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PREAMBULO 

 

 

Duas questões prévias se impõem a este manual. Porque o manual? E, quem são os seus 

destinatários? O presente manual resulta da necessidade de promover a participação da 

Sociedade Civil na Governação e Desenvolvimento Local, por um lado, e da necessidade de 

promover e divulgar reflexões sobre a legislação relativa a participação cidadã ao nível local, que 

é muito recente, por outro lado.  

Os destinatários do presente documento são prioritariamente a Sociedade Civil. Contudo, outros 

actores podem explorar os resultados deste trabalho, como são os casos dos Governos Locais, 

ONG e instituições de ensino.  
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ACRÓNIMOS 

 

AC - Autoridades Comunitárias  

AP – Administração Publica 

AP - Autoridade Publica  

CCL - Conselho Consultivo de Localidade 

CCD -  Conselho Consultivo do Distrito 

CCPA – Conselho Consultivo de Posto Administrativo 

CL – Conselho Local 

CRM – Constituição da Republica de Moçambique 

FL – Fórum Local 

IPCC – Instituições de Participação e Consulta Comunitária 

LOLE – Lei dos Órgãos Locais do Estado 

OLE – Órgãos Locais do Estado 

ONG – Organizações Não Governamentais 

OSC – Organização da Sociedade Civil 

PDD - Planos de Desenvolvimento Distrital   

PES – Plano Economico e Social 

PESOD - Plano Económico e Social e Orçamento Distrital 

RELOLE – Regulamento dos Órgãos Locais do Estado 
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PARTE I 

CONCEPTUALIZAÇÃO E PRESSUPOSTOS DA PARTICIPAÇÃO CIDADÃ 

 

Ojectivos: Aflorar e familiarizar os activistas com actual quadro de participação da 

Sociedade Civil no ambiente de governação nos distritos, com particular ênfase para os 

principais pressupostos.  

 

Cidadania o que é?  

Cidadania ou status civitatis “é o primeiro dos elementos constitutivos do estado (em sentido 

lato) das pessoas. Ser cidadão de um país é pertencer como membro, súbdito ou nacional, a uma 

determinada sociedade politica ou Estado e gozar de todos os direitos e vantagens inerentes a 

essa condição”. O nosso direito interno fixa os critérios da cidadania ou nacionalidade nos 

artigos 23 à 34 da CRM-2004 

 

Participar  

Provém do latim participare e significa “tomar ou ter parte em, associar-se à,… fazer saber, dar 

parte de..”. A participação pode ocorrer em vários campos, nomeadamente politico, económico e 

administrativo. Esta ultima é que prenderá a nossa atenção. 

“A participação comunitária é o processo de envolvimento dos cidadãos na governação 

local, com vista a garantir boa governação” A participação é ainda uma forma de grupos 

anteriormente excluídos do processo decisório, terem a possibilidade e capacidade de influenciar 

(e não de decidir) sobre questões que lhes afectam directamente. Não são definições acabadas.  

 

 

Sociedade Civil  

A maioria das definições que se encontram na literatura, para além de não serem consensuais, 

são uma reflexão ou fotocópia do que se considera Sociedade Civil nos Países do hemisfério 

norte e tem sido pouco aplicáveis à situação dos países em desenvolvimento.  
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Embora não haja consenso sobre o conceito, sugerimos a identificação de algumas características 

da Sociedade Civil aceites nos Países em desenvolvimento tais como: 

- A autonomia em relação ao Estado; 

- A organização e capacidade de formular políticas alternativas;  

- A possibilidade de propor uma visão alternativa de sociedade; 

- A representação das aspirações do cidadão e; 

- A capacidade de contribuir para o alargamento do espaço democrático público.  

Podemos acrescentar a participação activa nas actividades de carácter socioeconómico, através 

p/ex: das Associações Agro-Pecuárias, Associações de Camponeses, Associação de Apoio aos 

Meninos da Rua, etc. 

Tomando em consideração aos objectivos do presente manual, Sociedade Civil seria o 

segmento da sociedade (indivíduos ou grupo de indivíduos) que actuam independentes do 

poder politico na formulação de políticas e realizações alternativas, no alargamento do 

espaço de debate democrático e pressionam os detentores do poder para melhorias de 

politicas publicas sem intenções de tomar o poder. 

 

Autoridades Comunitárias (AC) 

São as pessoas que exercem uma certa forma de autoridade sobre determinada comunidade ou 

grupo social, tais como chefes tradicionais, secretaries de bairro ou aldeia e outros líderes 

legitimados como tais pelas respectivas comunidades ou grupo social. O reconhecimento das 

autoridades comunitárias é feito pelo competente representante do Estado que, de acordo com o 

escalão pode ser o Administrador, Chefe do Posto Administrativo, Chefe da Localidade. (artigo 

105 do RELOLE). 

Desenvolvimento Local 

O conceito de desenvolvimento pode ser apresentado sob varias visões, mas aqui vamos abordar 

algumas na perspectiva do presente manual, a saber: 

i) Desenvolvimento é a capacidade de satisfazer adequadamente as necessidades básicas 

humanas, tais como alimentação, habitação, saúde, água, educação e protecção social. Quando 
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esses bens e serviços faltam de uma forma drástica, está-se perante uma estado de indigência ou 

de subdesenvolvimento; 

ii) A segunda dimensão importante do desenvolvimento é a liberdade ou seja, a capacidade 

de escolher livremente o seu modelo de sociedade, suas orientações e estratégias, sem qualquer 

imposição do exterior. O desenvolvimento deve ser um processo endógeno, cujo objectivo é 

reforçar a aptidão das populações de tomarem o seu destino em mãos (empowerment), de criar 

oportunidades a cada membro da sociedade de prosperar e de contribuir para o progresso 

colectivo; e, 

iii) A terceira componente do desenvolvimento é a auto-apreciação, o sentido de dignidade, 

de respeito e de honra, que fazem com que um povo ou um indivíduo não possa ser utilizado por 

outros, para os seus próprios interesses e objectivos. Esta dimensão remete-nos às 

especificidades culturais, aos valores positivos da autenticidade moçambicana. 

Assim, o desenvolvimento visa o indivíduo e a comunidade em que ele se insere e não 

apenas as estatísticas agregadas. Operacionalizando o conceito pode-se referir que 

desenvolvimento é ter um pouco mais de dinheiro para as despesas da família, mais e 

melhor comida, mais possibilidade de comunicar-se e divertir-se com os familiares e 

amigos próximos e distantes, ter acesso a terra e mais vestuário, oportunidades de 

emprego, melhor assistência médica e escola, desporto, cultura, maior comunicação, 

liberdade, participação, auto-estima e conhecimento do mundo. 

 

O conceito de desenvolvimento local surge do entendimento de que è o meio rural, exactamente 

por não ser apenas agrícola, engloba também as pequenas cidades que, apesar de constituírem o 

espaço urbano, estão via de regra essencialmente ligadas ao meio rural dele dependendo para 

sobreviver e para ele prestando todo tipo de serviços.  
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Importante: 

O desenvolvimento local deve ser um processo de mobilização das energias sociais, dos 

recursos e das potencialidades locais para a implementação de mudanças que elevam as 

oportunidades sociais e as condições de vida no plano local, tendo como base a participação 

da sociedade no processo decisório.   

 

Participação da Sociedade Civil na governação e desenvolvimento local 

A participação da Sociedade Civil no processo de governação e desenvolvimento local enquadra 

os grupos e organizações, por natureza voluntários, criados para a prossecução de propósitos 

principalmente fora do Estado e do mercado, que adere os princípios democráticos e à não - 

violência. Sublinha - se o carácter voluntário e para o caso específico de Moçambique, dada a 

dificuldade de distinguir entre a Sociedade Civil e as organizações da Sociedade Civil, do Estado 

e do mercado resultante da génese e evolução peculiar da Sociedade Civil em Moçambique. Tem 

se notado que, na sua relação, o Estado e a Sociedade Civil opõem em alguns momentos e 

colaboram noutros, dependendo dos interesses e assuntos em presença. Como diz o Van Rooy  

1997:202), “o Estado e a Sociedade Civil devem ser localizados num continum, em movimento 

de oposição e colaboração com governos específicos  e outros detentores  de poder no debate  

sobre a pobreza e  a justiça social”. 

Este conceito é um dos conceito - chave desta Brochura, por isso é necessário distingui-lo do 

entendimento erróneo de que as OSC são uma espécie de oposição ao Estado, que não podem 

colaborar com esforços ou iniciativas deste independentemente do seu impacto na vida das 

populações, e de que “quem não concorda comigo está contra mim”. Esta percepção mina as 

bases de um diálogo construtivo que admite a unidade na diversidade. 

Estas organizações duma ou doutra maneira colaboram com o Estado, sem com isso significar a 

perca de autonomia ou espaço de manobra para a realização da sua agenda. 

A Sociedade Civil pode actuar de uma forma organizada e ou formalizada, aqui falamos 

das OSC, como as cooperativas, congregações religiosas, Associações, Fundações, etc. O 
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termo Sociedade Civil
1

 engloba todo o universo das actuações organizadas e não 

organizadas, como é o caso dos cidadãos, as populações, autoridades comunitárias e grupos 

efémeros ou espontâneos. O Decreto 11/2005 usa mais vezes o termo Sociedade Civil, 

artigo100 e 112, o Decreto 51/2004, apenas fala da Sociedade Civil artigo 27. 

 

 

  

                                                           
1
 Dentro do conceito de Sociedade Civil podemos enquadrar as autoridades tradicionais e as populações. 
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PARTE II 

SISTEMA DE CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO 

A. AO NIVEL DOS ÓRGÃOS LOCAIS DO ESTADO (OLE) – DISTRITO 

Objectivo: Descrever os mecanismos legais do sistema de cidadania e participação, previsto 

para a interacção entre a Sociedade Civil e os Governos Distritais  

 

 1. Mecanismos de interacção entre a Sociedade Civil e o Governo Distrital 

Na construção do sistema de cidadania e participação a LOLE prevê três níveis ou momentos de 

articulação entre os cidadãos, comunidades locais e os OLE. 

A consulta a aberta à Sociedade Civil e os cidadãos
2
 realiza-se tendo como base certos princípios 

(a) focalizado sobre a elaboração de determinados documentos (b) e reconhecendo a necessidade 

de partilha de certos bens do domínio publico. 

a) Consulta a Sociedade Civil 

“Os OLE devem assegurar a participação dos cidadãos, comunidades locais, associações e 

outras formas de organização social, na formação das decisões que lhes disserem respeito” 

artigo 100/1 do RELOLE. Segundo este artigo órgãos locais do Estado serão os Governos 

Distritais, Chefe do Posto Administrativo e Chefe de Localidade.  

Os termos associações e outras formas de organização social são uma referência clara da 

necessidade de assegurar a participação da Sociedade Civil. Assim, assegurar a participação da 

Sociedade Civil, dos cidadãos é uma obrigação para os OLE.  

A Sociedade Civil apenas participa na formação da decisão, sendo o dever de tomar a decisão da 

responsabilidade da Administração Pública. As matérias sobre as quais se pode exercer a 

consulta é muito ampla, na verdade, o artigo que estamos a citar apenas refere que os cidadãos 

participam...na formação das decisões que lhes disserem respeito. 

 

                                                           
2
 Artigos 100 a 103 do RELOLE 



 
 

12 

Em síntese podemos falar de dois princípios: 

 O principio da participação (já foi descrito) 

 E, o principio da colaboração  

O artigo 102 trata do princípio da colaboração dos OLE com os particulares e as comunidades. 

O conceito de Sociedade Civil enquadra-se muito bem no termo “particulares”. O conteúdo do 

princípio da colaboração destaca a seguinte finalidade: assegurar a participação adequada da 

Sociedade Civil no desenvolvimento local. Para que isto seja possível a norma impõe: 

Importante: 

 O dever dos OLE em prestar informações e esclarecimentos que a Sociedade Civil e 

outros actores precisem para orientar a sua participação; 

 O dever de apoiar e estimular as iniciativas da Sociedade Civil e, receber e considerar as 

suas sugestões e informações. 

 

O artigo 102 estabelece ainda o princípio da responsabilidade aos OLE pelas informações 

prestadas por escrito a Sociedade Civil. O artigo pretende enfatizar que a informação prestada  

pelos OLE ao publico ( Governo Provincial, Presidência da Republica, Assembleia da Republica 

e outros) como Balancos Anuais, PED e outros informes devem ser fieis e corresponder a 

realidade local. 

De referir que, qualquer destorção da informação prestada pelos OLE pode sofrer a confrontação 

com dados de instituições de monitoria e controlo social da Sociedade Civil como também pode 

ser confrontada e reprovada pelos membros do Conselho Consultivo em suas sessões. 

Os Governos que se virem confrontados com cenários idênticos ou de não produção da 

informação, podem sofrer serias consequências políticas e administrativas, como são os casos da 

não aprovação do seu orçamento ao nível central, entre outras. 

b) Forma e âmbito da consulta aberta  

A ideia central da consulta aberta é de criar um campo muito amplo de matérias sobre as quais os 

Governos locais as autoridades locais podem solicitar a consulta, desde que se trate de questões 
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essenciais e de interesse comum. Contudo, existe o perigo de a Sociedade Civil e os Governos 

locais divergirem quanto ao entendimento sobre o que seja questão essencial para a comunidade. 

A consulta realiza-se através de reuniões e da criação de comités comunitários.  

 

Em síntese podemos citar o artigo 100/2 do RELOLE “A consulta aos cidadãos realiza-

se através da reunião e de criação de comités comunitários sobre qualquer assunto de 

interesse local” 

 

c) A necessidade de partilha de certos bens privativos do domínio Publico para efeitos 

cívicos 

Num contexto de falta de instalações como é nosso país, o RELOLE estabeleceu a necessidade 

de partilha ou utilização comum de certas instalações entre os OLE e à Sociedade Civil para 

efeitos cívicos. Sendo, o pedido de utilização dirigido aos dirigentes do respectivo órgão local. 

Em síntese, nota-se os precisos termos do artigo 101: 

N°1 “As instalações dos órgãos locais do Estado podem ser utilizadas para fins cívicos por 

associações e sindicatos”. Significa por exemplo que o Estado pode dar ordens caso se 

verifique uma recusa de acesso as instalações aqui referidas. 

N°2 “Os pedidos de utilização são feitos por requerimento dirigido aos dirigentes do 

respectivo órgão local”.  

 

d) A consulta à Sociedade Civil na elaboração dos Planos de Desenvolvimento Distrital 

(PDD) e Plano Económico e Social e Orçamento Distrital (PESOD)  

A elaboração de planos de desenvolvimento local deve ser feita numa perspectiva participativa. 

Por isso, o artigo 103 na sua epígrafe fala em Desenvolvimento local participativo.  

 



 
 

14 

Importante: 

Este artigo no seu n°1 estabelece que “Os PDDs e PESODs são elaborados com a 

participação da população residente através dos conselhos consultivos locais e visam a 

mobilização de recursos humanos, materiais e financeiros adicionais para a resolução de 

problemas do distrito”. 

O n°2 impõe o critério da necessidade na elaboração dos planos de desenvolvimento local 

“os programas de desenvolvimento local participativo respondem às necessidades específicas 

do distrito e complementam as previstas no Plano do Governo”.  

 

E, por fim nos termos do n°3 do mesmo artigo, os Programas de desenvolvimento local 

participativo devem: 

 Estar em harmonia com o Programa quinquenal do Governo, o PES e o Plano Estratégico 

Provincial…; 

 Assegurar os meios para a sua execução através de recursos humanos, materiais e 

financeiros; 

 Apresentar indicadores que permitam avaliar a conformidade e cumprimento das políticas 

públicas e o nível da sua execução. 

 

2. Consulta à Sociedade Civil integrada nas Instituições de Participação e Consulta 

Comunitária 

 Formas de organização das comunidades   

São formas de organização comunitária segundo o artigo 110 do RELOLE: 

- Conselho Local; 

- Fórum Local; 

- Comités comunitários; 

- Fundos comunitários; 

Podem existir outros mecanismos informais de organização das comunidades. O interesse do 

presente manual e conhecimento destas formas assenta na ideia simples da possibilidade de 
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integração pela Sociedade Civil em qualquer destas formas indicadas formalmente ou noutras 

formas de organização definidas pela comunidade. 

 

Definições formas de organização comunitária: 

2.1. Conselho (Consultivo) Local  

Segundo o artigo 111 do RELOLE Conselho Local é “um órgão de consulta das autoridades da 

administração local, na busca de soluções para questões fundamentais que afectam a vida das 

populações, o seu bem-estar e desenvolvimento sustentável, integrado e harmonioso das 

condições de vida da comunidade local, no qual participam também as autoridades 

comunitárias”. 

 

Elementos do Conceito: 

 Natureza consultiva do Conselho Consultivo; 

 O CC é um órgão de consulta da administração local; 

 Visa a busca de soluções para questões fundamentais de desenvolvimento; 

 Necessidade de Participação das autoridades comunitárias, Sociedade Civil, etc. 

 

2.2. Fórum Local 

O artigo 112 do RELOLE refere que o fórum local é “uma instituição da Sociedade Civil que 

tem como objectivo organizar os representantes das comunidades e dos grupos de interesse 

locais para permitir que eles definam as suas prioridades”.  

Elementos do conceito: 

 

É uma instituição da Sociedade Civil, não é uma instituição dos governos locais; 

Tem por objectivo organizar os representantes das comunidades e grupos de interesse 

local; 

Visa mobilizar a definição de prioridades pelos actores indicados acima. 
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Parece que o fim legal dos fóruns locais é bastante restritivo, julgamos que nada impede que 

dentro do fórum local se desenvolva igualmente uma concertação da Sociedade Civil sobre a 

busca de soluções para o desenvolvimento. 

Em conclusão, os Fóruns Locais actuam em duas vertentes principais: de acção colectiva e de 

representação. Na primeira vertente os Fóruns Locais servem para organizar a iniciativa própria 

das comunidades locais na resolução dos seus problemas. Na segunda vertente os Fóruns Locais 

permitem a priorização dos problemas enfrentados pelas comunidades e a sua transmissão para 

instâncias em escalões superiores através dos Órgãos Locais do Estado e dos Conselhos 

Consultivos correspondentes. 

Mais especificamente, os Fóruns Locais actuam no sentido de: 

Motivar as comunidades na identificação e discussão das potencialidades, problemas e na 

busca de soluções para os mesmos; 

Organizar a deliberação por representantes comunitários sobre a priorização dos problemas 

e das soluções propostas; 

Organizar a acção colectiva e mobilizar os recursos próprios das populações locais na 

resolução de questões de interesse comum e na promoção do desenvolvimento das 

comunidades; 

Fazer circular informação pertinente entre os Conselhos Consultivos, os Órgãos Locais do 

Estado e as comunidades rurais através dos seus representantes; 

Acompanhar (monitorar) a execução de acções previstas nos Planos Distritais e assegurar o 

cumprimento pelos vários intervenientes (Administração, empreiteiros e comunidades) das 

suas respectivas obrigações; 

Servir de elo de ligação entre as ONGs e outros intervenientes no desenvolvimento rural 

junto `as comunidades locais; e 

Fazer-se representar ao nível dos Conselhos consultivos de Posto Administrativo e do 

Distrito. 
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2.3. Comités comunitários 

Segundo o artigo 113/1 do RELOLE, os Comités comunitários “são formas de organização das 

populações para permitir que as comunidades se mobilizem na identificação e procura de 

soluções dos seus problemas, podendo encaminhar outras preocupações às estruturas pertinentes 

do sector público”.  

Elementos do conceito: 

Instituição ligada às populações; 

Objectivo mobilizar as comunidades na identificação e procura de soluções dos seus 

problemas. 

O n°2 do mesmo artigo abre a possibilidade dos comités comunitários participarem nas 

seguintes actividades adicionais: gestão da terra e outros recursos naturais, das escolas, 

dos postos de saúde, e outras instituições de natureza não lucrativa de âmbito local. 

 

2.4. Fundos Comunitários 

Segundo o artigo 114/1 do RELOLE as “…comunidades podem criar fundos de 

desenvolvimento comunitário vocacionados para interesses próprios das respectivas 

comunidades”.  

A iniciativa da criação do fundo deve ser da própria comunidade e comunicada ao Chefe do 

Posto Administrativo.  

O procedimento administrativo para a constituição do fundo comunitário é relativamente 

simplificado, porque o registo faz -  se na Sede do Posto Administrativo. A relativa proximidade 

das comunidades a Sede do Posto é a justificação da atribuição do poder de registo da 

constituição do Fundo. A comunicação feita junto ao Chefe do Posto de Constituição do Fundo 

deve incluir a indicação da data da decisão, a relação dos participantes à reunião e os objectivos 

do Fundo. 

Os Fundos de desenvolvimento comunitário podem receber financiamento de fundos próprios 

das comunidades, e de qualquer entidade nacional ou estrangeira.  
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É preciso estimular o registo dos Fundos Comunitários, primeiro para responsabilizar os 

associados e gestores do Fundo e segundo, porque assim, se tornam credíveis para receber 

financiamento da própria comunidade e outras entidades nacionais ou estrangeiras, como refere o 

artigo 114/5. 

 

 

3. Princípios que orientam a Consulta à Sociedade Civil 

 

Princípios gerais sobre a articulação  

Princípios Fundamentais da Organização para a Consulta e Participação Comunitária 

 

Os OLE no desempenho das suas funções administrativas observam o bloco da legalidade 

(Constituição, as leis e os regulamentos sobre a matéria) – Artigo 115/1 do RELOLE; 

A articulação visa a auscultação de opiniões sobre a melhor maneira de mobilizar e 

organizar a participação, na concepção e implementação dos programas económicos, 

Sociais e culturais, em prol do desenvolvimento local. – Artigo 115/2 do RELOLE. 

 

O Princípio da Participação 

IPCC deve ser baseada num processo através do qual pessoas, especialmente as mais 

desfavorecidas, influenciam as decisões que lhes afectam. Ou seja, o processo da consulta e 

participação deve trazer para o processo de decisão as preocupações de todas as pessoas que se 

querem fazer ouvir, o que implica abrangência, equidade e respeito pelas formas de organização 

legítimas existentes desde que não se contradigam com as leis vigentes no país. 

O Princípio de Representatividade 

Os membros da IPCC devem representar segmentos específicos da população do distrito, quer 

numa base geográfica das várias localidades, quer numa base social dos vários grupos 

populacionais e de interesse. 

O Princípio da Diversidade 
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A composição da IPCC deve reflectir em geral a constituição da população local, em termo de 

género, cultura, religião, ocupação, idade, classe social, etc. 

O Princípio de Independência 

Para que a IPCC reflicta as preocupações reais das populações, deve definir a sua própria agenda 

e as suas próprias prioridades e não deve ser dominada por nenhuma outra instituição ou força 

social. 

O Princípio da Capacidade 

A IPCC deve ser capaz de mobilizar os melhores recursos humanos disponíveis no local 

correspondente. 

O Princípio da Funcionalidade 

A IPCC deve ter uma estrutura simples, transparente, eficiente e sustentável para facilitar o seu 

funcionamento e flexibilidade da resposta. 

O Princípio de Responsabilidade 

A IPCC deve representar duma forma fiel as preocupações das comunidades e a Sociedade Civil 

no seu diálogo com titulares dos órgãos Locais do Estado. No mesmo sentido, os representantes 

das comunidades nas IPCC podem e devem assegurar que os planos propostos pelo governo 

reflictam adequadamente os anseios e preferências da comunidade 

O Princípio da Integração e Articulação  

A IPCC deve servir como uma instância de coordenação entre os vários intervenientes no ramo 

de desenvolvimento local – governamentais e não - governamentais, internos e externos, 

públicos e privados – para aglutinar os seus esforços e promover sinergias entre as suas acções. 

 

Em resumo, os princípios em que assentam as IPCCs são os de igualdade de tratamento dos 

cidadãos, direito à diferença, a transparência, e o princípio do diálogo. Por outras palavras, 

os diversos actores e sectores das comunidades devem estar representados nos órgãos que 

planificam, implementam e monitoram a planificação e o desenvolvimento ao nível do 

distrito, posto administrativo e localidade. Isto tem por finalidade garantir o 
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desenvolvimento social, económico e cultural das comunidades locais de acordo com os seus 

interesses 

 

4. O processo da criação dos Conselhos e Fóruns Locais 

O processo de constituição das IPCC’s começa ao nível das comunidades com a criação de 

CDC’s e Fóruns Locais que enviam os seus representantes para o Conselho Local da Localidade  

O CCL escolhe os seus delegados para o CCPA , o CCPA para o CCD. 

O processo da escolha de representantes dos grupos de interesse e estratos sociais deve ser 

legitimado pelas comunidades em vez de ser por nomeação. 

Ilustração: Representatividade 

Representatividade  Social: maioria  dos grupos de interesse representados 

Representatividade Territorial: maioria das aldeias representadas 

Representatividade Horizontal: grupos de interesse com mesmo nível de importância. 

Representatividade vertical: os grupos do nível inferior representados ao nível mais alto. 

 

5. Composição dos Conselhos Locais 

Para permitir que o diálogo entre os representantes do aparelho de Estado, os representantes das 

comunidades e a Sociedade Civil local seja coerente, a continuidade na participação dos 

elementos dos Conselhos Consultivos Locais é fundamental. Tal continuidade permite que os 

assuntos abordados e as decisões tomadas nas sessões anteriores dos Conselhos possam ser 

efectivamente acompanhados nas sessões subsequentes.  

Segundo o artigo 119 do RELOLE a composição dos CLs ao nível Distrital, Posto 

Administrativo  e de Localidade é a seguinte : 

1.O Conselho Local de Distrito é composto por um numero mínimo de 30 e um máximo de 50 

pessoas; 
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2.O Conselho Local de Posto Administrativo é composto por um numero mínimo de 20 e um 

máximo de 40 pessoas; 

3.O Conselho Local de Localidade é composto por um numero mínimo de 10 e um máximo de 

20 pessoas. 

Composição dos Conselhos Consultivos do Distrito: 

 Número de Elementos: de 30 a 50 pessoas; 

 Critério para selecção: 20 a 30 representantes provenientes de Conselhos Consultivos dos 

Postos Administrativos (7 a 12 de cada), dos quais: 

 um mínimo de 2/3 seleccionados pela Sociedade Civil, com pelo menos um elemento 

proveniente de cada localidade e um máximo de 1/3 sendo Autoridades Comunitárias. 

 4 a 8 pessoas influentes da  Sociedade Civil convidadas pelo Administrador do Distrito 

para assegurar a representação de actores/sectores importantes na vida do distrito. 

 7 a 10 elementos do Governo Distrital alargado aos chefes de Posto Adinistrativo. 

 Dimensão de género: pelo menos 25% dos elementos devem ser mulheres; 

 Normas sobre Funcionários: não mais de 30% dos elementos devem ser funcionários 

públicos; 

 Normas sobre Partidos Políticos: nenhum elemento será seleccionado para representar 

algum partido político; contudo, ser membro de um partido político não pode ser critério 

para exclusão duma pessoa seleccionada por outros critérios. 

 

Sobre a Composição dos Conselhos Consultivos do Posto Administrativo 

 Número de elementos: de 20 a 40 pessoas; 

 Critérios de selecção: 12 a 24 representantes pelos Fóruns Locais (5 a 8 de cada) dos 

quais: 

 um mínimo de ½ destes representantes dos FLs seleccionados pelos grupos de interesse e 

um máximo de 1/3 sendo Autoridades Comunitárias; 

 3 a 6 pessoas influentes da Sociedade Civil convidadas  pelo Chefe do Posto para 

assegurar a representação de actores/sectores importantes na vida do Posto 

Administrativo; 
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 3 a 6 pessoas de entre Chefe do Posto, Chefes de Localidade ou outros funcionários 

públicos do Posto Administrativo. 

 Dimensão do género: Pelo menos 30% dos elementos devem ser mulheres; 

 Norma sobre funcionários: não mais do que 25% dos elementos devem ser funcionários 

públicos; 

 Norma sobre Partidos Políticos: nenhum elemento será seleccionado para representar 

algum partido politico; mas ser membro de um partido politico não pode ser critério para 

exclusão duma pessoa seleccionada com base em outros critérios. 

Do FL para o CCPA, o Chefe de Posto terá a responsabilidade de assegurar a selecção e 

indicação dos outros elementos na base das normas aqui definidas. Do CCPA para o CCD, essa 

responsabilidade é do Administrador do Distrito. 

Composição dos Fóruns Locais ou Conselho Local de localidade. 

Pela sua natureza, os Fóruns Locais são instituições da Sociedade Civil cujas características 

devem reflectir as características sociais e formas de organização de cada zona. O RELOLE não  

especifica normas sobre a sua composição da mesma forma que são especificados para os 

Conselhos Consultivos. Entretanto, os mesmos princípios citados  nos casos anteriores devem 

orientar a organização e funcionamento dos FLs como uma instância importante das IPCCs.  

Por isso, recomenda-se que os Fóruns Locais sejam organizados tomando em conta as seguintes 

considerações: 

-O número de elementos deve ser suficiente para garantir a boa representatividade sem dificultar 

a possibilidade de se reunir com uma periodicidade adequada; 

-Os principais grupos de interesse quer de natureza económica quer social, devem ser 

representados efectivamente; 

-As Autoridades Comunitárias devem ser representadas sem excluir outros Indivíduos influentes 

seleccionados ao nível local  (líderes religiosos, comerciantes, curandeiros, professores, 

enfermeiros, extensionistas, etc. ); 

-A participação adequada de mulheres deve ser garantida; 
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-O número de funcionários públicos deve ser limitado para assegurar espaço suficiente para os 

cidadãos beneficiários dos serviços públicos serem representados; 

-Aos partidos políticos não deve ser atribuído lugares como tal, sem contudo impedir algum 

membro ou outro partido ser seleccionado na base de outros critérios. 

O processo de selecção dos elementos dos Fóruns e Conselhos terá o apoio da Administração 

Local e das organizações e projectos que trabalham no distrito. Entrando em parcerias com as 

autoridades comunitárias e outros actores locais de importância, levarão a cabo consultas através 

das quais serão identificados os grupos de interesse e as pessoas importantes na vida social e 

económica da zona na base dos bens dos quais se indicarem os representantes para a participar 

no Fórum Local. 

 

6. Periodicidade das reuniões e funcionamento 

A periodicidade das reuniões é tratada no artigo 120 do RELOLE    

-Os Conselhos locais de Distrito, de Posto Administrativo e de Localidade devem reunir pelo 

menos duas vezes por ano; 

-A primeira sessão, durante o primeiro trimestre do ano, para a apreciação do relatório da 

implementação dos Planos do ano anterior e para a aprovação dos planos anuais; e  

-Uma segunda sessão, durante o terceiro trimestre do ano, para fazer o balanço dos planos em 

implementação, quando necessário, actualizá-los. 

Dependendo das exigências e prioridades em cada distrito, mais sessões poderão ser convocadas 

pelo Chefe da localidade, Posto Administrativo ou Administrador do Distrito. 

Importante: 

A Sociedade Civil deve estar consciente desta periodicidade das reuniões dos CLs e 

preparar-se antecipadamente para cada uma delas. A segunda sessão que faz o balanço dos 

planos em implementação é muito importante porque permite a Sociedade Civil fazer o 

acompanhamento das actividades das autoridades locais. 
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Em relação as sessões do CCD, por causa da sua importância no processo de planificação 

distrital, prevê-se pelo menos duas sessões por ano que terão uma agenda principalmente ligada a 

este processo.  

Em relação as sessões do CCPA, normalmente serão convocadas aproximadamente um mês 

antes das sessões do CCD para permitir que os assuntos de interesse local sejam abordados e 

esclarecidos para a sua apresentação nas sessões do CCD. Outras sessões poderão ser 

convocadas pelo chefe do Posto Administrativo. 

Quanto aos Fóruns Locais, prevê-se que as suas sessões sejam mais frequentes por duas razões: 

primeira , os FLs terão um papel mais operacional em relação ao desenvolvimento e a 

governação local do que os CCDs e CCPAs. Uma vez que o FL permite a mobilização directa de 

acção comunitária para resolver situações de importância local, pode-se prever que se reúnam 

mais frequentemente. 

A segunda razão pela qual se prevê mais sessões dos FLs é a sua importância na identificação  de 

prioridades no âmbito do processo de planificação distrital. Durante o último trimestre de cada 

ano, será  oportuna a auscultação em todas as localidades através da qual a Equipa Técnica de 

Planificação Distrital terá a informação necessária para a elaboração da proposta do Plano Anual 

de Investimento para apresentação ao CCD no primeiro trimestre do ano seguinte. Em condições 

normais, uma a duas sessões do FL poderão ser necessária para permitir a preparação das suas 

propostas, permitindo deste modo a sua apreciação ao nível distrital. 

 

7. Aspectos Operacionais para as Sessões dos Conselhos Locais 

  

7.1. Quem preside às sessões 

Os CCDs e CCPAs terão uma Mesa do Conselho com a responsabilidade de presidi-las. A mesa 

composta pelo Administrador do Distrito e mais dois elementos que não são funcionários 

públicos. Os membros da Mesa serão seleccionados de dois em dois anos por uma sessão da 

plenária do Conselho Consultivo. 
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No caso de Fórum Local, tomando em conta a sua natureza de instituição da Sociedade Civil, 

recomenda-se que a presidência  da sua Mesa seja exercida por um dos seus elementos da 

Sociedade Civil, apesar do chefe da localidade fazer parte desta Mesa. 

Esta medida visa fortalecer a independência dos Forúns com um espaço próprio para os 

representantes comunitários esclarecerm as suas preocupações e prioridades antes de iniciar o 

diálogo com os representantes dos Órgãos Locais do Estado a partir do CCPA. A selecção da 

Mesa do Fórum Local normalmente será feita numa sessão plenária do Fórum. 

7.2. Quem convoca as sessões 

As sessões do CCD e do CCPA devem ser convocadas pelo Administrador e Chefe do Posto 

respectivamente. No caso do Fórum Local, as sessões serão convocadas pela Mesa do Fórum, 

por iniciativa própria ou na base duma sugestão do Administrador, Chefe do Posto, ou Chefe da 

Localidade. Para qualquer IPCC, um terço dos seus membros podem tomar a iniciativa de propor 

a realização de uma sessão. 

7.3. Como se define a agenda das sessões 

A Mesa dos Conselhos Consultivos Locais terão a responsabilidade de elaborar a agenda para as 

sessões. Em coordenação com a Administração do Distrito, as Autoridades Comunitárias, as 

ONGs e projectos que actuam no Distrito, a Mesa solicita sugestões ordinárias. Normalmente, a 

agenda para as sessões dos CCDs e CCPAs devem ser divulgadas tal como as convocatórias com 

pelo menos duas semanas de antecedência. 

7.4. Qual é o processo de deliberação e de decisão nas sessões  

A Mesa terá responsabilidade de orientar as sessões dos Conselhos Locais. Ela estabelece a 

sequência dos assuntos a tratar – levando-a `a  aprovação  do CL no início de cada sessão  - dá 

direito de uso da  palavra e conduz os debates duma forma que permite uma participação 

equitativa ou seja igual dos membros, bem como a chegada  a decisões duma forma eficiente. 

Para assuntos relacionados  com a planificação distrital, depois da apreciação das propostas e/ou 

relatórios apresentados pela Administração do Distrito, o Conselho deve  apreciar uma proposta 

de parecer sobre a matéria em causa. Cada IPCC estabelecerá  metodologia própria para tomada 

de decisões. 
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7.5. O que resulta das sessões 

Deve ser elaborada uma acta para cada uma das sessões  dos Conselhos Locais. A acta deve 

documentar resultados da discussão ou deliberação em relação a cada item  na agenda da sessão, 

outros assuntos de importância abordados durante a sessão  e sugestões de assuntos para agenda 

da sessão seguinte. Uma semana depois de cada sessão a acta respectiva deve ser divulgada 

através de um edital publicamente disponível e igualmente transmitida a Administração do 

Distrito para o caso do escalão inferior. 

7.6. Mesa  

1. Os Conselhos Locais de Distrito, Posto Administrativo e Localidade tem uma Mesa com 

responsabilidade de presidir às respectivas reuniões 

2. Em cada escalão territorial, a Mesa é composta pelo dirigente do órgão local e por 2 vogais 

escolhidos pelo respectivo conselho dentre os seus membros. 

 

 

 

 

8. A Prestação de contas na Governação Distrital 

Prestação de contas é a capacidade das instituições e dos gestores públicos (neste caso autoridade   

administrativas Distritais) prestarem contas sobre as suas decisões e actos à Sociedade. É o 

processo de responsabilização dos gestores públicos pelos resultados das suas acções”. O 

RELOLE institucionalizou um verdadeiro sistema de prestação de contas à Sociedade Civil pelos 

Governos Distritais 

O artigo 122/2 alínea g) estabelece que os Conselhos Locais (instituição de que a Sociedade 

Civil faz parte) tenham como funções: “Aprovar o plano de actividades e o respectivo relatório 

de prestação de contas da gerência do desenvolvimento distrital” 
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Este dispositivo confere a Sociedade Civil o direito de intervir em dois momentos decisivos da 

governação Distrital. Primeiro na aprovação do plano de actividades e segundo, na aprovação 

do relatório de prestação de contas de gerência.  

Podemos nos interrogar sobre as consequências jurídicas e políticas de uma eventual falta de 

aprovação do relatório de prestação de contas de gerência pela Sociedade Civil. 

No plano jurídico, a eventual falta de aprovação teria como efeito a possível responsabilização 

civil, disciplinar e criminal, consoante a gravidade das violações, dos gestores públicos Distritais 

pela má gestão verificada.  

No plano politico, a falta de aprovação da conta de gerência pode implicar a perda de 

legitimidade das autoridades administrativas distritais e o esvaziamento da conteúdo democrático 

da governação local, enfim pode implicar a perda de confiança da comunidade, da Sociedade 

Civil nos seus dirigentes. 

Estes mecanismos devem ser reforçados pela possibilidade da Sociedade Civil intervir na fase da 

implementação do plano de actividade distrital e PESOD, pois assim, fica assegurada a 

transparência necessária à boa governação Local.  

A prestação de contas sobre um processo que não é transparente tem pouca utilidade 

governativa. A transparência se materializa com a publicidade da actividade governativa 

distrital e a possibilidade da Sociedade Civil poder intervir na fase de implementação dos 

diferentes planos de desenvolvimento local.  

 

A intervenção nesta fase podia traduzir-se na monitoria das acções em implementação, 

consubstanciada na possibilidade de consulta de documentos e inspecção da acção governativa.  

A Sociedade Civil tem, contudo a possibilidade de participar na implementação dos planos, 

como estabelece o artigo 122/2 alínea c): “participar no processo de preparação, implementação 

e controlo dos...planos distritais de desenvolvimento...”.  A participação aqui é apresentada como 

um fenómeno omnipresente, pois ela ocorre em três momentos. 
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PARTE III 

9. MONITORIA DA GOVERNACAO COMO PARTICIPACAO CIDADA 

9.1. O que é Monitoria? 

A primeira visão sobre monitoria coloca no centro das atenções o plano de actividades em 

função do calendário previamente definido. Nesta visão, os gestores pretendem saber se a 

implementação das actividades está a decorrer dentro do tempo previsto; querem saber se há 

atrasos. Pelo exemplo da distribuição gratuita do livro escolar, no início de cada ano lectivo, a 

grande preocupação do Ministério da Educação é de saber se as Escolas Primárias do Rovuma ao 

Maputo já receberam o livro escolar para iniciarem o processo lectivo. Isto envolve muitos 

contactos com muitas partes que participam do processo, por exemplo, as gráficas nos países 

onde se produz o livro; as empresas distribuidoras do livro escolar; as empresas de transporte; 

etc. Este trabalho todo que culmina com a distribuição do livro tem um calendário que é, em 

princípio, usado como instrumento de monitoria pelo Ministério da Educação e Cultura.   

A segunda visão sobre monitoria, pretende aferir o uso dos inputs de um 

projecto/programa/plano/política pelos beneficiários inicialmente identificados. Procura saber se 

as actividades do projecto estão, efectivamente, a beneficiar as pessoas que devia beneficiar; 

procura saber se não há desvios de aplicação; procura saber se as pessoas mais desfavorecidas 

estão a receber os benefícios. Voltando ao exemplo da distribuição do livro escolar e tomando o 

Ministério da Educação e Cultura como a entidade que faz a monitoria, a preocupação deste 

Ministério é de saber se, uma vez chegado à escola, o livro escolar é efectivamente entregue aos 

beneficiários anteriormente definidos. Igualmente, procurara saber se não há desvios de 

aplicação, por exemplo, ao invés de distribuir um livro por aluno, pode distribuir-se um livro por 

cada dois alunos e mandar para o mercado a outra parte que sobra da ‘poupança’.  

É também comum ouvir-se falar em monitoria de impacto. Isto não deve ser confundido com 

avaliação. Faz-se monitoria de impacto quando se procura saber sobre possíveis efeitos negativos 

ou inesperados que a implementação duma actividade pode causar no grupo alvo. Como se pode 

ver, uma actividade pode ser implementada dentro do cronograma estabelecido e em favor do 

grupo inicialmente definido mas causar a este grupo alvo ou beneficiário efeitos não esperados. 

A título de exemplo, muitas pessoas tiveram problemas de saúde na província de Gaza em 
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conexão com a introdução de derivados de mandioca como política deliberada para face aos 

efeitos da estiagem nos anos 90. Recentemente, o governo mostrou preocupação porque, nas 

zonas rurais, a população está, aparentemente, a negligenciar a produção de alimentos em favor 

da jatrofa (planta de biocumbistiveis). Note-se que o plantio da jatrofa é politica deliberada e é 

incentivado pelo governo.  

Na monitoria, se faz a comparação da fase actual (dia da monitoria) do andamento da 

implementação em função:  

 Saber se os recursos planificados chegaram ou não; se chegaram é preciso saber se estão 

em conformidade em termos de quantidades, qualidade e tempo de entrega; 

 Saber se o curso das actividades está em conformidade com o cronograma estabelecido; e  

 Se as actividades estão sendo implementadas em beneficio do grupo definido;   

 Para melhor visualização, usemos o exemplo da distribuição do livro escolar pelo Ministério da 

Educação e Cultura.  

9.2. Instrumentos de planificação distrital 

Porque são todos parte do ciclo de planificação; a Monitoria e Avaliação, planificação e 

implementação, não devem ser separados. 

O plano de acção do PEDD e o PESOD constituem um conjunto de acções/actividades 

(investimento) a serem efectuadas para ultrapassar determinados problemas num local e 

determinado tempo. Os investimentos incluem aspectos como tempo, recursos humanos, 

financeiros e materiais. 

Antes da implementação e consequente alcance ou não de seus objectivos, a elaboração tanto do 

PEDD como do PESOD, passa por diferentes fases que, no todo constituem o Ciclo de 

Planificação. Este resume-se em três estágios: 

Elaboração do plano -   que inclui a análise da situação do distrito no momento da elaboração do 

plano (identificação dos problemas e potencialidades, definição das metas a alcançar, formulação 

das estratégias, desenho do plano de acção, orçamento entre outros aspectos); 

Implementação do plano – ( mobilização, utilização e gestão dos recurso e do plano 

operacional) e; 

Monitoria & Avaliação da implementação do Plano. 
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Para que o Plano possa ser implementado de forma eficiente, a interligação entre estas fases deve 

acontecer desde princípio. 

Pela estreita interdependência entre a Planificação, Implementação e a Monitoria, não se pode 

conceber isoladamente uma delas sem ter em consideração as outras. 

 

9.3. Vantagens da monitoria 

A participação de diversos actores no processo de Monitoria, tem muitas vantagens das quais se 

destacam: 

Compreensão colectiva do que realmente está a acontecer, ou seja, O Governo Distrital,  as 

Comunidades e a sociedade civil em geral partilham da mesma visão e percepção em relação às 

situações em análise ( causas, magnitude, formas de manifestação, implicações, mecanismos d 

superação, etc) 

Fortalecimento da transparência e benefícios para os destinatários, isto é, as comunidades 

vêem que o Governo Distrital  usa os recursos disponibilizados para a realização dos fins para os 

quais foram mobilizados, assegurando que as pessoas a quem se dirigem as acções preconizadas 

no plano, sejam realmente as que delas se beneficiam. Aumenta também a consciência dos 

beneficiários sobre seus direitos, o que suscita participação na vigilância, para evitar a 

apropriação indevida dos recursos destinados à implementação dos planos; 

Apropriação individual/colectiva do plano em implementação, o que motiva o auto-

envolvimento de todos os actores no processo de monitoria, transmitindo o sentimento de 

propriedade dos resultados alcançados. 

Melhoria no processo de planificação, pela amplitude do leque de participantes que dão sua 

contribuição em função das suas constatações, tendo em conta que este processo envolve todos 

os grupos sociais. 

Permite a tomada de decisões ponderadas, quanto mais actores participam na 

monitoria&avaliação da implementação dos planos, reúne-se mais informações, que muitas 

vezes são importantes para a tomada de decisões sobre o quê e como fazer. 

Melhora o processo de implementação do plano, uma vez que se descobre um desvio na 

implementação, um maior número de opiniões sobre o que fazer, ajuda a buscar os melhores 

caminhos, ajudando a aperfeiçoar a implementação. 

Evita-se a deturpação e manipulação da informação, uma vez que quando um actor sabe que 

a informação que presta sobre uma determinada situação pode ser confrontada com a de outros 

actores, a expectativa  é que a informação será  prestada  informação com  melhor qualidade. 
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9.4. Quadro Institucional da M&A da implementação do PESOD 

NÍVEL ACTORES PRINCIPAIS PAPEIS 

Distrital Governo Distrital Estabelecimento de mecanismos 

participativos ao nível do distrito para a 

monitoria da implementação do PEDD e 

PESOD. 

Produçao do Relatório anual de progresso 

referente à implementaçao do PESOD para 

a presentação ao CLD ( prestaçao de contas 

às comunidades e à sociedade civil no geral) 

Equipe Técnica de Planificação 

Distrital 

Recolha de dados de monitoria relacionados 

com o processo de planificação do distrito 

Cmunitário e 

Sociedade 

Sivil 

Conselhos Consultivos Receber, apreciar, discutir, comentar e 

aprovar os relatórios de progresso e sugerir 

acções correctivas referentes à 

implementação do PESOD e do PEDD 

Fóruns Locais, Comités de 

acompanhamento e 

Organizaçoes da Sociedade 

Civil 

Monitoria da implementação das acçoes 

preconizadas no PEDD/PSOD a nível local. 

Produzir relatório anual de  monitoria à 

implementação do PESOD 

 

9.5. passos para monitorar PALOS do governo 

Passo 1 

Por escrito, solicitar junto da Secretaria Distrital ou do Conselho Municipal o Plano Anual de 

Actividades e o respectivo Orçamento e o Relatório Balanço a que se refere o Plano. Note-se que 

informalmente se pode obter esta informação mas, recomendamos que seja obtida formalmente. 

Vivamente se recomenda que toda a comunicação seja por escrito. As cartas de pedido desta 

informação devem claramente indicar os propósitos para que se solicita esta informação.   

Passo 2 

A partir dos planos anuais recolhidos, faz-se a selecção dos projectos e/ou realizações a serem 

alvo de monitoria. As actividades seleccionadas serão preenchidas na matriz de monitoria.  (veja 

um exemplo em anexo) 

Passo 3 
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Terminado o passo 2, se inicia dentro do calendário, a monitoria no terreno 

 Os activistas procuram pela actividade/obra no relatório do município ou distrito (para 

cada actividade, a matriz tem dois cenários). O primeiro cenário é o ponto de situação a 

partir do relatório do distrito/município e o segundo cenário é a partir do que os activistas 

observarem no terreno.  

 Os activistas informam que vão visitar o empreendimento, a fim de verificar, no terreno, 

se de facto a obra existe. Os activistas são escusados de ir ao terreno nos casos em que o 

relatório diz que a obra não foi iniciada.  

 Existindo no terreno (com particular destaque para os empreendimentos concluídos) 

fazem uma comparação entre o projecto inicial (Plano) e a obra feita (em termos de 

largura, comprimento, sinais de sinalização rodoviária, podendo ir o mais profundo que 

for possível, dependendo das capacidades existentes). Note-se que, para cada caso, no 

processo de selecção se vai estabelecer critérios específicos de aferição; 

 Com base nos dados constantes no Relatório do Governo, constatações no terreno e o 

previsto (PESOD ou Plano Municipal), produz-se um relatório sobre o seu desempenho. 

  

Também se pode introduzir outras dimensões, como por exemplo, a relevância das infra-

estruturas que se afere a partir do grau de utilização das mesmas.  

Solicitar instrumentos para a monitoria, sejam PESOD, Planos Sectoriais como da 

Saúde, Agricultura, Educação ou ainda Sub-sectoriais como o de Distribuição Gratuita 

do Livro Escolar, de saúde Materno Infantil, do Apoio Directo à Caixa Escolar etc, 

seleccionar as actividades, monitorar e produzir um Relatório comparativo entre o que 

estava Planificado e o realizado.  
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10. MECANISMOS OU ESPAÇOS PARA PROMOVER A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ 

 

Audiência 

 

Cidadãos individuais ou colectivamente podem através de um pedido, realizar 

encontro com o representante do Órgão Local do Estado para apresentar 

assuntos de interesse pessoal ou da comunidade.   

Comunicação 

Telefónica 

 

As instituições dos Órgãos Locais do Estado e publicas, devem ter uma linha 

telefónica pulica para a interacção com o cidadão, nomeadamente para 

consultas, apresentar sugestões, reclamações. 

Carta 

 

Através de uma carta, cidadãos individuais ou colectivamente podem escrever 

para o Administrador, Chefe do Posto Administrativo e de Localidade 

exprimindo sua opinião sobre a governação local. 

Caixa de 

reclamações 

As Administrações do distrito, Posto Administrativo e Localidade devem ter 

caixas de reclamação acessíveis ao público para os cidadãos exporem suas 

opiniões a cerca dos serviços prestados pelo órgão local do Estado. 

Petição 

 

Ė uma carta de proposta, reclamação, pedido  colectiva/grupo assinada pelos 

subscritores  dirigida ao representante do órgão publico com a particularidade 

de observar um prazo para resposta. 

Em caso de não resposta, os subscritores submetem a mesma ao órgão 

imediatamente superior ao órgão e, assim sucessivamente ate ao Presidente 

da República ou da Assembleia da República. 

Reunião 

 

Os órgãos do Estado realizam reuniões públicas ou sectoriais para auscultar 

ou comunicar ao cidadão sobre estratégias de desenvolvimento local. 

Os cidadãos devem participar para exporem suas opiniões e serem ouvidas. 

Colectiva ou/e organizadamente os cidadãos podem também convidar os 

dirigentes do Estado para apresentarem sugestões, ideias, iniciativas em 

curso. 

Imprensa 

 

Cidadãos organizadamente podem convidar os órgãos de comunicação social 

para cobertura de suas iniciativas comunitárias para o desenvolvimento, 

denúncia de irregularidades, anunciar factos. 

Manifestação 

 

A manifestação pública e pacífica dos cidadãos é um direito que a 

Constituição da República reserva aos Moçambicanos. 

A manifestação pública representa a expressão de insatisfação dos cidadãos 

perante políticas e estratégias governativas. 

 


