano Estratégico é reforçar a formação e
capacitação contínua dos advogados em exercício. Para assegurar o cumprimento deste
objectivo estratégico, a Ordem irá apostar na elaboração de um Plano de Formação
Trienal, actualizado anualmente, a partir de um diagnóstico completo de necessidades de
desenvolvimento de competências e aquisição de conhecimentos, nas principais áreas de
intervenção dos advogados em Moçambique, com vista a melhorar o seu desempenho.
Paralelamente, a Ordem irá constituir uma bolsa de formadores internos, assim como
identificar formadores externos, que possam assegurar a implementação do plano de
formação definido. Estes formadores serão seleccionados de forma criteriosa, com o
objectivo de assegurar que sejam atingidos os resultados esperados em cada acção. De
referir que os formadores internos irão beneficiar de um programa de formação para
reforço de competências pedagógicas, de forma a permitir que o processo de transferência
de conhecimento e a facilitação nas acções de formação seja o mais eficaz possível.
Ainda para o alcance deste objectivo, a Ordem irá estabelecer parcerias com Universidades
nacionais e estrangeiras, bem como com organizações congéneres, com vista a alargar as
oportunidades de formação e de capacitação dos seus membros.

Ordem dos Advogados de Moçambique

55

Plano Estratégico da Ordem dos Advogados de Moçambique 2021-2025

Intervenções Estratégicas
Para alcançar este objectivo são propostas quatro iniciativas:
o Elaborar e implementar o Plano de Formação Trienal: que será um documento
orientador das acções de formação e de capacitação que serão oferecidos a nível
nacional pela Ordem. Para assegurar que a Ordem consegue oferecer acções de
capacitação com qualidade e de forma regular, a participação nas acções de
formação terá um custo, suportado pelo participante (os membros com o
pagamento de quotas regularizado beneficiarão de um desconto).
o Constituir uma bolsa de formadores internos e externos: a partir das acções
de formação e de capacitação propostas no plano de formação, bem como das suas
áreas de especialização, será necessário identificar os formadores que reúnam
condições para realizar estas acções com qualidade e eficácia (atingir os
resultados esperados). Os formadores poderão ser internos (membros da Ordem)
ou externos.
o Estabelecer parcerias (orientadas para a especialização em determinadas áreas)
com universidades nacionais e estrangeiras, bem como com organizações
congéneres;
o Criar uma Biblioteca Digital: a criação de uma biblioteca digital, que esteja
disponível para consulta pelos advogados e advogados estagiários, a partir de
qualquer ponto do país, visa contribuir para a melhoria do nível de preparação,
actualização e especialização dos advogados.

3. Resultado intermédio3. Melhorada a ética e a deontologia profissional dos
Advogados
A actuação dos advogados deve pautar-se pelo cumprimento de princípios éticos e
deontológicos, que dignifiquem a classe profissional, nomeadamente, a imparcialidade, a
impessoalidade, a independência e a transparência, conforme estabelecido nos Valores da
Ordem. Não obstante, implicitamente, serem parte das competências dos advogados, os
comportamentos éticos e de integridade devem ser continuamente promovidos e
reforçados, desde o momento de estágio.
O Estatuto da Ordem dos Advogados aborda o tema da ética e deontologia sem, no entanto,
apresentar a sua especificidade e o devido destaque e, actualmente, também não vigora
nenhum outro instrumento orientador destes comportamentos. Por isso, para o alcance
deste objectivo é proposta a elaboração de um Código de Ética e Deontologia Profissional,
bem como a realização de seminários para divulgação do seu conteúdo, a publicação das
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deliberações do Conselho Jurisdicional e a divulgação dos princípios éticos e deontológicos
dos advogados no seio da população.
Intervenções Estratégicas
Desta feita, são propostas as seguintes quatro iniciativas:
o Realizar seminários presenciais e virtuais sobre ética e deontologia
profissional: a OAM irá criar um Código de Ética e Deontologia Profissional, que
integre os princípios, que devem reger a actividade profissional, que será
divulgado, através de seminários presenciais, de forma contínua por todos os
Conselhos Provinciais, ao mesmo tempo que serão realizados seminários virtuais
pela Comissão de Ética e Deontologia Profissional.
o Reforçar a componente de ética e deontologia no Programa de Estágio4: a
concretização desta iniciativa visa promover o reforço da componente de ética e
deontologia profissional, no programa de estágio, com o intuito de fortalecer e a
estimular um conjunto de comportamentos nos advogados, em alinhamento com
o indicado no Código de Ética e Deontologia Profissional. Desta feita, as Comissões
CNAEE e CEPD irão trabalhar conjuntamente com o objectivo de apresentar
conteúdos programáticos adequados e revistos a serem incluídos no Programa de
Estágio.
o Publicar as deliberações do Conselho Jurisdicional e promover a reflexão
sobre as mesmas. Com esta iniciativa pretende-se fomentar a publicação regular
das deliberações realizadas pelo Conselho Jurisdicional, de forma a comunicar e a
sinalizar para todos os stakeholders (advogados, público em geral e actores do
sistema de Administração da Justiça) que a Ordem dos Advogados não compactua
com comportamentos, que contrariem o estabelecido no Código de Ética e
Deontologia Profissional da classe. Paralelamente, a Ordem irá promover a
realização de eventos presenciais e virtuais, com a participação dos stakeholders,
que permitam reflectir sobre as principais matérias de interesse, em função das
deliberações proferidas (focando a atenção nos fenómenos e não nas pessoas).
o Divulgar os princípios éticos e deontológicos dos advogados no seio da
população: com esta iniciativa pretende-se dar a conhecer à população em geral,
os comportamentos que devem ser esperados dos advogados, em alinhamento
com o Código de Ética e Deontologia Profissional, e os comportamentos que não
são admissíveis e que devem ser reportados e denunciados junto da Ordem dos
Advogados. Neste âmbito, será elaborada uma campanha de comunicação
específica, onde serão seleccionados os canais de comunicação adequados
4

Esta iniciativa está relacionada com a iniciativa 1.1.1. Rever o Programa de Estágio da Ordem.
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(website, televisão, rádio, jornal, outdoors, entre outros), assim como definidas as
mensagens-chave a transmitir nestas acções.

4. Resultado intermédio 4: Melhorada a Defesa dos direitos e as prerrogativas
dos advogados
Uma das principais atribuições da Ordem é a defesa dos direitos e prerrogativas dos
advogados, considerando o importante e indispensável papel que o advogado assume no
sistema de administração da justiça. Por isso, o quarto objectivo estratégico do pilar 1 é
defender os direitos e prerrogativas dos advogados. No âmbito deste objectivo estratégico,
serão protegidos os direitos e as prerrogativas dos advogados.
Adicionalmente, a Comissão de Reforço das Prerrogativas dos Advogados, em articulação
com os Conselhos Provinciais, irá criar canais de denúncias e processos de suporte, que
permitam à Ordem responder, de forma estruturada, aos casos de violação ou ameaças às
prerrogativas dos advogados, bem como fazer a monitoria contínua destas ocorrências.
Ainda neste objectivo estratégico, será prestada especial atenção à divulgação dos direitos
e prerrogativas dos advogados junto de outros públicos-alvo (actores do sistema de
administração da justiça e cidadãos).
Intervenções Estratégicas
Para alcançar este objectivo foram definidas as seguintes iniciativas:
o Produzir e divulgar o pocketbook digital sobre os direitos e prerrogativas
dos advogados: a produção deste suporte irá permitir consolidar, de forma
objectiva e focada, os principais aspectos dos direitos e prerrogativas dos
advogados a divulgar junto dos diferentes públicos-alvo.
o Criar o Observatório dos Direitos e Prerrogativas do Advogado - O
Observatório tem o objectivo de contribuir para a denúncia das violações dos
direitos e prerrogativas dos advogados, bem como para a protecção e promoção
destes direitos e prerrogativas. No âmbito do Observatório, será disponibilizado
um formulário de denúncia no website da Ordem.
o Criar o seguro de responsabilidade civil profissional: este terá como objectivo
garantir a protecção do advogado relativamente a danos causados a terceiros no
desenrolar da actividade profissional. Por um lado, esta iniciativa demonstra a
preocupação da OAM em proteger a categoria profissional e, por outro, actua como
incentivador da inscrição de advogados e continuidade do pagamento de quotas.
A actividade carece de um estudo de mercado que deve depois ser revisto de 4 em
4 anos.
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o Reforçar articulação pontual e permanente com instituições relevantes
onde ocorra violação dos direitos dos Advogados;
o Advogar pela Revisão do Estatuto da Ordem com vista a, formalmente, reforçar
as prerrogativas e imunidades dos advogados em exercício de profissão,
principalmente, no que respeita à igualdade de tratamento perante os demais
servidores da administração da justiça.
o Estabelecer uma plataforma de diálogo permanente com os outros órgãos de
administração da justiça e de soberania;

5. Resultado intermédio 5: Combatida a Procuradoria Ilícita
O combate à procuradoria ilícita é uma das áreas prioritárias de intervenção da Ordem,
assegurada pelo Conselho Nacional, através da Comissão de Combate à Procuradoria Ilícita.
Por isso, foi incluído neste documento de orientação estratégica, como um objectivo a
alcançar, através de 3 eixos de actuação, a saber: divulgação e sensibilização das entidades
e da população em geral; criação de canais de denúncia; e acompanhamento dos processos
instaurados por procuradoria ilícita.
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Intervenções Estratégicas
Assim, destacam-se as seguintes iniciativas que vão contribuir para o alcance deste
objectivo estratégico:
o Realizar acções de divulgação e de sensibilização sobre a procuradoria
ilícita: explicitando em que consiste e as consequências que acarreta.
o Criar canais de denúncia: pretende dar consequência às acções de sensibilização
e permitir aos cidadãos exporem/denunciarem este tipo de situações. Os canais
de denúncia poderão tomar diferentes formas (por exemplo, linha de atendimento
telefónico, endereço de e-mail específico ou formulário na página da Ordem).
o Acompanhar os processos instaurados: como forma de monitorar o progresso
e desfecho dos processos instaurados por procuradoria ilícita. A partir destes
resultados, a Comissão de Combate à Procuradoria Ilícita poderá definir
estratégias de actuação que melhor defendam os interesses dos advogados;
o Reforçar a composição e reformular as competências da Comissão de
Combate à Procuradoria Ilícita, de modo a torná-la mais activa, operante e
rigorosa;
o Estreitar, por via de celebração de acordo, parcerias com a Inspecção do
Trabalho, Trabalho Migratório, Migração e Autoridade Tributária, para uma
acção preventiva coordenada e eficaz, intensificando a fiscalização de situações,
que possam configurar práticas ilícitas.

6. Resultado intermédio 6: Melhorada a relação de proximidade com os
Advogados
A OAM vai criar canais de comunicação mais próximos com os advogados, promovendo uma
relação de proximidade e estabelecendo parcerias vantajosas para os seus membros, com
entidades de diferentes sectores de actividade.
Intervenções Estratégicas
Para alcançar este objectivo serão realizadas as seguintes iniciativas:
o Criar canais de auscultação dos Advogados: de modo a identificar as suas
necessidades, expectativas e níveis de satisfação, no que concerne à actuação da
Ordem, em matérias de defesa dos direitos e prerrogativas dos advogados. Estes
canais incluem a realização de um inquérito anual aos advogados, entre outros, a
serem identificados, no primeiro semestre de 2021.
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o Criar uma Área Reservada ao Advogado no Portal da OAM: onde este possa
consultar a sua carteira profissional, verificar o pagamento de quotas, aceder ao
seguro de responsabilidade civil, à biblioteca de publicações e outras
funcionalidades, que se mostrem relevantes. Esta plataforma vai permitir gerir a
carteira de advogado, de forma inteiramente digital.
o Promover Eventos Regulares e Gala Anual com Prémio: os eventos regulares
têm como objectivo fomentar o envolvimento dos advogados entre si e com a
Ordem e a Gala Anual visa a convivência e o reconhecimento da prestação e do
desempenho dos melhores advogados, em várias especialidades e ou categorias a
definir.

5.2

Objectivo Estratégico2. Contribuir para a Defesa eConsolidação do
Estado de Direito

o Impacto: Redução de casos de violações dos direitos humanos em Moçambique
associado a existência de Quadro legal mais actualizado e ajustado aos
desafios actuais da sociedade e da economia moçambicana
A República de Moçambique é um Estado de Direito, baseado no pluralismo de expressão,
na organização política democrática, no respeito e garantia dos direitos e liberdades
fundamentais do Homem (vide art. 3º da Constituição da República de Moçambique). Uma
das principais atribuições da Ordem é defender o Estado de Direito Democrático, os direitos
e liberdades fundamentais e participar na boa administração da Justiça. Por isso, este pilar
cobre uma área fundamental das atribuições da Ordem, que pode ser dividida em 2
componentes: i) defesa dos direitos e liberdades fundamentais; e ii) participação na boa
administração da justiça.
Resultados e Iniciativas Estratégicas
7. Resultado Intermédio 7: Melhorada a Promoção sobre a defesa dos direitos
humanos
A promoção dos direitos humanos tem sido uma área de intervenção-chave da Ordem nos
últimos anos, apesar de ter estado mais circunscrita à capital do país. Espera-se que, nos
próximos anos, a Ordem consiga promover a defesa dos direitos humanos a nível nacional,
contando com a capacidade dos Conselhos Provinciais e com o indispensável suporte
daComissão de Direitos Humanos e Acesso à Justiça.
Intervenções Estratégicas
As iniciativas propostas a este nível são as seguintes:
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o Contribuir para o Observatório dos Direitos Humanos – esta contribuição será
realizada a partir de um trabalho conjunto de sensibilização e divulgação dos
direitos humanos, com outras organizações, nacionais e internacionais, que
promovem a defesa dos direitos humanos, bem como através da criação de canais
de denúncia às violações dos direitos e liberdades fundamentais do Homem, em
alinhamento com o estabelecido na Constituição da República. A actuação da
Ordem neste domínio será alicerçada nos Conselhos Provinciais.
o Produzir anualmente o Relatório sobre os Direitos Humanos – a produção e
divulgação do relatório anual sobre direitos humanos será o ponto de partida para
suportar as acções de reflexão/ seminários/ workshops que a Ordem irá promover
sobre os temas mais candentes relacionados com a promoção da defesa dos
direitos humanos.
o Criar capacidade de resposta em todas as províncias para intervenções de
emergência: A Comissão de Direitos Humanos e Acesso à Justiça irá estruturar
um procedimento de resposta para intervenções de emergência em matérias de
violação dos direitos e liberdades fundamentais, para orientar a actuação dos
Conselhos Provinciais. Todos os Conselhos Provinciais serão capacitados sobre o
procedimento a adoptar sempre que se registem intervenções de emergência, na
sua área de jurisdição.
o Obter o Estatuto de Observador junto da Comissão Africana dos Direitos
Humanos e dos Povos: a Ordem submeteu, em 2015, a sua candidatura à
Comissão Africana de Direitos Humanos e dos Povos, com vista à obtenção do
Estatuto de Observador junto desta comissão. Este estatuto irá permitir à OAM
instruir processos directamente no Tribunal Africano dos Direitos do Homem e
dos Povos.
o Promover acções de educação cívica e jurídica junto das comunidades,
através das rádios comunitárias;
o Criar programas de monitoria do respeito pelos direitos humanos e das
comunidades locais na indústria extractiva;
o Criar programas de prestação de suporte legal na defesa dos defensores dos
direitos humanos;

8. Resultado Intermédio 8. –Melhorada o papel da OAM no desenvolvimento de
reformas legais
A Ordem é um parceiro incontornável do legislador e tem vindo a colaborar nos processos
de reformas legais, que têm sido realizados no país. Pretende-se que esta colaboração seja
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reforçada no futuro, bem como que a Ordem reforce a sua capacidade de resposta de
qualidade, em tempo útil, envolvendo os seus membros e especialistas relevantes.
Intervenções Estratégicas
Para o cumprimento do presente objectivo definem-se as seguintes iniciativas:
o Emitir pareceres para a Assembleia de República –Com esta iniciativa, a
Ordem estabelece o compromisso de emitir pareceres tecnicamente robustos, em
tempo útil, sempre que a Assembleia da República solicite. Para tal, a Comissão de
Legislação irá reforçar a sua capacidade de resposta, integrando em Grupos de
Trabalho, advogados com larga experiência e domínio sobre o tema em apreço,
bem como outros especialistas relevantes, dentro do prazo estipulado e com
robustez técnica e científica necessária.
o Apresentar propostas de revisão da legislação – através da Comissão de
Legislação e contando com os Conselhos Provinciais, a Ordem irá, de forma
proactiva, elaborar propostas de revisão da legislação, tendo por base as reflexões
internas produzidas pelos seus membros nas diferentes províncias, bem como as
reflexões realizadas em fóruns nacionais e internacionais, com outros
stakeholders.
o Organizar workshops sobre matérias ligadas à Reforma Legal – através da
Comissão de Legislação e contando com os Conselhos Provinciais, a Ordem irá
organizar workshops regulares em todas as províncias (presencial ou virtual),
envolvendo diferentes stakeholders, no processo de reflexão sobre as matérias
ligadas à reforma legal, nomeadamente profissionais do sector da justiça,
legisladores, governo, sociedade civil, especialistas nacionais e internacionais,
entre outros actores considerados relevantes para a matéria em causa. Esta
iniciativa vai alimentar as iniciativas 2.2.1 e 2.2.2.
9. Resultado Intermédio 9. Reforçado o reconhecimento da OAM no Sistema de
Administração da Justiça
Apesar da OAM ser um dos pilares da administração da justiça, a Visão da Justiça e o Plano
Estratégico do Sector da Justiça, não incluem a OAM, mas incluem o Provedor de Justiça, o
IPAJ e até mesmo a CNDH. Há necessidade de realização de acções com vista ao
reconhecimento da dignidade da OAM pelo SAJ.
Intervenções Estratégicas
Para o cumprimento do presente objectivo definem-se as seguintes iniciativas:
o Apresentar propostas de revisão da legislação – através da Comissão de
Legislação e contando com os Conselhos Provinciais, a Ordem irá, de forma
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proactiva, elaborar propostas de revisão da legislação que afecta o seu papel no
SAJ;
o Obter experiencias internas e internacionais - tendo por base as reflexões
internas produzidas pelos seus membros nas diferentes províncias, bem como as
reflexões realizadas em fóruns nacionais e internacionais, com outros
stakeholders.
o Maior interação com a Academia, as Comissões Especializadas da Assembleia da
República, com o Governo e Organizações da Sociedade Civil no processo de
criação e reforma legislativa.

5.3

Objectivo Estratégico 3. Contribuir para maior Acesso ao direito e à
Justiça pelo Cidadão

o Impacto: cidadãos moçambicanos, independentemente da sua classe social,
sexo, localização geográfica, género, idade e nível de instrução com maior
acesso ao direito e à justiça.
Uma das atribuições da Ordem é promover o acesso à justiça, nos termos da Constituição e
demais legislações. É neste âmbito que surge o pilar 3. Acesso ao direito à justiça, que visa,
por um lado, promover a assistência jurídica como um direito fundamental de todos os
indivíduos e, por outro, assegurar aassistência jurídica aos cidadãos mais carenciados,
através do IAJ.
Resultados e Iniciativas Estratégicas
10. Resultado Intermédio 10: Melhorada a promoção à assistência jurídica como
um direito fundamental
A promoção da assistência jurídica, como um direito fundamental, será realizada através de
acções de divulgação junto da população em geral, com recurso a um conjunto de meios de
comunicação seleccionados, nomeadamente, os canais de televisão de maior audiência, as
estações de rádio de maior audiência, os jornais de maior circulação nacional e as estações
de rádio comunitárias.
Intervenções Estratégicas
Para o cumprimento do presente objectivo definem-se as seguintes iniciativas:
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o Realizar acções de divulgação assistência jurídica como um direito
fundamental – através da Comissão de Direitos Humanos e Acesso à Justiça e
contando com os Conselhos Provinciais, a Ordem irá realizar acções de divulgação
em todas as províncias.
o Criar e Divulgar a Linha Aberta do Acesso à Justiça ao nível das Comissões
Provinciais - a divulgação da linha aberta deverá ser feita através de campanhas
específicas, que permitam fazer chegar este contacto telefónico a uma base
alargada de cidadãos. A promoção da linha poderá ser feita através dos Conselhos
Provinciais, redes sociais, rádios locais, imprensa local, parceiros do SAJ, entre
outros canais.

11. Resultado intermédio 11.–Melhorada a assistência jurídica aos cidadãos mais
carenciados
O objectivo de assegurar a assistência jurídica aos cidadãos mais carenciados é, em si, um
objectivo ambicioso, especialmente no contexto nacional, onde parte significativa da
população não tem acesso a serviços jurídicos, por motivos diversos. Para alcançar este
objectivo, estão previstas iniciativas, que visam alcançar uma presença nacional que
permita prestar assistência e consulta jurídica presencial, disponibilizar uma linha de
atendimento com forte divulgação e elevada capacidade de resposta e promover o acesso e
a disponibilização de informação.
Intervenções Estratégicas
Para o cumprimento do presente objectivo definem-se as seguintes iniciativas:
o Integrar os serviços do IAJ ao nível provincial: com esta iniciativa, espera-se
que, progressivamente, se alargue a presença do IAJ a um maior número de
províncias. Para isso será necessário desenhar uma estratégia de expansão, que
inclua a estratégia de financiamento e uma produtividade dos serviços a prestar.
A implementação deverá ser feita de forma progressiva e poderá incluir fases
piloto, que poderão tirar proveito dos advogados a realizar o estágio da ordem.
o Articular a assistência jurídica às populações carenciadas com o IPAJ: o
trabalhar em conjunto com o IPAJ permitirá auxiliar uma maior quantidade de
cidadão carenciados, que necessitem de apoio jurídico, em mais zonas do país.

12. Resultado intermédio 12. – Reduzida o Rácio de cidadãos por advogado
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O rácio de cidadãos por advogado é uma medida simplista, que permite inferir, de forma
não perfeita, sobre o acesso ao direito e à Justiça e sobre a percepção da profissão na
sociedade. A meta definida para 2025 é de 1 advogado para cada 9.000 habitantes, uma
grande redução face ao rácio actual (1 advogado para cada 16.096 habitantes). Esta é uma
meta fundamental, que será alcançada gradualmente até 2025. Por um lado, o alcance desta
meta reflecte que os objectivos estratégicos do Pilar 1 foram cumpridos e que ao servir
melhor aos advogados, foram criadas condições para atrair mais candidatos para esta
carreira profissional. Por outro lado, indica que mais cidadãos poderão ter acesso a um
advogado. Por fim, um aumento do número de advogados vai gerar ainda um aumento da
notoriedade e valor da OAM na sociedade.
Pelo exposto, reitera-se que o alcance desta meta é crucial para o bom desempenho da
OAM.Tendo em consideração a projecção da população do INE até 2025, o crescimento
passado do número de advogados inscritos na OAM anualmente e considerando ainda as
iniciativas estabelecidas para o presente plano estratégico, que impulsionarão o
crescimento do número de advogados a nível nacional, estabelece-se como meta um rácio
de 1 advogado para 9.000 habitantes, a nível nacional, em 2025.
Intervenções Estratégicas
Para o cumprimento do presente objectivo definem-se as seguintes iniciativas:
o Mobilizar, estimular e integrar os Advogados Estagiários em actividades da
Ordem, com respeito pelo Estatuto e pelos regulamentos aplicáveis;
o Realizar acções de sensibilização para inscrição dos juristas na OAM;
o Promover a figura do Advogado;

5.4

Objectivo Estratégico 4. Reforçar o Desenvolvimento Institucional da
OAM

o Impacto: Aumento da eficiência e cobertura geográfica da Ordem dos
Advogados.
A OAM apresenta uma clara necessidade de consolidação institucional, nomeadamente, em
quatro áreas: a organização digital e gestão de informação; a eficiência de processos
internos; a comunicação institucional; e a presença nacional. Foram, por isso, definidos
quatro objectivos estratégicos apresentados abaixo.
Resultados e Iniciativas Estratégicas
13. Resultado Intermédio 13: Existência de Sistemas de Informação funcionais
Em primeiro lugar, o presente Plano Estratégico define como prioritária a implementação
de sistemas de informação enquadrados numa visão de longo prazo, que coloque a OAM
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numa rota de transformação digital. A criação de sistemas de informação irá acompanhar
o desenvolvimento de canais de comunicação interna e irá permitir assegurar a memória
institucional e a transparência da informação, que a OAM pretende desenvolver.
Intervenções Estratégicas
Abaixo apresentam-se as iniciativas planeadas a este nível:
o Desenvolver o Plano Director dos Sistemas de Informação: esta iniciativa
permitirá uma visualização do esforço necessário e um maior foco nas acções
necessárias para a transformação digital pretendida. Este Plano deverá ter em
consideração uma estratégia de transformação digital, que promove a
desmaterialização da actividade e que toca várias outras iniciativas.
o Desenvolver o Sistema de Gestão da Carteira do Advogado: esta iniciativa,
cruzada com a criação da área reservada ao advogado, irá permitir uma maior
fluidez e segurança da informação.
o Criar a ferramenta de partilha de informação interna: a ferramenta interna de
partilha de informação consiste numa “cloud” ou intranet, que permita a partilha
de documentos internamente e de forma segura. Este desenvolvimento é
fundamental para permitir a cooperação entre equipas, que estejam em
localizações distintas.
o Restabelecer o Boletim Informativo da Ordem dos Advogados;
o Desenvolver estratégia de comunicação da OAM;

14. Resultado Intermédio 14: - Optimizada a eficiência dos processos internos
O segundo objectivo compreende um processo de melhoria contínua e que se foca na
eficiência interna dos processos. A constante melhoria dos processos permite a boa
comunicação interna, o desenvolvimento de sistemas de informação adequados e a
identificação de oportunidades de melhoria.
Intervenções Estratégicas
Neste objectivo, definem-se duas iniciativas-chave:
o Rever os Processos-Chave (manual de procedimentos): esta iniciativa
contribuirá para uma maior eficiência interna, através da eliminação de
duplicações de actividades e/ou identificação de tarefas, que possam ser
executadas de forma mais automatizada. A iniciativa parte do desenho actual de
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procedimentos para compreender que processos serão críticos para organização
e que devem ser revistos.
o Desenhar o Sistema Geral de Gestão de Recursos Humanos – esclarecendo as
diferentes dimensões da organização e da gestão dos seus recursos, da sua
avaliação de desempenho e das suas competências e funções, permitindo assim o
seu crescimento sustentado.

15. Resultado intermedio 15:Reforçada imagem e a comunicação institucional da
Ordem
Enquanto pilar transversal e de suporte, o desenvolvimento institucional inclui a
comunicação institucional como peça determinante para outros pilares, como o da
Consolidação do Estado de Direito.
Para consolidar uma presença regular na sociedade, ter um papel activo nas reformas legais
e uma imagem relevante junto dos cidadãos, importa ter uma boa comunicação
institucional.
Intervenções Estratégicas
Nesse sentido, propõem-se duas iniciativas, que permitem cumprir o objectivo definido,
separando o esforço no que é a comunicação com os media e a comunicação digital:
o Criar a função especializada para a Comunicação Institucional: para efectuar
a comunicação da OAM para o exterior e garantir a eficiência de resposta a
solicitações de representação da Ordem nos media, ou assegurar a comunicação
institucional através da subcontratação de serviços.
o Modernizar o website: a modernização do website pretende não só modernizar a
sua imagem, mas também garantir que existe capacidade interna para dinamizar
o mesmo e garantir a sua actualização regular. A modernização proposta pretende
introduzir serviços online e promover a transparência da organização, através de
um maior número de informação partilhada.

16. Resultado intermédio 16: Reforçada a presença da Ordem a nível provincial
Este objectivojá existia no anterior Plano Estratégico e demonstra a relevância que tem sido
dada à expansão da cobertura geográfica da OAM.
Este objectivoterá um elevado impacto na organização e no seu funcionamento, mas será
facilitado pela introdução de sistemas de informação, melhoria da comunicação interna e
reforço da formação digital na OAM.
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Intervenções Estratégicas
Para este objectivo, foram definidas as seguintes iniciativas:
o Dotar a OAM dos equipamentos e infra-estruturas necessárias: no âmbito do
alargamento nacional da representação da Ordem, será necessário apetrechar as
instalações dos Conselhos Provinciais.
o Criar a carta de serviços: a criação de uma lista de produtos e serviços oferecidos,
preços e prazos, permite tornar explícito, interna e externamente, os serviços
disponibilizados pela OAM. Este exercício contribui para a definição da proposta
de valor da Ordem e para consciencializar a organização desta importante
responsabilidade de prestação de serviços aos advogados e à sociedade.
o Estabelecer parceiras com stakeholders locais: para articulação de trabalhos
com a Ordem e o aumento da sua visibilidade, em locais menos acessíveis.

17. Resultado intermedio 17. - Reforçadas parcerias com instituições nacionais e
internacionais congéneres (Networking e gestão de parcerias)
A questão de parcerias é vista como elemento chave nesta presente estratégia.
Intervenções Estratégicas
Para este objectivo, foram definidas as seguintes iniciativas:
o Criar parceiras com organizações da sociedade civil nacional, assim como as
internacionais congéneres;
o Reforçar as parcerias com organizações com as quais a OAM tem parceria
firmada. Aqui a OAM vai reforçar a parceria com: 1. Associação dos Advogados da
África Austral (SADC LA); 2. União de Advogados de Língua Portuguesa (UALP); 3.
PALU - A PanAfricanLawyersUnion; 4. International Bar Association (IBA);

5.5

Pilar Estratégico 5. Garantir a Sustentabilidade Financeira da OAM

o Impacto: Garantida maior diversificação de fundos para iniciativas da OAM
Por fim, o Pilar 5 está orientado para a sustentabilidade financeira da Ordem, tendo em
consideração uma perspectiva de médio e longo prazo. Neste pilar, foram definidos dois
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objectivos estratégicos orientados, por um lado, para o reforço da capacidade interna de
planeamento e controlo financeiro dos recursos da OAM e, por outro, para o aumento da
eficácia e da eficiência,na captação de financiamento externo.
Resultados e Iniciativas Estratégicas
18. Resultado Intermédio 18: Melhorada a capacidade de planeamento financeiro
da OAM
O aumento da capacidade de planeamento financeiro pretende dotar a OAM de uma visão
global da sua sustentabilidade, saindo da gestão diária, mensal ou anual do orçamento. Este
objectivo deve colocar em perspectiva as opções tomadas, no dia-a-dia, em relação ao futuro
económico-financeiro da OAM.
Intervenções Estratégicas
Assim, foram estabelecidas duas iniciativas complementares:
o Criar um mecanismo de auditoria interna da OAM para assegurar a
transparência na gestão dos recursos;
o Reforçar o sistema de cobrança de quotas para que seja eficiente e eficaz;
o Análise da estrutura de custos e receitas: esta análise tem como objectivo fazer
a alocação dos custos, por centro de custo, bem como analisar as receitas da OAM,
permitindo uma maior fiabilidade das projecções financeiras e identificar
actividades a realizar na busca de uma estrutura mais sustentável.
o Desenvolver o Plano de Negócios 2023-2025: esta iniciativa permitirá à OAM
estimar as receitas, os custos e os investimentos, no curto e no médio prazo,
permitindo antecipar acções, que sejam necessárias para assegurar a
sustentabilidade financeira da organização. Por outro lado, espera-se que este
plano de negócios seja elaborado, quando a Ordem tiver definida a sua oferta de
serviços, com os respectivos preços e prazos de entrega5.
o Criar e implementar um sistema complementar de previdência social do
advogado;

19. Resultado Intermédio 19:Melhorada os níveis definanciamento para os
programas da Ordem
Por último, a atracção de financiamento é outro dos objectivos estratégicos da Ordem para
o próximo quinquénio e está directamente ligado à sustentabilidade da OAM.Esta fonte de

5

De acordo com a Carta de Serviços da Ordem.
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receita é mais flexível do que a receita gerada através das quotas e custas judiciais, portanto
é central, numa estratégia de crescimento e expansão da Ordem.
Intervenções Estratégicas
Para isso, apresentam-se três iniciativas, que pretendem dar resposta a este objectivo:
o Produzir programas passíveis de ser financiados: esta iniciativa tem em vista
a tipificação de programas, de modo a que a OAM reduza os custos de atracção de
financiamento.
o Capacitar os colaboradores da Ordem em matérias de mobilização de
recursos financeiros: dotar os intervenientes, no processo de atracção de
financiamento, relativamente à mobilização de recursos financeiros, através de
formações, permitirá uma maior eficiência e eficácia na expansão dos
financiamentos obtidos.
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Sucesso e Riscos
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1.1.

Factores Críticos de Sucesso

Os Factores Críticos de Sucesso devem ser analisados de forma complementar com os
pilares estratégicos, porque representam as condições base para a sua execução. Por
outras palavras, a possibilidade de sucesso de uma estratégia depende, em primeiro lugar,
dos factores críticos de sucesso, e não da qualidade dos pilares.
Desta forma, apresenta-se a lista dos factores críticos de sucesso, que devem ser
acautelados não só no ano de arranque do Plano, mas em todos os anos a que ele se aplica.

1. Alinhamento da Administração e Lideranças
O sucesso da Estratégia a cinco anos depende do alinhamento da Liderança não só
entre a Administração e os líderes de cada área, mas também entre mandatos. O
sucesso da Estratégia será realizado a cada ano, mas os reais benefícios surgem, no
médio prazo, pelo que a mudança contínua de estratégia reduz o sucesso da mesma.
Assim, é necessário: i) promover o alinhamento e estabelecer entendimentos; ii)
garantir a passagem de pasta entre mandatos;e iii) manter o Plano Estratégico, no
centro das decisões da organização.
2. Estabelecimento de canais de comunicação internos efectivos
A presença nacional da OAM e a dispersão de recursos, incluindo recursos com
outras actividades profissionais, levanta sérios desafios de comunicação e de
capacidade de execução. Por este motivo, será fundamental estabelecer canais de
comunicação, formais e informais, por forma a promover a constante interacção.
3. Valorização do Planeamento Estratégico
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Tal como referido anteriormente, o Plano Estratégico deverá ser um documento
central e orientador das decisões relevantes da OAM.
Cada Plano de Actividades e Orçamento deverá estar assente no Plano Estratégico,
podendo incluir ajustes provocados pela normal evolução do contexto e desafios sócioeconómicos. Anualmente, deverão ser feitos relatórios de progresso da execução
do Plano Estratégico, por forma a realizar os necessários ajustes e extrair as
aprendizagens necessárias para retro-alimentar o processo de planificação.
4. Implementação de um forte Controlo de Gestão
A partir dos canais de comunicação internos será necessário realizar um forte
controlo à implementação das actividades programadas. Este controlo de gestão
é uma prática necessária para o desenvolvimento organizacional e passa por
monitorar a execução dos planos de actividades e garantir que asrestrições à sua
implementação são eliminadas.
5. Sustentabilidade e atracção de financiamento
O sucesso da estratégia vai depender também da sustentabilidade financeira
da OAM. Ainda que a identificação de novas fontes de receita ou financiamento ou
outras medidas de sustentabilidade estejam previstas na estratégia, é fundamental
que cada plano de actividades tenha um orçamento ligado às propostas
realizadas, por forma a poder realizar um controlo rigoroso da sua execução.
Adicionalmente, é necessário que a organização seja capaz de antecipar a despesa,
planear a sua estratégia de financiamento e ter uma postura pró-activa de
identificação de oportunidades.

1.2.

Riscos e Medidas de Mitigação

A implementação bem-sucedida do Plano Estratégico da Ordem dos Advogados, no período
2021-2025, pode ser condicionada por um conjunto de factores de risco, que importa
mitigar. Esses factores foram identificados, a sua probabilidade de ocorrência e potencial
impacto foram calculados e o seu nível de risco foi determinado.
A abordagem de gestão de risco utilizada baseia-se na metodologia Enterprise Risk
Management. Esta metodologia prevê as seguintes etapas:
1. Identificação dos perigos e factores de risco, que podem ter impacto sobre a
implementação bem-sucedida do Plano Estratégico;
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2. Análise dos principais riscos do ponto de vista da consequência – o que acontece se
os perigos e os factores de risco efectivamente se verificarem;
3. Avaliação de riscos, no que diz respeito à probabilidade de ocorrência (PO –
classificada da seguinte forma: MI – muito improvável; I – improvável; P – provável;
e MP – muito provável) e gravidade (G – classificada da seguinte forma: B – baixa; M
– média; G – grave; e MG – muito grave), conforme a tabela seguinte:
Nível de
Risco

Probabilidade de Ocorrência
Muito
Improvável
Gravidade Improvável
(I)
(MI)

Provável
(P)

Muito
Provável
(MP)

Trivial
(TRI)

Baixa

TRI

TOL

MO

I

Tolerável

(B)

10

30

50

80

(TOL)

Médio

TOL

MO

I

I

Moderado

(M)

25

75

125

200

(MO)

Grave

MO

I

I

IN

Importante

(G)

60

180

300

480

(I)

Muito
Grave

I

I

IN

IN

Inaceitável

100

300

500

800

(IN)

(MG)

4. Prevenção/ controlo através da definição de medidas correctivas/ de mitigação dos
riscos identificados; e
5. Monitoria de forma periódica, em sede de monitoria do PE (ou de forma
extraordinária, sempre que tal se justifique), os riscos identificados e assegurar que
as medidas correctivas/ de mitigação definidas são eficazes.
A tabela seguinte sintetiza a aplicação desta metodologia às actividades previstas no Plano
Estratégico 2021-2025, nomeadamente no que diz respeito a:


Identificação dos perigos e factores de risco – que podem colocar em causa ou
perturbar a concretização bem-sucedida do plano estratégico;
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Identificação dos riscos – consequência de se efectivarem os perigos e factores de
risco;



Avaliação do risco, em termos de Gravidade e Probabilidade de Ocorrência, e
oapuramento do nível de risco – em linha com o definido na tabela 5; e a



Definição das medidas correctivas/ de mitigação.
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Tabela 6 – Análise de riscos e definição das medidas correctivas / de mitigação
Avaliação do
Perigos e
Medidas
Nível de
Risco
Factores de
Riscos
Correctivas/ de
Risco
Risco
Mitigação
G
PO

Limitado
conhecimento
e/ou
apropriação do
documento de
orientação
estratégica e
operacional da
OAM

Muit
o
Grav
e

Priorização
desadequada das
iniciativas

Obrigação
de
alinhamento
dos
Muit
planos
anuais
de
o
Prováve Inaceitáv
actividades
e
Grav
l
el
orçamento aos pilares,
e
objectivos estratégicos
e iniciativas.

Improv
ável

Não aprendizagem
Falta de monitoria
sobre os desafios e
contínua
da
Grav Prováve
constrangimentos
implementação do
e
l
– repetição de
plano estratégico
erros
Orientações
estratégicas dos
novos
órgãos
sociais
desalinhadas
das orientações
do
plano
estratégico
Não atracção de
novos parceiros
de
financiamento
Atraso
pagamento

no
de
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Divulgação do Plano
Estratégico no seio da
Ordem, com destaque
para os Conselhos
Provinciais,
IAJ
e
Comissões
de
Trabalho.

Não
implementação
das iniciativas
estratégicas
previstas no plano
estratégico

Importa
nte

Importa
nte

Obrigação
de
alinhamento
dos
relatórios
de
actividadesaos pilares,
objectivos estratégicos
e iniciativas.

Muit
Obrigação
de
Esquecimento do
o
Prováve Inaceitáv alinhamento
dos
el
plano estratégico
Grav
l
planos
anuais
de
e
actividades
e
orçamento, bem como
Muit
dos
relatórios
de
Falta de foco e
o
Improv Importa actividades aos pilares,
desalinhamento no
nte
Grav
ável
objectivos estratégicos
seio da Ordem
e
e iniciativas.
Muit
Recursos
o
Improv
financeiros
ável
insuficientes para a Grav
e
implementação de
todas as iniciativas Grav Prováve
estratégicas
e
l

Importa
nte

Elaboração do Plano de
Negócios
e
implementação
da
estratégia de atracção
de financiadores.

Importa
nte

Campanhas dirigidas
aos
membros
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Perigos e
Factores de
Risco

Riscos

G

quotas por parte
dos membros
Falta
de
comprometimen
to dos membros
na realização das
actividades
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Avaliação do
Risco
PO

Nível de
Risco

Medidas
Correctivas/ de
Mitigação
pararegularização das
quotas em atraso.

Limitada adesão
dos membros na
implementação
das actividades da
Ordem

Muit
Realização
o
Prováve Inaceitáv actividades
Grav
l
el
engajamento
e
membros.

das
de
dos
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Liderança do
Processo de
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7. Liderança do Processo de Implementação
A implementação de qualquer estratégia numa organização depende de um
conjunto de elementos, que podem determinar o seu sucesso,
designadamente o tipo de liderança que existe, o grau de entendimento,
oenvolvimento e apropriação da estratégia, por parte das pessoas, que vão
implementar a estratégia, a exequibilidade do Plano Estratégico e a relação
entre o orçamento e as acções estratégicas planificadas.
Todos os órgãos e estruturas da OAM estão fortemente motivados para a
implementação do Plano Estratégico da Ordem, que servirá como um
documento orientador do desenvolvimento das suas actividades. Ainda
assim, a Ordem irá apostar fortemente na divulgação deste documento
junto de todos os stakeholders internos e externos relevantes,
nomeadamente, os membros e parceiros de cooperação.
A liderança do processo de implementação, assumida pelo Bastonário, irá
também envolver a criação de condições humanas, técnicas, materiais e
financeiras para assegurar a realização das iniciativas estratégicas, bem como
ao nível da monitoria da implementação.
O modelo de monitoria do Plano Estratégico da OAM é fundamental para
garantir a prossecução da sua visão e linhas de orientação, bem como a
implementação das iniciativas desenhadas. Este é composto pelo ciclo de
monitoria, que identifica os diferentes momentos de acompanhamento e
monitorização da estratégia e pela estrutura de reporte associada.
O ciclo de monitoria visa apoiar o planeamento, monitoria e
implementação do PEOAM, apresentando os momentos de interacção entre
os integrantes da estrutura de gestão/implementação, os seus objectivos e os
instrumentos deles resultantes. Cada ciclo corresponde a um ano de
implementação e é composto por quatro momentos, como se pode verificar
na figura seguinte:
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RESULTADO

REUNIÕES

Figura 2 - Ciclo de Monitoria do Plano Estratégico da OAM 2021-2025

Apresentação do Relatório de
Progresso Anual à
Assembleia
Assembleia Geral (Balanço
do ano anterior)

Relatório de Progresso Anual

Apresentação do Relatório de
Progresso Semestral ao
Conselho Nacional
Apresentação do Relatório de
Progresso do 1.º Trimestre ao
Conselho Nacional

Relatório de Progresso do
1.º Trimestre

Reunião de Balanço do 1.º
Semestre

Relatório de Progresso
Semestral

Reuniões Mensais de Avaliação das Actividades Realizadas cujo resultado será o Relatório Mensal de Actividade
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De seguida, apresenta-se o detalhe de cada um dos momentos que constituem
o ciclo de monitoria:
2.1.

Planeamento Anual

A planificação anual ocorrerá no ano prévio ao que respeitam as actividades
propostas e decorre em dois momentos distintos:
1. No final do 1º Semestre, no âmbito da apresentação do Relatório de
Progresso Semestral ao Conselho Nacional, o Director Executivo
apresentará uma primeira proposta de actividades a realizar no ano
seguinte, tendo em consideração os resultados alcançados no 1º
Semestre, com a participação de todas as áreas da OAM e Conselhos
Provinciais.
2. No final do ano, após conhecidos os resultados dos três trimestres
anteriores, o Conselho Nacional validará e efectuará os ajustes
necessários às actividades propostas no primeiro momento, depois de
realizada a Reunião Nacional de Planificação. O Director Executivo
produzirá o respectivo Plano de Actividades anual, com a
participação de todas as áreas da OAM e Conselhos Provinciais. Nesta
fase, serão também definidosas metas e o orçamento para o ano
subsequente.O Plano de Actividades e Orçamento será apresentado à
Assembleia Geral da OAM, para sua aprovação.
3. Depois de aprovado o Plano de Actividades e o Orçamento, o Director
Executivo, apoiado pela sua equipa, irá detalhar o Plano de
Actividades, com o detalhe das sub-actividades, cronograma e
responsáveis.
2.2.

Acompanhamento e Monitoria Trimestral

Ao longo do ano, numa base trimestral, serão realizadas apresentações de
acompanhamento e monitoria ao Conselho Nacional, que visam avaliar
questões relacionadas com a implementação do Plano Estratégico da OAM e
o desenrolar das várias actividades previstas. Estas reuniões são precedidas
pela elaboração dos Relatórios de Progresso do 1.º e 3.º Trimestres.

2.3.

Acompanhamento e Monitoria Semestral

Semestralmente, serão realizadas apresentações ao Conselho Nacional,
do Relatório de Progresso Semestral, permitindo o acompanhamento e a
avaliação das questões relacionadas com a implementação do PEOAM e o
desenrolar das várias actividades previstas, podendo ser definidas acções
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correctivas, para permitir alcançar os objectivos propostos. Esta
apresentação resulta do Relatório de Progresso Semestral.

2.4.

Análise e Avaliação Anual

Este momento será realizado no início do ano subsequente e tem como
foco a análise das actividades realizadas e a sua contraposição com os
objectivos e metas definidas, obtendo assim, uma avaliação do grau da
execução das actividades propostas e a identificação de eventuais
dificuldades, que possam existir na implementação do Plano Estratégico.
Face a esta avaliação, poderão ser definidas medidas correctivas que serão
incorporadas no Plano de Actividades do ano em curso. Esta reunião é
precedida da elaboração do Relatório de Progresso Anual.
Para além dos grandes momentos de monitoria, será implementado um
processo de monitoria mensal, materializada através da realização de uma
reunião da Direcção Executiva,todos os meses, que resulta na elaboração de
um Relatório Mensal de Actividades.
Adicionalmente, as questões de maior relevo relacionadas com a
implementação do Plano Estratégico, nomeadamente em termos de
actividades definidas como prioritárias, poderão ser trazidas para discussão,
ao nível da Direcção, permitindo assim a utilização efectiva do Plano
Estratégico, como um instrumento de orientação da gestão da Ordem.
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Anexos
1. Matriz de resultados

Ordem dos Advogados de Moçambique | Página

84

Plano Estratégico da Ordem dos Advogados de Moçambique 2021-2025

Objectivo geral do PE: Defender a Constituição, os direitos fundamentais dos cidadãos e a dignidade e prestígio
Advogado, através do respeito, promoção e defesas dos seus princípios deontológicos.
Objectivos Estratégicos
Indicadores
Meios
de Informação de
Verificação
base (por ser
actualizada
com o estudo
de base do PE)
Objectivo estratégico 1: Melhorar a Capacidade, Defesa dos Direitos e Prerrogativas dos Advogados
Impacto: Maior capacidade e integridade dos advogados na prestação dos serviços jurídicos as cidadãos e empresas
de Resultado intermédio 1: Melhorada a Nível de preparação dos Relatórios
seguimento
aos
preparação dos Advogados estagiários e a advogados estagiários
advogados integrados
integração dos jovens advogados
no
mercado
trabalho

Número de jovens advogados
integrados no mercado de
trabalho
Resultado intermédio 2: Reforçada a Número de advogados formados Relatórios
formação e capacitação contínua dos em programas de formação actividades
continua
advogados em exercício

Resultado intermédio 3: Melhorada a ética
e a deontologia profissional dos Advogados
Resultado intermédio 4: Melhorada a
Defesa dos direitos e as prerrogativas dos
advogados
Resultado intermédio 5: Combatida a
Procuradoria Ilícita

da profissão de
Metas
(por
serem
definidas com
base no estudo
de base do PE)
-

de

de -

-

-

-

-

-

Número de casos de procuradoria Relatório de inscrição ilícita reduzida
na OAM

-

Nível de profissionalismo dos N/a
advogados
Nível de actuação dos advogados N/a
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Resultado intermédio 6: Melhorada a relação Número de advogados que se Registo
aproximam da OAM
de proximidade com os Advogados

-

-

Objectivo estratégico 2: Contribuir para a Defesa e Consolidação do Estado de Direito
Impacto: Redução de casos de violações dos direitos humanos em Moçambique associado a existência de Quadro legal mais actualizado
e ajustado aos desafios actuais da sociedade e da economia moçambicana
de Resultado Intermédio 7: Melhorada a Número de casos de promoção Relatórios
Promoção sobre a defesa dos direitos sobre defesa dos direitos actividades
humanos
humanos
de Resultado Intermédio 8: Melhorada o papel Número de acções em prol de Relatório
actividades
da OAM no desenvolvimento de reformas reformas legais
legais
de Resultado Intermédio 9. Reforçado o Nível de reconhecimento da OAM Relatório
actividades
reconhecimento da OAM no Sistema de pelo SAJ
Administração da Justiça
Objectivo estratégico 3: Contribuir para maior Acesso ao direito e à Justiça pelo Cidadão
Impacto: cidadãos moçambicanos, independentemente da sua classe social, sexo, localização geográfica, género, idade e nível de
instrução com maior acesso ao direito e à justiça.
de Resultado Intermédio 10: Melhorada a Número de casos de promoção de Relatório
actividades
promoção à assistência jurídica como um assistência jurídica
direito fundamental
de Resultado intermédio 11: Melhorada a Nível de assistência jurídica aos Relatório
actividades
assistência jurídica aos cidadãos mais cidadãos mais carenciados
carenciados
de Resultado intermédio 12: Reduzida o Rácio Número de cidadão por advogado Relatório
actividades
de cidadãos por advogado
Objectivo estratégico 4: Reforçar o Desenvolvimento Institucional da OAM
Impacto: Aumento da eficiência e cobertura geográfica da Ordem dos Advogados.
Número
de
sistemas
de Relatório
de Resultado Intermédio 13: Existência de
informação funcionais
actividades
Sistemas de Informação funcionais
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Resultado Intermédio 14: Optimizada a
eficiência dos processos internos
Resultado intermedio 15: reforçada
imagem e a comunicação institucional da
Ordem
Resultado intermedio 16: reforçada a
presença da Ordem a nível provincial

Nível de celeridade dos processos Relatórios
de internos
progresso
Nível de imagem da OAM
Relatório de pesquisa de opinião

-

Número de províncias
presença da ordem

-

-

de -

-

com Fotografias,
relatórios
actividades
Memorandum
Resultado intermedio 17: reforçadas Número de parcerias firmadas
entendimento
parcerias com instituições nacionais e
assinados
internacionais congéneres (Networking e

gestão de parcerias)
Objectivo estratégico 5: Garantir a Sustentabilidade Financeira da OAM
Impacto: Garantida maior diversificação de fundos para iniciativas da OAM
Resultado Intermedio 18: melhorada a Nível de execução financeira
capacidade de planeamento financeiro da
OAM
Resultado Intermédio 19: melhorada os Numero de projectos financiados
níveis de financiamento para os programas
da Ordem

-

de

Relatório financeiro

-

-

Contratos assinados

-

-
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Matriz de acções estratégicas

Níveis
de Descrição
Acções Estratégicas
resultados
Objectivo estratégico 1: Melhorar a Capacidade, Defesa dos Direitos e Prerrogativas dos Advogados
Impacto: Maior capacidade e integridade dos advogados na prestação dos serviços jurídicos as cidadãos e empresas
Resultados
Resultado
intermédio
1:
o Rever o Programa de Estágio da Ordem
Intermédios
Melhorada a preparação dos
o Aprovar o Código de Conduta do Advogado e do Advogado
Advogados estagiários e a
Estagiário
integração dos jovens advogados
o Reforçar o Programa de estágio e Exame de acesso à Ordem
disponíveis em todas as capitais de província do país
o Desenvolver a componente digital de formação para os
advogados estagiários
o Reforçar o acompanhamento realizado pelos patronos aos
advogados estagiários
o Promover acções de integração do Jovem Advogado na vida da
Ordem e na carreira profissional
o Celebrar Memorandos de Entendimento com tribunais e PRM,
com vista à melhor gestão dos mecanismos de nomeações
oficiosas de Advogados Estagiários;
Resultado
intermédio
2:
o Elaborar e implementar o Plano de Formação Trienal
Reforçada
a
formação
e
o Constituir uma bolsa de formadores internos e externo
capacitação
contínua
dos
o Estabelecer parcerias
o Criar uma Biblioteca Digital
advogados em exercício
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Resultado
intermédio
3:
Melhorada a ética e a deontologia
profissional dos Advogados

Resultado
intermédio
4:
Melhorada a Defesa dos direitos e
as prerrogativas dos advogados

Resultado
intermédio
5:
Combatida a Procuradoria Ilícita

o Realizar seminários presenciais e virtuais sobre ética e
deontologia profissional
o Reforçar a componente de ética e deontologia no Programa
de Estágio
o Publicar as deliberações do Conselho Jurisdicional e
promover a reflexão sobre as mesmas
o Divulgar os princípios éticos e deontológicos dos advogados
no seio da população
o Produzir e divulgar o pocketbookdigital sobre os direitos e
prerrogativas dos advogados
o Criar o Observatório dos Direitos e Prerrogativas do
Advogado
o Criar o seguro de responsabilidade civil profissional
o Reforçar articulação pontual e permanente com instituições
relevantes onde ocorra violação dos direitos dos Advogados
o Advogar pela Revisão do Estatuto da Ordem
o Estabelecer uma plataforma de diálogo permanente com os
outros órgãos de administração da justiça e de soberania
o Realizar acções de divulgação e de sensibilização sobre a
procuradoria ilícita
o Criar canais de denúncia
o Acompanhar os processos instaurados
o Reforçar a composição e reformular as competências da
Comissão de Combate à Procuradoria Ilícita, de modo a
torná-la mais activa, operante e rigorosa
o Estreitar, por via de celebração de acordo, parcerias com a
Inspecção do Trabalho, Trabalho Migratório, Migração e
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Autoridade Tributária, para uma acção preventiva
coordenada e eficaz, intensificando a fiscalização de
situações, que possam configurar práticas ilícitas
Resultado
intermedio
6:
o Criar canais de auscultação dos Advogados
Melhorada
a
relação
de
o Criar uma Área Reservada ao Advogado no Portal da OAM
proximidade com os Advogados
o Promover Eventos Regulares e Gala Anual com Prémio
Objectivo estratégico 2: Contribuir para a Defesa e Consolidação do Estado de Direito
Impacto: Redução de casos de violações dos direitos humanos em Moçambique associado a existência de Quadro legal mais
actualizado e ajustado aos desafios actuais da sociedade e da economia moçambicana
Resultados
Resultado
Intermédio
7:
o Contribuir para o Observatório dos Direitos Humanos
Intermédios
Melhorada a Promoção sobre a
o Produzir anualmente o Relatório sobre os Direitos Humanos
defesa dos direitos humanos
o Criar capacidade de resposta em todas as províncias para
intervenções de emergência
o Obter o Estatuto de Observador junto da Comissão Africana
dos Direitos Humanos e dos Povos
o Promover acções de educação cívica e jurídica junto das
comunidades, através das rádios comunitárias;
o Criar programas de monitoria do respeito pelos direitos
humanos e das comunidades locais na indústria extractiva;
o Criar programas de prestação de suporte legal na defesa dos
defensores dos direitos humanos;
Resultado
Intermédio
8:
o Emitir pareceres para a Assembleia de República
Melhorada o papel da OAM no
o Apresentar propostas de revisão da legislação
desenvolvimento de reformas
o Organizar workshops sobre matérias ligadas à Reforma Legal
legais
Resultado
Intermédio
9.
Reforçado o reconhecimento da
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OAM no Sistema de Administração
da Justiça
Objectivo estratégico 3: Contribuir para maior Acesso ao direito e à Justiça pelo Cidadão
Impacto: cidadãos moçambicanos, independentemente da sua classe social, sexo, localização geográfica, género, idade e nível
de instrução com maior acesso ao direito e à justiça.
Resultados
Resultado
Intermédio
10:
o Realizar acções de divulgação assistência jurídica como um
Intermédios
Melhorada
a
promoção
à
direito fundamental
assistência jurídica como um
o Criar e Divulgar a Linha Aberta do Acesso à Justiça ao nível das
direito fundamental
Comissões Provinciais
Resultado
intermédio
11:
o Integrar os serviços do IAJ ao nível provincial
Melhorada a assistência jurídica
o Articular a assistência jurídica às populações carenciadas com
aos cidadãos mais carenciados
o IPAJ
Resultado
intermédio
12:
o Mobilizar, estimular e integrar os Advogados Estagiários em
Reduzida o Rácio de cidadãos por
actividades da Ordem, com respeito pelo Estatuto e pelos
advogado
regulamentos aplicáveis;
o Realizar acções de sensibilização para inscrição dos juristas na
OAM;
o Promover a figura do Advogado;
Objectivo estratégico 4: Reforçar o Desenvolvimento Institucional da OAM
Impacto: Aumento da eficiência e cobertura geográfica da Ordem dos Advogados.
Resultados
Resultado Intermédio 13:
o Desenvolver o Plano Director dos Sistemas de Informação
Intermédios
Existência de Sistemas de
o Desenvolver o Sistema de Gestão da Carteira do Advogado
Informação funcionais
o Criar a ferramenta de partilha de informação interna
o Restabelecer o Boletim Informativo da Ordem dos Advogados;
o Desenvolver estratégia de comunicação da OAM;
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Resultado
Intermédio
14:
Optimizada a eficiência dos
processos internos
Resultado
intermedio
15:
reforçada
imagem
e
a
comunicação institucional da
Ordem
Resultado
intermedio
16:
reforçada a presença da Ordem a
nível provincial

o Rever os Processos-Chave (manual de procedimentos)
o Desenhar o Sistema Geral de Gestão de Recursos Humanos
o Criar a função especializada para a Comunicação
Institucional
o Modernizar o website
o Dotar a OAM dos equipamentos e infra-estruturas
necessárias
o Criar a carta de serviços
o Estabelecer parceiras com stakeholders locais
o Criar parceiras com organizações da sociedade civil nacional,
assim como as internacionais congéneres
o Reforçar as parcerias com organizações com as quais a OAM
tem parceria firmada

Resultado
intermedio
17:
reforçadas
parcerias
com
instituições
nacionais
e
internacionais
congéneres
(Networking
e
gestão
de
parcerias)
Objectivo estratégico 5: Garantir a Sustentabilidade Financeira da OAM
Impacto: Garantida maior diversificação de fundos para iniciativas da OAM
Resultados
Resultado
Intermedio
18:
o Criar um mecanismo de auditoria interna da OAM para
Intermédios
melhorada a capacidade de
assegurar a transparência na gestão dos recursos;
planeamento financeiro da OAM
o Reforçar o sistema de cobrança de quotas para que seja
eficiente e eficaz
o Análise da estrutura de custos e receitas
o Desenvolver o Plano de Negócios 2023-2025
o Criar e implementar um sistema complementar de
previdência social do advogado
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Resultado
Intermédio
19:
melhorada
os
níveis
de
financiamento para os programas
da Ordem

o Produzir programas passíveis de ser financiados
o Capacitar os colaboradores da Ordem em matérias de
mobilização de recursos financeiros
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