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PREFÁCIO

E nquadrado no Projecto “Fortalecimento do 
Acesso à Justiça, Promoção e Proteção dos 
Direitos Humanos 2018-2021” financiado 

pelo Programa das Nações Unidas para o De-
senvolvimento (PNUD) e implementado pelo 
Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais 
e Religiosos na qualidade de coordenador do 
programa no Sector da Administração da Justi-
ça, disponibiliza-se ao público o presente estudo 
de avaliação das necessidades da capacidade do 
Instituto do Patrocínio e Assistência Jurídica–
IPAJ para fornecer assistência jurídica e judiciá-
ria, tendo em vista contribuir para o estabeleci-
mento das bases para o desenvolvimento de um 
Programa de Capacitação IPAJ no curto, médio 
e longo prazo.

O estudo levado a cabo por uma equipa de con-
sultores externo e internos, resultou na identifi-
cação de questões de natureza institucional e ju-
rídica (particularmente no domínio processual) 
que constituem obstáculos a efectiva prestação 
da assistência jurídica e judiciária e que, por isso, 
demandam aperfeiçoamento legislativo. 

Por outro lado, do trabalho resultou a aprovação 
de três produtos importantes para o desenvolvi-
mento institucional do IPAJ, nomeadamente a: 
(i) Matriz de Necessidades de Formação Básica 
sobre a Assistência Jurídica, (ii) Matriz de Ne-
cessidade de Formação Específica sobre Direitos 
Humanos, Gênero baseado na Violência, VIH 
e TB e; (iii) Proposta de Capacitação Agrega-
dora, composta por treinamento em ambiente 
de trabalho combinado com o saber prático do 
Defensor Público, dos membros e dos estagiários 
do IPAJ.

Os resultados, conclusões e recomendações des-
te estudo asseguram-nos que constituirá um im-
portante instrumento para desenvolver habilida-
des e capacidades do Defensor Público de modo 
a prestar com zelo, ética e técnica as funções de 
assistência jurídica e judiciária a cidadãos e gru-
pos vulneráveis.

Assente na sua larga experiência na luta por uma 
prestação jurisdicional mais próxima do cidadão 
e com amplo respeito pelos direitos humanos, o 
IPAJ demonstra a sua preocupação em melhorar 
a sua actuação, particularmente na esfera da liti-
gância em direitos humanos, que impõem domí-
nio dos sistemas e instrumentos de direitos hu-
manos a que o Estado Moçambicano se encontra 
plenamente integrado.

Feita a avaliação prospectiva das necessidades de 
capacitação e formulado um plano de interven-
ção de formação em ambiente de trabalho, resta 
o grande desafio da sua efectiva implementação 
que, no actual contexto de crise social e econó-
mica motivada pela pandemia da COVID 19 e 
terrorismo, não pode prescindir dos apoios de 
organismos, nacionais e internacionais, assim 
como o PNUD, o qual fica a honrosa e inesti-
mável menção pelo financiamento e apoio não 
apenas do presente estudo como de várias acções 
de desenvolvimento institucional do IPAJ∆

O Director Geral

Justino Ernesto Tonela
/Mestre em Ciências Jurídico Políticas/
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SUMÁRIO

O Instituto de Patrocínio e Assistência Ju-
rídica (IPAJ) é indispensável à consoli-
dação do Estado de direito democrático 

e é responsável pela garantia do acesso à justiça 
e ao direito ao cidadão carenciado. Essa impor-
tante missão é regulada ao nível da Constituição 
da República e foi atribuída ao IPAJ através da 
Lei n° 6/94, de 13 de Setembro, que qualifica o 
IPAJ como instituição que tem por função “ga-
rantir a concretização do direito de defesa cons-
titucionalmente consagrado, proporcionando 
ao cidadão economicamente desprotegido o pa-
trocínio judiciário e a assistência jurídica de que 
carecer”. Assim, a garantia do conhecimento dos 
direitos dos cidadãos carenciados, bem como a 
defesa desses direitos é a finalidade da existência 
do IPAJ. Buscando a necessidade de autoconhe-
cimento institucional, o IPAJ tem empregado 
esforços no sentido de melhor se apetrechar para 
garantir uma actuação mais eficiente.

Com este fito, o presente estudo técnico diag-
nostica a situação do IPAJ a nível nacional. O 
estudo verificou que as intervenções públicas 
do IPAJ estão direccionadas à população mais 
carente. A actuação do órgão muito se pauta na 
busca activa de pessoas em situação de vulnerabi-
lidade social, por meio de acções itinerantes de 
divulgação dos seus serviços, em atendimento 
nos estabelecimentos penitenciários e junto dos 
gabinetes de atendimento de família e menores 
vítimas de violência doméstica e, sobretudo, re-
presentando e tramitando acções junto de ins-
tâncias judiciais, com ênfase nas defesas oficiosas 
de arguidos em sede de processos-crime.

O crescente número de assistidos beneficiados 
em conciliações extrajudiciais, fruto da concen-
tração do esforço dos técnicos na resolução célere 
dos conflitos e da consciencialização quanto aos 
efeitos do elevado número de processos judiciais 

desnecessários. É incontornável que a operação 
dos serviços de assistência jurídica do IPAJ está 
voltada à busca de resultados. Por isso importa 
procurar respostas eficazes para o crescente núme-
ro de cidadãos assistidos pelo IPAJ, em contraste 
com a redução do tempo médio de espera para o 
atendimento. Em termos gerais, o estudo preten-
de estabelecer bases sólidas com vista à construção 
de um órgão mais eficiente, autónomo e conhece-
dor de suas capacidades e deficiências. 

A autonomia do IPAJ está inserida em um con-
texto no qual é inevitável o desenvolvimento do 
Aparelho do Estado visando à protecção dos di-
reitos dos cidadãos, que não raras vezes se encon-
tram em contraposição aos interesses do próprio 
Estado. Nesse sentido, o diagnóstico de áreas a 
serem intervencionadas, sobretudo por via de re-
forma legislativa e incremento orçamental, pode 
assegurar um IPAJ mais funcional e eficiente no 
cumprimento do seu mandato. 

De forma particular, busca-se a realização de es-
tudo diagnóstico e levantamento de necessidades 
de fortalecimento das capacidades específicas da 
equipe do IPAJ, por meio de uma ampla análise 
e de consultas internas junto aos departamentos 
e servidores para identificar as necessidades de 
fortalecimento técnico para se realizar o deside-
rato do acesso à justiça e ao direito à assistência 
jurídica e patrocínio judiciário pelo cidadão ca-
renciado e outros grupos vulneráveis. 

Apesar de defrontar-se com dificuldades para 
o efectivo desempenho da assistência jurídica e 
judiciária, como número de defensores públicos 
insuficientes, restrições financeiras, carência de 
infra-estruturas adequadas, e concorrência des-
regulada com outras entidades provedoras de 
assistência jurídica, o estudo conclui que o IPAJ 
reconheceu o seu papel na prestação de assistên-
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cia aos grupos vulneráveis, pelo que observou a 
necessidade de implementar um modelo de ca-
pacitação básica e específica na área de direitos 
humanos, virada essencialmente para a orienta-
ção jurídica e processual, o procedimento de ob-
tenção da isenção de custas judiciais, o domínio 
dos instrumentos de direitos humanos pertinen-
tes, o mecanismo de funcionamento dos sistemas 
regionais e internacional de direitos humanos e a 
técnica de litigância em direitos humanos.

Após as constatações feitas, o estudo recomenda 
(i) uma série de reformas profundas para que a 
instituição se adeqúe aos novos desafios decor-

rentes da realidade social e judiciária do país, 
principalmente no que toca ao seu posiciona-
mento estratégico como agente regulador no 
contexto da proliferação de diversos provedores 
de assistência jurídica e judiciária; (ii) desenho 
de estratégias de orientação jurídica e processual 
com vista a permitir que cada vez mais cidadãos 
tenham acesso a justiça e ao patrocínio judiciário 
de qualidade e forma gratuita; (iii) elaboração 
de programas de formação e capacitação para o 
atendimento inclusivo de pessoas vulneráveis, ví-
timas de violência baseada no género e, em parti-
cular, nas matérias relacionadas ao VIH e SIDA 
e violência doméstica∆

Foto 01 
Campanha de Educação Cívica

 no Distrito de Homoíne,
província de Inhambane
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I.  Introdução

1.1. Contextualização e Objecto do Estudo

A garantia efectiva de direitos e interesses dos cidadãos, traço fundamental de um Estado 
de direito, é determinada, em grande medida, pela qualidade e desempenho da litigância 
dos defensores públicos. Por isso, a necessidade de buscar novos caminhos para dispo-

nibilizar os serviços de assistência jurídica e judiciária, o que requer, por um lado, uma reforma 
estatutária de acordo com o perfil institucional e funcional e, por outro, o aprofundamento de 
conhecimentos e a procura de métodos que municiem ao órgão com capacidades para defender 
e promover bem os direitos humanos.

Este processo de dotar o órgão com o papel de exercer o patrocínio judiciário público de ca-
pacidade administrativa e habilidades técnicas de exercer convenientemente as suas atribuições 
estatutárias implica uma mudança na organização e no seu perfil institucional, mas também ao 
nível de actualização das competências para responder aos desafios do sistema da administração 
da justiça.

Constituindo papel fulcral do IPAJ a prestação de assistência jurídica e judiciária à cidadãos 
nacionais carenciados, maior relevância ganha a discussão sobre a qualidade da prestação dos 
seus colaboradores, particularmente num contexto económico e social austero e face à intensi-
ficação da competitividade doutros prestadores de assistência jurídica. Portanto, o estudo averi-
gua o desenvolvimento institucional e as competências dos defensores públicos para concretizar 
os compromissos com o público desprovido de recursos e para arcar com a procura judicial.

Noutra perspectiva, é preciso considerar o cidadão beneficiário da prestação jurídica e judi-
ciária, que hoje não se esgota na ideia de “cidadão economicamente carente”, mas se alarga para 
a situação do “cidadão vulnerável”, sendo esta a dimensão que o estudo pretende aprofundar. 

Com 18,185 presos, Moçambique confronta-se com uma grave superlotação de cadeias ava-
liada em 222%. Isto cria enormes desafios quanto ao seu tratamento face à “má nutrição, à má 
higiene e aos cuidados médicos inadequados, à inclusão de prisioneiros menores em instalações 
para adultos e à partilha de celas entre prisioneiros condenados com prisioneiros não julgados” 
(US Embassy, 2019). Para além disso, segundo o Inquérito Demográfico da Saúde realizado em 
2011, no país 475,011 pessoas com deficiência (2% da população moçambicana) (INE, 2012). 
Mais ainda, “2,2 milhões de moçambicanos vivem com VIH e SIDA” e, em cada 10 mil mulhe-
res, 9.4 já sofreram da violência doméstica (Nações Unidas, 2019). 

Estes grupos de cidadãos — cuja grande parte vive em zonas rurais sobretudo nas zonas 
rurais mais pobres e “os serviços de saúde, educação e outros a eles relacionados são escassos ou 
mesmo” inexistentes — são uma categoria da população com grande vulnerabilidade, da qual 
emergem grandes desafios para a protecção dos seus direitos e liberdades, daí necessitados da 
provisão de assistência jurídica para a sua efectiva tutela (Moçambique, 2012). Nesta medida, o 
estudo discute os problemas e as possíveis fórmulas de viabilizar um efectivo acesso à justiça na 
componente de assistência jurídica e judiciária às pessoas vulneráveis.

Este estudo enquadra-se no contexto do Projecto do PNUD sobre “Fortalecimento do 
Acesso à Justiça, Promoção e Protecção dos Direitos Humanos 2018-2021” e da “Iniciativa 
Spotlight 2019-2022” implementado pelo MJCR, que visa estabelecer as bases para o desenvol-
vimento de um Programa de Capacitação do IPAJ a curto, médio e longo prazos (PNUD 2018). 
Entretanto, o estudo deve ser amplamente enquadrado no contexto das iniciativas promovendo 
o Estado de direito para garantir igualdade de acesso à justiça para todos, consignada na Agenda 
2030 (Nações Unidas. 2015).
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1.2. Objectivos do Estudo

O presente estudo visa diagnosticar as necessidades institucionais, incluindo ao nível das capa-
cidades técnicas dos defensores públicos para melhorar a assistência jurídica e judiciária. Na 
primeira etapa da avaliação da capacidade do IPAJ para responder ao seu mandato no terri-

tório nacional, procede-se à análise institucional do IPAJ, da sua expansão geográfica e das condições 
matérias e das aptidões técnicas do defensor público.

A cobertura geográfica tem particular relevo na concretização do mandato do IPAJ. A distribuição 
das delegações do IPAJ ao longo do país exprime a efectividade da justiça dispensada ao cidadão e, por 
isso, também será objecto de análise.

A pesquisa propõe-se a identificar e analisar alguns obstáculos que o IPAJ enfrenta na execu-
ção das suas atribuições, nomeadamente quanto aos desafios na sua representatividade institucional e 
operacional por todo o país, ao problema da qualificação do cidadão carenciado e às dificuldades de 
obtenção do apoio judiciário junto dos tribunais, ao concurso e disputa de espaços de actuação entre 
o IPAJ e outras instituições de prestação de assistência jurídica e judiciária, com ênfase para a OAM 
entre outros.

Para melhorar o desempenho do IPAJ, a questão das habilidades técnicas e profissionais dos téc-
nicos do IPAJ merece atenção como a chave para o seu desenvolvimento organizacional. Averiguar-
-se-á de que forma a articulação e o funcionamento administrativo, sobretudo do sector responsável 
pela formação institucional, garantem que o IPAJ e os defensores públicos tenham a capacidade de 
prestar satisfatoriamente a assistência jurídica e judiciária1,  particularmente na esfera para os grupos 
vulneráveis2.  Isto implica olhar com profundidade todas as componentes institucionais do IPAJ, 
inclusive o formato organizacional, a estrutura administrativa e funcional e as valências financeiras, 
sobretudo no plano do investimento para desenvolver a capacidade de oferecer assistência jurídica e 
judiciária eficaz.

A prestação de serviços de informação jurídica e judiciária e o próprio patrocínio implicam o 
domínio não só do direito instrumental e substantivo, mas também do sistema jurídico oriundo do 
sistema universal e regional dos direitos humanos. Portanto, analisar-se-á o nível e qualidade do trei-
namento neste tópico. Por exemplo, um dos grandes entraves no exercício do mandato do IPAJ re-
sulta da dificuldade dos defensores públicos garantirem que a assistência gratuita que o IPAJ fornece 
ao cidadão carenciado se estenda aos tribunais no que se refere à isenção ou redução dos encargos 
judiciários. Daí que se impõe aferir a capacidade de habilitar os defensores públicos de ferramentas 
processuais necessárias para pleitear pedidos de apoio judiciário.

Apreciados estes pressupostos, seguirá o levantamento das necessidades institucionais avaliadas 
numa base consistente e fiel para traçar o melhor caminho possível para se ter ao nível institucional 
e humano, condições para assegurar o direito de acesso à justiça. A partir desta leitura institucional, 
a pesquisa buscará formular uma proposta de capacitação agregadora, composta por treinamento em 
ambiente de trabalho combinado com o saber prático do defensor público e dos membros do IPAJ.

1 Segundo o Relatório de Avaliação do Desempenho do IPAJ, no Quinquénio 2015 a 2020, o nível de satisfação dos utentes foi de 73%.
2 Por grupos vulneráveis tomamos o parâmetro feito na al. e) do art. 3 do estatuto, na qual indica como categoria de cidadãos que se beneficia 
de “protecção especial do Estado”, designadamente a criança e adolescente, a pessoa com deficiência e a mulher vítima de violência domésti-
ca e familiar. 
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II.  Metodologia

2.1. Notas gerais

C omo base metodológica, a pesquisa cruzou os métodos qualitativos e quantitativos através 
de um inquérito desenvolvido para os cidadãos segundo a sua condição de gozo dos direitos 
de cidadania (os cidadãos em pleno gozo das liberdades jurídico-legais e os outros encarcera-

dos)3.  Além disto, examinaram-se os documentos oficiais do governo e dos organismos internacio-
nais que cooperam com IPAJ e apreciaram-se as evidências duma avaliação do nível de satisfação dos 
utentes do IPAJ (2019).

Nesta fase de contextualização teórica, analisou-se o quadro jurídico-legal regulador do IPAJ, 
particularmente no que respeita às suas atribuições no plano do aprimoramento técnico dos defenso-
res públicos. Esta perspectiva implicou uma leitura da evolução histórica para compreender o actual 
estágio e, sobretudo, o seu desempenho na formação ou capacitação dos prestadores de assistência 
jurídica e judiciária.

Para o desenvolvimento do trabalho, sugere-se o emprego de uma avaliação das capacidades que 
cobre tanto o nível organizacional como o conjunto de factores contextuais e ambientais de modo 
a prover uma visão mais compreensiva dos constrangimentos das capacidades da equipa técnica do 
IPAJ e possibilitar o desenho de respostas holísticas.

Por essa via, o diagnóstico privilegiará como pontos de entrada a combinação dos factores indi-
viduais (recursos humanos) relacionados com as capacidades técnicas e de conhecimento dos opera-
dores do IPAJ, contextuais (políticas, normas, procedimentos, leis, entre outros) e organizacionais 
(recursos financeiros, tecnológicos, de equipamento) que afectam o desempenho do IPAJ e dos seus 
operadores.

Foi empregue ainda uma análise qualitativa, com predominância ao recurso de entrevistas ex-
ploratórias e semi-estruturadas, que habilitam obter um quadro de observação determinante sobre as 
opiniões e expectativas tanto dos intervenientes do sector como dos parceiros e beneficiários acerco 
os temas abordados.

Além dos funcionários do IPAJ, participaram nas entrevistas defensores públicos (bem como 
estagiários), advogados, juízes, magistrados do Ministério Público e o público utente dos serviços 
de assistência jurídica e judiciária. Na selecção dos entrevistados, deu-se preferência aos defensores 
públicos, tendo em conta que o estudo procura aferir as suas competências técnicas para definir as 
necessidades formativas, assim como o modelo institucional e legal a ser esboçado para garantir o 
exercício cabal das atribuições do IPAJ. 

O inquérito foi administrado em cinco províncias (Maputo Cidade, Maputo Província, Mani-
ca, Zambézia e Nampula). Segundo o último relatório dos agregados familiares (INE 2016), estas 
províncias apresentam grandes índices de pobreza; e a pobreza é um dos critérios para beneficiar dos 
serviços de assistência jurídica e judiciária prestados pelo IPAJ.

Na recolha de dados foi privilegiado o inquérito semi-estruturado com vista a seleccionar ele-
mentos analíticos subjectivos e objectivos, tendo em consideração o tipo de pesquisa. Foram inquiri-
dos 386 cidadãos numa amostra distribuída geograficamente em proporção ao número da população 
geral do nicho de pesquisa (incluindo a população prisional) em relação ao tamanho da amostra 
requerido (Tabela 1).

3 A população prisional foi escolhida por ser um grupo social com características especiais dada a sua condição jurídico-penal de conflitua-
lidade legal. Por outro lado, a privação de liberdade encerra em si mesma uma dimensão de análise importante para acesso aos serviços de 
assistência jurídica e judiciária. 
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Na base do inquérito, foram feitas entrevis-
tas abertas aos advogados e magistrados judiciais e 
do Ministério Público e aos dirigentes do Depar-
tamento de Atendimento da Família e Menores 
Vítimas de Violência Doméstica para conhecer 
as suas percepções sobre quatro questões centrais:

 ■ o domínio dos instrumentos de direitos 
humanos, particularmente os relativos à protec-
ção de grupos vulneráveis; e

 ■ o domínio de procedimentos para con-
cessão de apoio judiciário junto dos tribunais.

Recorreu-se também à consulta de proces-
sos judiciais com o intuito de apreciar a dinâmi-
ca processual, buscando identificar a qualida-
de dos actos processuais praticados pelos defensores públicos (Técnicos Superiores de Assistência 
Jurídica e Técnicos de Assistência Jurídica). As discussões de grupos focais serviram para fazer uma 
auto-avaliação do IPAJ tanto ao nível central como ao nível provincial e local. Para tal, em cada uma 
das províncias-alvo, foram realizadas reuniões com os segmentos de pessoas interessadas, com vista a 
analisar as ferramentas internas de desenvolvimento institucional (workshops).

2.2. Recolha de Dados
A recolha dos dados no campo decorreu dos dias 17 a 27 de Dezembro de 2019 e do dia 14 de Janeiro 
até o dia 21 de Fevereiro de 2020,4  tendo sido seleccionados por consenso quatro distritos em cin-
co províncias, segundo critérios previamente estabelecidos em relação ao enfoque do estudo. Foram 
contratados 15 inquiridores que administraram os questionários nos distritos sob orientação técnica 
dos consultores.

Como procedimento indispensável para garantir o sucesso do trabalho, antes da actividade de pes-
quisa foi ministrada uma breve formação de duas horas aos inquiridores sobre o domínio de técnicas de 
aplicação de questionários e outras exigências metodológicas, de modo a acautelar os seguintes aspectos:

 ■ as finalidades e os objectivos do inquérito e o papel dos entrevistadores, de forma a motivá-los, 
criando-lhes interesse pelo estudo;

 ■ os deveres e as responsabilidades dos entrevistadores, de forma a perceberem melhor a sua função 
no estudo;

 ■ a maneira como os entrevistadores iriam localizar os inquiridos, como se deveriam usar os 
mapas de endereços e, se fosse necessário, quais os transportes a utilizar. Nesta etapa, foi explicado 
que o entrevistador só deveria visitar e entrevistar os inquiridos que tivessem sido inclusos na amostra 
aleatória e que substituições de unidades amostrais poderiam criar enviesamento dos resultados, ou 
seja, perca de representatividade;

 ■ treino dos entrevistadores para utilizar o questionário (pergunta por pergunta) e conduzir a entrevista 
(esta foi a parte mais intensiva do treino e, infelizmente, por escassez de tempo não incluiu nem entrevistas 
simuladas e nem um estudo-piloto); e

 ■ verificação das entrevistas, sobre o envio posterior dos questionários, bem como sobre outros 
pormenores do inquérito. Se as funções dos entrevistadores incluíam a codificação e a extracção da 
informação, estes assuntos foram discutidos de forma breve. 

O inquérito articulava perguntas que cobrem variáveis relacionadas com: (i) informações gerais do 
inquirido; (ii) a percepção sobre o IPAJ na garantia do acesso à justiça e sua actuação; (iii) a percepção 
sobre as funcionalidades dos defensores públicos e da instituição; e (iv) a qualidade e o nível de prepa-

4 A interrupção justificou-se em virtude do mês de Janeiro constituir período de férias judiciais.

Tabela 01.    Distribuição da amostra por província

Zona Província Unidades inquiridas

Norte      Nampula 139

Centro
     Zambézia 124

     Manica 47

Sul
     Província de Maputo 48

     Cidade de Maputo 26

Total 5 384
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ração na assistência jurídica.
Para a implementação da pesquisa foi desenvolvido um conjunto de actividades, obedecendo à se-

guinte sequência:
 ■ estabelecimento de uma equipa central de coordenação da pesquisa (que incluía o consultor e 

os funcionários do IPAJ) e para o aprimoramento dos aspectos metodológicos da pesquisa incluindo o 
desenho dos instrumentos de recolha e exame da informação e bibliográfica;

 ■ tratamento de dados obtidos pelos inquéritos quantitativos, que inclui o desenho da base de 
dados e a respectiva digitação; e

 ■ leitura e análise crítica dos dados e a sua representação em gráficos e tabelas, que agregam a infor-
mação estatística por província e por “nichos de pesquisa”.

2.3. Processamento e Análise de Dados
O processamento e tabulação dos dados obtidos foi realizado no Programa Estatístico para as Ciências 
Sociais (SPSS), versão 25.0 for Windows, para apresentar as percepções dos entrevistados em tabelas 
e gráficos. O SPSS/PC+ “permite processar dados brutos, combinar ou cruzar variáveis (crosstab) 
de diferentes níveis ou campos” e sumarizá-los e a análise estatística em tabelas, quadros ou gráficos. 
A base de dados desta pesquisa foi “criada neste pacote e concebida para receber tanto as respostas 
mutuamente exclusivas como as inclusivas, respeitando uma sequência algorítmica” (LDH, 2010).

Ao mesmo tempo que eram preenchidos os questionários, iam sendo codificadas as respostas e 
catalogadas as que ofereciam múltiplas escolhas ou resposta descritiva. Foi a partir desta codificação 
que facilmente foram introduzidas as diferentes respostas colhidas pelos questionários para posterior 
compilação ou agregação. A análise dos dados em tabelas e gráficos agregaram os dados na globalida-
de e apresentaram a categoria dos indivíduos que designamos de “nichos de pesquisa”.

2.4. Desenho da Amostra
As províncias e distritos na pesquisa foram seleccionados segundo critérios previamente definidos 
nos termos de referência da contratação pelo financiador e que são abrangidos pela “Iniciativa Spotli-
ght”, financiado pela União Europeia. A amostra pode assumir várias características de acordo com a 
forma pela qual ela é escolhida.
Onde:

N  4 Tamanho da população do local da pesquisa;
n  4 Tamanho da amostra considerado generalizável para o 
universo da população;

 4 Margem de erro da amostra. Este valor na maioria das 
pesquisas varia entre os 4% a 10% e segundo Triola (1999), o 
que proporciona um bom equilíbrio entre a precisão reflecti-
da na amplitude do intervalo de confiança e a confiabilidade 
expressa pelo grau de confiança;

4 Valor crítico, que é, a abcissa da normal padrão de 1.96 
unidades correspondentes ao nível de significância de 95%;
p  4 Representa a estimativa da proporção da população. 
Geralmente, para obter-se maior número da amostra, toma-se 
o valor p = 50%;
q  4 Representa a estimativa da proporção da população 
complementar a p, isto é, (1-p) = q.

n = 
N (Z 2 )  p q2

2
2 )  p q2

(Z 2 )
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2.5. Selecção do Tamanho da Amostra
De modo comum, quando se escolhe o método de amostragem a partir de listas como é o caso do mapa 
de províncias ou da população de reclusos, funcionários, informantes-chave e grupos focais, calcula-se o 
tamanho desejável da amostra, consultando a Tabela 2 e procurando o número que corresponde à propor-
ção estimada do fenómeno em estudo. Se, em vez da estimativa da proporção, temos os valores máximos e 
mínimo (entre os quais se situa a proporção), procura-se na tabela a seguir a tamanho da amostra corres-
pondente a cada um dos valores. Neste contexto, será a maior dimensão a se usar.

A Tabela 2 é aplicável também para amostragens por conglomerados, por estratificação e por etapas 
desde que sejam seguidos os princípios e regras de selecção meramente aleatória e isenta de modo a conse-
guir-se uma amostra bem representativa. Desta forma, calcula-se uma fracção de amostragem que assegure 
a fiabilidade adequada da informação colhida e uma cobertura geográfica aceitável. Por estas razões, da 
mesma maneira que para o teste dos questionários e o treino de entrevistadores, realizou-se um estudo-pi-
loto que indicou as estimativas preliminares do tamanho médio do aglomerado.

Tabela 02. Tamanho da amostra na amostragem a partir das listas

Proporção estimada Tamanho desejável

5%   ou   95% 420

10%   ou   90% 325

15%   ou   85% 290

20%   ou   80% 255

25%   ou   75% 225

30%   ou   70% 195

35%   ou   65% 170

40%   ou   60% 145

45%   ou   55% 120

50% 100

2.6. Ponderação da Amostra e dos Marcos Amostrais
Foi aplicado um modelo de questionários que responde às ansiedades da sociedade no geral e dos reclusos. 
Foi aceite uma cobertura de amostra mínima de 70%, o que pode ser considerado positivo considerando 
os constrangimentos normais para este tipo de estudo, que vão desde a falta de colaboração dos inquiridos 
até o deliberado mau preenchimento dos questionários por parte dos entrevistadores , apesar da correcção 
e monitorização feitas sob o controle técnico do consultor. 

Para reduzir tais erros e dar consistência aos dados, o tamanho da amostra foi duplicada de 384 para 
768 questionários e destes, a taxa de cobertura final foi de 72.3% (= 555/768) (Tabela 3). Pois, dos ques-
tionários apurados válidos, foram processados 555 (70 funcionários, 310 utentes e 175 reclusos), ou seja, 
um número muito maior do que a amostra de 384 inquiridos inicialmente prevista. Dos 768 questioná-
rios previstos no Plano de Inquirição inicial, registou-se uma taxa de omissão de 27.8% equivalente a 213 
questionários invalidados, ora por erros de observação ou pela ausência de respostas resultantes da im-
preparação dos entrevistadores5. Os marcos amostrais da pesquisa foram definidos com base nos critérios 
socioculturais, demográficos, económicos, de religião e de género (Tabela 3).

5 A amostra pode ser ponderada até o minímo de 70% por forma a minizar a evitar perdas resultantes dos constragimentos mencionados (CEPAJI 2012). 
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Tabela 03.  Marcos amostrais por unidades inquiridas

Província Funcionários Utentes Reclusos Total

Nampula 21 113 71 204

Zambézia 21 108 33 162

Manica 8 16 41 65

Província de Maputo 13 38 17 69

Cidade de Maputo 7 34 13 54

Total 70 310 175 555

2.7. Selecção dos Inquiridos
 ■ Cidadãos e funcionários adstritos ao IPAJ (amostragem por conglomerados ou por amostra 

acidental): Foram inquiridos cidadãos que se encontravam nos locais de pesquisa de forma 
acidental e, para os funcionários, aqueles que se encontravam de serviço no dia da implemen-
tação do inquérito ou então recorreu-se ao método de grupos de unidades amostrais, indivi-
dualizados por limites facilmente reconhecidos.

 ■ Tipo de amostragem: Sempre que possível, todos os aglomerados tinham um número idên-
tico de unidades. Utilizando o método das listas, escolheu-se uma amostra aleatória dos aglo-
merados e foram entrevistadas todas as unidades amostrais contidas nos aglomerados selec-
cionados.

 ■ Reclusos (por amostra estratificada): A amostra (n1) foi calculada em proporção ao tama-
nho da população prisional do nicho de pesquisa. Por ser um estudo comparativo, a utiliza-
ção de estratos foi aconselhável, tanto mais porque as unidades amostrais (reclusos) vivem e 
cumprem as penas em condições penitenciárias mais ou menos semelhantes em todo o país. A 
selecção por amostra estratificada foi o critério usado nesta categoria de amostra considerando 
como amostra as regiões ou províncias abrangidas pela pesquisa.

 ■ Informantes-chave (por amostragem estratificada): Por serem pessoas com características 
muito diferentes, na sua função de informantes-chave, os estratos serão formados por indivi-
dualidades que estejam manifestamente expressivos na sua percepção e que tenham enquadra-
mento e expressão social aceite nas comunidades (aglomerados) onde os campos de pesquisa 
sobre a assistência jurídica e o patrocínio judiciário. 

 ■ Grupos focais (por amostragem em duas etapas): Utilizou-se primeiro o método das listas e 
só depois escolhe-se uma amostra de unidades amostrais de cada um dos seleccionados.

2.8. Controlo de Qualidade
O controlo inicial de qualidade foi realizado no campo, isto é, no terreno da pesquisa, e consistia na cuida-
dosa revisão aleatória dos questionários pelos chefes de equipa (os “supervisores”) para verificar a autentici-
dade dos inquéritos preenchidos, visitando ao acaso os locais onde foram realizadas as entrevistas. Nas uni-
dades prisionais, era muito mais simples porque a amostra não acarreta constrangimentos de mobilidade.

Seguidamente, durante o processamento dos dados, foram codificados com base na numeração sequen-
cial e verificou-se a autenticidade dos inquéritos, bem como a consistência das respostas nele contidos. 
Após este exercício, seguia-se a fase de apuramento por via de uma aplicação informática desenvolvida 
para pesquisas desta natureza (SPSS/PC+), que tem a faculdade de eliminar automaticamente os in-
quéritos não válidos.



Avaliação da Capacidade do IPAJ de Fornecer Assistência Jurídica e Patrocínio Judiciário24

Hermenegi ldo Chambal      |      Ângelo Paunde     |      Celso  Laí ce     |      Man afá Ch i au

Depois da testagem e confirmação do inquérito, continuaram-se as entrevistas no campo e, em 
simultâneo, a limpeza dos dados recolhidos. A limpeza aconteceu durante a análise pós-laboral do tra-
balho das brigadas de campo, durante o lançamento dos dados brutos na base de dados e quando for 
avaliada a fiabilidade, validade e consistência da informação nos gráficos e tabelas.6 

III. A Implementação do Sistema
de Assistência Jurídica e Patrocínio Judiciário 

3.1. Considerações Gerais

O sistema de assistência jurídica e judiciária vigente enquadra-se no contexto histórico da orga-
nização judiciária do país, moldado à medida das vicissitudes constitucionais e legislativas ao 
longo de mais 45 anos de independência nacional. Embora, neste processo marcado de “ruptu-

ras e continuidades” políticas, económicas, sociais e ideológicas, prevalecesse uma linha de corte com o 
sistema de “exploração do homem pelo homem”, no domínio jurídico optou-se por uma via de continui-
dade bem expresso na manutenção do ordenamento normativo aplicado pelos órgãos da justiça (Santos 
e Trindade, 2003).

Pese embora a prevalência de uma solução de continuidade no sistema jurídico, o formato institucio-
nal e das atribuições dos órgãos da administração da justiça, particularmente ao IPAJ, assumiram novas 
feições em coerência com os novos ideais de servir ao cidadão e a maioria. Todo esta evolução histórica 
de construção do sistema judicial e do Estado de direito aconteceu com a convicção de que a garantia 
efectiva de direitos individuais e colectivos pressupunha que um sistema de assistência jurídica pública 
seria disponível gratuitamente aos cidadãos desprovidos de condições económicas e, nessa medida, asse-
gurando um Estado Social igualitário e justo.

A compreensão da implementação do IPAJ implica perceber que a institucionalização do sistema 
de assistência jurídica pública tinha duas fases coincidindo com a criação e reforma institucional no 
contexto das alterações e mudanças constitucionais:

1ª Fase: criação do sistema de assistência jurídica pública; e,
2ª Fase: constitucionalização do direito de acesso à justiça.

3.2. A Criação do Sistema de Assistência Jurídica Pública
No próximo mês após à Declaração de Independência Nacional em 25 de Junho de 1975, o Conse-
lho de Ministros de Moçambique, ainda que num contexto de adopção de medidas provisórias para 
sanar os problemas do sistema judicial, deliberou pela proibição do exercício liberal da advocacia, tida 
como estranha a “uma justiça ao serviço das largas massas do povo moçambicano” (Moçambique 1975: 
preambulo à Lei 4/75). 

Esta opção radical e profunda numa perspectiva de um modelo judicial moderno, incapaz de con-

6 Os gráficos e tabelas apresentam os resultados em inglês, o idioma do SPSS.
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ceber um sistema de justiça inserido no quadro de um Estado democrático e de direito sem advoga-
dos, tem de ser compreendido considerando dois elementos:

 ■ O sistema judicial colonial recusou acesso aos chamados “indígenas” (negros) e privilegiou 
os “cidadãos” (brancos, mistos, indianos e assimilados). Ou seja, a máquina judicial revestia 
um dualismo racial que deveria ser eliminado pelo novo ideário trazido com a revolução; e

 ■ Indissociável da discriminação, o sistema judicial foi elitista e a advocacia privada onerosa e 
para uma minoria. Esta situação foi naturalmente conflituante com a nova narrativa sociali-
zante, na qual as conquistas do povo deveriam ser usufruídas por todos sem discriminação. 

Entretanto, havia necessidade de garantir tutela a “justiça para as massas”, daí que é criado um 
Serviço Nacional de Consulta e Assistência Jurídica (SNCAJ)7,  que materializou a institucionaliza-
ção de um sistema de assistência jurídica pública.

O SNCAJ ficaria na dependência da Procuradoria-Geral da República (PGR), pois qualquer outra 
opção implicaria o reconhecimento de autonomia institucional8, o que seria duplamente paradoxal: por 
um lado, por contender com o modelo centralizado e unitário que caracterizava o Estado vigente na 1.ª 
República e, por outro, porque seria o reconhecimento material da advocacia privada, que se repudiava.

Ainda que nestes moldes criada, a actuação do SNCAJ foi virtual, visto que a matéria relativa 
à organização e funcionamento nunca veio a ser regulamentada. Nem mesmo no âmbito da Lei da 
Organização Judiciária9, a referência à defesa pública era parca, cingindo-se à previsão geral dos prin-
cípios de direito de acesso à justiça para defesa dos seus direitos e a garantia de defesa aos arguidos 
em processo-crime10. O facto é que o SNCAJ e o seu papel de garantir a defesa dos cidadãos foi, 
literalmente, ignorado, o que poderia ser também justificado porque o órgão a que estava adstrito, a 
Procuradoria-Geral da República, só foi criado e institucionalizado em 198911.

Neste contexto de ineficácia do modelo de prestação de assistência, as próprias partes praticavam 
por si os actos processuais do seu interesse, sem exigência de constituição de mandatários judiciais. 
Diante deste circunstancialismo de marasmo institucional em que se encontrava o SNCAJ, é, em 
1986, extinto e criado em sua substituição o Instituto Nacional de Assistência Jurídica (INAJ)12, com 
o mandato de organizar, controlar e orientar o exercício da assistência jurídica e observar a aplicação 
das regras deontológicas.

Dotado de autonomia institucional e funcional, livre da dependência da PGR, o INAJ “marcou 
o desenvolvimento do sistema de assistência pública13, cabendo-lhe o exercício do mandato judicial 
ou função de consulta pública, prestada por três categorias distintas de defensores: os advogados com 
licenciatura em Direito, os técnicos jurídicos, com bacharelato em Direito e os assistentes jurídicos, 
com formação específica” (OAM, 2013)14. A consulta e o patrocínio judicial feitos pelo INAJ eram a 
título oneroso, segundo preçários previamente fixados, podendo até os defensores constituir gabine-
tes destinados a fornecer serviços onerosos de consultoria e assistência jurídica. Esta possibilidade de 
prestação onerosa, em certa medida descaracterizava a essência de um serviço público de assistência 
jurídica que se pretendia, ainda que também se previa o patrocínio gratuito para os cidadãos caren-
ciados de meios financeiros.

Os novos desafios decorrentes das mudanças no sistema político-económico, marcado pela rup-
tura do modelo de economia baseada na propriedade do Estado e na planificação para uma economia 
de mercado publicamente regulada e socialmente comprometida, teve impactos no domínio da liti-
gância que impunha um sistema judicial a altura. O caminho a seguir teve por base o reconhecimento 
constitucional do acesso à justiça como um direito de cariz fundamental, inaugurando a segunda fase 
no plano da implementação do sistema de assistência jurídica pública. 

7 Decreto-Lei n.º 4/75, de 16 de Agosto (Moçambique 1975)
8 Nem era reconhecida aos tribunais, que estavam sob tutela do Ministério da Justiça.
9 Aprovada pela Lei n.º 12/78, de 2 de Dezembro (Moçambique 1978)
10 Artigos 3 e 4 da Lei da Organização Judiciária de 1978
11 Através da Lei n.º 6/89, de 19 de Setembro (Moçambique 1989)
12 Através da Lei n.º 3/86 de 16 Abril (Moçambique 1986b)
13 Esta reforma teve reflexos imediatos e significativos na justiça cível entre 1987 a 1997 (Santos, Marques e Pedroso, 2003).
14 Decreto 8/86, de 30 de Dezembro, que definia o estatuto orgânico do INAJ (Moçambique 1986b)
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3.3. Constitucionalização do Direito de Acesso à Justiça
e a Criação do Instituto Nacional de Assistência Jurídica
A constitucionalização do livre acesso dos cidadãos aos tribunais do direito de defesa e do direito de 
assistência e patrocínio judiciário e a extinção do INAJ propiciaram a criação do IPAJ15, subordinado ao 
ministério que tutela a Justiça, com mandato para garantir a materialização do direito de defesa e para 
fornecer assistência jurídica e judiciária gratuita ao cidadão mais desfavorecido. 

Com o IPAJ consolida-se plenamente o sistema de assistência jurídica pública, com a função de 
coordenar todo o patrocínio judiciário e assistência jurídica prestado pelos seus membros. Diferente-
mente do que sucedia com o INAJ, apenas compõem a categoria de defensores públicos. No entanto, a 
análise mais detalhada e actual do IPAJ apresenta-se na próxima secção.

IV. Estrutura Administrativa e Funcional do
Instituto de Assistência Jurídica e Judiciária

4.1. Atribuições e Organização Administrativa

Aprovado em 2013, o Estatuto Orgânico do IPAJ previa mudanças significativas na estrutura e 
funcionamento da instituição.16 Embora estatutariamente subordinado ao MJCR17, à luz dos 
princípios gerais de organização e funcionamento da Administração Pública18, está apenas sujei-

ta à sua tutela administrativa e financeira19.
O IPAJ funciona através de seis unidades que integram a direcção geral (Figura 1) Na estrutura fun-

cional, as delegações correspondem a igual número de províncias do país, incluindo as delegações distritais.
Segundo o artigo 3 do seu estatuto orgânico, o IPAJ tem como principais atribuições:
 ■ “proporcionar assistência jurídica e judiciária aos cidadãos que dela carecem “em todas as ins-

tâncias e graus;
 ■ promover prioritariamente a resolução extrajudicial dos litígios;
 ■ exercer a defesa dos direitos e interesses individuais, difusos, colectivos e individuais homogé-

neos e dos direitos de consumidor;
 ■ exercer a defesa dos interesses individuais e colectivos da criança e do adolescente, do idoso, da 

pessoa portadora de necessidades especiais, da mulher vítima de violência doméstica e familiar 
e de outros grupos vulneráveis que mereçam protecção especial do Estado;

 ■ actuar na preservação e reparação dos direitos de pessoas vítimas de tortura, abusos sexuais, 
discriminação ou qualquer outra forma de opressão, violência, propiciando o acompanha-
mento e o atendimento interdisciplinar das vítimas;

 ■ promover e divulgar os direitos e deveres de cidadania;
 ■ promover a acção cível de modo a propiciar a adequada tutela dos direitos difusos, colectivos ou indi-

viduais homogéneos quando o resultado da demanda puder beneficiar grupo de pessoas carenciadas;

15 Através da Lei n.º 6/94, de 13 de Setembro.
16 Através do Decreto n.º 15/2013 de 26 de Abril.
17 Vide art. 1, n.º 2 do Estatuto
18 Adoptado através da Lei n.º 7/2012, de 8 de Fevereiro.
19 Art. 88 da Lei n. 7/2012, de 8 de Fevereiro.
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R E P Ú B L I C A  D E  M O Ç A M B I Q U E
Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos
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Figura 01. Estrutura Orgânica do IPAJ
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 ■ promover mecanismos de articulação entre o IPAJ e as organizações da sociedade civil que exerçam 
o patrocínio judiciário e assistência jurídica; e

 ■ participar no estudo e divulgação das leis e promover o respeito pela legalidade e pelo Estado de 
direito democrático” (Moçambique 2013).

4.2. Funcionamento e Recursos Humanos
Em termos funcionais, o IPAJ contempla duas categorias: o defensor público e os membros20. São de-
fensores públicos os funcionários integrados nas carreiras de técnico superior de assistência jurídica e 
técnico de assistência jurídica. O defensor público não carece de inscrição na Ordem dos Advogados de 
Moçambique para o exercício do patrocínio e assistência jurídica. 

Integram a categoria de membros do IPAJ os técnicos jurídicos e assistentes jurídicos. Os técnicos 
jurídicos são aprovados em curso de capacitação específico e devem possuir o nível de licenciatura em 
direito ou equivalente. Aprovados em curso específico, os assistentes jurídicos possuem o nível médio 
técnico-profissional ou equivalente em área afim. Os assistentes e técnicos jurídicos exercem o patro-
cínio e assistência jurídica através das parcerias estabelecidas entre o IPAJ e organizações da sociedade 
civil. A inscrição, o Estatuto e os direitos e deveres do assistente e técnico jurídicos são definidos em 
diploma legal próprio a ser aprovado pelo Ministro que superintende a área da Justiça. Até 2019, o IPAJ 
funcionou com um efectivo de 537 funcionários, dos quais 251 mulheres e 286 homens (Tabela 4).

Tabela 04.  Distribuição dos funcionários por género e província

Província
Género

Total
Masculino Feminino

Órgão Central 19 21 40

Cabo Delgado 34 18 52

Cidade de Maputo 23 31 54

Gaza 20 20 40

Inhambane 14 12 26

Manica 18 8 26

Nampula 41 30 71

Niassa 28 25 53

Província de Maputo 19 36 55

Sofala 20 19 39

Tete 26 24 50

Zambézia 24 17 41

Total 286 251 537

A constatação dos próprios serviços é que o número de funcionários contínua exíguo para respon-
der à demanda dos serviços do IPAJ, daí que a instituição adoptou como estratégia o recrutamento por 
via da mobilidade de funcionários provenientes das outras instituições sempre que tenham feito o curso 
de licenciatura em direito. Quanto ao nível académico dos funcionários, 16 são mestres, 220 licenciados 
em direito, 52 licenciados noutras áreas, 3 bacharéis, 30 com o nível médio profissional, 174 do nível 

20 Vide art. 4 do Estatuto.
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médio geral, 31 funcionários de nível básico e 11 de nível elementar.
O IPAJ conta com 243 defensores públicos dos quais 182 técnicos superiores de assistência jurí-

dica21 e 61 técnicos jurídicos. A estes funcionários se acrescem 36 licenciados em direito que ainda não 
tiveram a formação inicial para passar à carreira de técnico superior de assistência jurídica, defensor 
público, somando deste modo 279 técnicos na área de assistência jurídica.

Quanto ao pessoal afecto às actividades administrativas são num total de 258, dos quais 43 técnicos 
superiores n1, 14 técnicos de administração pública, 2 bacharéis, 32 técnicos profissionais de admi-
nistração pública, 5 técnicos profissionais, 98 técnicos, 33 assistentes técnicos, 1 assistente técnico, 7 
auxiliares administrativos, 9 agentes de serviço e 15 auxiliares.

No contexto da integração do defensor público e dos membros comporta uma fase de estágio e 
prestação de serviço cívico na última fase do estágio do advogado, o que consiste da prestação obriga-
tória de assistência jurídica gratuita a pessoas economicamente desfavorecidas. O serviço cívico tem 
a duração de seis meses e é cumprido no IPAJ em regime livre, sem prejuízo da escala de serviço. Para 
elevar as capacidades técnicas daqueles que prestam assistência jurídica aos cidadãos, o IPAJ desenvolve 
diversas acções formativas nas principais áreas de actuação22. 

4.3. Gratuidade no Acesso
à Assistência Jurídica e Patrocínio Judiciário
A característica fulcral e definidora do IPAJ resulta do patrocínio judiciário e assistência jurídica presta-
dos aos cidadãos carenciados de grátis23 conforme ao seu papel institucional de garantir a materialização 
do direito constitucional à defesa24. No entanto, o IPAJ encara difíceis obstáculos orçamentais e da dis-
tribuição geográfica da clientela25. 

4.4. Orçamento
O IPAJ funciona essencialmente na base de fundos do Orçamento do Estado e, no último ano económico, 
recebeu uma dotação de 218,2 milhões de meticais, dividida entre funcionamento (179,0 milhões de me-
ticais) e investimento (39,2 milhões de meticais) (IPAJ 2019b)26.  Elaborado num contexto económico e 
financeiro de austeridade e racionalização da despesa pública, o IPAJ considera o seu orçamento demasiado 
exíguo para responder aos desafios da instituição e cumprir as suas atribuições (IPAJ 2019b).

21 Até 2020, 77 deles estavam também inscritos na OAM, sem prejuízo do que vem disposto no art. 4, n.º 2 do Estatuto.
22 Vide a Matriz das Acções de Formação 2014 a 2020.
23 Vide art. 25, n.° 1 do estatuto.
24 Vide art. 2 do estatuto.
25 Infra III.
26 O orçamento apresentado na Figura 2 poderá conduzir a um entendimento incompleto da realidade. Por exemplo, para o caso de Gaza têm 
10,6 milhões de meticais como orçamento para 2019, mas, acima de 8,0 milhões de meticais são destinados à rubrica de salários e remune-
rações, ficando uma província com 12 delegações distritais a funcionar com apenas 2,0 milhões de meticais para bens e serviços e outras 
despesas com pessoal.

Tabela 05.  Distribuição dos funcionários quanto ao género e carreira

Técnicos Superiores de Assistência Jurídica Técnicos de Assistência Jurídica N.º Total de Defensores Públicos

Género
Total

Género
Total

Género
Total

Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino

99 83 182 45 16 61 144 99 243
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Figura 02.  Orçamento atribuído em 2019 por província (milhões de meticais)

Um aspecto que não ficou exaustivamente apurado no âmbito da presente pesquisa é o valor alo-
cado pelo IPAJ por via de outras receitas, mormente a proveniente dos Cofres dos Tribunais, e o mode-
lo de gestão e distribuição pelas diversas delegações. Todavia, um inquirido do sector afirmou que, na 
maioria dos casos, as delegações utilizam estes fundos para prover as necessidades de funcionamento 
(rendas e aquisição de material de escritório).

O mesmo inquirido informou que a verba proveniente do Orçamento do Estado atribui muito ina-
dequado para formação e capacitação. Portanto, o IPAJ recorreu a financiamento privado alocado por 
embaixadas e organizações da sociedade civil. Isto limita a capacidade do instituto de executar um plano 
de formação e capacitação contínua, autónoma e abrangente para os defensores e técnicos jurídicos27 e 
as suas necessidades específicas. Dada a dependência noutros organismos externos para efectivação do 
desenvolvimento técnico na prestação da assistência jurídica, o IPAJ fica sujeito a interesses não neces-
sariamente da instituição, mas de quem financia28. Neste sentido, para além dos incrementos públicos 
necessários para debelar a fraqueza financeira vigente, qualquer intervenção dos doadores ou parceiros 
de cooperação deve considerar primordialmente o interesse e visão institucional do IPAJ no desenvolvi-
mento de capacidades essenciais para a sua actuação.

4.5. Distribuição Geográfica
Dos 154 distritos no país29, o IPAJ está implantado em 145, dos quais, 139 fisicamente e seis de forma 
ambulatória30. 

Tabela 6.  Cobertura territorial do IPAJ

Total de distritos Nível de cobertura Gap

Províncias 1 1 1 1 0

Distritos 154 1 45 9

27 Não é por acaso que, no exercício económico de 2019, apenas foram realizadas duas formações técnicas e uma administrativa, tendo 
beneficiado 99 funcionários.
28 Analisada a Matriz das Acções de Formação 2014–2020, em anexo, nota-se que em 2019, os defensores públicos foram formados ou ca-
pacitados em matérias como técnicas de apresentação em televisão ou metodologia em elaboração legislativa. Sem desprimor destas áreas, 
o facto é que, considerando as necessidades e desafios actuais, outras áreas e matérias revelam-se mais pertinentes, designadamente no 
domínio dos direitos humanos, particularmente das pessoas vulneráveis, tal como se propõe mais adiante no presente estudo..
29 Segundo Linhas Estratégicas para o PQG 2020-2024: Justiça, estabelece-se como previsão que, até 2024, a rede de expansão seja em 
98% do país.
30 Relatório Anual de Actividades de 2018. Para mais detalhes, vide a Tabela 19, em anexo sobre a distribuição geográfica.
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V. Assistência Jurídica e Judiciária e Bloqueios
ao Acesso à Justiça e Patrocínio Judiciário

5.1. A Dimensão Internacional e Regional
do Direito à Assistência Jurídica e Patrocínio Judiciário

O direito de acesso à justiça, mormente à assistência jurídica e judiciária, é intrinsecamente ligado 
à dignidade de cada humano. Portanto, o seu reconhecimento através de instrumentos inter-
nacionais de direitos humanos, mormente convenções e tratados — sejam validamente ratifi-

cados, sejam soft law — irradiam e servem como fundamento ético de sustentação dos ordenamentos 
jurídicos. Pois, os princípios subjacentes ao direito de acesso à justiça, mormente à assistência jurídica e 
judiciária, repousam sobre os principais instrumentos de direitos humanos. Por exemplo, o artigo 8 da 
Declaração Universal dos Direitos do Homem (DUDH) afirma que “toda a pessoa tem direito a receber 
dos tribunais nacionais competentes remédio efectivo para os actos que violem os direitos fundamentais 
que lhe sejam reconhecidos pela constituição ou pela lei” (Nações Unidas, 1948). o preâmbulo e o artigo 
7 da declaração pressupõem mais do que um simples acesso aos tribunais. Por emanação do princípio da 
igualdade subjacente à declaração, o direito de acesso à justiça deverá ser concebido numa perspectiva 
que possibilita uma igualdade real no plano processual. “Igualdade entre as pessoas pode ser alcançada 
também na vida judicial, ou seja, através do processo como uma ferramenta que possibilita que … a po-
pulação social e economicamente excluída” tenha acesso à jurisdição “para proteger seus direitos através 
da apreciação do judiciário ao [seu] processo” (Santini, 2017).

Da irradiação do princípio da igualdade no direito de acesso à justiça nasce o direito a assistência 
jurídica e judiciária, na perspectiva de que as pessoas devem estar em posição de igualdade efectiva, po-
dendo nesta senda aquele que não dispõe de condições financeiras se beneficiar de assistência jurídica 
gratuita proporcionada pelo Estado. Portanto, a declaração universal chama atenção aos Estados, in-
cluindo o Estado Moçambicano, à necessidade de criar condições para diminuir as assimetrias, tornan-
do o sistema jurisdicional acessível e igual a todas as pessoas e os resultados oriundos deste ingresso no 
sistema judiciário justos para ambas as partes litigantes.

Dada a sua sacralidade, o direito de acesso à justiça, na dimensão do direito à assistência jurídica e 
judiciária, pode ainda ser encontrado no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (PIDCP), que, 
porque fortemente influenciado pela DUDH, reza na alínea a) do n° 3 que “todas as pessoas cujos direi-
tos ou liberdades reconhecidos no presente pacto tenham sido violados terá meios efectivos de recurso”. 
A semelhança do que sucede na DUDH, é consagrado aqui o direito de acesso à justiça, na dimensão 
de acesso aos tribunais.

O pacto sujeita os Estados-Signatários “a respeitar e a garantir a todos os indivíduos que se encon-
trem no seu território e estejam sujeitos a sua jurisdição, os direitos reconhecidos no presente pacto, sem 
distinção de alguma raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra índole, origem nacio-
nal ou social, posição económica, nascimento ou qualquer outra condição social”. O PIDCP chama os 
Estados-Signatários à necessidade de promoção da igualdade dos cidadãos no gozo dos direitos. Assim, 
a igualdade que é valor fundamental terá irradiações em todas as áreas da vida corrente, mormente no 
campo jurisdicional. 

Uma das irradiações do princípio da igualdade no direito de acesso à justiça vem disposto no art.14 
que reza que, “todas as pessoas são iguais perante os tribunais”. Esta norma vem transportar a igualdade 
consignada e anunciada como bandeira na convenção, para o campo processual, chamando os Esta-
dos a promoverem a igualdade das partes no processo. A igualdade processual cuja obrigação primária 
de protecção recai sobre o Estado, implica a criação de garantias mínimas para que os intervenientes 
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processuais sintam-se numa situação de paridade efectiva. Quanto à paridade efectiva, o PIDCP (no 
art. 14) obriga os Estados Signatários a concederem a possibilidade da parte “a ter a assistência de um 
defensor da sua escolha; se não tiver defensor a ser informada do seu direito de ter um e, sempre que o 
interesse da justiça o exigir, a ser-lhe atribuído um defensor oficioso, a título gratuito no caso de não ter 
meios para o remunerar”.

O artigo 7 da Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos (CADHP) também reconhece 
o direito dos cidadãos à justiça e afirma que “toda a pessoa tem o direito a que sua causa seja apreciada”. 
A semelhança do que sucede com outros instrumentos de direito internacional, fundando-se a Carta no 
princípio da igualdade, ela obriga aos Estados-parte, onde está inserido Moçambique, a criar condições 
de reduzir assimetrias na seara jurisdicional, proporcionando aos cidadãos menos favorecidos iguais pos-
sibilidades de ter justiça. Desse mesmo instrumento, decorre a obrigação do Estado moçambicano de 
criar condições de reduzir assimetrias na dimensão jurídico-processual, devendo criar condições para a 
assistência gratuita de cidadãos vulneráveis.

5.2. A Dimensão Constitucional
da Assistência Jurídica e Patrocínio Judiciário
No Estado de direito democrático, o tema da assistência jurídica e judiciária enquanto serviço prestacional 
público, está intimamente coligado à matéria dos direitos fundamentais, mormente o direito de acesso à 
justiça. Os direitos fundamentais constituem um traço essencial para julgar um Estado como um de direito 
democrático. “Independentemente das densificações que o princípio do Estado de direito encontra” de 
forma expressa ou implícita “no texto constitucional, os pressupostos materiais subjacentes a este princípio” 
são “juridicidade, constitucionalidade e direitos fundamentais.” Além disso, a existência de “um sistema de 
direitos fundamentais é uma base antropológica constitucionalmente estruturante do Estado de direito” 
(Canotilho e Gomes, 2003: 357). 

Nesta vertente, sendo o Estado moçambicano um Estado de direito democrático, o legislador 
constituinte estabelece que “a República de Moçambique é um Estado de direito baseado no plura-
lismo de expressão, na organização política democrática [e] no respeito e garantia dos direitos funda-
mentais do homem”31. 

Como corolário da postura pro direitos fundamentais, o legislador constituinte dedicou o Títu-
lo III (Direitos, Deveres e Liberdades Fundamentais) que se ocupa de curar da temática dos direitos, 
deveres e liberdades fundamentais, no qual consta um rol de direitos, incluindo para o acesso à justiça.

O Estado consagra os direitos aos cidadãos nas mais diversas leis. No entanto, a previsão de tais 
direitos não basta. O importante é ter os mecanismos jurídicos para controlar ou punir pessoas cuja 
conduta causa ou pode causar injúrias aos cidadãos. Portanto, para a protecção jurídica dos direitos dos 
cidadãos surgem os tribunais. Outrossim, é crucial que o legislador conceda aos titulares dos direitos 
a possibilidade de aceder a tais mecanismos de protecção, sobretudo nos tribunais. É por isso que, em 
diversas cláusulas, a Constituição da República de Moçambique consagra explicitamente o direito de 
acesso à justiça e aos mecanismos de defesa de direitos32. 

Somado ao respaldo e conteúdo constitucional do direito de acesso à justiça, mormente da as-
sistência jurídica e judiciária, a relevância do princípio do acesso à justiça é manifestada pelo seu 
reconhecimento nos mais importantes instrumentos de direitos humanos — a Declaração Universal 
dos Direitos do Homem, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e a CADHP — com plena 
eficácia na ordem jurídica moçambicana.

O conteúdo e extensão do direito de acesso à justiça não se esvazia ou se limita na possibilida-

31 Vide art. 3 da CRM.
32 Vide os art. 62 sob epígrafe “Acesso aos Tribunais”, que incumbe o Estado a garantir “acesso dos cidadãos aos tribunais” e, no art. 70, 
reconhece ao cidadão o direito de recorrer aos tribunais …”.



Hermenegi ldo Chambal      |      Ângelo Paunde     |      Cel s o  Laí ce     |      Man afá Ch i au

33Às Vítimas, aos Grupos Vulneráveis à Violência Baseada no Género e às Pessoas Vivendo com VIH e SIDA

de ou prerrogativa do cidadão recorrer aos tribunais. Para além de pressupor a abertura dos tribunais 
para receber peças petitórias ou quaisquer queixas, o direito de acesso pressupõe que seja concedida aos 
utentes do serviço de justiça a possibilidade de se beneficiarem de assistência jurídica e judiciária por 
profissionais de foro, que defendam os seus direitos e interesses legalmente protegidos. Com a consa-
gração “constitucional do livre acesso … aos tribunais e do direito de defesa e de assistência e patrocínio 
judiciário”, a criação da Ordem dos Advogados e a consequente extinção do INAJ estiveram na origem 
do surgimento do IPAJ (Assembleia da República, 2010: 11). 

Destarte, o direito de acesso à justiça pressupõe que se conceda a possibilidade de as pessoas ace-
derem aos mecanismos de reacção a situações que possam violar os seus direitos, mas, mais do que isso, 
seguindo imperativos de igualdade e justiça social significa que sejam criadas condições para que todos 
(carentes ou não) possam, em igualdade de circunstâncias, obter a tão almejada justiça. 

Para materializar a emanação deste direito, o Estado tem o dever constitucional de criar condições e 
instituições que possam reduzir as assimetrias sociais e colocar os que clamam por justiça em posição de 
igualdade com os que tem recursos financeiros para suportar os custos inerentes a um processo judicial 
e contratar um serviço de assistência jurídica privada. É nesta medida que a garantia fundamental do 
acesso aos tribunais traduz-se numa manifestação material do princípio do Estado de direito democrá-
tico expressa na sua obrigação em desenvolver acções e fornecer meios para prevenir a falta de prestação 
de justiça por escassez de recursos económicos. Esta obrigação constitucional é essencial num país cujo 
índice de desenvolvimento está entre os dez mais baixos (PNUD, 2019). Embora haja redução dos ní-
veis de pobreza, os níveis de desigualdade económica tem estado a aumentar, dado que o crescimento se 
torna cada vez menos inclusivo.

Neste contexto socioeconómico em que uma boa parte da população moçambicana vive no limiar 
da pobreza e onde faltam recursos financeiros para satisfação de necessidades básicas de sobrevivência, 
os cidadãos nessa situação não podem suportar os encargos judiciais inerentes a um processo judicial. 
Com tal assimetria, urge que o Estado, com acções concretas, emita a mensagem de que o judiciário 
não é um espaço privilegiado para indivíduos e grupos sociais que possuem recursos financeiros para 
contratar advogados e mobilizar o direito. Em vez de propiciar tais situações de privilégio, o Estado deve 
garantir que as desigualdades sociais não tenham reflexo no plano jurídico. É nesta seara de garantir o 
acesso à justiça a todos os titulares de direitos que se consagra que “o direito de todos é assegurado o 
acesso ao Direito e aos tribunais para a defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos não 
podendo a justiça ser denegada por insuficiência de meios económicos”33.

A garantia do acesso à justiça implica que o Estado assegure a todos, mormente as pessoas mais 
carenciadas a possibilidade de ter uma assistência jurídica e judiciária pública cuja característica essencial 
seja gratuitidade. Portanto, o Estado moçambicano, enquanto primeiro promotor dos direitos funda-
mentais, sobretudo o direito de acesso à justiça, deverá criar instituições cuja vocação seja prestar assis-
tência jurídica e judiciária acessível a todos célere, eficiente e de qualidade para garantir na plenitude as 
pretensões das pessoas que afluem aos seus serviços. 

Para isto, foi criado o IPAJ. O instituto tem como único ideário concretizar o direito de acesso à 
justiça, possibilitando através da sua actividade, que o cidadão que, por insuficiência de recursos finan-
ceiros, nunca seja tratado materialmente de modo desigual no processo. A actividade prestacional a que 
o instituto, enquanto defensor dos carenciados deve realizar, é mais do que uma mera imposição legal 
porque surge dos imperativos naturais de justiça e igualdade que devem nortear um Estado de direito 
democrático como Moçambique.

Apesar de os termos assistência jurídica e patrocínio judiciário parecerem indistintos, elas conservam 
diferenças materiais. Assistência jurídica tem uma dimensão mais lata, uma vez que “é ampla e gratuita 
e envolve não somente a assistência judiciária, mas também a consultoria e a orientação jurídica”. Patro-
cínio jurídico remete essencialmente para ideia de dispensa das despesas processuais e extraprocessuais, 
desde que as últimas sejam necessárias para o andamento do processo e engloba o serviço gratuito de 
representação em juízo, da parte que requer a assistência (Bennert, 2018).

33 Vide art. 62 CRM..
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5.3. Bloqueios para Prestação Efectiva
da Assistência Jurídica e Patrocínio Judiciário 
No cumprimento da sua missão de garantir o direito a justiça, os defensores públicos e membros do IPAJ 
confrontam inúmeras dificuldades. A seguir, analisam-se, tout court, parte das mais significativas. 

Para beneficiar da assistência judiciária do IPAJ, os utentes têm que ser elegíveis segundo o procedi-
mento de inscrição e qualificação. Portanto, importa escrutinar os procedimentos e avaliar a sua eficácia 
e justiça.

Para obter uma resposta objectiva para esta questão, desde logo, por dissonância conceptual quanto 
à categoria beneficiária da assistência, nem sempre equivalentes, aspecto bem ilustrado nos questiona-
mentos suscitados pelo entrevistado (n.° 20):

Diz-se que o IPAJ deve atender a população economicamente carenciada. A pergunta quem é a 
“população economicamente carenciada”? A definição ninguém vai responder. A Lei do IPAJ fala 
de “população economicamente desfavorecida” e não … de população carenciada, e vamos pergun-
tar o que é “população economicamente desfavorecida”? E, se isto é sinónimo de “população econo-
micamente carenciada? Ninguém vai responder. Temos ainda a designação de acordo com padrões 
internacionais daquilo que é “população vivendo na situação de pobreza absoluta”, que é aquela que 
vive com menos de um dólar e o INAS comparticipa com algum subsídio. A pergunta é se estamos 
a falar das mesmas pessoas? Será este o grupo alvo do IPAJ? Parece que não!

Outro entrevistado (n° 11) relaciona esta dificuldade no âmbito dos processos de violência doméstica:

O outro aspecto tem a ver com a vítima que tem poucos recursos. Para dar entrada primeira, o im-
posto [é de] cento e tal. As vítimas dizem que não, não [o] têm … e [pedem] a assistência do IPAJ. 
Aquelas que tentam ir ao fundo pedindo o atestado de pobreza, … acaba[m] gastando dinheiro nos 
locais onde passam. No chefe de 10 casas, no secretário do bairro, no próprio município, elas têm 
que pagar algum dinheiro. Há quem diz que isso não é preciso. Que ela pode ir ao notário. Mas isso 
é um processo inútil porque até quem decide é o juiz ali no tribunal. É um desgaste que a pessoa vai 
tendo, se o juiz que vai decidir.

Além desta disparidade terminológica34, a dificuldade deriva do silêncio da lei e da ausência de me-
canismos regulamentares definidos. Embora tenha sido relegado ao ministério que superintende a área 
social a competência para atestar a situação de carência económica35, nunca até à presente data mereceu 
concretização regulamentar.

Diante deste quadro, abre-se campo para interpretações dúbias e conflitos entre as instituições, vis-
to que para suplantar esta indefinição, o IPAJ tem pugnado por considerar como carenciado o cidadão 
com um rendimento abaixo de três salários mínimos36. Assim, para garantir a isenção dos encargos e a 
concretização do princípio da gratuidade na sua máxima amplitude nos processos em que utente esteja 
envolvido, o cidadão é acompanhado de um certificado de indigência ou certificado de pobreza.

A prática demonstra que, pelo menos nas acções cíveis, o tribunal tem pugnado, amiúde, pelo inde-
ferimento destes pedidos37, considerando a ausência de procedimentos prévios de aferição da condição 
de pobre que é atestada38, o que é uma violação do princípio da igualdade das partes e impede o trata-

34 A diversidade de expressões qualificadoras do utente beneficiário da assistência jurídica e judiciária é bem evidenciada na lei. Por 
exemplo, no art. 62 da CRM, a expressão usada é “arguido que por razões económicas não possa constituir advogado”, sendo que aqui ainda 
acresce ao problema a dificuldade de sugerir alguma restrição do benefício ao sujeito processual no âmbito da esfera penal. Por sua vez, o 
Estatuto do IPAJ nas suas várias disposições considera o beneficiário o “cidadão economicamente desprotegido” (vide entre outras o art. 2).
35 Vide art. 25°, n° 4 do Estatuto.
36 Segundo o nosso entrevistado 20, este critério foi adoptado para tentar viabilizar o atendimento aos utentes até que se aprove o regula-
mento. Todavia, as dificuldades persistem..
37 Vide cópia de dois despachos no anexo, extraídos de processos junto da 2.ª Secção Cível do Tribunal Judicial do Distrito da Machava..
38 O entrevistado 11 informou, “Eu acabo por dar razão aos tribunais. Pois, o certificado de pobreza é para os indigentes; e estes nem sequer 
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mento diferenciado do cidadão e, sobretudo, a preterição dos mecanismos processuais para concessão 
do benefício da dispensa, total ou parcial, de preparos e do pagamento de custas39. 

Parece ser, de todo, incontornável que a solução passe, em primeiro lugar, por uma intervenção 
legislativa ou regulamentar e sem descurar a hipótese de estabelecimento de normas de procedimento 
interno40. Segundo, também parece que a par do que sucede noutros sistemas públicos de prestação de as-
sistência judiciária gratuita41, os critérios a serem fixados devem gravitar em torno do princípio da neces-
sária comprovação do estado de insuficiência financeira de quem dela precisa42, a fim de evitar a má dis-
tribuição da administração da justiça, aumento da litigiosidade e diminuição de arrecadação de receitas.

a. O problema da implantação geográfica da assistência judiciária
Um estudo recente patrocinado pela Associação Moçambicana de Juízes (AMJ) identificou a questão 
da implantação geográfica da assistência judiciária como um dos entraves para a reforma da organi-
zação judiciária (Fernanda et al., 2019: 112 e seguinte). De facto, as linhas programáticas governa-
mentais e do próprio IPAJ têm definido a sua expansão geográfica como um factor de aproximação da 
justiça ao cidadão e, nessa medida, um indicador da consolidação do Estado de direito43. Actualmente 
o IPAJ encontra-se implantado em 145 distritos, mas com presença efectiva em 139 e, nos restantes 
6, apenas de forma ambulatória (IPAJ, 2019). O número de delegações com presença efectiva está em 
consonância com a implantação dos tribunais judiciais ao longo do território nacional, o que permite 
aceitar como razoável a cobertura, mas ainda aquém das reais necessidades44. Por exemplo, o advoga-
do entrevistado (n.° 13) afirmou que:

o IPAJ está muito aquém de se poder fazer representar no ponto mais recôndito do país, 
mas ao mesmo tempo reconhecemos que o Estado procura consagrar um princípio constitucio-
nal de acesso à justiça que passa pelo acesso à defesa a todos os cidadãos moçambicanos indepen-
dentemente da sua condição e, à medida que nos distanciamos dos principais centros urbanos, 
vai diminuindo a presença do próprio Estado.

O problema, porém, é da imposição e necessidade de expansão da rede de assistência judiciária 
não ser acompanhada de previsão orçamental correspondente às necessidades para criação das dele-
gações do IPAJ. Esta escassez de recursos retraí o ritmo, quando não implica a existência meramente 
formal e simbólica, face à inexistência de condições objectivas para realização das actividades incum-
bidas à instituição. Todavia, dificuldades grandes afligem as delegações distritais, por ex., ter um úni-
co defensor público e este sem um corpo administrativo para o apoiar. Assim, surgindo um litígio 
judicial onde as partes litigantes careçam de assistência jurídica, uma delas, ainda que desprovida de 
condições económicas, deverá conseguir um advogado, sob pena da sua pretensão não lograr sucesso. 
Um entrevistado (n° 14) alerta para este problema:

Pelas minhas atribuições, tenho feito leitura ao nível provincial, [o que] leva-me a concluir … 
que não há defensores públicos suficientes. … Há distritos que não tem sequer um técnico ou 
assistente jurídico.… Imagine que estejamos num processo de partes em que se exige a presença 

vêm aos tribunais. Há pessoas que possuem certificados de indigências quando nem deviam ter, porque, às vezes, tratam como um expe-
diente que basta o pagamento da taxa e se concede o documento”..
39 Estabelecidos no Decreto-Lei n.º 33/548, de 30 de Novembro de 1946..
40 Esta hipótese pode encontrar arrimo no poder incumbido ao Director-Geral do IPAJ, tal como preconizado nas alíneas b) e d) do art. 10 
do Estatuto, de emitir directivas e circulares e definir normas de procedimento interno. Tal intervenção regulamentar teria uma amplitude 
circunscrita a forma de acesso aos serviços de assistência jurídica e judiciária, sem qualquer repercussão no benefício judiciário juntos 
dos tribunais..
41 É o caso do sistema brasileiro em que, apesar do artigo 4 da Lei n.º 1.060/50, de 5 de Fevereiro estabelecer que, a partir de simples 
declaração do postulante, a obtenção da assistência já é o suficiente para o seu deferimento pelo magistrado, o art. artigo 5, inciso LXXIV 
da Constituição Brasileira, estabeleceu como requisito básico e indispensável para a concessão do benefício à comprovação do estado de 
hipossuficiência..
42 Comprovação que deve ser aferida na base de elementos concretos, entre outros, como a natureza da acção submetida, a profissão do 
requerente, as despesas em causa no processo, o histórico financeiro e o património detido pelo mesmo..
43 Vide entre outros, o Objectivo Estratégico IV do Pilar I: Consolidar o Estado de Direito Democrático, Boa Governação e Descentralização 
do Programa Quinquenal do Governo 2015–2019, aprovado pela Resolução n.º 12/2015 de 14 de Abril..
44 Segundo estatísticas apresentadas na Cerimónia de Abertura do Ano Judicial no dia 4 de Fevereiro de 2020, 157 tribunais judiciais estão 
em pleno funcionamento e, ao nível distrital, 138..



Avaliação da Capacidade do IPAJ de Fornecer Assistência Jurídica e Patrocínio Judiciário36

Hermenegi ldo Chambal      |      Ângelo Paunde     |      Celso  Laí ce     |      Man afá Ch i au

de mais do que um técnico ou assistente do IPAJ, em que ambos são cidadãos economicamente 
carenciados. Só um é que terá benefício, porque normalmente só temos um que é o Delegado 
Distrital do IPAJ.… Portanto, a defesa já fica, desde logo, prejudicada. [Não ter o] … mínimo de 
intervenção de qualidade.

E mesmo com a intervenção de estagiários, a cobertura efectiva do IPAJ em todo o território 
nacional não é satisfeita, segundo afirma entrevistado (n° 20): 

Os desafios políticos programáticos de cobertura nacional do IPAJ não [vão] de encontro com 
os recursos humanos e materiais para efectivar a instalação das delegações…. Muitas vezes isso 
deveria ser feito de forma sacrificada pela instituição recorrendo a membros que nem eram fun-
cionários públicos, mas para garantir a expansão e representatividade, mas que era conseguido 
de forma deficitária.... Como é que o IPAJ está num determinado distrito se é um membro que 
está lá e não tem vínculo com o Estado? Se ele muda de residência, o IPAJ já não tem represen-
tatividade, mas diz-se que cumpriu-se a expansão. Há uma grande discrepância entre os planos 
governamentais e o orçamento do Estado para garantir a presença efectiva do IPAJ. 

Aliado a este quadro, durante a execução dos planos políticos governamentais, foram criados 
novos distritos não previstos na fase da definição das metas de expansão. Isto conduz à tendência de 
normalizar o incumprimento das metas de expansão. O entrevistado 20 opinou que: “Por causa desta 
abordagem, a ideia é de [identificar] no plano … os distritos que serão abrangidos pela cobertura 
nacional [mas] não falar da cobertura territorial no seu todo. Assim é mais fácil”. Contudo, apesar da 
indisponibilidade de recursos financeiros e humanos para a expansão da rede de assistência judiciária, 
deve-se considerar a assistência dada por outras entidades, sobretudo com o crescimento de institui-
ções de ensino de Direito.

Não é difícil de aventar a forte possibilidade de surgirem focos de concurso para actuação, à se-
melhança do que sucedeu com a Ordem dos Advogados de Moçambique, disputa noutra altura mais 
intensa, mas que sempre vem a tona, sobretudo relacionada com o problema da procuradoria ilícita.

b. A disputa de espaços de actuação judiciária com advogados
Embora o IPAJ ocupe lugar cimeiro naquilo que se pode designar de “sistema de assistência jurídica 
e judiciária”, por razões históricas e em função do carácter público da sua intervenção, os serviços de 
assistência jurídica não são exclusivamente prestados por aquela entidade. Pelo contrário, “há uma 
plêiade de entidades, que estabelecem entre si uma relação complexa que assume características tanto 
de articulação ou cooperação, como de luta concorrencial pela ocupação de um dado espaço de repre-
sentação” (Fernando et al., 2019:110).

Várias instituições concorrem com o IPAJ para prestar assistência jurídica e judiciária aos ci-
dadãos carenciados45, tais como o Centro de Assistência e Práticas Jurídicas da faculdade de Direito 
(CAPJ), o Centro de Práticas Jurídicas da Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane 
(CPJ), a Liga dos Direitos Humanos (LDH), a Associação Moçambicana de Mulheres de Carreira 
Jurídica (AMMCJ) e, muito recentemente, o Instituto do Acesso à Justiça (IAJ) sob a batuta do 
OAM (Fernando et al., 2019; Santos e Trinidade, 2003). A proliferação destas entidades amplie as 
possibilidades do cidadão, sobretudo o carenciado, de aceder ao direito e à justiça, disputas podem 
daqui surgir sobretudo nos centros urbanos com diversos prestadores de assistência judiciária46. 

Esta situação de crispação ficou bem exposta após a aprovação do Estatuto do IPAJ, com a acu-
sação de que se tinha “criado uma ordem paralela”47 por via de um diploma que continha disposições 
que violavam o Estatuto da OAM, desvirtuavam o sistema de assistência judiciária, desrespeitavam 
as regras e os critérios para a intervenção do membros do IPAJ, mormente em matéria e limitações 

45 O n.º 2 do art. 25 do estatuto estender o princípio da gratuidade às organizações da sociedade civil em reconhecimento da pluralidade de 
instituições que partilham da mesma vocação do IPAJ.
46 Segundo Marques e Pedroso (2003), o conflito entre o IPAJ e a OAM tinha a ver com os interesses económicos em causa num determi-
nado processo.
47 Parecer da OAM sobre o Estatuto do Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica, de 5 de Fevereiro de 2014.
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geográficas e criou a figura de defensor público com perfil de advogado, todavia desprovido de prerro-
gativas funcionais importantes para o actuação como advogado, particularmente no aspecto da inde-
pendência, imunidades e privilégios. Actualmente, apesar de o clima de disputa se ter desvanecido48,  
ainda persiste, ao nível da lei fórmulas, que permitem excluir defensores públicos de um pleito49, o que 
afecta a segurança e estabilidade do exercício da defesa pública e sugere a subsidiariedade e secunda-
rização da função de defesa pública

Na opinião de uma juíza [entrevistada 10], há necessidade de redefinir o papel do IPAJ no “com-
plexo sistema de assistência jurídica e judiciária”.

A perspectiva institucional do IPAJ reflecte as atribuições constitucionais do IPAJ? O que é 
que o IPAJ faz com as instituições que prestam a assistência? O IPAJ credencia? O IPAJ deveria 
ser o regulador, o aglutinador, donde emanam os procedimentos que todas as instituições que 
prestam assistência deveria[m] seguir [e,] sob a pena da mera ratificação, dar a ideia de que possui 
capacidade, quando na verdade o faz a partir de outras instituições. 

Neste sentido, deve-se dar um novo impulso no papel institucional do IPAJ, tributando-lhe res-
ponsabilidade de gestão, regulação e fiscalização de todo o sistema de assistência jurídica, não somen-
te um mero provedor de serviços judiciários.

VI. Análise Situacional do IPAJ
e Seu Acesso pelos Cidadãos

6.1. Percepção sobre a Garantia da Assistência Jurídica
e Patrocínio Judiciária e Sua Actuação

A nossa amostra inquiriu 555 indivíduos (dos quais, 
33% mulheres) nas Províncias de Nampula e Ma-
nica e na Cidade e na Província de Maputo. Dos 

inquiridos, a idade média foi de 35 anos com a idade mí-
nima de 16 anos e a máxima, 85. Foram maioritariamente 
inquiridos indivíduos dos 30 a 40 anos de idade.

No geral, o acesso à informação e o conhecimento 
dos direitos e deveres pelos cidadãos, sobretudo da legis-
lação, ainda são fracos; e mais da metade dos inquiridos 
— independentemente do seu grau de instrução — quei-
xam-se destes dois entraves do acesso aos serviços do IPAJ 
(Figura 3). Junto da pobreza, isto impede o seu acesso à 
justiça quando os seus direitos são violados.

48 Distante do tempo em que as disputas se manifestavam em interdições de actuação em processos (Verdade 23/4/3010)..
49 A norma do n.º 4 do art. 32 do Código de Processo Civil consigna a regra que, nos locais em que não haja advogado ou advogado estagiário, 
poderão actuar defensores públicos..

Figura 03.    Distribuição dos inquiridos por género

Masculino Feminino

62 % 38 %
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Na amostra, quanto ao maior entrave para acesso aos serviços do IPAJ, dos 185 indivíduos com 
ensino médio, 57 (30,8%) indiciaram o inadequado conhecimento dos seus direitos; e 48 (25,9%), o 
acesso à informação. Semelhantemente, dos 103 inquiridos com ensino superior, 39 (37,9%) indiciaram 
o inadequado conhecimento dos seus direitos, enquanto 32 (31,1%), a sua baixa condição económica. 
Dos 405 inquiridos que responderam a esta questão, somente 55 (13,6%) apontaram a acessibilidade 
em termos de localização como um obstáculo maior. Esta constatação não significa que a distância geo-
gráfica entre o cidadão e o IPAJ não possa baixar a procura voluntária dos serviços de assistência jurídica 
e judiciária, embora poucos a apontassem como o maior problema (Tabela 7). Porque? É simples: dos 
inquiridos, 114 (28%) eram prisioneiros com fácil acesso aos serviços do IPAJ, porque os defensores 
públicos têm gabinetes de atendimento junto das prisões. No entanto, nem todos os presos iniciam e 
terminam os processos nas cadeias. Para alguns, os familiares têm de percorrer longas distâncias para 
resolver os problemas.

Tabela 07.  Relação entre os entraves do acesso aos serviços do IPAJ e o nível académico dos inquiridos

Nível Académico

Sem formação Primário Médio Superior Qualquer

A. Acesso a informação
Número 4 32 48 15 99

% 11,1% 39,5% 25,9% 14,6% 24,4%

B. Acessibilidade em termos de localização
Número 8 8 33 6 55

% 22,2% 9,9% 17,8% 5,8% 13,6%

C. Conhecimento dos seus direitos
Número 15 11 57 39 122

% 41,7% 13,6% 30,8% 37,9% 30,1%

D. Baixa condição económica
Número 7 12 22 32 73

% 19,4% 14,8% 11,9% 31,1% 18,0%

E. Outros
Número 2 18 25 11 56

% 5,6% 22,2% 13,5% 10,7% 13,8%

Total 36 81 185 103 405

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

% combinada de A+ C % 52,8% 53,1% 56,8% 52,4% 54,6%

Além do grau de instrução, procurou-se avaliar o impacto dos rendimentos dos indivíduos no aces-
so aos serviços de assistência jurídica e patrocínio judiciário. A maioria dos respondentes tinham rendi-
mentos até 12.000 Mt. A maioria deles, à semelhança do ponto anterior, consideram os maiores entraves 
para aceder aos serviços do IPAJ relacionados com (i) a falta de conhecimento dos direitos e deveres, (ii) 
o acesso à informação e (iii) a sua baixa condição económica (Tabela 8). 

Assim, existe um denominador comum entre indivíduos de formação média e superior e os com 
rendimentos entre quatro mil a doze mil meticais: ambos os grupos consideram que a falta de conhe-
cimento dos seus direitos e deveres é um entrave para o acesso ao IPAJ. A semelhança dos indivíduos 
com escolaridade primária apenas, os inquiridos cujo rendimento mensal é de zero até ao salário mí-
nimo indiciaram a sua baixa condição económica e a localização das delegações do IPAJ e dos serviços 
de justiça como obstáculos para o acesso aos mesmos.

Isto pode ser explicado pelos elevados índices de analfabetismo associados à pobreza extrema em 
que a população vive, pois, segundo o Instituto Nacional de Estatística, 44.9% da população no geral 
é analfabeta, e 54,7% vive abaixo da linha da pobreza (INE, 2016 e MPD, 2010: 45). Neste contexto,
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um dos entrevistados afirmou que: “O IPAJ tem ajudado muita gente a conhecer os seus direitos, 
principalmente as mulheres, crianças e viúvas. Assim pedimos que o IPAJ continue seus deveres para 
nos ajudar porque muitos não conhecem os seus direitos. Também pode haver uma disciplina de di-
reito partindo da primária até ao superior”. No geral, este último grupo não vê nenhuma importância 
nos serviços para aumentar a cultura jurídica no cidadão e na formação dos juízes e líderes comunitá-
rios. Por exemplo, segundo um advogado entrevistado:

Há alguns sectores que têm conhecimento, mas, junto das classes mais vulneráveis, não. … Por 
exemplo, na jurisdição de menores, não há intervenção dos técnicos do IPAJ, [embora] exist[a] 
o acompanhamento do Ministério Público. Também, … em processos-crime não há defensores 
públicos apesar de serem nomeados oficiosamente. Há um esforço, mas ainda está aquém [do 
necessário]. O IPAJ acaba por desempenhar um papel muito ad hoc. As pessoas ... não conhecem 
o papel do IPAJ. Apenas ficam sabendo da existência do IPAJ na sala do julgamento. Daí que não 
há nenhum acompanhamento. [Entrevista 14]

Tabela 08.  Relação entre o rendimento dos inquiridos e os entraves para o acesso aos serviços

Entraves para o acesso aos serviços do IPAJ

Acesso a 
informação

Acessibi-
lidade em 
termos de 

localização

Conhecimento 
dos seus 
direitos

Baixa 
condição 

económica
Outros Total

Rendimento 
mensal

do agregado 
familiar

« = 3999
Número 15 12 23 18 24 92

% do Rendimento Mensal do 
Agregado Familiar 16,3% 13,0% 25,0% 19,6% 26,1% 100,0%

4000-
12000

Número 40 31 43 37 17 168

% do Rendimento Mensal do 
Agregado Familiar 23,8% 18,5% 25,6% 22,0% 10,1% 100,0%

» = 
12000

Número 24 6 33 10 7 80

% do within Rendimento 
Mensal do Agregado Familiar 30,0% 7,5% 41,3% 12,5% 8,8% 100,0%

Total
Número 79 49 99 65 48 340

% do Rendimento Mensal do 
Agregado Familiar 23,2% 14,4% 29,1% 19,1% 14,1% 100,0%

Dos 294 ( = 222+72) utentes inquiridos, 81% achou as acções promovidas pelo IPAJ suficientes 
para os serviços de assistência jurídica e patrocínio judiciário gratuito ao cidadão economicamente 
desfavorecido; e 19%, achou-as insuficientes. Dos 165 ( = 114+51) reclusos inquiridos, 61% achou 
as acções suficientes e 39%, não (Tabela 9). Dos 222 utentes que consideraram as acções de promoção 
suficientes para o acesso aos serviços, 93.7%, reconheceu a sua relevância, enquanto, dos 114 reclusos, 
91.2% reconheceu a relevância, ou seja, a grande maioria de ambos grupos concordaram na sua rele-
vância (Tabela 9). 

Ainda quanto à relevância, um inquirido disse: “Tenho visto nas escolas o IPAJ a realizar campa-
nhas e, uma vez feitas, as campanhas têm proporcionado uma actividade que faz com que o cidadão 
tenha consciência dos seus actos.” No total, somente 5% ( = 24/459) inquiridos achou as acções sufi-
cientes, mas não relevantes; e outros 6,5% (= 30/459) achou as acções não suficientes e nem relevantes 
(Tabela 9 e Tabela 10).
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Tabela 09.  Relevância e a suficiência das acções de promoção de serviços segundo os clientes (Óptica A)

O IPAJ promove acções suficientes para o acesso 
aos seus serviços? Unidade

Vê alguma relevância nas acções promovidas?

Utentes Reclusos Total

Sim Não Total Sim Não Total Sim Não Total

Suficientes N.º 208 14 222 104 10 114 312 24 336

Não suficientes N.º 54 18 72 39 12 51 93 30 123

Total N.º 262 32 294 143 22 165 405 54 459

Suficientes % 79% 44% 81% 73% 45% 61% 77% 44% 73%

Não suficientes % 21% 56% 19% 27% 55% 39% 23% 56% 27%

Total % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tabela 10.  Relevância e a suficiência das acções de promoção de serviços segundo os clientes (Óptica B)

O IPAJ promove acções suficientes para o acesso aos seus serviços?
Vê alguma relevância nas 

acções promovidas?

Sim Não Total

Sim Código do Respondente Utentes Número 208 14 222

% 93,7% 6,3% 100,0%

Reclusos Número 104 10 114

% 91,2% 8,8% 100,0%

Total Número 312 24 336

% 92,9% 7,1% 100,0%

Não Código do Respondente Utentes Número 54 18 72

% 75,0% 25,0% 100,0%

Reclusos Número 39 12 51

% 76,5% 23,5% 100,0%

Total Número 93 30 123

% 75,6% 24,4% 100,0%

Ainda para a promoção dos serviços de assistência do IPAJ, faltam condições para garantir a reali-
zação das campanhas, como afirmou um defensor público:

Uma das grandes missões [que] temos dado privilégio é a divulgação dos nossos serviços prestados 
como forma do cidadão conhecer o que é a nossa instituição e como é que [ele] pode beneficiar-se 
dos nossos serviços. Mas, para garantia destes serviços cívicos através de campanhas, férias [e] pales-
tras, precisamos de apoio, precisamos de transporte. Nós não temos condições para divulgar os nossos 
serviços nos lugares recônditos. Não posso permitir que o meu defensor vá de bicicleta, txopela ou de 
chapa. Mas também falta material de campanha. [Entrevista 8]



Hermenegi ldo Chambal      |      Ângelo Paunde     |      Cel s o  Laí ce     |      Man afá Ch i au

41Às Vítimas, aos Grupos Vulneráveis à Violência Baseada no Género e às Pessoas Vivendo com VIH e SIDA

Referindo a falta de meios, outra técnica apontou que, por vezes, tem de recorrer a meios próprios. 
Contudo, “não temos meios. Algum momento usamos as nossas viaturas … [e, se o] pneu rasga, não 
podemos pedir que a nossa instituição devolva [nada]. Pois, não tem verba” [Entrevista 9].

Quanto à demora dos processos tratados no IPAJ, 
dos 454 inquiridos entre reclusos e utentes, 178 ( 39,2%) 
acham o processo demorado, enquanto 276 (60,8%) acham 
que não existe demora no atendimento e na tramitação dos 
processos. Estas respostas, apesar de não explícitas, sugerem 
que uma maioria significativa da amostra está satisfeita com 
a velocidade com que os processos são tratados. No entan-
to, uma técnica jurídica do IPAJ alerta para a dificuldade 
dos utentes têm em identificar e distinguir se a morosidade 
processual é imputada a que sujeito processual. “As vezes, 
ficamos sem saber se o processo está a demorar porque o 
procurador demora a promover a acusação ou é o juiz que 
não profere o despacho de pronúncia ou a sentença. E isto 
custa explicar ao cidadão” [Entrevista 9].

Esta abordagem expõe as dificuldades dos técnicos jurídicos no acesso à informação sobre o está-
gio de um processo para proceder a uma fiscalização rigorosa dos prazos processuais, sem se descurar a 
hipótese de fraco domínio da dinâmica e vicissitudes processuais que podem induzir ao erro sobre a real 
causa da morosidade.

6.2. Assistência Jurídica
aos Cidadãos Carenciados e aos Grupos Vulneráveis
O IPAJ tem como uma das suas principais atribuições “exercer a defesa de interesses individuais e colectivos 
da criança e do adolescente, do idoso, da pessoa portadora de necessidades especiais, da mulher vítima de 
violência doméstica e familiar e de outros grupos sociais vulneráveis que mereçam protecção especial”50, 
incluindo as pessoas vivendo com VIH e SIDA51. Moçambique continua sendo um dos países mais afec-
tados pela pandemia de VIH e SIDA na África Subsaariana. Em 2018, de uma população de 28,8 milhões 
de pessoas, Moçambique tinha 2,2 milhões vivendo com VIH e SIDA (Carrasco, Arrias e Figueroa, 2017; 
Mbirimtengerenji, 2007). Portanto, o Plano Estratégico de Resposta ao VIH e SIDA: 2014-2020 destacou 
o trabalho do sector da justiça na resposta a esta doença e no acompanhamento e literacia legal do cidadão 
sobre a doença (CNCS, 2015: 47 e seguinte)52. Pois, a consciencialização dos direitos pode mitigar os ris-
cos que propiciem a transmissão desta doença. Por isso, defende-se a capacitação de pessoas com a doença 
em matérias ligadas à obrigação de tratar e “ao direito à herança, ao respeito, à confidencialidade e à protec-
ção de menores” (CNCS, 2015: 55).

A disciplina legal também promove e protege os direitos das pessoas vivendo com VIH e SIDA53 e 
prevê mecanismos jurisdicionais de tutela dos seus direitos e de outras que estejam vulneráveis.54 Face a 
isso, é importante o preparo técnico dos defensores em temáticas como (i) assistência em casos da vítima 
ter sido vítima de abuso sexual, discriminação e maus tratos, (ii) garantia de assistência pelo Curador 
de Menores, e (iii) demandas por pedidos indemnizatórios contra o Estado por prática de actos discri-
minatórios perpetrados por agentes e funcionários do Estado, que podem e devem constituir áreas de 

50 Vide art. 3°, alínea e) do Estatuto.
51 Vide art. 42°, Lei n° 19/2014, de 27 de Agosto.
52 Atento à relevância do papel do IPAJ neste domínio é que figura como um dos objectivos estratégicos desta instituição “Melhorar e 
consolidar o corpo de funcionários do IPAJ através de mecanismos de gestão que incorporam questões sobre género, VIH/SIDA e direitos 
das comunidades”, constante do Plano Estratégico do IPAJ 2008–2012.
53 Instituída na Lei n.° 19/2014, de 27 de Agosto.
54 Vide arts. 7 a 18 da Lei n° 19/2014, de 27 de Agosto.

Figura 04.    Demora na tramitação dos processos

NÃO SIM

61 % 39 %
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interesse para a intervenção dos defensores do IPAJ, embora exista pouquíssima litigiosidade judicial 
neste domínio conforme a Tabela 11.

O país tem 18.000 presos dos quais 33% é em prisão preventiva, sendo que a sua grande maioria 
são cidadãos sem condições económicas para suportar os honorários advocatícios (REFORMAR–Re-
search for Mozambique 2019). Se a este quadro associarmos o estigma contra mulheres (muitas vezes 
economicamente carenciadas por causa das estruturas sociais patriarcais) e pessoas com deficiência, tor-
na-se manifesto o papel fundamental do IPAJ na promoção e defesa dos direitos destes cidadãos social e 
economicamente vulneráveis, tal como atestados por diversos estudos55. Embora tarefa especial do IPAJ, 
o número de casos deste grupo vulnerável tramitados pelos serviços judiciários é baixo em comparação 
ao número total de casos de violência doméstica ou de protecção a criança (Tabela 11).

Tabela 11.  Números de casos de assistência jurídica por área, 2019

Província Crimes Cíveis Violência doméstica Protecção à criança Extra judicial Total

Cidade de Maputo 6.173 4.702 1.417 1.880 606 14.778

Província de Maputo 9.824 4.310 1.433 268 2.093 17.928

Gaza 6.648 1.275 1.090 221 4.088 13.322

Inhambane 4.476 304 770 126 489 6.165

Sofala 6.523 4.708 1.149 1.131 1.533 15.044

Manica 5.842 864 69 262 2.874 9.911

Zambézia 10.567 4.556 134 136 1.065 16.458

Tete 4.352 5.078 238 253 258 10.179

Nampula 17.744 2.957 789 2.819 27.717 52.026

Niassa 7.169 4.632 1.709 1.151 8.543 23.204

Cabo Delgado 3.669 8.189 0 552 31.219 43.629

Total 82.987 41.575 8.798 8.799 80.485 222.644

Neste contexto institucional e legal, o IPAJ manifesta plena consciência do seu papel na prestação 
de assistência aos grupos vulneráveis, bem salientado pelo entrevistado n.° 22:

O nosso estatuto prevê que nós deveremos dar prioridade … [às] pessoas com alguma vulnerabilidade; 
e uma das atribuições é de dar prioridade na defesa dos interesses difusos, interesses de pessoas vítimas 
de violência e doutros grupos populacionais vulneráveis.… O trabalho que nós desenvolvemos since-
ramente ... é … nobre, mas árduo. Temos um tratamento diferenciado mesmo quando está na nossa 
varanda. Sempre que viessem essas senhoras e estes senhores, … [damos-lhes] primazia. Procuramos 
sempre encaminhá-los primeiro do que os outros que estão ali sentados. Mesmo tendo um bebé na 
mão, mesmo no tribunal, procuramos falar com o oficial para [este] ser o primeiro processo.

Quanto à capacidade do IPAJ de assistir aos grupos vulneráveis, inquirimos 138 reclusos. Deles, 90 
consideram haver alguma diferenciação no tratamento dos cidadãos com alguma doença ou deficiência; 
e 48 negaram qualquer diferenciação (Tabela 12). Dos primeiros 90, 81,1% considera que a tal diferença 
trata da prioridade que os tais cidadãos recebem, embora somente 18,9% classifiquem isto como discri-
minação. Curiosamente, dos 48 que não acusaram diferenciação no tratamento pelo IPAJ, 44 (91,7%) 
afirmaram que havia priorização. Não diferenciação; mas, sim, priorização? Parece uma contradição. No 
entanto, inferimos que, para eles, a priorização não foi ofensiva e nem a definiram como diferenciação. 

55 Veja Nações Unidas, Divisão de Política e Desenvolvimento Social (s.d.); UNAIDS (2009); UN Office on Drugs and Crime (2013); e PNUD (2014).
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Pois, nalgum dia, seriam eles os priorizados! Será semelhante para os 48 reclusos que não acusaram diferen-
ciação embora 4 (8,1%) afirmaram que havia discriminação. Não diferenciação; mas, sim, discriminação? 
Como? Para eles, se há contradição, não importa. Será que a questão é temporal: esta semana, este mês 
versus ao longo dos anos? Ou será que, para alguns, as definições de discriminação e priorização foram 
idênticas? Seria de esperar que, sem diferenciação, não poderia existir nem discriminação, nem priorização. 
Infelizmente, durante as entrevistas, os termos — diferenciação, discriminação e priorização — não foram 
percebidos claramente pelos inquiridos. Apesar da imprecisão dos termos, a maioria dos inquiridos conside-
rou que, embora houvesse diferenciação, esta foi priorização aparentemente lógica e não ofensiva para eles.

Tabela 12.  Diferenciação na assistência dada ao cidadão doente ou com uma deficiência

Reclusos Discriminação Prioritário Total

Acha que o tratamento dado aos cidadãos com alguma doença 
ou deficiência [deve] ser diferenciado

Sim
Número 17 73 90

% 18,9 81,1 100

Não
Número 4 44 48

% 8,3 91,7 100

Total
Número 21 117 138

% 15,2 84,8 100

Para os restantes utentes não-reclusos (213), as respostas quanto à discriminação e priorização foram 
quase idênticas (Tabela 13). Pois, independentemente se acusaram diferenciação ou não, 9% afirmaram 
que existia discriminação, enquanto 91% qualificaram o tratamento como de priorização. Será que, para 
eles, a priorização constava tratamento igual para todos dado quão vulneráveis a doenças os reclusos são?

Tabela 13.  Diferenciação na assistência dada ao cidadão

Utentes Discriminação Prioritário Total

Acha que o tratamento dado aos cidadãos com alguma doença 
ou deficiência [deve] ser diferenciado

Sim
Número 12 123 135

% 8,9 91,1 100

Não
Número 7 71 78

% 9 91 100

Total
Número 19 194 213

% 8,9 91,1 100

Quanto à assistência prestadas às mulheres, 61,2% 
dos reclusos e 91,5% dos restantes utentes não consi-
deraram que havia discriminação contra estes grupos 
vulneráveis.

No geral, a maioria tanto dos reclusos e como dos ou-
tros utentes considera que indivíduos com alguma doença, 
deficientes, mulheres, idosos e crianças recebem prioridade 
na assistência jurídica e patrocínio judiciário. Por exemplo, 
um cidadão afirmou que as “mulheres grávidas [e os] defi-
cientes gozam de prioridades, mas a localização da institui-
ção [Delegação da Cidade de Maputo] no terceiro andar já 
constitui um entrave”.
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Figura 05.    Assistência aos grupos vulneráveis
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Para aprofundar a questão dos grupos vulneráveis que é uma questão dos direitos humanos, pe-
dimos os defensores públicos avaliar o seu grau de domínio dos direitos humanos e dos respectivos 
instrumentos e a qualidade da assistência jurídica e patrocínio judiciário que fornecem a esta camada56.

6.3. Qualidade e Nível de Preparação da Assistência Jurídica
6.3.1. Contexto Geral
Antes de diagnosticar as necessidades específicas de capacitação sobre os direitos humanos, importa 
medir o nível de preparação da assistência jurídica recorrendo. Para tal, além da opinião dos utentes 
e reclusos, foi também obtida a opinião dos funcionários sobre a capacidade técnica. Neste sentido, a 
análise focalizou os procedimentos judiciais para obtenção de apoio judicial (isenção das custas), a tra-
mitação processual e a tramitação contenciosa administrativa. Dos 70 defensores públicos inquiridos, 
58 (47,1%) afirmaram que tinham um domínio razoável dos procedimentos judiciais para a obtenção 
de apoio judicial (isenção das custas), enquanto 12 (12,9%) classificaram o seu domínio como excelente. 

A problemática das custas judiciais é tão séria que leva os cidadãos a desistirem dos seus processos 
por estas serem proibitivamente caras. A dificuldade em pagar custas é reforçada pelo honorário cobra-
do por um advogado. Tendo em conta que a maioria da população não pode pagar esses valores proibiti-
vos, torna urgente para os defensores públicos dominarem estas matérias para garantir os processos dos 
cidadãos carenciados que procuram os serviços de assistência jurídica e judiciária. E, por constituir uma 
preocupação não só do IPAJ, um recluso comentou: 

Eles dão prioridade para pessoas que não têm condições para pagar as custas judiciais. Já tive vários 
casos no IPAJ, alguns onde me senti realizado e outros não. Sei que são defensores, advogados do 
Estado, mas não conseguem promover a isenção ao nível do tribunal. Podemos não pagar no IPAJ 
mas no tribunal pagamos sempre. Então vou continuar preso porque não tenho dinheiro para pagar 
[o] tribunal. [Entrevista 2]

E um defensor público disse:

Não basta dizer que temos domínio dos procedimentos judiciais. É preciso perceber quais são os crité-
rios definidos pelos magistrados para determinar se um indivíduo é [ou] não indigente. Esta situação 
prende-se ainda ao cálculo das custas. Parece-me que nem os juízes têm domínio destas matérias, por-
que, quando apelamos a redução do valor, de forma arbitrária o mesmo é reduzido. [Entrevista 30]

Pois, dos defensores públicos inquiridos, 17,1% considera que tem um bom domínio dos procedi-
mentos judiciais para obtenção de apoio judicial; 20%, mau; e 2,9%, péssimo. Contudo, as insuficiências 
técnicas de tramitar o procedimento que possa habilitar o cidadão beneficiário da assistência do IPAJ 
a obter isenção ou redução dos encargos judiciais junto dos tribunais reduzem, inevitavelmente, a qua-
lidade da assistência jurídica e judiciária oferecida. Urge, portanto, a harmonização da disciplina legal 
relativa aos procedimentos de obtenção de isenção de custas57.

Para a tramitação processual penal, 40 defensores (58%) consideraram que o seu domínio bom; e 

56 A eficácia e os atributos de um bom causídico dependem também da boa orientação jurídica e processual (Oliveira, 2009: 21). Portanto, o 
conhecimento jurídico sobre os direitos humanos é determinante na actuação dos defensores públicos e membros do IPAJ.
57 Durante a reforma e harmonização interpretativa do Código de Custas Judiciais em curso, e com especial importância para em matéria de isen-
ção no pagamento das custas judiciais, releva a alínea g) do artigo 4 do projecto do CCJ que dispõe que ficam isentos do pagamento de custas “os 
indivíduos cujo rendimento mensal não seja superior a dois salários mínimos”. Esta proposta constitui uma inovação importantíssima, porquanto, 
vem afastar a actual disparidade interpretativa dos tribunais, defensores públicos e outros trazida pelo artigo 37 do Decreto n.° 45788, de 1 de 
Julho de 1964, que não oferecia critério e conceito claro do que se deveria considerar como litigante pobre para efeitos de benefício de assistência 
judiciária, deixando tudo ao arbítrio do juiz, situação que se prestava facilmente a arbitrariedade e atentava à segurança e certeza jurídica reco-
mendada. Com a proposta do CCJ, seriam sanadas as contradições interpretativas, porquanto, para se beneficiar da isenção prevista na disposição 
acima citada, bastaria a apresentação da declaração salarial perante o tribunal. Seria desta forma reduzida a aleatoriedade que caracteriza actual-
mente o regime de isenção de pagamento de custas judiciais aos cidadãos economicamente carenciados, visto que, haveria um critério uniforme.
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nenhum classificou-o como péssimo ou mau. Apesar de uma boa capacidade assumida pelos funcioná-
rios na tramitação processual, a sociedade exige mais. Por exemplo, segundo um recluso, “aos defensores 
públicos exigimos que controlem bem os prazos das penas para que os internos não fiquem mais tempo 
do que deviam … [e que] continuarem a trabalhar mais e … rápidos na tramitação processual” [Entre-
vista 31].

Diversos magistrados entrevistados confirmaram a percepção da boa prestação dos defensores pú-
blicos nos processos penais. Um magistrado afirmou:

Alguns ligeiramente mais antigos estão preparados, mas há outros que carecem de uma capacitação, 
uma formação.… [Pois,] as pecas que apresentam deixam um pouco a desejar [e,] mesmo na sala, o 
modo de estar …. Mas temos o cuidado de ali na sala, mesmo o juiz algumas vezes quando vemos que 
alguma situação não está a encaixar-se, vamos à lei e discutimos. [Entrevista 17]

Entretanto, no que tange a capacidade de tramitação contenciosa administrativa, dos 68 defensores 
públicos inquiridos, 47,1% assumiu ter um domínio razoável e 30,9% avaliou a sua capacidade como 
boa ou excelente à semelhança dos procedimentos judiciais para obtenção de apoio judicial (Figura 6).

Quanto à tramitação de processos cíveis, laborais e comerciais, em termos absolutos, 28 defensores 
públicos pensam que a sua capacidade é boa e 22, razoáveis. Somente dois defensores públicos acham 
que a sua capacidade é péssima; e quatro, má. Todavia, alguns entrevistados apontaram as dificuldades 
e desafios:

No cível, … há algumas insuficiências…. O processo cível é … de partes. Não nos permite dar uma 
pequena orientação … Vejo acções que podiam ser trabalhadas de forma diferente, desde da petição. 
[Existem] lacunas mesmo que [precisam] … de ser melhoradas. Muitas vezes mandamos voltar, man-
damos corrigir, a petição inicial porque não constam os elementos essenciais da petição inicial.… [Exis-
tem] petições um pouco despachadas…. Nós temos mandado corrigir essas situações; e isso tem a sua 
delonga processual. O processo cível já [é] em si … demorado. Então, se melhorassem isso, também 
ajudar-nos-iam a melhorar a celeridade processual. [Entrevista 22]

Na área, cível eles têm muitas dificuldades. Na área penal, eles estão bem … [e] conhecem os prazos. 
[Entrevista 25]

Figura 06.    Nível de preparação dos defensores públicos em procedimentos judiciais
e na tramitação processual penal, contenciosa administrativa e processual cível, laboral e comercial 
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Os entrevistados afirmam que a baixa qualidade da preparação para litigação administrativa pode 
ser explicada pela ausência de dados que indicam o desempenho obtido nesta área (Tabela 11). Tam-
bém, os operadores judiciários entrevistados apontaram fragilidades que geraram, por vezes, a extinção 
irremediável dos direitos dos cidadãos carenciados:
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Nos tribunais, eu constatei que temos um problema ... e ... o próprio papel, parece que não tem muita 
noção daquilo que ele deve fazer no tribunal, porque, se ele é indicado ad hoc ali, é suposto que pedisse 
um tempo para consultar o processo [e] não só interagir com a pessoa que vai defender. Não estou a 
falar da vítima, … mas, [sim,] das pessoas no geral, para ter elementos para poder ajudar ou defender. 
Mas eles não fazem isso. … Só perguntam quem está disponível [e,] entre … [a resposta] “Ah! Eu,” o 
julgamento avança … e, depois, ouve-se a palavra mágica, “que se faça justiça”, Mas, a minha questão é: 
assim, como deve[-se] funcionar? [Entrevista 11] 

Outro entrevistado (n° 18) queixou-se de o defensor público não consultar o processo antes da 
audiência de julgamento.

Se estuda o processo, compulsa-o…. [Mas] … nem sempre [é assim.] …Por dever de oficio, eles compul-
sam[-no…] Mas … pegar o que existe no processo e fazer uma apreciação crítica? Aí já é outra coisa…. 
Não … afirmar com certeza que eles fazem uma análise profunda.... O grande problema tem pouco a 
ver com a …[insistência nos] processos,… [mas sim] com o fraco domínio da [sua] tramitação.… Te-
nho notado vezes sem conta que o técnico conhece o problema, mas não conhece os procedimentos.

Um outro aspecto relaciona-se com as competências técnicas do defensor público no momento de 
interposição de recurso, na qual indicam-se diversas omissões na feitura das peças, conforme relata um 
entrevistado (n° 14):

Muitas das peças que provêm dos distritos para as províncias … [não possuem] conclusões nas alega-
ções…. Relata[m], mas não dizem qual é o objecto do recurso; e, quando nos chega, mandamos baixar 
… [e] damos prazo.… A maior parte das alegações que nos chegaram são dos técnicos jurídicos que vie-
ram com essas grandes dificuldades.... Não é só problema dos técnicos jurídicos, é também dos advoga-
dos.… Têm problemas sérios em distinguir quando é que devem usar a reclamação [ou] o recurso com 
meio de impugnação.… Não é problema … só do técnico, mas também do advogado. [Entrevista 14]

Em suma, das várias entrevistas, ficaram assentes as restrições para:
a) o diagnóstico jurídico inicial da situação controvertida (enquadramento factual da questão 

apresentada pelo utente);
b) o diagnóstico da base legal da demanda (enquadramento jurídico-legal da questão);
c) a avaliação da eleição dos meios processuais a usar ou potencialmente adequada para a situa-

ção concreta;
d) a definição da estratégia processual a seguir para sucesso na lide judicial (provas elegidas, no-

ção dos ónus de prova);
e) a exposição escrita para assegurar a boa sustentação do direito e dos interesses processuais 

(rigor na redacção dos articulados); e
f) a capacidade de apresentação das alegações e contra-alegações orais ou em sede de recurso.

6.3.2. Necessidades de Capacitação Específica em Direitos Humanos, 
Género, Violência baseada no Género, Serviços de Justiça associados 
ao VIH/SIDA
Através do IPAJ, o Estado tem de garantir o direito junto aos cidadãos e, em particular, aos grupos vulne-
ráveis: menores, mulheres, idosos e grupos vivendo com alguma doença ou que tenham sido vítimas de 
violência. Quanto aos serviços de justiça associados ao VIH e SIDA, fora um Departamento de Família 
e Menores junto da polícia, que habilita a localizar os defensores públicos, não se podia verificar a quali-
dade da intervenção dos técnicos jurídicos.

Embora os defensores públicos apontassem para um bom preparo técnico para a prestação de assis-
tência jurídica aos grupos vulneráveis, os demais operadores judiciários têm outra visão. Quando ques-
tionados sobre como manuseiam alguns instrumentos de direitos humanos, sobretudo se, para fundar 
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as suas pretensões nas peças processuais, eram consideradas os vários sistemas de direitos, o processo de 
domesticação dos direitos humanos, os mecanismos de garantia da efectividade destes instrumentos, e 
a jurisprudência dos órgãos jurisdicionais e quasi jurisdicionais, no geral disseram não e apontaram a 
existência de profundas lacunas

Não costumo fundamentar os meus requerimentos com base nos direitos humanos, porque já temos 
a base nos códigos nacionais. [Entrevista 38]
 
Não sei, por vezes, como conjugar a lei com os direitos humanos. [Entrevista 39]

Estas duas opiniões revelam as inconsistências em perceber que a garantia plena do respeito e pro-
tecção de direitos humanos no processo judicial assegura que as vítimas encontrem “recursos eficazes 
a nível interno” se houver “acesso à informação sobre as normas de direitos humanos consagrados nos 
principais instrumentos jurídicos internacionais e … [na] jurisprudência” relevante “emanada dos or-
ganismos de controlo” universais e regionais (Nações Unidas, 2003: xv). É notório, porém, o desco-
nhecimento da pertinência de dominar as normas de direitos humanos para defender melhor e com 
maior probabilidade êxito as pessoas que buscam a sua protecção. Por exemplo, a seguir, um membro 
da polícia integrante do Departamento de Atendimento da Família e Menores Vítimas de Violência 
Doméstica identificou os embaraços para uma intervenção mais eficaz nos casos de violência doméstica 
contra mulheres.

O relacionamento com o IPAJ visava proceder a um acompanhamento da vítima em todo o processo 
que servisse de ponte de ligação entre esta e o sistema [e] prevenisse … [a sua] desistência por causa 
das distâncias e encargos económicos. Mas o processo não avançou, primeiro, porque [se] revelou 
… que o IPAJ não estava preparado em termos de recursos, como meios de transporte, depois fomos 
verificando que o IPAJ quando se trata de crimes, principalmente crimes públicos, eles recuam, e não 
tinham clareza sobre a sua intervenção ou não em representação da vítima. … Esta questão deve ser 
resolvida. Pois, a actuação do Ministério Público não é suficiente dado que a vítima pode pretender 
uma indemnização e, para isso, … [ter] que se constituir em assistente, [o] que implica o pagamento de 
um imposto [embora] … ela não … [tenha] esse dinheiro. [Entrevista 11]

A intervenção do IPAJ para prestar assistência jurídica e judiciária é financiada pela UNICEF que 
estabelecia que os casos entrados para os gabinetes relacionados com a criança e violência doméstica 
deveriam ser atendidos por técnicos do IPAJ. Contudo, na óptica da entrevistada, a ausência de um 
procedimento claro, comprometia o atendimento à mulher vítima de violência doméstica e sujeitá-la a 
ter que despender recursos económicos para viabilizar a sua pretensão jurídica. Esta situação criou uma 
imagem depreciada da justiça, visto que a vítima de violência doméstica, via o seu agressor e simultanea-
mente oponente processual beneficiar de assistência jurídica gratuita, o que, por vezes, é lhe recusada 
exactamente ela tem de prestar a defesa ao arguido. Por isso, a entrevistada (n.° 11) questionava: “Mas a 
vítima não tem direito a defesa?”

Esta percepção não dista das que o estudo apurou sobre a protecção de menores. Neste contexto 
procurou-se analisar (i) a capacidade técnica dos defensores públicos de tramitar processos envolvendo 
menores ou a violência baseada no género e assistir pessoas que vivem com VIH e SIDA e (ii) o seu 
domínio sobre os instrumentos de direitos humanos. Dos defensores públicos entrevistados, 50,47% 
considera-se com uma capacidade boa para tratar destas matérias. Esta média percentual é má dada a 
problemática da observância e defesa dos direitos humanos principalmente pelos actores estatais encar-
regues de zelar pela legalidade. 

Esta situação pode surgir porque, no geral, os cidadãos têm uma percepção fraca dos direitos hu-
manos, o que reduz o usufruto dos seus direitos e desencoraja a sua reivindicação, embora o Estado dis-
ponha de mecanismos legais e institucionais para a sua materialização. Segundo os próprios defensores 
públicos, dos 69 inquiridos, 18,8%, considerou-se com excelentes capacidades para tramitar matérias 
sobre menores; 52,2% com boas capacidades; e 27,5%, razoáveis, o que é a fruta das formações finan-
ciadas pelo UNICEF que abordavam diversas temáticas sobre menores. Quanto à tramitação de ca-
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sos de violência baseada no género, 11,9% dos 67 
inquiridos considerou-se com excelente domínio; 
56,7%, com bom domínio; 28,4%, com uma ca-
pacidade razoável, e 3,0%, mau ou péssimo (Figura 
7). Embora tantos se considerasse com bom ou 
razoável domínio, a violência baseada no género é 
ainda um problema sério para o desenvolvimento 
do país, tendo só em 2018 sido registo cerca de 25 
mil casos (INE, 2018).

Quanto aos grupos vulneráveis à violação 
dos seus direitos humanos, entrevistámos os de-
fensores públicos sobre a assistência jurídica e pa-
trocínio judiciário a esta camada tendo em conta 
o seu grau de domínio dos direitos humanos e 
dos instrumentos disponíveis. Dos 70 defensores 
públicos inquiridos, 67 responderam e, destes, 7 
(10,4%) consideraram o seu domínio dos instru-
mentos sobre os direitos humanos excelente; 32 
(47,6%), bom; 27 (40,3%), razoável; e 1 (1,5%), 
mau. Contudo, 39 (58%) avaliam de razoável, 
bom ou excelente o seu domínio destes instru-
mentos legais, embora muitos confirmem impli-
citamente que ainda precisam de melhorar o seu 
domínio dos direitos humanos, género e violência baseada no género (Tabela 14). Pois, eles precisam de:

 
 ■ dominar o procedimento de obtenção da isenção de custas judiciais, sobretudo para funda-

mentar a especial necessidade de garantia de protecção legal das crianças, idosos, mulheres e 
pessoas com deficiência física ou que vivem com VIH e SIDA;

 ■ conhecer bem os princípios gerais de direitos humanos e os mecanismos de funcionamento 
dos sistemas regionais e internacional de direitos humanos;

 ■ entender a articulação entre os instrumentos de direitos humanos e o direito interno, para 
melhorar a sua técnica de litigância em direitos humanos;

 ■ dominar a jurisprudência e as recomendações provenientes dos órgãos jurisdicionais e quase 
jurisdicionais dos sistemas de direitos humanos; e

 ■ promover a capacitação quanto à actuação do defensor público para prestar patrocínio judi-
ciário ao assistente, mormente sobre os poderes de auxiliar do Ministério Público, a dedução 
da acusação, a formulação de pedidos indemnizatórios e a impugnação de decisões.

Tabela 14.  Preparação para prestar assistência a grupos vulneráveis
(violência de género, pessoas que vivem com VIH e TB)  /  Domínio dos instrumentos sobre os direitos humanos

Domínio dos instrumentos sobre os direitos humanos

Mau Razoável Bom Excelente Total

Preparação para prestar assistência a grupos vulneráveis
(violência de género, portadores de VIH e TB)

Péssimo 0 1 0 0 1

Mau 0 5 0 0 5

Razoável 0 9 6 0 15

Bom 1 8 21 2 32

Excelente 0 4 5 5 14

Tota l 1 27 32 7 67
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No geral, a falta de domínio de alguns instrumentos jurídicos, em particular, das matérias acima 
relatadas, deve-se em grande medida à exiguidade de oportunidades de formação para os defensores pú-
blicos e técnicos da carreira administrativa. Por exemplo, dos 70 inquiridos, somente 9 (12,9%) tiveram 
a oportunidade nove defensores públicos que receberam formação, 5 participaram em uma formação, 3 
em duas, e 1, em quatro (Tabela 15). Quanto às acções de formação e capacitação, 50% dos beneficiários 
considerou que as acções são boas; 40%, excelentes e 10%, razoáveis (Figura 8). Pois, o ministério não 
beneficia de orçamento do Estado para formação e, muitas vezes, tem de se socorrer do financiamento 
externo, com destaque do PNUD, da DANIDA e do UNICEF.

Tabela 15.  Participação dos defensores públicos 
em acções de formação e capacitação

Durante o último ano em quantas formações participou

Válidas Frequência Percentagem Percentagem Válidas Cúmulo Percentual

0 61 87,1 87,1 87,1

1 5 7,1 7,1 94,3

2 3 4,3 4,3 98,6

4 1 1,4 1,4 100.0

Total 70 100,0 100,0

6.4. Percepção sobre as Funcionalidades
dos Defensores Públicos e da Instituição
Quanto à “celeridade dos serviços desde a distribuição até a assistência”, dos 468 inquiridos, 18 (3,8%) con-
sideraram-na péssima; 50 (10,7%), má; 122 (26,1)%, razoável; 201 (42,9%), boa; e 77 (16,5%), excelente 
(Tabela 16). De forma cumulativa, 278 (59,4%) dos inquiridos consideraram a celeridade dos serviços 
boa ou excelente. Quanto à “eficácia na resolução extra judicial de conflitos”, 21 (4,6%) dos 461 inquiridos 
consideraram-na péssima; 48 (10,4%), má; 122 (25,4)%, razoável; 206 (44,7%), boa; e 69 (15,0%), exce-
lente. A distribuição das respostas sobre celeridade foi muito similar às sobre eficácia, o que sugere que, 
para os inquiridos, a celeridade foi o indicador principal de eficácia. Isto aponta para a importância de 
analisar sempre as causas da morosidade processual em vez de destacar meramente o número de casos 
que o IPAJ tramita cada ano.

Tabela 16.  Celeridade e eficácia dos serviços

Ce l e r i d a d e Ef i c á c i a

Número Percentagem Número Percentagem

Péssimo 18 3,8 % 21 4,6 %

Mau 50 10,7 % 48 10,4 %

Razoável 122 26,1 % 1 1 7 25,4 %

Boa 201 42,9 % 206 44,7 %

Excelente 77 16,5 % 69 15,0 %

Tota l 468 100 % 461 100 %

Figura 08.    Grau de satisfação com as acções
 de formação e capacitação
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10 %
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O comprometimento é essencial para o bom desenvolvimento duma instituição e uma boa rela-
ção com os seus stakeholders. Portanto, pedimos os beneficiários dos serviços dos defensores públicos 
do IPAJ em prol deles. Dos 467 respondentes, entrevistámos 296 utentes e 171 reclusos. Dos utentes, 
70,6% (209) — a grande maioria — classificou de bom ou excelente o grau de compromisso dos defensores 
públicos, embora, dos utentes, somente 46,8% (80) o avaliou assim. Em ambos os grupos, escassas foram 
as opiniões negativas. Dos utentes, somente 8,8% avaliou o grau de compromisso de péssimo ou mau 
embora, os reclusos mostrassem mais cepticismo. Deles, 16,0% avaliou-o péssimo ou mau (Tabela 17).

Tabela 17.  Grau de compromisso dos defensores públicos

Grau de compromisso dos defensores públicos

Péssimo Mau Razoável Bom Excelente 6 Tota l

Utentes
Número 13 13 61 1 59 50 0 2 9 6

Percentagem 4,4 % 4,4 % 20,6 % 53,7 % 16,9 % 0,0 % 100,0 %

Reclusos
Número 10 39 40 67 13 2 1 7 1

Percentagem 5,8 % 22,8 % 23,4 % 39,2 % 7,6 % 1,2 % 100,0 %

Tot a l
Número 2 3 5 2 1 01 2 2 6 6 3 2 4 67

Percentagem 4,9 % 11 ,1  % 21,6 % 48,4 % 13,5 % 2,4 % 100,0 %

A confiança na prossecução da assistência jurídica e do patrocínio judiciário está ligada à prepara-
ção e compromisso dos defensores públicos e motiva os cidadãos sentirem que a justiça não lhes esteja 
denegada pela incapacidade do seu defensor. Quanto ao IPAJ, a análise da “confiança nos defensores 
públicos na prestação da assistência jurídica” baseada na “capacidade (preparo técnico) dos defensores 
públicos” e no “grau de compromisso dos defensores públicos” confirma que muitos inquiridos confir-
maram ter confiança no defensor por causa do seu bom comprometimento e capacidade técnica. Ou 
seja, os três indicadores estão manifestamente associados positivamente.

Por exemplo, dos 456 inquiridos, 214 (46,9%) acharam todos os três — a confiança no seu defen-
sor, a preparação técnica dele e o seu compromisso — bons ou excelentes; e 338 (74,1%) acharam-nos 
razoáveis, bons ou excelentes. Ao contrário, dos 75 inquiridos com uma confiança má ou péssima, 42 
(56,0%) acharam o compromisso e a preparação do defensor também maus ou péssimos (Tabela 18). 
Visto isso, para elevar a confiança dos beneficiários dos serviços do instituto é necessário melhorar a 
capacidade técnico dos defensores e incutir-lhes o espírito de maior comprometimento.

No geral, a insistência na qualidade melhora processos e serviços. Além disso, para o IPAJ, se os 
serviços prestados tenham uma excelente qualidade, o utente estará encantado. Assim, a avaliação da sua 
satisfação baseia-se na sua apreciação da comunicação, tratamento e esclarecimento dos processos dado 
pelo defensor público. Portanto, dos 485 utentes e reclusos inquiridos, 111 (22,9%) acharam excelente 
o tratamento e comunicação; e 225 (46,4%) acharam-no bom. Quanto a esclarecimento, 113 (23,3%) 
consideram-no excelente; e 209, (43,1%) bom (Figura 9). 

Figura 09.  Comunicação, tratamento e esclarecimento dos processos
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Para tal, vários entrevistados urgiam o IPAJ a encorajar maior compromisso, por exemplo, 
por reforçar a remuneração do pessoal, seja através do salário, seja pela fixação de um mecanismo 
de compensação imediata a partir da tramitação dos processos, um sistema reestruturado de 
progressão na carreira, a disponibilização de formação e capacitações contínuas ajustadas às ne-
cessidades forenses específicas. Por exemplo, entre outras medidas, o estabelecimento de salários 
altos e compatíveis com a função contribui para atrair e manter bons profissionais.

Tabela 18.  Grau de compromisso, confiança e capacidade técnica dos defensores públicos

Capacidade (preparo técnico)
dos Defensores Públicos

Confiança nos Defensores Públicos
na prestação da assistência jurídica

Péssimo

Péssimo Mau Razoável Bom Excelente Tota l

Grau de compromisso
dos defensores públicos

Péssimo 2 4 0 0 6

Mau 0 0 3 0 3

Bom 0 0 0 1 1

Excelente 0 0 0 2 2

Tota l 2 4 3 3 12

Mau
Grau de compromisso

dos defensores públicos

Péssimo 0 5 0 1 1 7

Mau 2 29 1 4 0 36

Razoável 2 6 5 3 1 17

Bom 0 0 0 2 0 2

Excelente 0 0 0 0 1 1

Tota l 4 40 6 10 3 63

Razoável
Grau de compromisso

dos defensores públicos

Péssimo 0 1 4 0 0 5

Mau 0 3 7 0 1 11

Razoável 3 5 37 1 3 49

Bom 0 0 6 24 11 41

Excelente 1 0 0 4 1 6

Tota l 4 9 54 29 16 112

Bom Grau de compromisso
dos defensores públicos

Mau 0 0 0 0 2 2

Razoável 2 2 7 12 6 29

Bom 2 1 7 125 21 156

Excelente 2 0 2 7 6 17

Tota l 6 3 16 144 35 204

Excelente Grau de compromisso
dos defensores públicos

Péssimo 0 0 0 2 2

Razoável 1 1 2 0 4

Bom 0 4 15 5 24

Excelente 0 0 4 31 35

Tota l 1 5 21 38 65
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6.5. Factores Determinantes para Melhorar
a Capacidade de Prestação da Assistência Jurídica
Quando bem motivados, os funcionários agem e executam as sua tarefas com dedicação, esforço e zelo. 
Além dos factores internos e externos, a motivação está relacionada com o salário, os honorários, as forma-
ções e capacitações e os recursos materiais que alavancam bons resultados. Portanto, entrevistámos 70 fun-
cionários sobre a influência da carreira, da formação do salário, da infra-estrutura, das condições materiais, 
da avaliação qualitativa do defensor público, do número de defensores públicos, da capacidade administra-
tiva e financeira do IPAJ, e dos honorários do defensor público (Tabela 19 e Tabela 22). Dos inquiridos, 
48,4% considerou o salário totalmente importante, e 39,1%, muito importante (Tabela 19). Dos restantes, 
12,5% respondeu entre nada e pouco importante.

Tabela 19.  Ponto de vista sobre o salário, carreira e aumento dos defensores públicos

Salário (%) Carreira dos Defensores Públicos (%) Número dos Defensores Públicos (%)

Nada Importante 1 ,6 1 ,6 0

Pouco Importante 1 ,5 1 ,6 4,8

Nem Pouco e Nem Muito Importante 9,4 6,3 12,7

Muito Importante 39,1 51 ,4 47,6

Totalmente Importante 48,4 39,1 34,9

Total 10 0 100 100

Os entrevistados confirmaram que a remuneração é determinante para melhorar o desempenho 
dos defensores públicos, embora existam questões críticas ligadas à competência técnica e às condi-
ções institucionais:

Antes de pensarmos nisso, … temos de pensar no estatuto do próprio técnico do IPAJ. Como é que ele 
se revê perante um magistrado … do Ministério Público … [ou] da Magistratura Judicial? Em termos 
de remuneração,… nós estamos a dizer que ele assiste de forma gratuita. Hoje, há quem precisa [de 
apoio], tanto o arguido … como a vítima. Mas, [para] os nossos colegas ainda que estejam munidos 
de uma carga suficiente de conhecimentos de direitos humanos, é preciso … que ele[s] não tenha[m] 
carências por a situação de remunerado, … porque … os colegas têm essas formações de direitos hu-
manos. Precisamos de [as] reforçar,… porque nunca é suficiente.… Também é preciso olhar para a 
componente humana dele, como ele se revê em relação a um advogado que vai ao tribunal [porque] 
recebe até estipul[ando] a quantia em dólares. Só para aceitar o caso, paga metade.
Então, enquanto ele não for bem remunerado ainda que faça muitos esforços, ele sempre vai se desviar 
para resolver [as suas] necessidade[s] que não est[ão] coberta[s]…. À semelhança dos outros actores (a 
polícia e outros), ele tem que ser activista de direitos humanos. Nós temos de ter técnicos do IPAJ, ac-
tivistas, que a primeira coisa que olham é a solidariedade por aquilo que a pessoa passou, não … para os 
benefícios. Puxa, … [será] capaz de sofrer isto e identificar-se com a vítima, ter empatia e trazer aquele 
conhecimento, aquele manancial que tem de direitos humanos, e até dizer que abdico de tudo? Não 
tens dinheiro de pagar aquele imposto … ao Estado. Deve olhar esta questão da pobreza e estabelecer 
um mecanismo mais acessível para que as pessoas tenham acesso a justiça. O direito de acesso a justiça 
deve ser visto mais do que o direito de acesso aos tribunais. É preciso criar condições para as pessoas 
venham aos tribunais. É preciso retirar os impostos … que constitu[em] barreira para as pessoas che-
garem aos tribunais. Então, o Estado tem o seu papel… Mas o técnico como individuo, a componente 
dos direitos humanos pode ajudar bastante. [Entrevista 11]
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A componente salarial conta. Repare que nós ingressamos para a magistratura.… [No] IPAJ,… a com-
ponente salarial interfere…. Repare que os que ingressam para o IPAJ e depois passam para outras 
áreas forenses, vão pelo salário. [Entrevista 18]

É preciso que haja reformas não só … da formação, mas a reforma institucional deve abarcar a com-
ponente salarial. [Portanto,] deve haver a reforma legal também, porque, se nós estamos a dizer que o 
IPAJ intervém nesta e naquela acção, desta e daquela forma, é preciso haver uma reforma legal. Agora 
de bom grado, com a aprovação desta legislação tríplice, penal e de execução de penas, já aparece enal-
tecido o papel do defensor publico do IPAJ. [Entrevista 20]

Sobre a capacidade administrativa e financeira das delegações provinciais, as infra-estruturas e 
as condições materiais, 49,2% dos defensores públicos respondeu totalmente importante; 46%, muito 
importante; e 4,8%, pouco importante ou nem muito nem pouco importante. Ninguém respondeu nada 
importante (Tabela 20).  

Tabela 20.  Ponto de vista sobre as infra-estruturas, capacidade administrativa
e financeira das delegações provinciais e condições materiais

Capacidade Administrativa e Financeira
do IPAJ (%) Infra-estrutura (%) Condições

Materiais (%)

Nada Importante 0 0 0

Pouco Importante 3,2 0 3,2

Nem Pouco e Nem Muito Importante 1 ,6 1 ,6 9,5

Muito Importante 46 43,7 39,7

Totalmente Importante 49,2 54,7 47,6

Total 10 0 100 100

Dos entrevistados, 
Para melhorar a assistência jurídica e o patrocínio judiciário oferecidos pelo IPAJ, 89,1% dos 

defensores públicos considerou a sua formação muito ou totalmente importante; assim como 90.4% 
para os honorários; e 89,1%, para a avaliação qualitativa (Tabela 21). Portanto, além das formações 
iniciais, a instituição deve prover acções de formação e capacitação contínua para os seus funcionários 
e principalmente em matérias identificadas para melhorar a prestação dos serviços aos grupos vulne-
ráveis vítimas de violência baseada no género e pessoas vivendo com VIH e SIDA. No geral, esta tese 
é sustentada pelos demais inquiridos:

 ■ “[Embora] me encontr[asse] detido há quatro anos,… nada me foi dito pelo IPAJ; e sempre 
que há campanhas de educação cívica e jurídica no estabelecimento penitenciário, pelo facto 
de serem poucos defensores públicos, não conseguem atender a todos; e a sala deles é pequena.” 
[Recluso]

 ■ “O IPAJ deve melhorar os seus meios, cadeiras [e] mesas, construir infra-estruturas próprias e 
fazer campanhas para ser conhecido em todo país.” [Utente]

 ■ “Dotar a instituição de meios circulantes … [para a] assistência jurídica e educação cívica seria 
melhor, [contudo] não só dotar de meios de escritório, … mas de todo o material necessário para 
o funcionamento da instituição.” [Defensor Público]

Por fim, percebeu-se que o mais importante para o defensor público se sentir motivado rela-
ciona-se com o progresso, o aprendizado, o desenvolvimento, o ambiente de trabalho desafiador e o 
conteúdo enriquecedor da função.
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Tabela 21.  Opiniões sobre a avaliação qualitativa, os honorários e a formação dos defensores públicos

Importância de:

Formação
dos defensores públicos

Honorários
para os defensores públicos

Avaliação qualitativa
dos defensores públicos

N.º % N.º % N.º %

Totalmente  Importante 17 5 3,1 14 45,2 27 42,2

Muito  Importante 14 43,8 14 45,2 30 46,9

Nem Pouco e Nem Muito Importante 1 3,1 2 6,5 5 7,8

Pouco Importante 0 0 1 3,2 0 0

Nada Importante 0 0 0 0 2 3,1

Total 32 10 0 31 100 64 100

VII. Conclusões

D os dados sobre as necessidades de melhorar a capacidade institucional do IPAJ de prestar com 
maior eficiência assistência jurídica e judiciária ao cidadão economicamente carenciado, parti-
cularmente nos grupos vulneráveis, concluímos que:
1 .  Nos últimos anos, as reformas profundas na organização judiciária dos tribunais judiciais e 
procuradorias afectaram o IPAJ, que viu o alargamento da rede judiciária e o Instituto de Assis-
tência Jurídica e o surgimento de novos provedores de assistência jurídica e judiciária da Orga-
nização dos Advogados de Moçambique, embora a sua actividade esteja confinada na sua sede 
enquanto o IPAJ ter uma abrangência nacional. Contudo, o figurino institucional mantém-se 
essencialmente o mesmo desde a sua criação em 1994, que não se distancia da sua precedente, o 
IPAJ. É urgente, portanto, reformar o seu estatuto orgânico para o adequar aos novos desafios 
da actual realidade social e judiciária do país.
 ■ No domínio da reforma proposta, urge equacionar a posição do IPAJ num contexto de pro-

liferação de diversos provedores de assistência jurídica e judiciária, conforme se verificou, e 
ponderar sobre a hipótese de tornar o IPAJ a entidade reguladora e coordenadora dos servi-
ços de assistência jurídica e judiciária para os cidadãos desprovidos de meios económicos; e

 ■ Ainda no campo institucional e fruto da avaliação feita ao modelo de cobertura do IPAJ, que 
constatou o desfasamento entre as perspectivas programáticas de expansão em todo o territó-
rio nacional e as medidas orçamentais para a sua efectivação, importará repensar o modo e os 
critérios para assegurar a implementação nacional do IPAJ no sentido de definir com especi-
ficidade o período e locais de criação das delegações e as verbas financeiras para responder às 
necessidades daí decorrentes relativas às infra-estruturais e aos recursos humanos. 

2 .  A maioria dos inquiridos tem pouco acesso à informação, associada à falta de conhecimento 
dos seus direitos, embargando assim o seu acesso aos serviços de assistência do IPAJ e resulta na 
sua subutilização. 
3 .  Faltam meios para dinamizar melhor as campanhas de educação cívica e as feiras jurídicas, 
principalmente em zonas de difícil acesso, o que, para além de implicar, por vezes, o uso de 
meios próprios dos funcionários e agentes do IPAJ, bloqueia a possibilidade de mais cidadãos 
conhecerem os seus direitos e deveres.
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4 . De acordo com a sua missão, o IPAJ atende inclusiva e prioritariamente às pessoas de grupos 
vulneráveis (crianças, idosos, pessoas que vivem com necessidades especiais e com VIH e SIDA, 
mulheres vítimas de violência), evidenciada pela inserção nos Gabinetes de Atendimento a Fa-
mília e Menores Vítimas de Violência Doméstica e estabelecimentos penitenciários.
5 . Todavia, a abrangência da sua assistência aos grupos vulneráveis ainda está aquém do dese-
jável, pelo que importa traçar planos de intervenção acompanhada do necessário treinamento 
jurídico e processual para melhorar a prestação da assistência jurídica a tais cidadãos. 
6 . Os entraves para o efectivo desempenho da assistência jurídica e judiciária são: (i) a falta de 
uniformidade ou de uma lei que define os critérios de qualificação do cidadão beneficiário dos 
serviços do IPAJ, (ii) a insuficiência de defensores públicos, (iii) as restrições nos investimen-
tos, (iv) a carência de infra-estruturas adequadas, e (v) a concorrência desregulada com outras 
entidades provedoras de assistência jurídica, particularmente a OAM.
7. Os serviços prestados pelos defensores públicos são essenciais e vão de encontro às expectativas dos 
seus utentes. A grande parte dos defensores oficiosos mostra-se comprometida com o seu trabalho, 
pese embora seja necessário reforçar os mecanismos de compensação dos mesmos através da restrutu-
ração do sistema de progressão nas carreiras, formação e capacitações contínuas e mais ajustadas.
8 . A partir das acima referidas constatações foi possível detectar algumas carências, individuais e 
colectivas, referentes a conhecimentos, capacidades e comportamentos, que permitem elaborar 
uma matriz de necessidades de capacitação básica em assistência jurídica58, assente em três eixos:
 ■ orientação jurídica e processual, escrita e oral;
 ■ o procedimento de obtenção da isenção de custas judiciais, sobretudo fundamentando na 

especial necessidade de garantia de protecção legal das crianças, idosos, mulheres, pessoas 
com desabilidades e que vivem com VIH e SIDA; e

 ■ a promoção da capacitação quanto à actuação do defensor público a prestarem patrocínio 
judiciário ao assistente.

9 . No diagnóstico das necessidades de capacitação específica em direitos humanos, género, violên-
cia baseada no género, e serviços de justiça associados ao VIH e SIDA e considerando as opiniões 
manifestadas e dados obtidos, identificámos áreas a ter em conta no apetrechamento técnico:
 ■ domínio dos princípios gerais de direitos humanos, dos relevantes instrumentos e dos me-

canismos de funcionamento dos sistemas regionais e internacional de direitos humanos, e;
 ■ métodos de articulação entre os instrumentos de direitos humanos e o direito interno para 

melhorar a técnica de litigância em direitos humanos; e
 ■ informação sobre a jurisprudência e recomendações provenientes dos órgãos jurisdicionais 

e quase jurisdicionais dos sistemas de direitos humanos.
1 0 . Um elemento crucial deste estudo é de desenhar um proposta de capacitação e actualização 
em relação aos padrões de direitos humanos, incluindo o VIH e SIDA e a violência baseada 
no género e, a partir desta, elaborar uma proposta de formação no contexto real de trabalho 
(on-job-training)59 dos funcionários e técnicos do IPAJ60. Entendida essa acção como uma 
formação que ocorre no posto de trabalho, centrada no que os funcionários e técnicos devem 
saber e saber fazer para terem comportamentos e desempenhos correctos. O treinamento terá 
actividades de aprendizagem organizadas, desenvolvidas durante o trabalho na presença de 
um supervisor ou de outra pessoa conhecedora, que demonstra a tarefa para o formando e, 
depois, providencia orientação prática e apoio quando necessário. 

O modelo proposto assenta num mecanismo que permite a escolha e exploração objectiva dos 
resultados da formação, introduz as reformulações necessárias, quer sobre os programas, métodos e 
técnicas, quer dos meios, das estruturas ou da introdução de novos elementos de apoio que garantam 
a eficácia da formação.

58 Vide em anexo
59 Vide a proposta de formação no anexo na p. 51
60 A Formação em Contexto de Trabalho não deve ser confundida com os estágios a que estão obrigados os aspirantes a técnicos do IPAJ ou advogados.
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VIII. Recomendações

O acesso aos serviços de assistência jurídica e patrocínio judiciário é um desafio permanente; e, 
apesar de conquistas, vicissitudes persistem e recomenda-se que se iniciem acções integradas 
para as ultrapassar. Para tal, identificamos alguns factores-chave de sucesso ou risco para a im-

plementação das recomendações.

Tabela 22.  Factores condicionantes na implementação das recomendações

DE SUCESSO DE RISCO

 ■ Estado fundado numa constituição democrática;
 ■ Reconhecimento e ratificação dos preceitos inter-

nacionais dos direitos humanos no ordenamento 
jurídico nacional por via constitucional;

 ■ Vontade política na promoção de instrumentos 
normativos e revisão estatutária;

 ■ A sensibilidade dos parceiros internacionais na 
consolidação dos serviços de assistência jurídica 
e judiciário;

 ■ O aprofundamento da livre expressão e do plura-
lismo político;

 ■ A expansão territorial do IPAJ e preocupação 
premente em aproximar os serviços ao cidadão; e

 ■ Desenvolvimento de acções de formação e capaci-
tação aos líderes e juízes comunitários.

 ■ As taxas de analfabetismo ainda elevadas
 ■ Fraca preparação técnico-científica dos defenso-

res públicos;
 ■ Problemas éticos e deontológicos ainda patentes 

na maioria dos servidores públicos;
 ■ Desfasamento da lei actual do IPAJ;
 ■ Ausência de política e estratégia sectorial sobre a 

assistência jurídica e patrocínio judiciário no país;
 ■ Ausência de uma definição nacional sobre o cida-

dão desfavorecido;
 ■ Infra-estruturas e materiais bastante exíguos; e
 ■ Reforma curricular do sistema de ensino que não 

incorpora matérias sobre assistência jurídica e pa-
trocínio judiciário e acesso à justiça no geral.

 ■ Resistência à mudança de certas práticas costu-
meiras em alguns segmentos da sociedade.

Portanto, recomendamos:
 ■ Fazer o treino no contexto de trabalho em matérias ligadas à promoção e protecção de direitos 

de pessoas vulneráveis visando melhorar a prestação da assistência jurídica e judiciária para elas;

 ■ Promover um debate sobre a reforma do regime estatutário do IPAJ para o adequar aos desafios 
e especificidades actuais, sobretudo para a regulação do sector de assistência jurídica e judiciária;

 ■ Criar mecanismos junto do Ministério da Economia e Finanças para aumentar o orçamento 
do IPAJ principalmente nas rubricas de investimento e garantir — junto dos parceiros de 
cooperação — o financiamento para cobrir o défice e permitir o instituto a realizar as suas 
actividades sem constrangimentos;

 ■ Realizar acções contínuas de educação cívica e cultura jurídica à população e, em particular, às 
comunidades mais carenciadas, usando os diversos meios de comunicação disponíveis;

 ■ Solicitar ao Ministério da Economia e Finanças e aos parceiros de cooperação meios para a 
prossecução das acções de sensibilização aos cidadãos;

 ■ Garantir junto do Ministério da Economia e Finanças e dos parceiros fundos para dar conti-
nuidade às acções de formação e capacitação contínuas e, em particular, das matérias relacio-
nadas ao VIH e SIDA e violência doméstica;

 ■ Desenvolver acções de articulação e coordenação com o Ministério do Género para a defini-
ção legal da pessoa carenciada;
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 ■ Dar continuidade à divulgação dos direitos e deveres dos cidadãos;

 ■ Realizar campanhas de sensibilização para promover os mecanismos de resolução extra-judi-
cial de conflitos; 

 ■ Conduzir pesquisas e divulgar os resultados em painéis multissectoriais para chamar atenção 
a quem de direito com base em recomendações objectivas;

 ■ Tomar posição no processo de revisão do Código de Custas Judiciais, na parte concernente 
aos critérios para o gozo do benefício de assistência jurídica e judiciária;

 ■ Realizar acções de formação e capacitação de curta duração para os líderes locais e defensores 
públicos;

 ■ Promover o patrocínio e apoio jurídico — através de clínicas jurídicas — aos cidadãos caren-
ciados e nas comunidades rurais onde a autoridade do Estado seja mínima;

 ■ Nos programas do IPAJ, incorporar uma componente forte de educação cívica aos cidadãos, 
usando estratégias ou abordagens comunicativas de acordo com as realidades sociolinguísti-
cas da região da sua actuação.

Foto 02
Palestras de Sensibilização

e Elevação da Cultura Jurídica
no Estabelecimento Penitenciário

de Inhambane

Foto 03
Palestras de Sensibilização
e Elevação da Cultura Jurídica
no Estabelecimento Penitenciário
de Xai-Xai
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Tabela 23.  Distribuição geográfica do IPAJ

Província Número total
de distritos

Distritos
com cobertura física

Distritos com
cobertura ambulatória

Distritos 
por cobrir

Cidade de 
Maputo

Distrito Urbano de KaMpfumo, Distrito 
Urbano de Nlhamankulu, Distrito Urbano 
de KaMaxaquene, Distrito Urbano de KaM-
avota, Distrito Urbano de KaMubukwana, 
Distrito Municipal de KaTembe e Distrito 
Municipal de KaNyaka

Distrito Urbano de KaMpfumo, Distrito 
Urbano de Nlhamankulu, Distrito Urbano 
de KaMaxaquene, Distrito Urbano de KaM-
avota, Distrito Urbano de KaMubukwana, 
Distrito Municipal de KaTembe e Distrito 
Municipal de KaNyaka

Província 
de Maputo

Boane, Magude, Manhiça, Marracuene, 
Matola, Matutuíne, Moamba e Namaacha

Boane, Magude, Manhiça, Marracuene, 
Matola, Matutuíne, Moamba e Namaacha

Gaza

Bilene, Chibuto, Chicualacuala, Chigubo, 
Chókwè, Chongoene, Guijá, Limpopo, 
Mabalane, Manjacaze, Mapai, Massangena, 
Massingir e Xai-Xai

Bilene, Chibuto, Chicualacuala, Chigubo, 
Chókwè, Chongoene, Guijá, Limpopo, 
Mabalane, Manjacaze, Mapai, Massangena 
e Massingir

Mapai

Inhambane

Funhalouro, Govuro, Homoíne, Inhambane, 
Inharrime, Inhassoro, Jangamo, Mabote, 
Massinga, Maxixe, Morrumbene, Panda, 
Vilanculos e Zavala

Funhalouro, Govuro, Homoíne, Inhambane, 
Inharrime, Inhassoro, Jangamo, Massinga, 
Maxixe, Morrumbene, Panda, Vilanculos 
e Zavala

Mabote

Sofala
Beira, Búzi, Caia, Chemba, Cheringoma, 
Chibabava, Dondo, Gorongosa, Machanga, 
Maringué, Marromeu, Muanza e Nhamatanda

Beira, Búzi, Caia, Chemba, Cheringoma, 
Chibabava, Dondo, Gorongosa, Machanga, 
Maringué, Marromeu, Muanza e Nhamatanda

Manica
Bárue, Chimoio, Gondola, Guro, Macate, 
Machaze, Macossa, Manica, Mossurize, 
Sussundenga, Tambara e Vanduzi

Bárue, Chimoio, Gondola, Guro, Machaze, 
Macossa, Manica, Mossurize, Sussunden-
ga, Tambara e Vanduzi

Macate

Tete

Angónia, Cahora-Bassa, Changara, 
Chifunde, Chiuta, Dôa, Macanga, Magoé, 
Marara, Marávia, Moatize, Mutarara, Tete, 
Tsangano e Zumbo

Angónia, Cahora-Bassa, Changara, 
Chifunde, Chiuta, Macanga, Magoé, 
Marávia, Moatize, Mutarara, Tete, Tsangano 
e Zumbo

Dôa e Marara

Zambézia

Alto Molócue, Chinde, Derre, Gilé, Gurué, Ile, 
Inhassunge, Luabo, Lugela, Maganja da Cos-
ta, Milange, Mocuba, Mocubela, Molumbo, 
Mopeia, Morrumbala, Mulevala, Namacurra, 
Namarroi, Nicoadala, Pebane, Quelimane

Alto Molócue, Chinde, Gilé, Gurué, Ile, 
Inhassunge, Lugela, Maganja da Costa, 
Milange, Mocuba, Mocubela, Mopeia, Mor-
rumbala, Namacurra, Namarroi, Nicoadala, 
Pebane, Quelimane

Derre, 
Luabo, 

Mocubela, 
Molumbo e 

Mulevala

Nampula

Angoche, Eráti, Ilha de Moçambique, Lalaua, 
Larde, Liúpo, Malema, Meconta, Mecubúri, 
Memba, Mogincual, Mogovolas, Moma, 
Monapo, Mossuril, Muecate, Murrupula, 
Nacala-a-Velha, Nacala Porto, Nacarôa, 
Nampula, Rapale e Ribaué

Angoche, Eráti, Ilha de Moçambique, 
Lalaua, Liúpo, Malema, Meconta, Mecubúri, 
Memba, Mogovolas, Moma, Monapo, Mos-
suril, Muecate, Murrupula, Nacala-a-Velha, 
Nacala Porto, Nacarôa, Nampula, Rapale 
e Ribaué

Larde e Mogincual

Cabo 
Delgado

Ancuabe, Balama, Chiúre, Ibo, Macomia, 
Mecúfi, Meluco, Metuge, Mocímboa da 
Praia, Montepuez, Mueda, Muidumbe, Na-
muno, Nangade, Palma, Pemba e Quissanga

Ancuabe, Balama, Chiúre, Ibo, Macomia, 
Mecúfi, Meluco, Metuge, Mocímboa da Praia, 
Montepuez, Mueda, Muidumbe, Namuno, 
Nangade, Palma, Pemba e Quissanga

Niassa

Chimbonila, Cuamba, Lago, Lichinga, Ma-
june, Mandimba, Marrupa, Maúa, Mavago, 
Mecanhelas, Mecula, Metarica, Muembe, 
N’gauma, Nipepe e Sanga

Chimbonila, Cuamba, Lago, Lichinga, Ma-
june, Mandimba, Marrupa, Maúa, Mavago, 
Mecanhelas, Mecula, Metarica, Muembe, 
N’gauma, Nipepe e Sanga

Total de 
distritos 154 distritos + 7 distritos municipais 142 distritos + 7 distritos municipais 6 6
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01. Proposta de formação em contexto real de trabalho no âmbito do 
fortalecimento das capacidades técnicas dos defensores públicos 
em matéria de direitos humanos, incluindo violência baseada no 
género e os serviços de justiça ligados à VIH/SIDA
Se a formação corresponde a um investimento certo cujas despesas darão retornos, poucas reservas se 
colocam quanto à relevância da formação e capacitação contínua dos funcionários para os preparar bem 
para enfrentar quaisquer tipo de desafios que possam surgir no contexto da sua actividade profissional61.  
É isso que se pretende com a presente proposta de treinamento on-the-job, que considera (i) o perfil 
institucional do IPAJ e o seu papel na garantia do acesso à justiça, particularmente a cidadãos no grupo 
social vulnerável e (ii) o levantamento das necessidades de capacitação técnica para lhes prestar assistên-
cia jurídica e judiciária especial62. 

Realizada no ambiente de trabalho, a capacitação tratará os direitos humanos incluindo a matéria 
sobre a violência baseada no género e dos direitos dos idosos, das pessoas com deficiências, e de pessoas 
vivendo com VIH e SIDA — e requererá especial atenção face às limitações de conhecimento e do uso 
dos instrumentos de direitos humanos pelos defensores públicos.

Objectivo da capacitação 
 ■ Dotar os defensores públicos de habilidades técnicas e metodológicas no domínio dos direitos 

humanos para prestar assistência jurídica aos cidadãos dos grupos socialmente vulneráveis; e
 ■ Promover conhecimentos e informação sobre as normas internacionais de direitos humanos 

para defender os direitos e interesses dos cidadãos carenciados junto dos órgãos jurisdicionais.
 

Método de treinamento
O modelo de capacitação proposto atende a necessidade de fornecer ao técnico e assistente jurídico 
ferramentas substantivas e processuais para o habilitar a utilizar os instrumentos dos direitos humanos 
quando presta assistência jurídica e judiciária na defesa dos cidadãos. Contudo, o modelo de intervenção 
proposto não pretende ser válido para todas as ocasiões, embora seja personalizado ao máximo, consi-
derando as culturas e situações socioeconómicas, políticas e sociais de cada delegação e buscando as 
sugestões dos defensores públicos sobre matérias relevantes. Para identificar objectivos alcançáveis, será 
fundamental utilizar uma linguagem compreensível para os participantes no curso, conhecer a situação 
do distrito e da província e avaliar a interlocução do IPAJ junto às autoridades locais e nacionais. 

Vista a natureza da formação, seria preferível utilizar professores e especialistas provenientes de 
centros de estudo e pesquisa de direitos humanos63, bem como de organizações da sociedade civil que 
se ocupam destas matérias64. Isso reforçaria os conteúdos das lições através da proposição de modelos de 
líderes para estimular os formandos a compreender e ir além duma abordagem meramente teórica. Para 
tal, deve-se combinar o recurso dos especialistas com a intervenção de defensores públicos devidamente 
qualificados para abordar os tópicos.

Durante as lições, portanto, tentar-se-á fazer emergir as experiências vividas em casos concretos. No 
entanto, embora esta técnica seja eficaz a nível individual, é delicada nas actividades de grupo. Assim, 
será necessário utilizar ferramentas pedagógicas que encorajem uma boa comunicação interpessoal e 
cooperativa e participação na formação. Para tal, são úteis os trabalhos em grupos, as simulações e as 
ferramentas pedagógicas baseadas nas actividades cooperativas. 

Em termos de métodos de treinamento on-the-job, sugerimos:

61 Aliás, o Estatuto Geral dos Funcionário do Estado, aprovado pela Lei n.° 10/2017, de 1 de Agosto (art. 45°, n.° 2, al. d) prevê a obrigatoriedade do Estado 
proporcionar formação contínua para os funcionários para contribuir na sua auto-realização e garantir uma melhoria constante na prestação de servi-
ços. Vide o Estatuto Geral dos Funcionários do Estado.
62 Constantes nas matrizes em anexo
63 Como o Centro de Direitos Humanos da Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane.
64 Como o Fórum da Mulher e a Rede de Organizações de Defesa dos Direitos da Criança.
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a) Programa de treino e prática que aplica o conhecimento tanto em situações hipotéticas quanto reais da vida;
b) Grupos de treino que partirão de uma situação concreto de violação de direitos humanos e, apro-

veitando o caso, constituirão uma task force envolvendo técnicos jurídicos mais experientes em busca das 
possíveis soluções para o caso; e

c) Coaching na qual se afecta um defensor público para, durante um período, trabalhar junto dos técnicos 
mais experientes para trocar impressões, partilhar conhecimentos e esclarecer dúvidas.

 
Conteúdo programático
A capacitação terá os seguintes eixos temáticos:

 ■ Prerrogativas funcionais do defensor público;
 ■ Orientação jurídica e processual;
 ■ Noções básicas de direitos humanos;
 ■ Litigância em direitos humanos;
 ■ Direitos humanos sobretudo da criança, da mulher, do idoso e da pessoa com deficiência;
 ■ Direitos das pessoas vivendo com VIH e SIDA
 ■ Temas específicos65: 

a) a criança e a privação de liberdade;
b) direitos da criança e as sanções penais;
c) os mecanismos de protecção da rapariga contra as uniões prematuras;
d) a protecção dos direitos patrimoniais da mulher após a morte do marido;
e) garantias do direito à saúde da pessoa com deficiência, do idoso e da pessoa com VIH e SIDA;
f) direito à indemnização por actos de discriminação pelos agentes e funcionários do Estado; 
g) protecção da confidencialidade e os procedimentos de garantia de tratamento urgente e 

especial para pessoa com deficiência, do idoso e da pessoa vivendo com VIH e SIDA.

Instrumentos de avaliação 
A capacitação incluirá exercícios de avaliação prévia e final como, por exemplo, questionários de exame. 
Tendo um forte cunho prático, avaliar-se-á a capacidade de exposição e tratamento das questões concretas 
formuladas por parte dos formandos. Para além de afectar o desempenho durante a formação, a avaliação 
também serve para medir o desempenho profissional e deve-se considerar em futuras promoções.

65 Menção meramente exemplificativa, porquanto os temas devem resultar de uma necessidade concreta dos próprios formandos.

Tabela 24.  Matriz das necessidades de capacitação específica em direitos humanos,
género, violência baseada no género, serviços de justiça associados ao VIH e SIDA

Área Temática Objectivos

Noções basilares 
sobre direitos humanos

 ■ Aperfeiçoar os conhecimentos sobre os instrumentos de direitos humanos pertinentes, sobre-
tudo àqueles que têm plena eficácia na ordem jurídica moçambicana;

 ■ Dotar de conhecimentos fundamentais sobre os mecanismos dos sistemas regionais e interna-
cional de direitos humanos e os princípios gerais de direitos humanos; e

 ■ Fornecer métodos de articulação entre os instrumentos de direitos humanos e o direito interno 
para melhor a técnica de litigância em direitos humanos.

Litigância em direitos 
humanos

 ■ Fornecer ferramentas para submeter uma pretensão, recorrendo à fundamentação na base dos 
direitos humanos; e

 ■ Fornecer informação sobre a jurisprudência e recomendações provenientes dos órgãos jurisdi-
cionais e quasi jurisdicionais dos sistemas de direitos humanos e dotar os defensores públicos 
de técnicas de manuseio destes elementos para sustentar os pedidos junto dos tribunais.

Direitos humanos da 
criança, da mulher, do 
idoso, da pessoa com 

deficiência e VIH e SIDA

 ■ Dotar os defensores públicos de informação mais detalhada das normas destes instrumentos 
para assegurar uma litigância mais efectiva;

 ■ Familiarizá-los sobre as garantias processuais de que os grupos vulneráveis podem beneficiar no 
âmbito destes instrumentos; e

 ■ Situar os principais problemas que se colocam para plena efectivação dos direitos destes grupos 
vulneráveis.

Temas específicos de 
direitos humanos

 ■ Socializar, a partir da realidade concreta, os principais problemas relacionados com a violação 
de direitos humanos, proceder ao seu enquadramento e discutir possíveis caminhos.
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Tabela 25.  Matriz das necessidades de capacitação básica em assistência jurídica

Área Temática Jurisdição Objectivos

Orientação jurídica 
e processual, escrita 

e oral
Geral

 ■ Aperfeiçoar as técnicas de litigância estratégica, preparando o técnico e o assistente 
jurídico nas ferramentas metodológicas para identificar a questão controvertida 
do litígio e o meio processual adequado, elaborar as peças processuais, preparar a 
intervenção nas audiências e diligências processuais e produzir as alegações orais.

Procedimentos para 
obtenção de benefício 
de assistência jurídica 

gratuita

Custas 
judiciais 
e aten-

dimento 
especial

 ■ Fornecer ferramentas para a submissão dos pedidos de isenção ou a redução ou 
pagamento deferidos das custas judiciais;

 ■ Discutir, em articulação com os demais órgãos da administração da justiça, me-
canismos de efectivar procedimentos céleres, sem prejuízo do dever de confiden-
cialidade 

Tramitação de 
recursos

Geral
 ■ Fortalecer os conhecimentos sobre o regime de recursos, particularmente para a 

interposição de recurso e a forma de elaborar as alegações escritas.

Intervenção do técnico 
e assistente do IPAJ na 

qualidade de assistente

Processo 
penal

 ■ Aperfeiçoar os conhecimentos dos defensores públicos sobre os seus poderes e fa-
culdades de auxiliar o Ministério Público, deduzir a acusação, formular pedidos 
indemnizatórios e impugnar as decisões.

Dados Adicionais Produzidos pelo SPSS
Género

Frequência Percentagem Percentagem Válida Cúmulo Percentual

Masculino 340 61,3 62,3 62,3

Feminino 20 6 37,1 37,7 100

Total 5 4 6 9 8,4 1 0 0

Missing System 9 1,6

Total 555 10 0

Estatística Descritiva

N Mínimo Máximo Média Desvio Std

Idade Válida 495 16 85 35,40 10,980

Estado Civil

Frequência Percentagem Percentagem Válida Cúmulo Percentual

Solteiro 264 47,6 49,2 49,2

União de Facto 133 24,6 24,8 73,9

Casado(a) 89 16,0 16,6 90,5

Separado(a) 25 4,5 4,7 95,2

Divorciado(a) 1 1 2,0 2,0 97,2

Viúvo(a) 15 2 ,7 2,8 100,0

Total 5 37 9 6,8 1 0 0,0

Missing System 18 3,2

Total 555 10 0
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Entraves para o acesso aos serviços do IPAJ por Nível Académico

Nível Académico

Sem Formação Primário Médio Superior Total

Entraves Para 
o Acesso aos 

S erviços do IPAJ

Acesso a Informação
Contagem 4 32 48 15 99

Percentagem 4 32,3 48,5 15,2 100

Acessibilidade em Termos
de Localização

Contagem 8 8 33 6 55

Percentagem 14,5 14,5 60,0 10,9 100

Conhecimento dos Direitos
Contagem 15 11 57 39 122

Percentagem 12,3 9 46,7 32 100

Baixa Condição Económica
Contagem 7 12 22 32 73

Percentagem 9,6 16,4 30,1 43,8 100

Outros
Contagem 2 18 25 11 56

Percentagem 3,6 32,1 44,6 19,6 100

Total
Contagem 3 6 81 1 8 5 1 0 3 40 5

Percentagem 8,9 2 0 45,7 2 5,4 1 0 0

Entraves para o acesso aos serviços do IPAJ por Rendimento Mensal do Agregado Familiar

Entraves Para o Acesso aos S erviços do IPAJ

Acesso
a Informação

Acessibilidade 
em Termos

de Localização

Conhecimento 
dos Direitos

Baixa
Condição 

Económica
Outros Total

Rendi-
mento 

Mensal do 
Agregado 

Familiar

<= 3999
Contagem 15 12 23 18 24 92

Percentagem 16,3 13 25 19,6 26,1 100

4000 - 12000
Contagem 40 31 43 37 17 168

Percentagem 23,8 18,5 25,6 22 10,1 100

>= 12000
Contagem 24 6 33 10 7 80

Percentagem 30 7,5 41,3 12,5 8,8 100

Total
Contagem 7 9 4 9 9 9 65 4 8 3 40

Percentagem 2 3, 2 1 4,4 2 9,1 1 9,1 1 4,1 1 0 0

Case Processing Summary

Cases

Valid Missing Total

Número Percentagem Número Percentagem Número Percentagem

Código do Respondente * Vê alguma relevância 
nas acções promovidas * O IPAJ promove acções 

suficientes para o acesso aos seus serviços
459 9 4,6 2 6 5,4 4 8 5 1 0 0
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Chi-Square Tests

O IPAJ promove acções suficientes para o acesso Value df Asymp. Sig. 
(2-sided)

Exact Sig. 
(2-sided)

Exact Sig. 
(1-sided)

SIM

Pearson Chi-Square ,690 b 1 ,406

Continuity Correctiona ,369 1 ,544

Likelihood Ratio ,671 1 ,413

Fisher’s Exact Test ,502 ,268

Linear-by-Linear Association ,688 1 ,407

N of Valid Cases 336

NÃO

Pearson Chi-Square ,035 c 1 ,852

Continuity Correctiona ,000 1 1 ,000

Likelihood Ratio ,035 1 ,851

Fisher’s Exact Test 1 ,000 ,513

Linear-by-Linear Association ,035 1 ,852

N of Valid Cases 123

a.  Computed only for  a  2x2 table
b.  0 cel ls  ( ,0%) have expected co unt less than 5.  The minimum exp ected  c o unt is  8,14.
C.  0 cel ls  ( ,0%) have expected c o unt less than 5.  The minimum exp ected  c o unt is  12 ,44.

Acha Demorado o Tratamento dos Processos

Frequência Percentagem Percentagem Válida Cúmulo Percentual

Valid Sim 178 36,7 39,2 39,2

Não 276 54,9 60,8 100,0

Total 45 4 9 3,6 100

Missing Systems 31 6,4

Total 4 8 5 10 0

U T E N T E S

Case Processing Summary

Cases

Valid Missing Total

Número Percentagem Número Percentagem Número Percentagem

Acha o tratamento dado aos cidadãos com alguma 
doença ou deficiência é diferenciado * Qual é a 

diferenciação
21 3 6 8,7 97 31 ,3 31 0 1 0 0
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Acha o tratamento dado aos cidadãos com alguma doença ou deficiência é diferenciado  x  Qual é a diferenciação

Qual é a diferenciação

Discriminação Prioritário Total

Acha o tratamento dado 
aos cidadãos com alguma 

doença ou deficiência é 
diferenciado

SIM
Contagem 4 32 99

Percentagem 4 32,3 100

NÃO
Contagem 8 8 55

Percentagem 14,5 14,5 100

Total
Contagem 3 6 81 40 5

Percentagem 8,9 2 0 1 0 0

R E C LU S O S

Case Processing Summary

Cases

Valid Missing Total

Número Percentagem Número Percentagem Número Percentagem

Acha o tratamento dado aos cidadãos com alguma 
doença ou deficiência é diferenciado * Qual é a 

diferenciação
1 3 8 7 8,9 37 21 ,1 1 7 5 1 0 0

Acha o tratamento dado aos cidadãos com alguma doença ou deficiência é diferenciado  x  Qual é a diferenciação

Qual é a diferenciação

Discriminação Prioritário Total

Acha o tratamento dado 
aos cidadãos com alguma 

doença ou deficiência é 
diferenciado

SIM
Contagem 17 73 90

Percentagem 18,9 81,1 100

NÃO
Contagem 4 44 48

Percentagem 8,3 91,7 100

Total
Contagem 21 1 1 7 1 3 8

Percentagem 1 5, 2 8 4,8 1 0 0

Case Processing Summary

Cases

Valid Missing Total

Número Percentagem Número Percentagem Número Percentagem

O tratamento das mulheres, crianças e idosos 
discriminatório  x  Código do Respondente 3 45 7 1 ,1 1 40 2 8,9 4 8 5 1 0 0
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Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided)

Pearson Chi-Square 2 ,703 b 1 ,100

Continuity Correctiona 1,947 1 ,163

Likelihood Ratio 2 ,938 1 ,087

Fisher’s Exact Test ,136 ,078

Linear-by-Linear Association 2 ,684 1 ,101

N of Valid Cases 138

a .  Com puted only for  a  2x2 table
b.  0 cel ls  ( ,0%) have expected count less than 5.  The minimum expected count is  7,20

O tratamento das mulheres, crianças e idosos discriminatório  
x  Código do Respondente

Código do Respondente

Utentes Reclusos Total

O tratamento das mulheres, crianças e idosos discriminatório  
SIM 19 47 66

NÃO 205 74 279

Total 2 24 1 21 3 45

Preparação para prestar assistência a grupos vulneráveis (violência de género, portadores de VIH)
x  Domínio dos instrumentos sobre os Direitos Humanos

Domínio dos instrumentos sobre os Direitos Humanos

Mau Razoável Bom Excelente Tota l

Preparação para prestar assistência 
a grupos vulneráveis (violência de 

género, portadores de VIH)

Péssimo 0 1 0 0 1

Mau 0 5 0 0 5

Razoável 0 9 6 0 15

Bom 1 8 21 2 32

Excelente 0 4 5 5 14

Tota l 1 27 32 7 67

Celeridade dos serviços desde a distribuição até à assistência

Frequência Percentagem Percentagem Válida Cúmulo Percentual

Péssimo 18 3,7 3,8 3,8

Mau 50 10,3 10,7 14,5

Razoável 122 25,2 26,1 40,6

Bom 201 41,4 42,9 83,5

Excelente 77 15,9 16,5 100

Tota l 468 96,5 100 7

Missing System 17 3,5

Tota l 485 100
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Eficácia na resolução extra judicial de conflitos

Frequência Percentagem Percentagem Válida Cúmulo Percentual

Péssimo 21 4,3 4,6 4,6

Mau 48 9,9 10,4 15

Razoável 117 24,1 25,4 40,3

Bom 20 6 42,5 44,7 85

Excelente 69 14,2 15 100

Tota l 461 9 5,1 100

Missing System 24 4,9

Tota l 485 100

Comunicação e tratamento do Defensor Público

Frequência Percentagem Percentagem Válida Cúmulo Percentual

Péssimo 12 2,5 2,7 2,7

Mau 37 7,6 8,2 10,9

Razoável 64 13,2 14,3 25,2

Bom 225 46,4 50,1 75,3

Excelente 111 22,9 24,7 100

Tota l 449 92,6 100

Missing System 36 7,4

Tota l 485 100

Esclarecimentos no decorrer do Processo

Frequência Percentagem Percentagem Válida Cúmulo Percentual

Péssimo 16 3,3 3,5 3,5

Mau 48 9,9 10,6 14,1

Razoável 67 13,8 14,8 28,9

Bom 20 9 43,1 46,1 75,1

Excelente 113 23,3 24,9 100

Tota l 453 9 3,4 100

Missing System 32 6,6

Tota l 485 100
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Grau de compromisso, confiança e capacidade técnica dos defensores públicos  x  Confiança nos Defensores Públicos na 
prestação da assistência jurídica  x  Capacidade (preparo técnico) dos Defensores Públicos

Capacidade (preparo técnico) dos Defensores Públicos Confiança nos Defensores Públicos na prestação da assistência jurídica

Péssimo

Péssimo Mau Razoável Bom Excelente Tot a l

Grau de compromisso dos defensores públicos

Péssimo 2 4 0 0 6

Mau 0 0 3 0 3

Bom 0 0 0 1 1

Excelente 0 0 0 2 2

Tot a l 2 4 3 3 12

Mau
Grau de compromiss dos defensores públicos

Péssimo 0 5 0 1 1 7

Mau 2 29 1 4 0 36

Razoável 2 6 5 3 1 17

Bom 0 0 0 2 0 2

Excelente 0 0 0 0 1 1

Tot a l 4 40 6 10 3 6 3

Razoável
Grau de compromisso dos defensores públicos

Péssimo 0 1 4 0 0 5

Mau 0 3 7 0 1 11

Razoável 3 5 37 1 3 49

Bom 0 0 6 24 11 41

Excelente 1 0 0 4 1 6

Tot a l 4 9 54 29 16 112

Bom Grau de compromisso dos defensores públicos

Mau 0 0 0 0 2 2

Razoável 2 2 7 12 6 29

Bom 2 1 7 125 21 156

Excelente 2 0 2 7 6 17

Tot a l 6 3 16 144 35 204

Excelente Grau de compromisso dos defensores públicos

Péssimo 0 0 0 2 2

Razoável 1 1 2 0 4

Bom 0 4 15 5 24

Excelente 0 0 4 31 35

Tot a l 1 5 21 38 65
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Tramitação Processual

Frequência Percentagem Percentagem Válida Cúmulo Percentual

Razoável 22 31,4 31,9 31,9

Bom 40 57,1 58,0 89,9

Excelente 7 10 10,1 100

Tota l 69 98,6 100

Missing System 1 1 ,4

Tota l 70 100

Tramitação em matéria de menores

Frequência Percentagem Percentagem Válida Cúmulo Percentual

Mau 1 1 ,4 10,6 14,1

Razoável 19 27,1 27,5 29

Bom 36 51,4 52,2 81,2

Excelente 13 18,6 18,8 100

Tota l 69 98,6 100

Missing System 1 1 ,4

Tota l 70 100

Tramitação em matéria de violência de género

Frequência Percentagem Percentagem Válida Cúmulo Percentual

Péssimo 1 1 ,4 1 ,5 1 ,5

Mau 1 1 ,4 1 ,5 3

Razoável 19 27,1 28,4 31,3

Bom 38 54,3 56,7 88,1

Excelente 8 11 ,4 11 ,9 100

Tota l 67 95,7 100

Missing System 3 4,3

Tota l 70 100
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Tramitação processual cível, laboral e comercial

Frequência Percentagem Percentagem Válida Cúmulo Percentual

Péssimo 2 2,9 2,9 2,9

Mau 4 5,7 5,9 8,8

Razoável 22 31,4 32,4 41,2

Bom 28 40 41,2 82,4

Excelente 12 17,1 17,6 100

Tota l 68 97,1 100

Missing System 2 2,9

Tota l 70 100

Tramitação contenciosa administrativa

Frequência Percentagem Percentagem Válida Cúmulo Percentual

Péssimo 6 8,6 8,8 8,8

Mau 9 12,9 13,2 22,1

Razoável 32 45,7 47,1 69,1

Bom 18 2 5,7 26,5 95,6

Excelente 3 4,3 4,4 100

Tota l 68 97,1 100

Missing System 2 2,9

Tota l 70 100

Procedimentos judiciais para obtenção de apoio judicial

Frequência Percentagem Percentagem Válida Cúmulo Percentual

Péssimo 2 2,9 2,9 2,9

Mau 14 20 20 22,9

Razoável 33 47,1 47,1 70

Bom 12 17,1 17,1 87,1

Excelente 9 12,9 12,9 100

Tota l 70 10 0 100
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Relação com Juízes

Frequência Percentagem Percentagem Válida Cúmulo Percentual

Péssimo 2 2,9 2,9 2,9

Razoável 24 34,3 35,3 38,2

Bom 30 42,9 44,1 82,4

Excelente 12 17,1 17,6 100

Tota l 68 97,1 100

Missing System 2 2,9

Tota l 70 100

Relação com Magistrados do MP

Frequência Percentagem Percentagem Válida Cúmulo Percentual

Péssimo 2 2,9 2,9 2,9

Mau 1 1 ,4 1 ,4 4,3

Razoável 20 28,6 29 33,3

Bom 32 45,7 46,4 79,7

Excelente 14 20 20,3 100

Tota l 69 98,6 100

Missing System 1 1 ,4

Tota l 70 100

Salário

Frequência Percentagem Percentagem Válida Cúmulo Percentual

Nada Importante 1 1 ,4 1 ,6 1 ,6

Pouco Importante 1 1 ,4 1 ,6 3,1

Nem muito nem pouco Importante 6 8,6 9,4 12,5

Muito Importante 25 35,7 39,1 51 ,6

Totalmente Importante 31 44,3 48,4 100

Tota l 64 91,4 100

Missing System 6 8,6

Tota l 70 100
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Condições materiais

Frequência Percentagem Percentagem Válida Cúmulo Percentual

Pouco Importante 2 2,9 3,2 3,2

Nem muito nem pouco Importante 6 8,6 9,5 12,7

Muito Importante 25 35,7 39,7 52,4

Totalmente Importante 30 42,9 47,6 100

Tota l 63 90 100

Missing System 7 10

Tota l 70 100

Infra-estruturas

Frequência Percentagem Percentagem Válida Cúmulo Percentual

Nem muito nem pouco Importante 2 2,9 3,1 3,1

Muito Importante 28 40 43,8 46,9

Totalmente Importante 34 48,6 53,1 100

Tota l 64 91,4 100

Missing System 6 8,6

Tota l 70 100

Formação dos Técnicos e Assistentes

Frequência Percentagem Percentagem Válida Cúmulo Percentual

Nem muito nem pouco Importante 1 1 ,4 1 ,6 1 ,6

Muito Importante 28 40 43,8 45,3

Totalmente Importante 35 50 54,7 100

Tota l 64 91,4 100

Missing System 6 8,6

Tota l 70 100
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Honorários dos Técnicos e Assistentes

Frequência Percentagem Percentagem Válida Cúmulo Percentual

Nada Importante 2 2,9 3,2 3,2

Pouco Importante 3 4,3 4,8 7,9

Nem muito nem pouco Importante 8 11 ,4 12,7 20,6

Muito Importante 27 38,6 42,9 63,5

Totalmente Importante 23 32,9 36,5 100

Tota l 63 90 100

Missing System 7 10

Tota l 70 100

Carreira do Técnico e Assistente

Frequência Percentagem Percentagem Válida Cúmulo Percentual

Nada Importante 1 1 ,4 1 ,6 1 ,6

Pouco Importante 1 1 ,4 1 ,6 3,1

Nem muito nem pouco Importante 4 5,7 6,3 9,4

Muito Importante 33 47,1 51 ,6 60,9

Totalmente Importante 25 35,7 39,1 100

Tota l 64 91,4 100

Missing System 6 8,6

Tota l 70 100

Aumento do número de Técnicos e assistentes

Frequência Percentagem Percentagem Válida Cúmulo Percentual

Pouco Importante 3 4,3 4,8 4,8

Nem muito nem pouco Importante 8 11 ,4 12,7 17,5

Muito Importante 30 42,9 47,6 65,1

Totalmente Importante 22 31,4 34,9 100

Tota l 63 90 100

Missing System 7 10

Tota l 70 100
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Capacidade administrativa e financeira das Delegações Provinciais

Frequência Percentagem Percentagem Válida Cúmulo Percentual

Pouco Importante 2 2,9 3,2 3,2

Nem muito nem pouco Importante 1 1 ,4 1 ,6 4,8

Muito Importante 29 41,4 46 50,8

Totalmente Importante 31 44,3 49,2 100

Tota l 63 90 100

Missing System 7 10

Tota l 70 100
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79Às Vítimas, aos Grupos Vulneráveis à Violência Baseada no Género e às Pessoas Vivendo com VIH e SIDA
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