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1. DADOS BIBLIOGRÁFICOS
DATA DE NASCIMENTO: 19.02.79
ESTADO CIVIL: Solteiro
NATURALIDADE: Inhambane
NACIONALIDADE: Moçambicana
PASSAPORTE :
N° AB 324205
TELEFONE +258 82 66 39 471/844107376
E-MAIL gildoespada@gmail.com gildoespada@yahoo.com.br

2. HABILITAÇÕES ACADÉMICAS
a) DOUTOR EM DIREITO pela UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA/
ISCTEM – Tese de Doutoramento com Área de Concentração em Direito de
Águas com o tema “ A autonomia Dogmática do Direito de Águas” Aprovado com Distinção e Louvor, que é a mais alta nota possível. Conclusão
em Março de 2015.

b)

MESTRE EM DIREITO INTERNACIONAL pela UNIVERSIDADE DE
MACAU – Dissertação com área de concentração em Direito de Águas
com o tema“Water Transfers as a Means to Reduce Water Scarcity”.
Aprovado na defesa da Dissertação com 17 Valores tendo como média final
de 16 Valores na parte académica, tendo recebido o prémio Centro de Estudos
Europeus de Macau, como melhor aluno em Direito Internacional. Conclusão
em Novembro de 2007.

c) Frequência de Mestrado em Pedagogia do Ensino Superior e Qualidade do
Ensino no ISCTEM – Desde Setembro de 2014.
d) LICENCIADO EM DIREITO – Ramo de Ciências Jurídicas Puras pelo
ISCTEM – Instituto Superior de Ciências e Tecnologia de Moçambique.
Média Final de 15 Valores na parte académica, tendo defendido a Tese de

Licenciatura com o tema “Ambiente e Desenvolvimento. Estudo de Caso: O
Projecto de Construção do Porto de Águas Profundas de Dobela” com a
nota final de 17 valores.Conclusão no ano lectivo 2003/4
e) Bacharel em Direito pelo ISCTEM – Instituto Superior de Ciências e
Tecnologia de Moçambique. Graduado como melhor aluno com a Média
final de 15 valores Conclusão: ano lectivo 2001/2
f) E.S.D.I.- Escola Secundaria Emilia Dausse de Inhambane 12 classe – Área
B – Letras com matemática Media final de 14 valores, tendo sido considerado
o melhor aluno da Província, o que lhe valeu a concessão de uma bolsa de
estudos de mérito pelo ISCTEM. Conclusão no ano lectivo de 1998
3. OUTRAS HABILITAÇÕES
- Diplomado em Direito Internacional do Ambiente pela United Nations Institute for
Training and Research (UNITAR).
- Participação no Course on “Water Protection Laws and Regulations” co-organizado
pelo Centro de Formação Jurídica e Judiciária de Macau e pelo Instituto de Estudos
Europeus de Macau (Programa co-financiado pela União Europeia).
- Certificado de qualificação como formador, no Curso de Qualificação Pedagógica
Inicial de Formador, organizado pelo CFJJ e pela ATP/INA, financiado pela União
Europeia.
- Certificado em Técnicas de Avaliação na Formação Profissional, no Curso de
Formação Contínua em Técnicas de Avaliação na Formação Profissional, organizado
pelo CFJJ.
-Participação no curso de Metodologias de Investigação em Direito, promovido pelo
ISCTEM e Ministrado pelo Prof. Dr. Jorge Bacelar Gouveia.
- Participação no curso de Metodologias de Ensino do Direito em Moçambique,
promovido pelo ISCTEM e ministrado pelo Prof. Dr. Diogo Freitas do Amaral.
- Participação em vários seminários de capacitação de docentes contratados,
promovidos pelo MINED.
- Participação na reforma curricular do Curso de Direito do ISCTEM
- IV Nível do Curso de Inglês pelo Instituto de Línguas de Moçambique
- Curso de Informática na óptica do utilisador com formação em Word Perfect, Lótus
123, Dbase III Plus
- Certificado de Árbitro de Futebol de 11

- Domínio razoável de Bitonga, Xangana e Francês. Fluente em Português e Inglês.
- Carta de Condução de Ligeiros Pesados.
4. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Advogado, inscrito na Ordem dos Advogados de Moçambique, desde 2004. Sócio e
PCA da Menezes, Espada e Serra, Sociedade de Advogados.
De Janeiro de 2008 a presente data:
Docente a tempo inteiro e Coordenador - Adjunto do Curso de Direito do ISCTEM,
com a categoria de Assistente Universitário.
Coordenador do Centro de Práticas Jurídicas do ISCTEM, vocacionado ao
atendimento de pessoas carenciadas.
Membro do Conselho Pedagógico e do Conselho de Coordenadores do ISCTEM.
Docente a tempo parcial na Universidade Eduardo Mondlane, tendo leccionado nesta
universidade as disciplinas de: Introdução ao Estudo do Direito, Teoria Geral do
Direito Civil, Direito Económico, Direito Criminal, Direito Bancário e de Seguros,
Direito do Comércio Internacional e Direito do Ambiente.
Foi ainda docente do ISARC em 2010, 2011,2012, 2013 e 2014 (Introdução ao Estudo
do Direito); da USTM em 2011, 2012 e 2013 (Direito Internacional Público e
Introdução ao Direito); do ISTEG em 2010 (Introdução ao Direito e Direito da
Integração Regional); da UP - Sagrada Esperança, da Maxixe, em 2013 (introdução ao
Direito, Práticas Jurídicas e Direitos Fundamentais); e da UNA, em 2013 e 2014
(Introdução ao Estudo do Direito).
De Janeiro de 2008 à presente data:
Formador convidado do Centro de Formação Jurídica e Judiciária, sendo formador
de:
- Candidatos à Magistratura Judicial e do Ministério Público, na área do Direito do
Ambiente e dos Recursos Naturais.
- Formador no II Seminário para Administradores e Técnicos Superiores das Áreas de
Conservação
- Formador no I Curso de Formação de Formadores do MICOA para a Divulgação da
Legislação do Ordenamento do Território.
- Formador no I Seminário sobre Meio Ambiente e Recursos Naturais dirigido aos
Secretários Permanentes de todos os Ministérios em exercício, em 2011.
- Formador em SEMINÁRIOS DISTRITAIS relativos a Floresta e Fauna Bravia que

reúnem numa só sala, o Administrador do Distrito, o Procurador chefe Distrital, o Juíz
Presidente Distrital, o Comandante da PRM, e o Director do SDAE em mais de 10
formações de diferentes distritos do País.
- Formador de Técnicos jurídicos de nível superior, Técnicos jurídicos e Assistentes
Jurídicos do IPAJ, na área temática de Questões Transversais.
- Formador de Técnicos e Assistentes Jurídicos do IPAJ, na área temática de Direito
do Ambiente.
- Formador em 11 cursos de PARALEGAIS organizados pelo CFJJ na área de Meio
ambiente, sustentabilidade e desenvolvimento.
- Formador de Facilitadores em Direito do Ambiente, Recursos Naturais e
Desenvolvimento de diversos técnicos oriundos da função pública, ONG’s e
Sociedade Civil.
- Formador do VII e VIII Cursos de Nível Distrital Sobre Direito dos Recursos
Naturais e Desenvolvimento – Caso Específico das Áreas de Conservação
Transfronteiriças.
Em 2012 participou, como formador-convidado, na formação de Magistrados
Judiciais e do Ministério Público, no INEJ, em Luanda.
De Janeiro de 2008 a presente data:
Consultor sénior independente para a área da Terra, dos Recursos Naturais, Meio
Ambiente e Desenvolvimento e Mudanças Climáticas tendo feito avaliações de
desempenho, estudos, pareceres, assessoria, e consultoria a favor das seguintes
instituições :
CFJJ E FAO- Consultor Contratado para fazer a “mid-term evaluation” do impacto do
programa de capacitação de comunidades rurais no acesso à terra e recursos naturais e
aplicação de normas sobre o ambiente.
DANIDA – contratado para o desenho do manual de capacitação dos técnicos
superiores do MICOA, sobre ordenamento territorial;
IUCN – Contratado como consultor para elaborar um parecer sobre Legal adaptation
mechanism on climate change in Mozambique.
MUGEDE – Contratado como consultor para a elaboração de um estudo sobre o
direito de acesso à água em Moçambique;
CTV – Contratado para elaboração do Estatuto do paralegal em Moçambique;

Contratado para desenhar e implementar acções de capacitação dos deputados da
assembleia da República, sobre a feitura de legislação ambiental.
ACDCT – Contratado como consultor para análise do impacto da implementação de
legislação sobre mudanças climáticas em Moçambique.
MITUR – Contratado como consultor para analisar o grau de implementação dos
acordos relativos às áreas de conservação transfronteiriças em Moçambique
PRM - Contratado como consultor para elaboração de um estudo sobre a caça furtiva
e o papel da polícia em Moçambique
De Junho de 2011 à presente data:
Presidente do Conselho Jurisdicional da Federação Moçambicana do Desporto para o
Ensino Médio e Superior.
De Fevereiro de 2010 à presente data:
Assessor Jurídico do Director-Geral do Instituto Superior de Artes e Cultura
De Janeiro de 2010 à presente data:
Docente no 1º Curso de Mestrado em Direito do Ambiente e Sustentabilidade, na
Universidade Católica de Moçambique – Nampula (2010).
Docente no 1º Curso de Mestrado em Direito do Ambiente e Urbanismo, na
Universidade Politécnica de Moçambique (2012).
Docente no 1º Curso de Mestrado em Direito – Ciências Jurídicas, na Universidade
Católica de Moçambique – Quelimane (2014).
De Outubro de 2005 até Dezembro de 2007 : Research Assistant na Faculdade de
Direito da Universidade de Macau, tendo trabalhado em pesquisas sobre os Recursos
Hídricos Internacionais com enfoque para a SADC e a U.E., sob orientação do Prof.
Paulo Jorge Canelas de Castro.
De Outubro de 2004 até Setembro de 2005: Assistente do assessor jurídico do
ISCTEM, tendo como funções o acompanhamento de todas as questões jurídicas
relacionadas com a vida da instituição.
- Advogado estagiário inscrito na Ordem de Advogados de Moçambique
De Outubro de 2002 a Outubro de 2004 – Assistente do Coordenador do Curso de

Direito do ISCTEM e da direcçãoo dos recursos humanos, tendo como actividades
especificas:
- Organização de dossiers relativos ao curso de Direito
- Participação na Comissão Pedagógica
- Instauração de processos de averiguações e disciplinares;
- Elaboração e execução de inquéritos com vista a avaliação do desempenho dos
funcionários docentes e não docentes;
- Elaboração de contratos de novos trabalhadores e actualizacao dos já existentes.
De Outubro de 2002 a Setembro de 2005 : Professor assistente Estagiário de
Segunda do Isctem, nas disciplinas de Direito Bancário e de Seguros, Direito
Administrativo, Teoria Geral de Direito Civil e Direito do Ambiente, tendo como
actividades especificas:
- Preparação de aulas teórico- práticas e práticas
- Elaboração de testes de avaliação
- Elaboração de dossiers das disciplinas;
- Orientação de grupos de trabalho
- Participação na compilação periódica de apontamentos/sebentas.
De Janeiro de 2002 a Setembro de 2005 : Tutor do 1° Ano e do 2° Anos do Curso de
Direito do ISCTEM, com as seguintes funcões:
- Planificar e programar as actividades de Tutoria académica em cada período
académico lectivo, nomeadamente:
a) Integrar e actualizar os processos dos tutorandos
b) Fomentar a interrelação entre os tutorandos;
c) Realizar o seguimento do desempenho de cada tutorando;
d) Calendarizar reuniões individuais e colectivas com os estudantes, no início e no
fim da cada período lectivo e sempre que sejam necessárias;
e) Participar nos processos de inscrição dos estudantes nos diferentes cursos;
f) Apresentar propostas de melhoria do sistema de tutoria;
- Informar aos estudantes tutorados sobre:
a) Regulamentos;
b)
c)
d)
e)

Sistema de tutoria;
Serviços do curso e da Instituição;
Eventos académicos e culturais;
Horário e local de atendimento do tutor.

-

Proporcionar aos estudantes tutorados assessoria na selecção das disciplinas que
respondam às suas expectativas nos planos de estudo do Bacharelato/Licenciatura;

-

Detectar e canalizar problemas e necessidades que influam na formação integral
do estudante, nomeadamente a nível:
a) Académico: dificuldades pessoais nalgumas disciplinas, horários, formas de apoio,
conselhos sobre inscrições, sobre estágios, etc;
b) Pedagógico: hábitos de estudo do estudante tutorado, dificuldades de
aprendizagem;
c) Psicológico: problemas e dificuldades pessoais.
-

Informar o Director Pedagógico e o Coordenador do Curso sobre a sua actividade
tutorial através de relatórios no início e no fim do período lectivo, focalizando:
a) As disciplinas opcionais e candidatos para o período lectivo seguinte;
b) Problemas surgidos durante o período lectivo;
c) Outras questões que se considerem necessárias.

De Fevereiro de 2001 a Outubro de 2002 – Monitor das Disciplinas de Noções
Gerais de Direito, Direito Constitucional, Direito Processual Civil, no ISCTEM, com
as seguintes funções :
- Participar em todas as aulas teórico-praticas e praticas da disciplina respectiva, bem
como em actividades técnicas e cientificas ligadas ao plano de estudos e campo de
formação;
- Apoiar o docente nas aulas praticas e similares;
- Apresentar periodicamente exposições teóricas na presença do professor
responsável;
- Participar em tarefas de investigação e extensão promovidas pela Escola de Direito;
- Participar na compilação periódica e reprodução de apontamentos depois de revistos
pelo professor responsável.
Desde Janeiro de 2000 a Outubro de 2002- Docente contratado do MINED, de N3,
em exercício na Escola Primaria Completa 19 de Outubro.
5. Actividades Científicas, Congressos, Palestras e Seminários
- Membro do Conselho Científico da REDILP – Revista do Direito de Língua
Portuguesa.

- Membro do IDILP – Instituto do Direito de Língua Portuguesa.
- Palestrante no II Congresso da Ordem dos Advogados de Moçambique, com o tema
“ Os desafios Jurídicos Suscitados pela Descoberta de Recursos Naturais em
Moçambique”, Setembro de 2014.
- Membro do Comité Científico I Congresso Luso-Moçambicano de Direito. Maputo,
25 de Março de 2015.
- Membro do Comité Científico III Congresso do Direito de Língua Portuguesa
“Justiça, Desenvolvimento e Cidadania”. Maputo, 20 e 21 de Março de 2013.
6. Pémios e Distinções
-

-

-

-

Aprovado com Distinção e Louvor, em provas públicas de defesa de
Doutoramento.
Vencedor de uma Bolsa de Estudos para a frequência do Doutoramento pela
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA/ISCTEM (Agosto de 2008)
Vencedor de uma Bolsa de Estudos para a frequência do Doutoramento pela
UNIVERSIDADE DE MACAU (Junho de 2008) (tendo a preterido em face da
atribuição de outra bolsa).
Vencedor do prémio Centro de Estudos Europeus de Macau, como melhor aluno
em Direito Internacional.
Vencedor do Prémio de melhor aluno do Curso de Direito, na graduação como
Bacharel em Direito – Setembro de 2002.
Vencedor das 2ª Jornadas Científicas promovidas pela Universidade Eduardo
Mondlane (a maior do País) e abertas a todos os estudantes de Direito do País, em
Outubro de 2004.
Vencedor de bolsa de estudos para frequência do Curso de Licenciatura em Direito
pelo ISCTEM, em concurso que apurou 1 estudante por província (Janeiro de
1999).

6. Publicações
-

“ Ambiente e Desenvolvimento - O Projecto de Construção do Porto de Águas

-

Profundas de Dobela” in Direito do Ambiente, Temas para Reflexão, VVAA,
Imprensa Universitária, Maio de 2005.
“ O Objecto do Controlo da Constitucionalidade no Conselho Constitucional
Moçambicano” in Temas de Direito Constitucional Moçambicano, VVAA,
Kapicua, Setembro 2012.

-

“ O Direito Humano à Água” Revista do Direito de Língua Portuguesa, IDILP,
2014.

Maputo, 30 de Março de 2015
_________________
(Gildo Espada)

