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Objectivo da Apresentação
• Partilhar o papel do
paralegal no processo
mitigação e resolução de
conflitos ligados a terra e
outros RN´s no âmbito da
iTC; e
• Contribuir para o
processo inerente ao
reconhecimento formal
do paralegal em
Moçambique
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Contexto

• Crescimento económico em Moçambique
• Grandes investimentos com impacto nos RN´s
• Potencial para conflitos de terra envolvendo
comunidades rurais
• Baixo acesso às instituições formais de justiça pelas
comunidades rurais
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Capacitações de Paralegais
Nr

Província

Paralegais formados
Homens
92

Mulheres
39

Total
%M
42

131

1

C. Delgado

2

Gaza

17

4

23,5

21

3

Manica

56

35

62,5

91

4

Nampula

42

21

50

63

5

Niassa

77

16

20,7

93

6

Tete

11

4

36

15

7

Zambézia

28

14

50

42

323

133

29

456

8

Total
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Actividades realizadas
• Identificação e mediação de conflitos sobre os recursos
naturais com maior incidência para os conflitos de terra
nas suas zonas de actuação;
• Disseminação das leis agrárias (tanto para as
comunidades locais, investidores e outros actores),
como forma de prevenção dos conflitos;
• Promoção do associativismo nas comunidades;
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Actividades realizadas (Cont…)
• Envolvimento nos projectos de delimitação de terras
comunitárias (caso dos projectos implementados
com apoio da iTC);
• Participação activa nos processos de consulta
comunitária;
• Implementação de projectos de delimitação e
demarcação (Provedor de serviços);
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Actividades realizadas (Cont…)
• Participação activa como facilitador comunitário nos
processos de delimitação e preparação social no
âmbito da abordagem da iTC;
• Acompanhamento das actividades dos Comités de
Gestão de Recursos Naturais nas comunidades.
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Resultados da capacitação e
trabalho dos Paralegais

• Conflitos mitigados e resolvidos;
• Legislação de direitos de Recursos Naturais
divulgados;

9

Resultados da capacitação e
trabalho dos Paralegais
• i) Associação dos Paralegais de Cabo Delgado
(ASPACADE) - 2010.
• ii) Associação de Paralegais de Gaza (APG) - 2012.
• iii) Associação dos Paralegais da Província de
Manica (APPM) - 2013.
• iv)Associação de protecção e defesa do ambiente e
recursos naturais (TERRA AMIGA) Zambézia – 2013.
• v) Associação de Paralegais para o
Desenvolvimento Sustentável da Comunidade
(APADEC) Nampula– 2013.
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HISTÓRIAS DE SUCESSO
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O caso do Sr. Horácio Matavel
•

Depois de capacitado (2007) como paralegal, foi designado Juiz
eleito do Tribunal Judicial Provincial de Gaza, exercendo essa
função até ao presente momento;

•

Através da Pfuneka, uma OCB na qual é presidente, passou a
concorrer aos fundos da iTC, como provedor de serviço,
apoiando as comunidades dos distritos de Bilene e Xai-Xai, no
fortalecimento dos seus direitos sobre a terra e RN´s e na
mediação e resolução de conflitos em coordenação com a OREC;

•

Como provedor de serviços da iTC já implementou 2 projectos:
– Para a demarcação de 14 parcelas;
– Emitidos e entregues 9 títulos de DUATs a igual número de
associações beneficiárias
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O caso da Srª Lúria Armando
Fernandes.
•

Nasceu em Nhacutse, distrito de Xai-Xai, a 18 de Fevereiro de
1972, casada, mãe de 4 filhas e residente no Distrito de Guijá;

•

Após a Capacitação (2008 e 2010), designada :
– Coordenadora distrital em Guijá da ONG Amparo Esperança
para áreas de desenvolvimento comunitário e de HIV/SIDA;
– Divulgação em Guijá sobre lei de terras, florestas e fauna
bravia, ambiente e de associações agrárias;
– Activa na mobilização, legalização de associações e na
demarcação de terras em Guija;

•

Como resultado da sua experiência em 2012:
– Convidada para um consórcio chamado SCIP constituído por 5 organizações
(Pathfinder, CLUSA, World Relief, PSI e Care International) e desde esta altura
encontra-se em comissão de serviço em Nampula.
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O caso do Sr. Fernando Vembane
•

Nasceu no distrito de Chibuto, em 1961, casado, pai de 7 filhos e
residente em Mandlakazi;

•

Depois de capacitado (2007 e 2010), em 2010 foi formalmente
integrado no IPAJ, como Assistente Jurídico, com a categoria de
Técnico Jurídico, portador do cartão Nº 63/2012. Actualmente,
exerce as suas actividades no tribunal distrital de Mandlakazi;

•

Através de Atigame, associação da qual é presidente concorreu e
ganhou fundos da Embaixada dos Estados Unidos da América, no
valor de USD 25,000.00 para implementação de um projecto nas
áreas de educação a crianças vulneráveis, HIV/SIDA e actividades
de geração de renda.
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O caso Sr. CESÁRIO ADRIANO
•

Natural de Mueda, de 38 anos de idade casado, pai de 4 filhos
paralegal desde 2008

•

Residente no P.A de Murrebué, distrito de Mecúfi. Desde da sua
formação participou :
– Criação de dois CGRN nas comunidades de 3 de Fevereiro e
Mancuaia e,
– Acompanhamento contínuo das actividades dos comités.
– Capacitação dos CGRN´s em Planificação e Gestão de
Negócios no Contexto de Uso Sustentável de Recursos
Naturais
– Delimitação de Terras Comunitárias de Mancuaia e 3 de
Fevereiro” implementado pelo Agrimensor Ajuramentado

.
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O caso Sr. Cesário Adriano

As comunidades de Mancuaia e
3 de Fevereiro regozijadas pelo
seu empenho, alocam uma parte
do valor recebido dos 20% para
compra de uma bicicleta como
forma de criar motivação e
facilitação no seu deslocamento
para as aldeias
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O caso Sr. Feliciano João
•

Nasceu no distrito de Chiúre, de 40
anos de idade, casado e pai de 8
filhos.
• Capacitado em 2008 por indicação
do governo do distrito, realizou:
– Palestras sobre leis agrárias;
– Aconselhamento jurídico nas
comunidades;
– Participa nas consultas comunitárias;
– Promove o associativismo; e
– Intervenção em 10 casos de conflitos
de terras, nas comunidades de
Nanlia, Impire, Namaruha e Metuge
sede.
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Lições aprendidas
• Lição 1: Envolver Paralegais locais nos processos
de demarcação/delimitação de terras
– Influências na previsão de potenciais conflitos e
engajamento dos paralegais no processo de mitigação de
conflitos

• Lição 2: Diagnosticar conflitos de terra existentes
(ou mal mitigados) antes de iniciar processos de
delimitação/demarcação de terra
– Influência na mitigação e preparação de resolução de
conflitos
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Lições aprendidas
• Lição 3: Partilhar actas de consulta com membros
das comunidades e OCBs
– Influências na apropriação e mitigação de conflitos

• Lição 4:Factores inerentes a selecção dos
Paralegais versus sua operacionalização
– Exercício muito cuidadoso
– Mobilidade dos funcionários públicos ao nível distrital e de
localidade

19

Considerações finais
• Os conhecimentos adquiridos úteis para facilitação e
mediação de conflitos;
• Nos projectos comunitários, têm maior facilidade de
compreensão das abordagens comunitárias
(Preparação social, DRP, delimitação e demarcação);
• Facilitam o processo de condução das consultas
comunitárias e/ou confrontação de limites;
• Reforçam o conhecimento das leis dentro das
comunidades locais onde se implementa um
determinado projecto;
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Considerações finais
• A actuação de forma individual de paralegal fragiliza o
aproveitamento das potencialidades dos paralegais
formados na província.
• A criação dum fórum de coordenação de acções dos
paralegais nas províncias aonde não estabelecidas é
pertinente dado ao surgimento de projectos de
grandes investimentos;
• Um fórum de paralegais - oportunidade para sinergias/
parcerias com os vários programas de investimento
emergentes:
– ProSavana, Promer, a Agência para o Desenvolvimento do
Vale do Zambeze, o BAGC, ProSul dentre outras iniciativas
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Considerações finais

• iTC-F no futuro contratar, e / ou apoiar as associações
de paralegais para prestar apoio as comunidades a
longo prazo, incluindo na assessoria as consultas e
negociação de parcerias;
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Muito Obrigado !
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