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RESUMO EXECUTIVO 

 
Angola é uma república constitucional. Em Agosto de 2017, o Movimento Popular 

de Libertação de Angola, no poder, venceu as eleições presidenciais e legislativas 

com 61 porcento dos votos. Em Setembro de 2017, o candidato presidencial do 

partido no poder, João Lourenço, tomou posse para um mandato de cinco anos, e o 

partido manteve a maioria absoluta na Assembleia Nacional. Observadores 

nacionais e internacionais relataram que a votação decorreu em todo o país, de 

forma pacífica e geralmente credível, embora o partido no poder tenha obtido 

vantagens decorrentes do controlo da maioria dos meios de imprensa e de outros 

recursos. O Tribunal Constitucional rejeitou um pedido dos partidos da oposição 

alegando irregularidades no processo de contagem de votos a nível provincial e 

falta de transparência na tomada de decisões por parte da Comissão Nacional 

Eleitoral. 

 

A polícia nacional, sob a alçada do Ministério do Interior, é responsável por manter 

a segurança interna e a ordem pública. Os serviços de investigação criminal, 

igualmente sob a alçada do Ministério do Interior, têm a responsabilidade de 

prevenir e investigar os crimes a nível nacional. O Serviço de Migração e 

Estrangeiros e a Polícia de Guarda-Fronteiras, sujeitos ao Ministério do Interior, 

têm a responsabilidade de garantir a o cumprimento da lei a nível dos serviços de 

migração. A inteligência do Estado e o serviço de segurança estão subordinados à 

presidência da República e têm sob a sua alçada questões de segurança nacional. 

As forças armadas Angolanas têm a responsabilidade de velar pela segurança 

externa, mas têm igualmente responsabilidades de segurança interna, incluindo a 

segurança fronteiriça, a expulsão de migrantes ilegais bem como a realização de 

acções em pequena escala contra grupos como os separatistas da Frente para a 

Libertação do Enclave de Cabinda, em Cabinda. As autoridades civis mantiveram 

o controlo efectivo sobre as forças de segurança. Houve relatos credíveis de 

membros das forças de segurança terem cometido actos de violência. 

 

Houve problemas significativos relativos aos direitos humanos, incluindo relatos 

credíveis de: mortes ilegais e arbitrárias, incluindo mortes extrajudiciais da autoria 

de efectivos das forças da ordem; desaparecimentos forçados,; casos de tratamento 

desumano e degradante ou castigos cometidos pelas forças da ordem; condições de 



encarceramento duras e com risco de vida; detenções arbitrárias; presos ou detidos 

políticos; restrições graves à livre expressão e à imprensa, incluindo violência, 

ameaças de violência ou detenções injustificadas contra jornalistas e leis sobre 

difamação criminosa; interferência na liberdade de reunião pacífica; actos graves 

de corrupção; falta de investigação e de responsabilização contra a violência contra 

o género; e crimes envolvendo violência ou ameaças de violência contra lésbicas, 

homossexuais, bissexuais, transgéneros, minorias sexuais, e pessoas intersexuais. 

 

O Estado realizou acções significativas no sentido de identificar, investigar, 

processar e punir funcionários que tenham cometido abusos bem como os 

envolvidos em actos de corrupção. Contudo, a responsabilização por violação aos 

direitos humanos teve uma acção limitada, devido à falta de um sistema de 

controlo e equilíbrio de poderes, falta de capacidade institucional, cultura de 

impunidade e corrupção governamental. 

 

 Artigo 1. Respeito pela Integridade da Pessoa Humana 

 

a. Privação Arbitrária da Vida e Outras Mortes Ilegais 

ou por Motivações Políticas 

 
O Estado ou os seus agentes foram autores de mortes arbitrárias ou ilegais e por 

vezes utilizaram a força excessiva para manter a estabilidade. A polícia nacional e 

as Forças Armadas Angolanas possuem mecanismos internos que lhes permite 

investigar abusos cometidos pelas forças de segurança. 

 

Em 30 de Janeiro, a polícia nacional informou que na vila de Cafunfo, uma zona 

rica em diamantes na província da Lunda Norte, 300 indivíduos armados com 

paus, catanas e armas de fogo, invadiram uma esquadra da polícia, o que levou a 

que a polícia fizesse uso da força, resultando em 6 mortos, 20 feridos e mais de 

duas dezenas de detenções. Algumas organizações não governamentais (ONGs) e 

fontes da imprensa, enquadraram tal ataque como uma demonstração pacífica de 

protesto contra a falta de acesso à água, educação e serviços sociais e relataram um 

número superior (não fundamentado) de vítimas mortais. O grupo teve como 

organizador o Movimento do Protectorado Lunda Tchokwe, que pretende a 

independência para aquela região. Na opinião do Estado, tal acção constituiu um 

acto de insurreição armada e justificou o uso da força como legítima defesa. 

 



 

b. Desaparecimentos 
 

Houve desaparecimentos cujos autores foram agentes do Estado ou indivíduos 

agindo em seu nome. 

 

Em 30 de Janeiro, na esteira de confrontos entre protestantes e forças da ordem em 

Cafunfo, houve vários relatos de pessoas desaparecidas. Os partidos da oposição, 

União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), Convergência 

Ampla para a Salvação de Angola – Coligação Eleitoral (CASA-CE) e Partido de 

Renovação Social informaram sobre o desaparecimento de 10 pessoas. A Amnistia 

Internacional emitiu informação não confirmada sobre inúmeros activistas 

alegadamente desaparecidos que foram mortos, tendo os seus corpos sido atirados 

ao rio Cuango. Um jornalista respeitado visitou a vila de Cafunfo entre Março e 

Junho, tendo relatado que seis pessoas envolvidas nos confrontos se encontravam 

desaparecidas. 

 

c. Torturas e outros Tratamentos ou Castigos Cruéis, 

Desumanos ou Degradantes 
 

A constituição e demais legislação proíbem quaisquer formas de tortura e de 

tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante, mas o Estado nem sempre 

fez cumprir tais proibições. 

 

Continuou a haver relatos periódicos sobre espancamentos e outras violações, a 

caminho e no interior das esquadras policiais e durante os interrogatórios. O Estado 

reconheceu que, por vezes, membros das forças da ordem fizeram uso excessivo da 

força durante os actos de detenção. As autoridades policiais condenaram 

abertamente alguns actos de violência ou de uso excessivo da força contra 

cidadãos, tendo instado às vítimas que se queixassem de tais actos à polícia 

nacional ou ao Provedor de Justiça. 

 

A 17 de Abril, o Movimento de Estudantes Angolanos (MEA) organizou um 

protesto contra o aumento das propinas no ensino superior. De acordo com os 

estudantes, a polícia dispersou os manifestantes com gás lacrimogéneo e 

espancamentos. Numa nota de imprensa, o secretário geral do MEA, Laurindo 

Mande, acusou a polícia de violência contra os estudantes, que resultou em 20 

feridos e várias detenções. 



 

Em 1 de Julho, um grupo de professores na cidade do Uíge organizou um protesto 

para a exigência de subsídio de férias e retroactivos de subsídio de exames que os 

mesmos alegaram não lhes ter sido pago desde 2019. Os organizadores da 

manifestação informaram que a polícia utilizou gás lacrimogéneo para dispersar a 

multidão, resultando em vários feridos, três dos quais em estado grave; 12 

professores e um jornalista detidos pela polícia e vários manifestantes tiveram os 

seus haveres apreendidos ou destruídos. 

 

As forças da ordem por vezes fizeram uso excessivo da força ao fazer cumprir as 

medidas de restrição contra a COVID-19. Em alguns casos, o Estado 

responsabilizou os elementos das forças da ordem que cometeram tais actos e 

realizou acções de formação de reforma das forças da ordem. 

 

Situação das Cadeias e Penitenciárias 

 

A situação dos detentos nas cadeias e penitenciárias é dura e em risco de perder a 

vida devido à superlotação, falta de cuidados de saúde, corrupção e violência. 

 

Condições Físicas: As cadeias têm uma capacidade total de 21,000 detentos, mas 

albergam aproximadamente 25,000, sendo que aproximadamente 10,000 dos 

mesmos encontram-se em prisão preventiva. O sistema prisional mantinha 

encarcerados um número excessivo de detentos em prisão preventiva devido ao 

acumular de processos nos tribunais. 

 

Com alguma frequência, as autoridades mantiveram detentos em prisão preventiva 

junto com condenados. As autoridades mantiveram igualmente detidos em 

conjunto, detentos a cumprir penas leves com os que cumpriam penas pesadas, por 

crimes violentos, principalmente nas penitenciárias das províncias. Os detentos 

sem recursos para pagar as multas judiciais permaneceram presos após o 

cumprimento da pena ou enquanto aguardavam a emissão do mandado de soltura 

por parte dos tribunais de instância superior. Muitos detentos encontravam-se 

encarcerados em prisão preventiva, por períodos superiores aos permitidos por lei, 

que é de quatro a catorze meses, dependendo da gravidade e da complexidade do 

suposto crime. Alguns infractores, incluindo autores de crimes violentos, relataram 

ter pago multas e subornos para sair em liberdade, mas não ficou claro se essa 

prática é generalizada ou não. 

 

Em 26 de Abril, o director da penitenciária Nkiende em Mbanza Congo, província 

do Zaire, afirmou que as instalações se encontravam superlotadas em mais do 



dobro da sua capacidade que é de 250 detentos. Na altura, a penitenciária albergava 

mais de 511 detentos. 

 

As condições de encarceramento variaram muito entre as zonas urbanas e rurais. 

As cadeias nas zonas rurais encontravam-se menos superlotadas e em melhor 

estado de conservação e em melhor situação em termos de formação e de serviços 

de reintegração. Não houve relatos de mortes nas cadeias, mas houve relatos de 

detentos que adoeceram devido ao péssimo estado das cadeias, incluindo alguns 

infectados com COVID-19. Nem sempre as cadeias possuíam serviços de saúde 

adequados, saneamento básico, água potável ou alimentação e era habitual os 

parentes levarem alimentos para os detentos. As ONGs locais afirmaram que os 

serviços prisionais são deficitários. 

 

Na cadeia de Caboxa, província do Bengo, houve relatos da parte de detentos e dos 

seus parentes, de episódios de violência contra detentos, incluindo espancamentos. 

Houve igualmente relatos de funcionários prisionais proibirem parentes de trazer 

alimentos e produtos de higiene pessoal, obrigando os detentos a adquirirem tais 

artigos a partir de uma pequena loja no interior da cadeia. Os detentos sem recursos 

estavam sujeitos a doenças e à má nutrição. As autoridades provinciais do Bengo 

refutam tais alegações, frisando que a cadeia possui uma criação própria de aves e 

gado. 

 

Em 12 de Maio, a Comissão Multissectorial para a Prevenção e Combate ao 

COVID-19 na província do Cuando Cubango, informou a ocorrência de 284 casos 

positivos de infectados na cadeia de Menongue, capital da província. A cadeia foi 

construída para albergar 500 detentos, mas encontravam-se lá detidos mais de 800. 

As autoridades colocaram o local em quarentena institucional e libertaram os 

detentos que já haviam cumprido as suas penas. 

 

Administração: O Estado investigou e monitorizou as condições das cadeias e 

penitenciárias. 

 

Monitorização Independente: O Estado autorizou visitas às cadeias por parte de 

observadores dos direitos humanos independentes locais e internacionais e de 

diplomatas estrangeiros. Contudo, as organizações da sociedade civil encontraram 

dificuldades em contactar os detentos e as autoridades prisionais prejudicaram o 

trabalho da sociedade civil nas cadeias, impedindo o acesso às cadeias. 

 

Membros de partidos da oposição efectuaram regularmente visitas às cadeias em 

todo o país, tendo constatado melhorias nas condições de vida e nos programas de 



reabilitação. De acordo com o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, 

representantes do Ministério efectuaram visitas mensais às cadeias, acompanhados 

de representantes da Provedoria da Justiça, da Procuradoria-Geral da República e 

deputados à Assembleia Nacional, no sentido de avaliar as condições de vida dos 

detentos. Por outro lado, deputados da Assembleia Nacional realizaram visitas 

independentes às cadeias. Em 13 de Maio, parlamentares visitaram a cadeia de 

Luzia, na província da Lunda Sul, aonde os detentos reclamavam de inúmeros 

casos de excesso de prisão preventiva. 

 

Melhorias: A campanha de vacinação contra a COVID-19 abrangeu as províncias 

do Bengo, Lunda-Sul e Huambo. Em 24 de Agosto, cerca de 900 detentos foram 

vacinados na cadeia de Caboxa. 

 

No decorrer do ano, salas de videoconferência, denominados parlatórios virtuais, 

foram instaladas em três cadeias em Luanda e uma no Bengo, em que os detentos 

tiveram a possibilidade de contactar virtualmente com os seus parentes e 

advogados. O Programa das Nações Unidas Para o Desenvolvimento financiou o 

projecto, implementado pelo Centro para os Direitos Humanos da Universidade 

Católica e pelos serviços penitenciários. 

 

d. Prisões ou Detenções Arbitrárias 
 

A lei proíbe as prisões e detenções arbitrárias, porém, as forças da ordem nem 

sempre respeitaram tal proibição. A constituição estabelece o direito a habeas 

corpus no sentido de os cidadãos contestarem a detenção perante o tribunal. 

 

De acordo com várias fontes de ONGs e da sociedade civil, a polícia efectuou 

detenções arbitrárias sem o devido processo e deteve pessoas que participaram ou 

em vias de participar em protestos antigovernamentais, apesar de a constituição 

proteger o direito à manifestação. Embora os detentos sejam muitas vezes soltos 

após algumas horas, por vezes, a polícia acusou-os de vários crimes. 

 

Procedimentos de Detenção e Tratamento aos Detentos 

 

A lei exige que um magistrado ou juiz emita um mandado de detenção para que a 

mesma seja efectuada, embora alguém que seja apanhado em flagrante delito possa 

ser detido imediatamente sem mandado. Porém, as autoridades nem sempre se 

fizeram acompanhar de mandados no acto de detenção. 



Por lei, os procuradores têm a obrigação de informar aos detentos sobre a base 

legal da sua detenção, no prazo de 48 horas. Fontes de ONGs informaram que as 

autoridades nem sempre respeitaram este pressuposto. No caso de impossibilidade 

de o procurador determinar se existe fundamento legal para a detenção no prazo de 

48 horas, o mesmo tem a autoridade de ordenar a soltura do detido. Dependendo da 

gravidade do caso, o procurador pode ordenar que o detido fique sujeito a alguma 

das medidas de coacção previstas na lei, tal como o pagamento de fiança, o termo 

de identidade e residência ou a prisão domiciliária. 

 

No caso de o procurador determinar existir fundamento legal que justifique a 

detenção, o detido pode ser mantido em prisão preventiva por até quatro meses, 

sem acusação e até 12 meses, antes da obrigação da decisão do juiz sobre a 

questão. Casos de complexidade especial relativamente a crimes puníveis com 

moldura penal a partir de oito anos permitem a prisão preventiva sem acusação por 

até seis meses e até 14 meses antes da obrigação da decisão do juiz sobre o caso. 

Por lei, o período de prisão preventiva do detido conta como tempo de 

cumprimento da pena de prisão. 

 

A lei estipula que qualquer detido tem direito a advogado privado ou um defensor 

oficioso, em regime de pro bono. A escassez de advogados em algumas províncias 

por vezes impossibilitou o direito a advogado. O número de advogados existentes é 

insuficiente para atender o volume de processos e a distribuição geográfica dos 

advogados constituiu um problema, visto que a maioria dos mesmos, encontra-se 

concentrada em Luanda. Os advogados e as ONGs notaram que mesmo em 

Luanda, a maioria dos réus sem recursos não tinha acesso a advogados durante a 

primeira audiência perante a autoridade judicial o mesmo durante o julgamento. Na 

indisponibilidade de advogado, o tribunal pode nomear um escrivão, no sentido de 

defender o réu, mas os escrivães muitas vezes carecem da formação necessária 

para efectuarem uma boa defesa. 

 

O sistema de fiança, utilizado maioritariamente para os crimes leves, funciona, mas 

não é eficaz. Os detentos e os seus parentes informaram que os funcionários 

prisionais exigiam o pagamento de subornos para a soltura dos detentos. 

 

A lei permite aos parentes o acesso imediato aos detentos, mas os funcionários 

prisionais ignoravam este direito ou condicionavam-no ao pagamento de um valor 

em suborno. A lei permite que os detentos se mantenham incomunicáveis por até 

48 horas antes de serem presentes a um procurador, excepto no caso de 

comunicação com advogado ou parente. 

 



Em Março de 2020, as autoridades prisionais suspenderam todas as visitas aos 

detidos e detentos devido à entrada em vigor do “estado de emergência” imposto 

pela pandemia do COVID-19. Os funcionários prisionais permitiram que 

advogados visitassem os seus clientes e que os parentes recebessem informação 

sobre os detentos. A suspensão das visitas continuou em vigor até Maio de 2020 

após a entrada em vigor do “estado de calamidade” que se seguiu. O decreto 

presidencial publicado em Maio de 2020 estipulou que nos dois meses seguintes, 

os detentos, divididos em categorias, tinham direito a três visitas. No decorrer do 

ano, não houve alterações que autorizasse a visita de parentes aos detentos. 

 

Prisões Arbitrárias: Durante o ano, houve várias ocasiões em que as forças da 

ordem reagiram violentamente a manifestações públicas contra o governo e 

detiveram manifestantes. A presença visível das forças da ordem foi suficiente para 

impedir de forma significativa o que o governo chamou de manifestações ilegais. 

 

Em 21 de Agosto, 17 manifestantes foram detidos no Luena, capital da província 

do Moxico, durante uma manifestação de protesto contra o alto custo de vida e a 

falta de escolas adequadas na região. Os mesmos foram soltos no mesmo dia. 

 

Em 30 de Agosto, um grupo de aproximadamente 20 activistas foi impedido de se 

manifestar defronte à Assembleia Nacional contra uma proposta de lei sobre os 

direitos eleitorais para o processo eleitoral seguinte. Vários manifestantes foram 

detidos, incluindo o líder juvenil do Bloco Democrático, Adilson Manuel. 

 

Prisão Preventiva: Os prazos excessivamente longos de prisão preventiva 

continuaram a constituir um problema grave. O problema foi agravado pela 

escassez de juízes e pela fraca comunicação entre as autoridades. Em alguns casos, 

as autoridades mantinham pessoas detidas por até cinco anos, em regime de prisão 

preventiva. O Estado nem sempre cumpriu com a soltura de detidos que 

ultrapassaram o prazo máximo de prisão preventiva, sob a alegação de que a 

soltura de detidos nessas condições resultou, em ocasiões anteriores, numa 

escalada da criminalidade. 

 

O director-geral dos serviços penitenciários, Bernardo Gurgel, reconheceu, durante 

uma visita à Malanje, que existiam várias irregularidades, entre as quais o excesso 

de prisão preventiva; atrasos na emissão de mandados de soltura; atrasos na 

decisão de liberdade condicional devido a problemas administrativos ao nível do 

tribunal provincial de Malanje. 

 



Um vice-procurador afirmou na cadeia de Caboxa, província do Bengo, que havia 

18 indivíduos detidos para além do prazo máximo de prisão preventiva. Havia 

igualmente na mesma cadeia vários detentos que já haviam cumprido a pena e 

aguardavam somente a emissão do respectivo mandado de soltura. 

 

Em 26 de Abril, o vice-procurador geral na província do Zaire afirmou que a 

cadeia de Nkiende, em Mbanza Congo, mantinha mais de 20 detentos que haviam 

ultrapassado o prazo de prisão preventiva. 

 

e. Denegação do Direito a Julgamento Público Justo 
 

A constituição e demais legislação prevêem um sistema judicial independente e 

imparcial. O sistema judicial foi prejudicado pela fraqueza institucional, incluindo 

interferência política no processo de tomada de decisões. O Ministério da Justiça e 

dos Direitos Humanos e a Procuradoria Geral da República trabalharam no sentido 

de melhorar a independência dos procuradores e juízes. O Instituto Nacional de 

Estudos Judiciários realizou programas de capacitação no sentido de promover a 

independência no sistema judicial. 

 

Ao nível do Tribunal Supremo, algumas sessões de julgamento registaram longos 

atrasos, em parte porque este tribunal continuava a ser o único tribunal de recurso 

no país. Uma lei aprovada em 2015 criou um outro nível de tribunais de recurso no 

sentido de se diminuírem os atrasos. Três destes tribunais foram inaugurados em 

Luanda, Benguela e Lubango e os juízes e demais funcionários foram contratados, 

mas até ao final do ano, ainda não se encontravam em funcionamento. Ao nível 

dos tribunais do fórum criminal, também se registava um grande número de 

processos acumulados que resultou em inúmeros atrasos nas audiências. Em Julho, 

foi aprovada uma proposta de lei para a inclusão de mais 10 juízes ao Tribunal 

Supremo, perfazendo um total de 31, com vista a reduzir os mais de 4.300 

processos em espera nos tribunais criminais, civis e de trabalho. 

 

Os tribunais informais continuaram a ser a instituição principal através da qual os 

cidadãos recorreram para resolver conflitos nas áreas rurais, tais como disputas 

sobre trocas de produtos. Cada comunidade com tribunais informais estabeleceu as 

suas próprias regras, criando disparidades na resolução dos casos entre as várias 

comunidades. Os líderes tradicionais comunitários (conhecidos como sobas) 

também eram ouvidos e tinham o poder de decisão sobre casos civis. Os sobas não 

tinham a autoridade para decidir sobre casos criminais, cuja jurisdição recai 

somente para os tribunais. 



Procedimentos de julgamento 

 

Embora esteja estipulado por lei que todos os cidadãos têm o direito a um 

julgamento justo, as autoridades nem sempre respeitaram este direito. Os réus 

gozam do direito à presunção da inocência até prova em contrário. As autoridades 

têm a obrigação de informar aos réus, em detalhe, sobre as acusações que pesam 

sobre si, no prazo de 48 horas a contar da detenção. Os réus têm o direito à 

interpretação gestual gratuita durante todas as audiências de julgamento, a partir do 

momento em que são acusados, até ao esgotamento de todas as possibilidades de 

recurso. 

 

O código do processo penal, aprovado pela Assembleia Nacional no ano anterior, 

entrou em vigor em Fevereiro. O mesmo esclarece o papel de cada uma das partes 

no processo judicial, introduz regras para tornar mais célere os processos judiciais 

e estabelece novas regras processuais para o requerente e para o réu. 

 

Por lei, os julgamentos são geralmente públicos, embora os tribunais tenham a 

prerrogativa de realizar as sessões à porta fechada. Os réus têm o direito de estar 

presentes e consultar o seu advogado, contratado por si ou um defensor oficioso, 

nomeado pelo Estado, em tempo oportuno. De acordo com o Ministério da Justiça 

e dos Direitos Humanos, os defensores oficiosos têm formação superior em direito. 

Os réus não têm o direito de confrontar os requerentes. Os réus podem questionar 

as testemunhas de acusação e apresentar testemunhas de defesa e provas a seu 

favor. Os réus têm o direito a ter tempo suficiente e condições para preparar a 

defesa. A lei protege o réu de prestar declarações auto-incriminatórias. Os cidadãos 

têm o direito a apresentar recurso ao veredicto judicial. As autoridades nem sempre 

observaram tais direitos relativos ao processo judicial. 

 

O tribunal de menores, de carácter independente, tem sob a sua jurisdição o 

julgamento de menores entre 12 e 16 anos de idade, acusados de ofensas criminais. 

Os menores com mais de 16 anos de idade acusados de ofensa criminal são 

julgados nos tribunais comuns. Em muitos municípios nas áreas rurais, não existem 

tribunais de menores, assim sendo, jovens de até 12 anos de idade podem ser 

julgados como adultos. Em muitos casos, os líderes tradicionais têm a autoridade 

de resolver litígios e decidir sobre os castigos a aplicar relativamente a ofensas 

civis, incluindo crimes cometidos por jovens. A constituição define as autoridades 

tradicionais como unidades ad-hoc do Estado. 

 

O presidente da República nomeia o presidente do Tribunal Supremo para 

mandatos vitalícios sem a ratificação da Assembleia Nacional. O Tribunal 



Supremo geralmente tem jurisdição sobre processos de crimes alegadamente de 

natureza política e de segurança nacional. 

 

Presos e Detidos Políticos 

 

Em 9 de Fevereiro, os Serviços de Investigação Criminal prenderam José Mateus 

Zecamutchima, líder do Movimento do Protectorado Lunda Tchokwe, após ter sido 

intimado, no rescaldo da manifestação de 30 de Janeiro em Cafunfo, que resultou 

em confrontos entre membros do movimento e as forças da ordem. Zecamutchima 

foi acusado, entre outros, de instigar os acontecimentos que resultaram no 

confronto de 30 de Janeiro. Ele ficou detido por vários meses, até ser formalmente 

acusado do crime de ultraje aos símbolos nacionais e associação criminosa. Relatos 

da imprensa indicam que a sua detenção teve motivações políticas, enquanto que o 

governo alega que foi o seu discurso separatista que levou aos ajuntamentos e aos 

confrontos violentos de 30 de Janeiro. 

 

Procedimentos Judiciais Civis e Indemnizações 

 

Os cidadãos podem solicitar junto dos tribunais provinciais, com recurso ao 

Tribunal Supremo, indemnização por perdas e danos. O novo código do processo 

penal que entrou em vigor em Fevereiro, permite às vítimas dos direitos humanos, 

solicitar indemnização ao Estado. As regras prevêem que o Estado tem a obrigação 

de indemnizar as vítimas que sejam detidas ou presas ilegalmente, que se 

encontrem em excesso de prisão preventiva, que não sejam soltas em tempo 

oportuno contra uma disposição legal ou decisão judicial ou que sejam vítimas de 

erro judicial grave. Os agentes públicos que violem os direitos humanos, devem, 

por seu turno, indemnizar o Estado 

 

f. Interferência Arbitrária ou Ilegal na Privacidade, no 

Lar e na Correspondência 
 

A constituição e demais legislação proíbem a interferência arbitrária ou ilegal na 

privacidade, família, lar ou correspondência, mas o Estado nem sempre respeitou 

tais proibições. As organizações civis e as pessoas activamente políticas, incluindo 

os críticos à governação, membros dos partidos da oposição e jornalistas, 

queixaram-se de que o Estado vigia as suas actividades e filiações. Os mesmos 

grupos queixaram-se frequentemente, de ameaças e hostilização devido às suas 

afiliações a grupos alegadamente ou explicitamente antigovernamentais. 

 



Artigo 2. Respeito às Liberdades Civis 

 

a. Liberdade de Expressão, Incluindo para Membros da 

Imprensa Escrita e Outros Meios de Difusão 
 

A constituição e demais legislação, prevêem a liberdade de expressão, incluindo 

para membros da imprensa escrita e outros meios de difusão, mas o Estado nem 

sempre observou tal direito. A imprensa estatal continuou a ser a principal fonte de 

informação e de uma forma geral, reflectiu pontos de vista pró-estatais. O acesso 

dos cidadãos à imprensa privada e às redes sociais no sentido de criticarem 

abertamente as políticas e práticas governamentais, aumentou. 

 

Liberdade de Expressão: Cidadãos relataram a prática da autocensura, mas, de 

uma forma geral, puderam criticar as políticas do governo abertamente, sem receio 

de represálias. As redes sociais foram utilizadas em grande escala nas grandes 

cidades e constituíram um fórum aberto para debate. 

 

Liberdade de Expressão para os Membros da Imprensa Escrita e Outros 

Meios de Difusão: Em Maio, o Estado ordenou três estações de televisão a 

cessarem a transmissão de qualquer conteúdo, sob a acusação de não estarem 

devidamente registadas. Com esta acção, o Estado reforçou o seu controlo sobre as 

estações de televisão do país, com o retorno em 2020 de vários meios de imprensa 

privada ao controlo do Estado, na sequência de uma investigação sobre corrupção 

em que se constatou que tais meios haviam sido constituídos com fundos públicos, 

por parte de figuras próximas ao antigo presidente José Eduardo dos Santos. 

Jornalistas e partidos da oposição afirmaram que o confisco desses meios de 

imprensa, iria limitar o jornalismo independente em vésperas das eleições gerais de 

2022. O Estado argumentou que as empresas confiscadas, não possuíam uma boa 

saúde financeira e necessitavam de ser reestruturadas antes de irem a leilão, no 

quadro do programa de privatização de empresas públicas. 

 

As licenças de transmissão são concedidas pelo Ministério das Telecomunicações, 

Tecnologia e Comunicação Social. Jornalistas criticaram o custo das licenças, 

afirmando que tais custos impedem o pluralismo da imprensa e o surgimento de 

novos actores. A licença de base para o funcionamento de uma estação de televisão 

custava $1.4 milhões de Dólares enquanto que uma licença de rádio custava 

$136,000. Jornalistas criticaram igualmente a falta de transparência no processo de 

concessão de licenças de transmissão. 



Jornalistas têm regularmente reclamado da falta de transparência e de comunicação 

por parte dos gabinetes de comunicação e imagem e de outras entidades do Estado. 

 

O presidente da República nomeia as direcções dos principais órgãos de imprensa 

estatais e o controlo destes órgãos por parte do Estado resultou em informação 

tendenciosa. Os órgãos de comunicação do Estado, incluindo a Televisão Pública 

de Angola (TPA), a Rádio Nacional de Angola e o Jornal de Angola, favoreceram 

o partido no poder ainda que tenham aumentado a cobertura dos pontos de vista 

dos partidos da oposição bem como dos problemas sociais resultantes da má 

governação. A TPA transmite em directo as sessões plenárias da Assembleia 

Nacional, incluindo as intervenções dos partidos da oposição. A TPA convidou 

igualmente políticos da oposição e membros da sociedade civil no sentido de 

comentarem em directo em programas de notícias da noite, mas as estações 

privadas foram proibidas de transmitirem as sessões parlamentares. Os partidos da 

oposição receberam, em termos gerais, por parte da imprensa estatal, menos tempo 

de antena do que o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), no 

poder e ficou difícil distinguir se a comunicação era feita em representação do 

Estado ou do partido no poder. 

 

Violência e Hostilização: Jornalistas relataram mais incidentes de violência ou de 

hostilização, comparada a anos anteriores. 

 

Em Março, um editor de um semanário foi detido para interrogatório e um 

processo crime foi aberto contra ele, após ter publicado um artigo crítico ao 

presidente João Lourenço. Em Abril, um repórter da Rádio Despertar, um órgão de 

imprensa dirigido pela oposição, foi detido quando se encontrava a cobrir uma 

manifestação contra despejos, tendo permanecido detido durante cinco dias e os 

seus equipamentos retidos pelas autoridades. 

 

Censura ou Restrição de Conteúdos: A Entidade Reguladora para a 

Comunicação Social (ERCA) é composta por 11 membros nomeados pelos 

partidos representados na assembleia nacional, governo e jornalistas. A 

responsabilidade da ERCA é a de salvaguardar a liberdade de imprensa e a 

legalidade da actividade da imprensa, decretar regulamentos e tomar decisões 

sobre tais questões. Jornalistas e partidos da oposição criticaram a ERCA pelo 

controlo maioritário por parte do MPLA, no poder, e pela emissão de 

regulamentação que favorece o governo. 

 

A Comissão de Ética e de Credenciamento (ECC) é um órgão composto 

exclusivamente por jornalistas, responsável pelo licenciamento e cassação de 



licenças de jornalistas. Em Julho, o Ministério das Telecomunicações, Tecnologia 

e Comunicação Social abriu um escritório de apoio ao funcionamento da ECC. Até 

Outubro, todo o órgão de imprensa que permitisse que um jornalista seu 

trabalhasse sem credencial, estava sujeito a uma multa de aproximadamente Kz. 

23,100 (USD $42), valor que constitui aproximadamente, o salário mensal de um 

jornalista. Jornalistas relataram a prática da autocensura, por motivações políticas e 

financeiras. 

 

O ministro da Comunicação Social, o porta-voz da presidência da República e o 

director-nacional de informação, continuaram a manter um poder de decisão 

significativo sobre a imprensa. É do conhecimento geral que estas entidades 

vetaram positivamente artigos noticiosos na imprensa escrita, televisão e rádio 

estatal e exerceram autoridade considerável sobre alguns órgãos de imprensa 

privados. A imprensa estatal raramente publicou ou transmitiu artigos críticos ao 

partido no poder, aos funcionários do Estado ou às políticas governamentais. A 

cobertura crítica ao anterior governo de José Eduardo dos Santos e de dirigentes 

que foram exonerados sob a alegação de corrupção, aumentou significativamente 

no decorrer do ano. 

 

Leis sobre Calúnia/ Difamação: A difamação é um crime punível com prisão ou 

multa. Ao contrário dos crimes em que existe o princípio da presunção da 

inocência do réu até prova em contrário, os réus acusados do crime de difamação 

têm o ónus de provar a sua inocência, dando prova da validade do alegado material 

lesivo. 

 

Vários jornalistas da imprensa escrita, televisão e rádio e blogs políticos, 

enfrentaram processos de calúnia e difamação. Os jornalistas queixaram-se de que 

o Estado utilizou a lei da calúnia, a fim de restringir a capacidade dos jornalistas de 

informarem sobre actos de corrupção e nepotismo, enquanto que na óptica do 

governo, alguns jornalistas abusam do cargo e publicam notícias incorrectas sobre 

funcionários do Estado, sem verificarem os factos ou concederem o direito de 

resposta ao visado. 

 

Em Abril, o editor e fundador de um jornal privado em Benguela, foi alvo de um 

processo de difamação. No decorrer do ano, editores de outros órgãos de imprensa 

que haviam publicado artigos sobre a corrupção ao nível do governo, também 

foram alvo de processo de difamação. Em Julho, funcionários do Estado moveram 

acções judiciais por difamação contra dois jornalistas, após os mesmos terem 

noticiado sobre actos de corrupção estatal. O editor de um órgão de notícias online, 



foi condenado por difamação criminosa, após ter publicado artigos sobre 

apropriação de terras e corrupção estatal. 

 

Liberdade da Internet 

 

O Estado não restringiu ou prejudicou o acesso à internet ou efectuou censura de 

conteúdos online. Não houve relatos credíveis de que o Estado tenha vigiado as 

comunicações online privadas, sem o devido respaldo legal. 

 

Liberdade Académica e Eventos Culturais 

 

Não houve restrições da parte do Estado, relativamente a eventos relativos a 

liberdade académica ou culturais. 

 

b. Liberdade de Reunião e Associação Pacífica 
 

A constituição e demais legislação prevêem o direito à liberdade de reunião e 

associação pacífica e por vezes, o Estado respeitou tais direitos. 

 

Liberdade de Reunião Pacífica 

 

A lei exige uma notificação por escrito, enviada à administração local e à polícia, 

três dias antes da data pretendida para realizar a reunião pública. A lei não exige a 

autorização do Estado para a realização de reuniões públicas, mas permite que as 

autoridades, por razões de segurança, restrinjam ou impeçam a realização de 

reuniões em espaços públicos a um raio de 100 metros de instalações públicas, 

militares, prisionais, diplomáticas ou consulares. A lei exige igualmente, que as 

reuniões iniciem as 19 horas nos dias de semana e as 13 horas, aos Sábados. 

 

Vários grupos de defesa dos direitos humanos contestaram a lei de 1991 sobre a 

liberdade de reunião, tendo realizado manifestações sem aviso prévio. Os grupos 

afirmaram que a lei limita o direito fundamental à reunião consagrado pela 

constituição de 2010 e recusaram-se a informar previamente às autoridades sobre a 

hora e o local da realização das manifestações e das reuniões públicas. 

 

O Estado autorizou a realização de manifestações, incluindo manifestações 

antigovernamentais, mas por vezes, proibiu a realização de eventos por motivos 

previstos ou alegados de segurança. A polícia e as administrações locais não 

interferiram quando se tratava de ajuntamentos pró-governamentais. Os grupos 



sem filiação política que pretendessem criticar o governo ou dirigentes 

governamentais depararam-se frequentemente com a presença da polícia, que os 

impediu de realizar o acto ou restringiam o percurso pretendido. Nesses casos, as 

autoridades alegaram que a hora ou o local solicitado era problemático, que as 

devidas autoridades não haviam sido notificadas ou que as restrições impostas pelo 

COVID-19 impossibilitavam tal solicitação. 

 

Liberdade de Associação 

 

Continuou o problema dos longos atrasos no processo de registo de ONGs. As 

ONGs que ainda não haviam sido registadas foram autorizadas a funcionar. Por 

vezes, o Estado restringia de forma arbitrária as actividades de associações 

consideradas como subversivas, recusando-lhes as licenças para projectos e outras 

actividades. De uma forma geral, as autoridades autorizaram os partidos da 

oposição, a organizar e realizar reuniões. 

 

As ONGs são reguladas por uma lei de 2012 e por um decreto presidencial de 

2002. Apesar das reclamações da sociedade civil de que os requisitos não estão 

bem definidos, o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos foi bastante activo 

na divulgação de informação relativa aos requisitos para o registo. 

 

c. Liberdade de Religião 
 

Consultar o Relatório Internacional sobre a Liberdade Religiosa do Departamento 

de Estado dos E.U.A. em https://www.state.gov/religiousfreedomreport/. 

 

d. Liberdade de Movimento e Direito à Saída do País 
 

A constituição prevê a liberdade de movimento a nível nacional, viagem 

internacional, emigração e repatriamento. Por vezes, o Estado restringiu esses 

direitos. 

 

Deslocação a nível nacional: Postos de controlo para verificação de documentos 

nos aeroportos nacionais e nas estradas em todo o país continuaram a ser comum. 

Relatos de ONGs sugerem que apesar da descida, em números cada vez maiores, 

do número de casos, alguns agentes da polícia nacional continuaram a extorquir 

dinheiro de civis em postos de controlo e durante operações stop rodoviárias 

regulares. Relatos a partir das províncias diamantíferas da Lunda-Norte e da 

https://www.state.gov/religiousfreedomreport/


Lunda-Sul dão conta de que, agentes do Estado, restringiram o movimento das 

comunidades locais. 

 

e. Situação e Tratamento dos Deslocados Internos 
 

No decorrer do ano, devido a seca grave e prolongada nas províncias do sul de 

Angola, cerca de 15,000 deslocados internos afluíram aos centros de apoio 

alimentar nas províncias do Cunene, Huíla e Namibe. Até ao final de Setembro, 

esses centros e campos não possuíam uma boa organização e direcção, consistindo 

somente em ajuntamentos de até 2,000 pessoas numa localidade. 

 

f. Defesa dos refugiados 
 

De uma forma geral, o Estado cooperou com o Alto Comissariado das Nações 

Unidas para os Refugiados (ACNUR) e com outras organizações humanitárias na 

defesa e assistência aos refugiados, refugiados regressados, requerentes de asilo, 

apátridas e outras pessoas que suscitem cuidados. 

 

Acesso ao Asilo: A lei prevê a concessão do estatuto de exilado ou refugiado, mas 

o Estado nem sempre implementou esta lei. A lei prevê procedimentos específicos 

para a solicitação de asilo e directivas sobre a determinação do estatuto de 

refugiado. Porém, o ACNUR e várias ONGs relataram que os requerentes de asilo 

não possuíam um mecanismo através do qual pudessem solicitar ou resolver o seu 

estatuto. Uma lei de 2015 alterou o papel desempenhado pela Comissão de 

Reconhecimento do Direito ao Asilo, o órgão anteriormente encarregue de 

implementar o mecanismo de identificação, verificação e legalização dos 

requerentes de asilo, passando tal papel a ser desempenhado por um órgão 

consultivo. O Estado não colocou em prática o mecanismo de decisão dos 

processos de solicitação de asilo, em substituição à comissão cessante. A lei 

também autorizou a criação de centros de recepção para refugiados e requerentes 

de asilo para assistência aos mesmos, até decisão do Estado sobre os seus 

processos, mas tais centros ainda não haviam sido criados. 

 

Violência contra os Imigrantes e Refugiados: Houve relatos durante todo o ano 

de que as autoridades da província da Lunda-Norte exerceram pressão sobre os 

imigrantes em situação irregular no sentido de regressarem à República 

Democrática do Congo (RDC). A Organização Internacional para as Migrações, 

registou mais de 8,000 migrantes de Angola para a RDC, em Agosto e Setembro. 

Os migrantes em situação irregular que saem do país, não possuem muitas vezes 



água ou abrigo durante a viagem a pé em direcção à fronteira e estavam 

susceptíveis à violência contra os direitos humanos e do género. O Estado 

Angolano autorizou que duas refugiadas que se encontravam entre o grupo de 

migrantes, permanecessem em Angola. O Estado não providenciou protecção 

adequada para os requerentes de asilo e refugiados urbanos naquela região do país. 

 

Em 2018, as forças da ordem lançaram a Operação Resgate, uma campanha a nível 

nacional de aplicação da lei que visou o combate ao crime violento, migração 

ilegal, comércio ilegal, actividade religiosa e acidentes rodoviários. A campanha 

afectou tanto migrantes, refugiados e apátridas em situação legal como os que não 

possuíam documentos e dependiam dos mercados informais para garantir o seu 

sustento, visto que as oportunidades de emprego eram limitadas e a lei proíbe os 

refugiados de exercerem actividade comercial. Uma ONG afirmou que a Operação 

Resgate não havia terminado e que persistiam os problemas a ela associados. 

 

Nos termos da lei, as autoridades são obrigadas a emitir cartões de refugiados com 

a validade de cinco anos. De acordo com o ACNUR, desde 2015, o Estado não 

emitiu ou prorrogou cartões de refugiados e que durante o ano, todos os cartões de 

refugiado emitidos pelo Estado e em posse dos refugiados, encontravam-se 

expirados. O ministro do Interior, em declarações a funcionários das Nações 

Unidas, afirmou que o Estado iria iniciar a implementação da lei, em pleno, tão 

logo as restrições contra o COVID-19 fossem levantadas. Os refugiados relataram 

haver uma falta de aceitação generalizada do cartão de refugiado e 

desconhecimento sobre os direitos que o mesmo proporciona. 

 

Liberdade de Movimento: O ACNUR, ONGs e refugiados, relataram a existência 

de restrições sobre a liberdade de movimento na província da Lunda Norte. A 

polícia prendeu ou deteve arbitrariamente refugiados e confiscou ou destruiu os 

seus documentos de registo durante rusgas periódicas, principalmente no Dundo, 

capital da província. Refugiados também relataram a existência de restrições sobre 

a liberdade de movimento no campo de reassentamento do Lóvua, província da 

Lunda Norte, tendo adiantado que tais restrições constituíram um factor 

determinante no seu regresso à RDC. 

 

Emprego: A lei não permite que os refugiados trabalhem e limita a obtenção de 

alvarás comerciais. Existe um regulamento que limita a obtenção dos alvarás 

necessários para os refugiados serem proprietários e exercerem actividade 

comercial. Frequentemente, os refugiados depararam-se com dificuldades para 

obter emprego, devido a impossibilidade de tratarem a documentação legal 

necessária para trabalharem no sector formal. As autoridades continuaram a 



importunar os requerentes de asilo e os refugiados que trabalhavam no mercado 

informal. 

 

Acesso aos Serviços Básicos: Por vezes, as pessoas com o estatuto de refugiado 

conseguiram obter serviços públicos. O Estado não implementou os elementos 

chave contidos na lei sobre o Asilo de 2015, tal como o acesso dos refugiados e 

dos requerentes de asilo aos serviços básicos e à documentação, incluindo a 

emissão e prorrogação de cartões de refugiados e cédulas de registo de nascimento 

para filhos de refugiados nascidos em Angola. Porém, o ACNUR, ONGs e os 

refugiados, relataram que os refugiados urbanos não conseguiram tratar a 

documentação legal e por vezes, depararam-se com dificuldades no acesso a 

serviços públicos, tal como assistência médica e ensino. A corrupção por parte de 

funcionários agravou ainda mais tais dificuldades. A falta de documentação ou a 

existência de documentos expirados, impediu os refugiados de adquirirem terrenos, 

viaturas, cartões SIM (chips de telemóvel), tratarem alvarás e terem acesso ao 

ensino, para além do ensino básico. 

 

Soluções Duradouras: Em 2020, o Estado cooperou com o ACNUR e apoiou o 

repatriamento voluntário e organizado de 2,912 refugiados da província da Lunda 

Norte para a RDC. Até Agosto de 2021, de acordo com o ACNUR, 6,801 

refugiados permaneciam no campo de reassentamento do Lóvua, província da 

Lunda Norte. O Estado, por intermédio do Serviço de Migração e Estrangeiros e do 

Ministério da Acção Social, Família e Promoção da Mulher, participou na fase de 

triagem no sentido de garantir que as pessoas a serem repatriadas eram realmente 

refugiadas, que os documentos para o repatriamento fossem tratados, facilitar a 

reunificação das famílias no regresso e verificar que as pessoas a serem repatriadas 

constassem no manifesto de Repatriamento voluntário e o assinassem na fronteira, 

no acto de entrega aos seus homólogos do outro lado da fronteira. As caravanas de 

repatriamento sofreram mais atrasos devido à pandemia do COVID-19. 

 

g. Apátridas 
 

O Estado estimou que existiam mais de 12 milhões de pessoas sem registo civil no 

país. Os filhos de pessoas não documentadas nascidos no país podem ficar na 

situação de apátridas caso os pais não consigam registá-los. 

 

 

 

 



Artigo 3. Liberdade de Participar no Processo Político 
 

A constituição e demais legislação prevê o direito do cidadão de escolher o seu 

governo em eleições livres e periódicas realizadas por votação secreta e com base 

no sufrágio universal e igual. 

 

Participação Eleitoral e Política 

 

Eleições Recentes: Em 2017, o Estado realizou eleições presidenciais e 

legislativas, tendo o MPLA vencido com 61 porcento dos votos e o candidato do 

MPLA, João Lourenço, tomou posse como o terceiro presidente do país, desde a 

independência. Nessas eleições, o MPLA manteve a maioria absoluta de 68 

porcento na Assembleia Nacional, porém, aumentou a representação dos partidos 

da oposição, em 20 porcento, relativamente às eleições de 2012, com a obtenção de 

32 porcento dos assentos parlamentares. 

 

Observadores nacionais e internacionais informaram que em todo o país, a votação 

decorreu geralmente de forma pacífica e credível, embora o partido no poder tenha 

obtido vantagens decorrentes do controlo dos principais órgãos de imprensa e de 

outros recursos por parte do Estado. Partidos da oposição apresentaram queixa ao 

Tribunal Constitucional relativamente a determinados aspectos do processo 

eleitoral, incluindo a falta de transparência da Comissão Nacional Eleitoral na 

tomada de decisões sobre procedimentos chave e irregularidades detectadas no 

processo de contagem de votos a nível provincial. 

 

As estruturas centrais do Estado nomeiam os governadores provinciais. As eleições 

autárquicas, inicialmente marcadas para ter lugar em 2020, tiveram uma série de 

atrasos decorrentes dos processos legislativos, debates sobre procedimentos e a 

pandemia do COVID-19. No decorrer do ano, o presidente João Lourenço propôs 

uma emenda constitucional para a realização das eleições autárquicas em todo o 

país. Em Setembro, a Assembleia Nacional aprovou a lei, mas ficou por se definir 

a data para a realização das eleições. Partidos da oposição e a sociedade civil 

criticaram o Estado por não ter avançado uma data indicativa para a realização das 

eleições autárquicas. 

 

Partidos Políticos e Participação Política: O MPLA no poder, dominou todas as 

instituições políticas. O poder político esteve concentrado na presidência da 

República e no Conselho de Ministros, através do qual o presidente da República 

exerceu o poder executivo. O Conselho de Ministros é o principal órgão que 



determina que propostas de lei serão apresentadas à Assembleia Nacional para 

aprovação. A Assembleia Nacional consiste em 220 deputados eleitos pelo 

princípio de representação proporcional. A Assembleia Nacional tem a autoridade 

de elaborar, debater e aprovar propostas de lei, mas, frequentemente, o executivo 

também as elabora e as propõe para a aprovação da Assembleia Nacional. 

 

Os partidos políticos têm de estar representados nas 18 províncias, mas apenas o 

MPLA, UNITA e a CASA-CE, esta última em menor dimensão, possuem círculos 

eleitorais verdadeiramente nacionais. Por lei, nenhum partido político pode 

restringir a filiação partidária com base na etnia, raça ou género. 

 

Participação da Mulher e Membros de Grupos Minoritários: Nenhuma lei 

limita a participação da mulher e de membros de grupos minoritários, incluindo 

pessoas deficientes e lésbicas, homossexuais, bissexuais, transgéneros, minorias 

sexuais e intersexuais (LGBTQI+) e pessoas nativas no processo político, tendo as 

mesmas participado. Dos 220 deputados à Assembleia Nacional, 65, o equivalente 

a 30 porcento, eram do sexo feminino, constituindo um aumento de 27 porcento. 

Quatro dos 22 governadores provinciais, correspondendo a 22 porcento, eram do 

sexo feminino, o que constitui o dobro relativamente a 2018 e 2019 e sete dos 21 

ministros, correspondente a 33 porcento, eram do sexo feminino, o que constitui 

um decréscimo de 38 porcento relativamente a 2018 e 2019. O país possui vários 

grupos linguísticos, muitos dos quais com representação no governo. 

 

Artigo 4. Corrupção e Falta de Transparência na 

Governação 
 

Governação 

 

A lei prevê penas para actos de corrupção cometidos por servidores públicos e o 

Estado implementou esta lei de forma eficaz. O Estado exonerou e intentou acções 

judiciais contra ministros, governadores provinciais, oficiais superiores das forças 

armadas e outros servidores públicos por actos de corrupção e crimes económicos. 

Houve relatos de actos de corrupção durante o ano. A Procuradoria-Geral da 

República continuou a investigar actos de corrupção e moveu acções judiciais 

contra vários servidores públicos. Contudo, a impunidade oficial e a aplicação 

desigual da legislação anticorrupção continuou a constituir um problema grave. 

 

Corrupção: Em Abril, as autoridades condenaram o ministro da Comunicação 

Social do governo do ex-presidente José Eduardo dos Santos, Manuel Rabelais, a 1 



anos e seis meses de prisão, pelo crime de peculato e branqueamento de capitais, 

cometidos num esquema de câmbio de moeda ocorrido entre 2016 e 2017. 

 

No final de Maio, o presidente João Lourenço exonerou o seu ministro de Estado e 

sete outros oficiais superiores das forças armadas, na esteira da detenção de um 

major das forças armadas, que tentava sair do país com duas malas de dinheiro. Em 

Junho de 2020, outros dirigentes provinciais e oficiais militares provinciais foram 

detidos no Cuando Cubango, ainda como parte dessa investigação. 

 

Em Julho, o Procurador-Geral da República, Hélder Pitta Grós, anunciou em 

conferência de imprensa, que o Estado havia conseguido congelar mais de 550 mil 

milhões de Kwanzas (Mil Milhões de Dólares) que haviam sido desviados dos 

cofres do Estado e depositados em contas no estrangeiro, tendo notado que tais 

fundos seriam repatriados decorrente dos respectivos procedimentos legais. 

 

Carlos Manuel de São Vicente, antigo chefe da empresa AAA Seguros, 

permaneceu em prisão preventiva, após a sua detenção em Setembro de 2020 por 

alegado branqueamento de capitais. 

 

Em Setembro de 2021, o antigo presidente do Conselho de Administração da 

Empresa de Transportes Colectivos Urbanos de Luanda, Abel António Cosme, foi 

extraditado de Portugal para Angola. Apesar de ter sido libertado da prisão 

preventiva em 29 de Setembro, após ter pago mais de nove milhões de Kwanzas 

($16,500) em fiança, a sua extradição, por acusações de corrupção, foi inédita no 

país. 

 

As leis e regulamentos sobre conflitos de interesse existem, mas não se fizeram 

cumprir. A corrupção leve no seio da polícia, ensino e outros servidores públicos, 

foi generalizada. A polícia extorquiu valores monetários de cidadãos e refugiados e 

os funcionários prisionais extorquiram valores monetários de detentos e seus 

parentes. 

 

 

 

 

 



Artigo 5. Postura do Estado Relativamente à Investigação 

Internacional e Não-Governamental sobre Alegada 

Violação dos Direitos Humanos 
 

Vários grupos nacionais e internacionais de defesa dos direitos humanos exerceram 

as suas actividades em todo o país. Alguns grupos que investigavam actos de 

corrupção ao nível do Estado e violação aos direitos humanos, alegaram, ter havido 

interferência do Estado nas suas actividades, principalmente nas restantes 

províncias, com a excepção de Luanda. Organizações da sociedade civil 

enfrentaram menos dificuldades no contacto com os detentos relativamente a anos 

anteriores e as autoridades prisionais autorizaram membros da sociedade civil a 

visitar as cadeias, mas o acesso por parte de alguns grupos da sociedade civil, foi 

dificultado devido à imposição das medidas de prevenção à COVID-19. 

 

A lei exige que as ONGs especifiquem o mandato e a área de actividade. O Estado 

utilizou este pressuposto, no sentido de impedir ou desencorajar ONGs criadas, de 

desenvolverem determinadas actividades, principalmente as que na opinião do 

Estado, são consideradas politicamente sensíveis. 

 

O Estado autorizou as ONGS a realizarem trabalho em prol dos direitos humanos, 

mas muitas delas informaram ter sido obrigadas a limitar o seu escopo de trabalho 

devido a problemas no registo, foram sujeitas a algum tipo de intimidação e 

correram o risco de ser alvo de formas mais graves de hostilização ou mesmo de 

encerramento das suas actividades. 

 

Órgãos de Defesa dos Direitos Humanos do Estado: A Comissão 

Interministerial para Elaboração de Relatórios dos Direitos Humanos incluiu 

representantes de vários ministérios. Membros de destaque da sociedade civil 

decidiram não participar na comissão por considerarem que a mesma não era 

independente ou eficaz. 

 

A 10ª Comissão sobre os Direitos Humanos da Assembleia Nacional está 

encarregue de investigar queixas de cidadãos sobre alegadas violações dos direitos 

humanos e faz recomendações à Assembleia Nacional. 

 

A Provedoria da Justiça, com jurisdição a nível nacional, foi criada no sentido de 

mediar cidadãos que se sintam lesados, incluindo detentos, e um servidor ou 

instituição pública. A Provedoria tem gabinetes de representação nas províncias de 



Cabinda, Cuanza Sul, Cunene, Huambo e Luanda. Não tendo poder decisório ou de 

julgamento, ela auxiliou os cidadãos a obter justiça, prestou aconselhamento às 

instituições públicas sobre os direitos de cidadania e publicou relatórios. Estes 

relatórios são apresentados anualmente à Assembleia Nacional. O Provedor de 

Justiça é eleito pela Assembleia Nacional. 

 

No decorrer do ano, o Estado começou a implementar e a dar acções de formação 

às comissões locais dos direitos humanos a nível provincial, municipal e comunal. 

Estas comissões foram compostas por representantes do Estado, membros da 

sociedade civil, jornalistas, representantes religiosos e autoridades tradicionais. As 

comissões têm a tarefa de recolher informação e comunicar mensalmente sobre 

problemas de direitos humanos constatados nas respectivas áreas. 

 

Artigo 6. Discriminação e Abuso Social 
 

Mulheres 

 

Violação Sexual e Violência Doméstica: A violação sexual, incluindo a violação 

conjugal e violação pelo parceiro íntimo, é ilegal e punível com pena máxima de 

prisão de 12 anos, em caso de condenação, dependendo de agravantes. Escassez de 

recursos de investigação, fraca capacidade de investigação forense e um sistema 

judicial ineficaz impediram que a maioria dos autores fossem processados 

judicialmente. O Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos trabalhou com o 

Ministério do Interior no sentido de aumentar o número de agentes da polícia do 

sexo feminino e de melhorar a resposta da polícia relativamente a alegados casos 

de violação sexual. 

 

A lei criminaliza a violência doméstica e penaliza os autores com penas de prisão 

máxima de oito anos e multas pecuniárias, dependendo da gravidade do crime. O 

Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos manteve um programa com a Ordem 

dos Advogados, no sentido de prestar assistência jurídica gratuita a mulheres 

vítimas de violência sexual e criou centros de aconselhamento para ajudar as 

famílias a lidar com problemas de violência doméstica. 

 

De acordo com o Ministério da Assistência Social, de Janeiro a Agosto, houve 

relatos de 639 casos de violência familiar, incluindo 588 em que as vítimas são do 

sexo feminino. Os casos diminuíram significativamente a partir de 2020, em que 

foram contabilizados mais de 1,000 casos até Maio. Em Outubro, o Ministério 

juntou-se a uma campanha de educação lançada pelo músico Sarissari, denominada 



“Silêncio Mata”, com o objectivo de elevar os níveis de consciencialização sobre a 

violência doméstica no país. 

 

Outras Práticas Tradicionais Prejudiciais: Houve relatos não comprovados de 

que em algumas comunidades, as mulheres e as crianças foram vítimas de 

violência devido a acusações de que as crianças eram feiticeiras. O Ministério da 

Cultura e o Instituto Nacional da Criança (INAC) tiveram algumas iniciativas e 

programas de emergência no sentido de auxiliar as crianças acusadas de feitiçaria. 

 

Assédio Sexual: O assédio sexual é uma prática comum e não é ilegal, podendo, 

no entanto, ser alvo de acção judicial, enquadrado no crime de ofensas morais e 

difamação. 

 

Direitos Reprodutivos: Não houve relatos de aborto coercivo ou esterilização 

voluntária por parte do Estado. 

 

As pessoas residentes nas áreas rurais depararam-se com mais dificuldades no 

acesso a serviços de saúde sexual e reprodutiva bem como a serviços de 

emergência pós-aborto, comparativamente as que residem nas áreas urbanas, 

devido à escassez de recursos e de programas de saúde nessas áreas. De acordo 

com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) de 2015-16, 62 porcento das 

mulheres entre 15 e 49 anos de idade, tiveram uma decisão consciente 

relativamente à questão da saúde reprodutiva, ao uso de contraceptivos e às 

relações sexuais. Alguns pontos de vista culturais, como o de que é a mulher que 

tem a responsabilidade de criar os filhos e as objecções religiosas ao uso de 

contraceptivos, limitaram o acesso à assistência em saúde reprodutiva. A OMS 

relatou que no país, havia quatro enfermeiras e parteiras para cada 10,000 

habitantes (dados de 2010-18). Relativamente às vítimas de violência sexual, a lei 

sobre violência doméstica prevê assistência jurídica e médica, abrigo e prioridade 

na obtenção de provas do crime. A contracepção de emergência existe na forma de 

gestão clínica do crime de violação sexual. 

 

De acordo com o relatório da OMS de 2017, a taxa de mortalidade materno-infantil 

no país foi de 241 mortes por 100,000 partos, uma redução significativa das 431 

mortes em 2007 e 827 mortes em 2000. A alta taxa de mortalidade materno-infantil 

foi devida a dificuldade de acesso a centros de saúde antes, durante e depois do 

parto, falta de cuidados obstétricos de qualidade e gravidez precoce. Os dados da 

OMS indicaram a existência de uma alta prevalência de partos por parturientes 

adolescentes de 163 partos por 1,000 mulheres com idades entre 15 e 19 anos de 

idade. Um relatório do Fundo das Nações Unidas para a População, relatou que 



seis das 10 adolescentes, abandonaram os estudos por motivo de gravidez. De 

acordo com os dados de 2010-19, 30 porcento das mulheres em idade reprodutiva 

já faziam planeamento familiar com recurso a métodos modernos. Em 2016, o 

UNICEF informou que 50 porcento dos partos no país eram atendidos por pessoal 

de saúde qualificado. 

 

De acordo com um funcionário do Ministério da Administração Pública, Trabalho 

e Segurança Social, a falta de água potável e de saneamento básico em algumas 

escolas, afectou desproporcionalmente as adolescentes do sexo feminino, 

obrigadas a faltar às aulas durante vários dias em cada mês, durante a menstruação. 

O efeito acumulado de tanto tempo perdido de aulas, foi prejudicial para o seu 

desempenho escolar, obrigando-as a abandonar os estudos e a procurar emprego. 

 

Discriminação: Nos termos da constituição e demais legislação, as mulheres 

gozam dos mesmos direitos e detêm o mesmo estatuto jurídico que os homens. 

Porém, o Estado não fez cumprir devidamente este pressuposto e a discriminação 

social contra a mulher continuou a constituir um problema, principalmente nas 

áreas rurais. O direito costumeiro, prevaleceu sobre o direito civil, principalmente 

nas áreas rurais e por vezes, tiveram um efeito negativo sobre o direito da mulher à 

herança patrimonial. 

 

A lei prevê o pagamento proporcional à quantidade e qualidade do trabalho, mas 

de uma forma geral, as mulheres ocuparam cargos de nível inferior. Houve 

restrições legais em empregar mulheres para cargos e indústrias, comparativamente 

aos homens, incluindo empregos em trabalhos com um certo nível de risco, em 

fábricas, na indústria mineira, agricultura, e no sector da energia. O Ministério da 

Assistência Social conduziu uma campanha de informação interministerial sobre os 

direitos da mulher e violência doméstica e realizou workshops a nível nacional, 

provincial e municipal bem como acções de formação. 

 

Violência Étnica ou Racial Sistémica e Discriminação 

 

O código penal revisto que entrou em vigor em Fevereiro, contém várias 

disposições legais que criminalizam a discriminação com base na cor da pele, raça 

e etnia. O Plano Nacional sobre os Direitos Humanos 2020-2022, contém políticas 

no sentido de mitigar a discriminação racial. Foram raros, os relatos sobre 

violência racial ou étnica. 

 

 

 



Pessoas Nativas 

 

A constituição não se refere especificamente a direitos de pessoas nativas e não 

existe legislação específica para defender os seus direitos e ecossistemas. Uma 

ONG estima que 14,000 membros da etnia San, espalhados nas províncias da 

Huíla, Cunene, Cuando Cubango e Moxico, sofreram discriminação e não têm o 

devido acesso a serviços básicos do Estado, incluindo assistência médica, ensino e 

identificação. 

 

Criança 

 

Registo de Nascimento: A cidadania é adquirida por nascimento no país ou a 

partir de um dos pais. O Estado não efectua os registos de nascimento de imediato. 

De acordo com o censo de 2014, aproximadamente 13.7 milhões de cidadãos (46 

porcento da população) não tinham documento de registo. Desde 2019, a 

campanha do Estado de registo de nascimento e bilhete de identidade proporcionou 

o primeiro documento de identidade a 1.9 milhões de pessoas. Durante o ano, o 

Estado continuou a realizar programas para melhorar as taxas de registo de 

nascimento através de brigadas móveis de registo criadas nas maternidades em 

todas as 18 províncias do país, através de uma campanha denominada “Nascido 

com Registo.” O Estado também realizou acções de formação para parteiras nas 

áreas rurais, para concluir o processo de atribuição de documentação provisória, a 

ser usada para tratar a cédula de registo de nascimento. O Estado autorizou que 

crianças sem cédula de registo de nascimento, pudessem frequentar as escolas, mas 

apenas até à sexta classe. 

 

Ensino: O Ensino é gratuito e de carácter obrigatório para crianças documentadas, 

até à nona classe. Os estudantes das escolas públicas, frequentemente depararam-se 

com despesas adicionais significativas, tais como manuais escolares, ou valores 

monetários indiscriminados pagos directamente a funcionários escolares, no 

sentido de garantir uma vaga. Na impossibilidade de pagamento de tais valores, as 

crianças normalmente acabaram por ficar de fora. O Ministério da Educação 

estimou que um a dois milhões de crianças ficaram de fora do sistema de ensino 

devido à escassez de professores e escolas. 

 

Houve relatos de que encarregados de educação, principalmente nas áreas mais 

rurais, tinham uma certa inclinação em enviar os rapazes à escola, relativamente às 

raparigas. De acordo com a UNESCO, as taxas de matrícula eram mais elevadas 

para os rapazes, comparativamente às raparigas, principalmente no segundo nível. 

 



Violência contra a Criança: A violência contra a criança foi generalizada. Relatos 

de violência física no lar foram comuns e os funcionários locais, de uma forma 

geral, toleraram este tipo de violência devido à falta de capacidade das instituições 

de prestarem os devidos cuidados. O Ministério da Assistência Social ofereceu 

programas para crianças vítimas de violência infantil e outras crianças vulneráveis. 

No entanto, a implementação a nível nacional desses programas, constituiu um 

problema. 

 

Em 2020, o INAC lançou uma linha de apoio denominada “SOS Criança”, para a 

recepção de casos de violência contra a criança. O INAC informou que entre Junho 

de 2020 e Junho, a linha de atendimento recebeu 4,274 relatos de violência sexual 

contra a criança. 

 

De acordo com o escritório local do UNICEF, houve relatos de que mais de 50,000 

crianças sofreram de alguma forma de violência contra a criança. 

 

Casamento Infantil. Precoce e Forçado: A idade legal para o casamento com 

consentimento parental é de 15 anos para as raparigas e 16 anos para os rapazes. O 

Estado nem sempre fez cumprir devidamente esta limitação de idades sendo que a 

idade tradicional para o casamento entre grupos de baixa renda coincidia com o 

início da puberdade. De acordo com o UNICEF, antes dos 18 anos, 6 porcento dos 

homens com idade entre 20 e 24 anos já se haviam casado ou se encontravam em 

regime de coabitação, até aos 18 anos, 30 porcento das mulheres com idades entre 

20 e 24 já se haviam casado ou se encontravam em regime de coabitação e até aos 

15 anos de idade, 7 porcento das mulheres com idades entre os 20 e 24 anos já se 

encontravam casadas ou se encontravam em regime de coabitação. 

 

Exploração Sexual Infantil: O tráfico humano e a exploração sexual infantil da 

criança são ilegais. A polícia não fez cumprir de forma activa a legislação contra a 

exploração sexual comercial e as ONGs locais mostraram-se preocupadas 

relativamente à exploração sexual infantil. A lei proíbe a utilização da criança na 

produção de pornografia; porém, ela não proíbe a aquisição ou oferta de crianças 

para a produção de pornografia ou a utilização, aquisição ou oferta de crianças para 

eventos pornográficos. 

 

A relação sexual entre adulto e criança menor de 12 anos de idade é considerada 

crime de violação sexual, punível com pena de prisão máxima de 12 anos. A 

relação sexual com uma criança com idade entre 12 e 17 anos de idade é 

considerada crime de violação sexual punível com dois a oito anos de prisão. A 

idade legal para o sexo consensual é de 18 anos. A escassez de meios de 



investigação e um sistema judicial inadequado fizeram com que a maioria dos 

autores não chegasse a ser processada criminalmente. Houve relatos de algumas 

acções judiciais ao longo do ano. 

 

Crianças Deslocadas: A pobreza extrema e o declínio da economia nos últimos 

anos, fez aumentar o número de crianças vivendo na rua, principalmente nas zonas 

urbanas da capital. As crianças, estimadas entre centenas a milhares, não tinham 

acesso a assistência médica e muitas vezes recorriam a mendicidade ou à procura 

de artigos nos contentores de lixo para sobreviver e viviam em condições que lhes 

colocava em risco elevado de serem exploradas. No decorrer do ano, o INAC 

reuniu-se com sete crianças que viviam anteriormente na rua para tentar entender o 

problema e elaborar um plano que ajudasse a resolver esse problema crescente. 

 

Rapto Internacional de Crianças: O país é signatário da Convenção de 1980 

sobre os Aspectos Civis do Rapto Internacional de Crianças. Consultar o Relatório 

Anual do Departamento de Estado dos E.U.A. sobre Rapto Parental Internacional 

de Crianças em https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-

Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html. 

 

Anti-Semitismo 

 

Existe uma comunidade Judaica de aproximadamente 350 pessoas, constituída 

maioritariamente por cidadãos Israelitas com estatuto de residente. Não houve 

relatos de actos anti-semitas. 

 

Tráfico de Seres Humanos 

 

Consultar o Relatório do Departamento de Estado dos E.U.A. sobre Tráfico de 

Seres Humanos em https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/. 

 

Pessoas com Deficiência 

 

A lei proíbe a discriminação contra pessoas com deficiência física, sensorial, 

intelectual e mental, mas o Estado não fez cumprir eficazmente tais proibições. A 

constituição concede às pessoas com deficiência, plenos direitos e sem restrições e 

insta o Estado a adoptar políticas nacionais no sentido de impedir as deficiências; 

tratar, reabilitar e integrar as pessoas com deficiência; apoiar as suas famílias; 

remover obstáculos a sua mobilidade; sensibilizar a sociedade relativamente às 

deficiências e promover a aprendizagem e acções de formação para pessoas com 

deficiência. 

https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html
https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/


A lei exige que se efectuem alterações aos edifícios públicos, transportes e 

comunicações para o aumento do acesso das pessoas com deficiência. A lei 

estabelece igualmente um sistema de quotas no sentido de encorajar os sectores 

público e privado a empregarem mais pessoas com deficiência, sendo que para o 

sector público, a quota é de 4 porcento do total de empregados e para o sector 

privado, a mesma é de 2 porcento. Porém, as organizações da sociedade civil e as 

próprias pessoas com deficiência, informaram que o Estado não fez cumprir essa 

disposição legal e que persistem de maneira significativa os obstáculos ao acesso. 

 

A entidade do Estado responsável pela supervisão dos programas de promoção à 

inclusão de pessoas com deficiência reconheceu que tanto o sector público como o 

privado, não foram de encontro à meta estipulada por lei. A Associação Angolana 

de Pessoas com Deficiência, uma ONG em defesa dos direitos das pessoas com 

deficiência, afirmou numa entrevista em Março, que a discriminação e as barreiras 

físicas e psicológicas, impediam as pessoas com deficiência de ter acesso ao 

trabalho, ensino e transportes públicos. 

 

As pessoas com deficiência, incluíam mais de 80,000 sobreviventes de acidentes 

com minas terrestres e outros engenhos explosivos remanescentes da guerra. De 

acordo com o censo de 2014, havia 656,258 pessoas com deficiência no país. 

Devido à escassez de recursos do Estado e as desigualdades em termos de 

disponibilidade, apenas 30 porcento dessas pessoas beneficiaram dos serviços 

providenciados pelo Estado tal como a reabilitação física, ensino, formação e 

aconselhamento. 

 

As pessoas com deficiência, encontraram dificuldades no acesso a instalações 

públicas ou privadas, emprego ou no sistema de ensino. As mulheres com 

deficiência, informaram estar vulneráveis à violência sexual e ao abandono após 

gravidez. O Ministério da Assistência Social procurou resolver alguns dos 

problemas das pessoas com deficiência, incluindo veteranos de guerra com 

deficiência e várias entidades do Estado apoiaram programas para auxiliar as 

pessoas com deficiência, causada por acidentes com minas terrestres. 

 

O Estigma Social causado pelo HIV/SIDA 

 

A discriminação contra pessoas que vivem com o HIV/SIDA é ilegal, mas o 

incumprimento desse pressuposto fez com que funcionários discriminassem 

pessoas com HIV. Não houve relatos na imprensa sobre violência contra pessoas 

com HIV. Informações de ONGs do sector da saúde locais e internacionais, dão 

conta de que a discriminação contra pessoas com HIV era algo comum. Nos actos 



de testagem e aconselhamento de pacientes contra o HIV, o Instituto Nacional de 

Luta Contra o HIV/SIDA incluiu acções de formação e antidiscriminação dirigidas 

aos funcionários da saúde. 

 

Actos de Violência, Criminalização e Outros Tipos de Violência com Base na 

Orientação Sexual e Identidade do Género 

 

A constituição proíbe qualquer forma de discriminação, mas não trata 

especificamente da questão da orientação sexual ou da identidade do género. Em 

11 de Fevereiro, o código penal foi alterado no sentido de descriminalizar as 

relações sexuais entre o mesmo sexo e criminalizar actos de violência ou de 

discriminação com base na orientação sexual da pessoa. Na lei, após a emenda 

efectuada, não existe um ponto ou parágrafo específico para as pessoas 

transgéneras ou intersexuais nem o reconhecimento do casamento entre pessoas do 

mesmo sexo, causando problemas de adopção e planeamento familiar, 

acompanhamento das famílias às instalações de saúde e tratamento de documentos 

de identificação. 

 

ONGs locais informaram que as pessoas LGBTQI+ depararam-se com actos de 

violência, discriminação e hostilização. O Estado, através das suas agências de 

saúde, criou uma série de iniciativas tendentes a diminuir os actos de discriminação 

contra as pessoas LGBTQI+. 

 

Raramente há relatos de actos de discriminação contra pessoas LGBTQI+, mas 

quando os há, as pessoas LGBTQI+ garantiram que por vezes, a polícia recusou-se 

em registar a queixa. O Ministério da Saúde continuou a colaborar com o Instituto 

Nacional de Luta contra o HIV/SIDA no sentido de melhorar o acesso aos serviços 

de saúde e à educação sexual à comunidade LGBTQI+. 

 

Artigo 7. Direitos dos Trabalhadores 

 

a. Direito de Associação e Direito a Acordo Colectivo 
 

A lei protege o direito dos trabalhadores, excepto membros das forças armadas, 

polícia, bombeiros, membros dos órgãos de soberania e procuradores, de 

estabelecerem e se filiarem em sindicatos independentes. O processo de criação de 

um sindicato, passa pelo registo de um mínimo de 30 porcento de assinaturas do 

total de trabalhadores do sector na província e da autorização das devidas entidades 



do Estado. A lei prevê o direito ao acordo colectivo de trabalhadores, excepto para 

a função pública. A lei proíbe a realização de greves por parte de membros das 

forças armadas, polícia, procuradores e magistrados da Procuradoria-Geral da 

República, funcionários prisionais, bombeiros, funcionários do sector público que 

prestam “serviços essenciais” e trabalhadores do sector petrolífero. Os serviços 

essenciais estão definidos genericamente, incluindo o sector dos transportes, 

comunicações, gestão e tratamento de resíduos e distribuição de combustíveis. Em 

circunstâncias excepcionais em que estejam em jogo interesses nacionais, as 

autoridades têm o poder de requisitar trabalhadores para o sector dos serviços 

essenciais. A lei não proíbe explicitamente a interferência da entidade empregadora 

na actividade dos sindicatos. 

 

Embora, por lei, os sindicatos estejam autorizados a realizar as suas actividades 

sem a interferência do Estado, ela coloca algumas restrições sobre a sua capacidade 

de realizar greve. Antes da entrada em vigor da greve, os trabalhadores são 

obrigados a negociar com a entidade empregadora, no mínimo 20 dias antes da 

paralisação dos trabalhos. Em caso de fracasso das negociações, o Estado pode 

ilegalizar a greve. O Estado pode intervir nos litígios laborais que afectem a 

segurança nacional e o sector da energia. Os litígios colectivos de trabalho devem 

ser resolvidos mediante a arbitragem do Ministério da Administração Pública, 

Trabalho e Segurança Social. A lei proíbe a entidade empregadora de retaliação 

contra grevistas, mas ela não contém medidas efectivas que impeçam tal retaliação. 

A lei permite que o Estado obrigue os trabalhadores a regressar as actividades 

laborais por “violação à disciplina laboral” ou por participação em greve ilegal. 

Ainda assim, a lei proíbe a discriminação anti-sindical e estipula que as queixas 

dos trabalhadores devem ser decididas pelo tribunal do trabalho. O Ministério do 

Trabalho possuía uma linha de atendimento e dois centros de serviço em Luanda 

para atender trabalhadores cujos direitos tenham sido violados. Por lei, as entidades 

empregadoras têm a obrigação de reintegrar os trabalhadores que tenham sido 

despedidos por participação em actividades sindicais. 

 

No decorrer do ano, ocorreram várias greves nos sectores público e privado 

relativamente a litígios entre a entidade empregadora e os trabalhadores. Durante o 

ano, houve também alegações de retaliação contra grevistas. Em 9 de Agosto, os 

trabalhadores da Empresa de Electricidade de Luanda (ENDE) entraram em greve 

para exigir melhores condições de trabalho, aumento salarial e outras regalias. Os 

membros da união sindical informaram que a ENDE ameaçou despedir os 

trabalhadores caso entrassem em greve, principalmente os que haviam sido 

contratados nos últimos dois anos. 

 



O Estado não fez cumprir com eficácia a legislação laboral. Os tribunais do 

trabalho funcionaram, mas ficaram sobrecarregados com processos acumulados e a 

escassez de meios. A lei prevê penas por incumprimento da lei e dos contractos de 

trabalho, que são proporcionais às restantes leis que envolvam a denegação dos 

direitos civis, mas essas penalizações não impediram efectivamente devido a 

ineficácia no funcionamento dos tribunais. 

 

 De uma forma geral, a liberdade de associação e o direito ao acordo colectivo de 

trabalho, não foram respeitados. Na criação e filiação ao sindicato, que exigem a 

autorização do Estado, houve problemas relativos à filiação e legalização. As 

uniões sindicais independentes das dirigidas pelo Estado, trabalharam no sentido 

de aumentar a sua influência, mas o partido no poder, MPLA, dominou o 

movimento laboral devido a sua proximidade histórica com as uniões sindicais e 

devido à sólida base financeira da maior união sindical, da qual o MPLA é parte 

integrante. 

 

O Estado foi o principal empregador do país e o Ministério do Trabalho tomou 

decisões sobre o salário dos trabalhadores sem negociar com as uniões sindicais. 

Em Setembro de 2020, o presidente João Lourenço criou um órgão consultivo, o 

Conselho Económico e Social, integrado por 45 membros representativos dos 

principais sectores da sociedade, em que os representantes sindicais ficaram 

excluídos. As uniões sindicais do sector público utilizaram greves e manifestações 

no sentido de fazerem ouvir os seus direitos laborais. Por exemplo, em Maio, um 

grupo de uniões sindicais do sector público iniciou uma greve em quatro 

províncias, no sentido de protestar contra salários baixos, situação que o mesmo 

alegava manter-se há 10 anos. Em Setembro, o Sindicato dos Oficiais de Justiça de 

Angola anunciou a realização de uma greve geral devido à escassez de 

funcionários, estagnação de salários e melhoria das condições de trabalho. Após o 

acordo do Estado em iniciar negociações com os mesmos, o sindicato levantou a 

greve. 

 

Em 30 de Julho, juízes municipais e provinciais e procuradores protestaram em 

Luanda e Malanje contra a deterioração das condições de trabalho e cortes nas 

regalias, incluindo o seguro de saúde. O presidente do Sindicato da Procuradoria-

Geral da República afirmou que embora não lhes fosse permitido por lei entrar em 

greve, iriam utilizar as manifestações e outros meios de pressão contra o Estado no 

sentido de verem as suas preocupações resolvidas. 

 

 



b. Proibição de Trabalho Forçado ou Obrigatório 
 

A lei proíbe qualquer forma de trabalho forçado ou de carácter obrigatório e 

estabelece penalizações proporcionais às dos crimes graves análogos. O Estado não 

fez cumprir eficazmente essa legislação devido em parte à escassez de fiscais e da 

corrupção sistémica. 

 

O trabalho forçado de homens e mulheres ocorreu nos sectores das pescas, 

agricultura, construção civil, serviço doméstico e no sector de extracção 

diamantífera artesanal, principalmente nas províncias da Lunda Norte e Lunda Sul. 

Trabalhadores migrantes estiveram sujeitos ao confisco de passaportes, ameaças, 

negação de alimentos e reclusão. Também ocorreu o trabalho forçado infantil. 

(consultar o parágrafo c do Artigo 7). 

 

Consultar igualmente o Relatório do Departamento de Estado dos E.U.A. em 

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/. 

 

c. Proibição de Mão-de-Obra Infantil e Idade Mínima 

para o Emprego 
 

A lei proíbe as piores formas de mão-de-obra infantil e estipula a idade de 14 anos 

como sendo a idade mínima para o emprego, em todos os sectores. Para assinar um 

contracto de trabalho, a lei exige que a pessoa faça prova de ter 14 anos de idade 

ou superior. As crianças dos 14 aos 18 anos de idade podem exercer actividade 

laboral desde que com a autorização do encarregado de educação ou, sem tal 

autorização, desde que sejam casadas e que tal emprego não prejudique a 

actividade escolar ou o desenvolvimento físico, mental e moral do menor de idade. 

As crianças com idade entre os 14 e 16 anos não podem exercer actividade laboral 

por mais de seis horas por dia ou 34 horas por semana; as crianças com idade entre 

os 16 e 18 anos podem exercer actividade laboral até sete horas por dia ou 39 horas 

por semana. As crianças também estão proibidas de exercer actividade laboral das 

20:00 às 07:00 horas e ainda de exercerem actividade laboral em regime de turno. 

A lei autoriza também as crianças órfãs que desejem exercer actividade laboral, de 

o fazerem mediante solicitação por escrito endereçada a quem de direito, não 

especificando, no entanto, de que instituição se trata. Os ministérios do Trabalho, 

da Assistência Social e do Interior, o INAC e a polícia nacional estão encarregues 

de velar pelo cumprimento da legislação sobre a mão-de-obra infantil. 

 

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/


Em Agosto, o Conselho de Ministros aprovou a revisão do Plano Nacional de 

Acção para a Erradicação da Mão-de-obra infantil para 2021-2025, com o 

objectivo de combater e prevenir a mão-de-obra infantil através da assistência 

social, educação, defesa das vítimas e alocação de recursos financeiros para fazer 

cumprir e processar casos de mão-de-obra infantil. 

 

O Estado não monitorizou de forma eficaz o vasto sector informal, aonde ocorre a 

maioria dos casos de mão-de-obra infantil. As penalizações foram proporcionais às 

dos crimes graves análogos. O Estado não fez cumprir essa legislação de forma 

consistente e a mão-de-obra infantil continuou a constituir um problema, 

principalmente no sector informal. Entre Janeiro e Março, o INAC registou mais 

de 3,000 casos de mão-de-obra infantil de risco em fazendas, envolvendo produtos 

químicos, rochas, blocos, bem como vendedores de rua e mendigos e deram 

participação à polícia sobre casos, mas reconheceram que o número real era 

provavelmente muito superior. O Ministério do Trabalho tem o controlo de 18 

locais formais nas 18 províncias, mas não foi possível saber se os fiscais verificam 

a idade dos trabalhadores ou as condições de trabalho nesses locais. No caso de 

constatação por parte do Ministério da existência de uma empresa que incorra no 

crime de mão-de-obra infantil, o processo é transferido para o Ministério do 

Interior para a devida investigação e possível acção judicial. Não foi possível saber 

se o Estado multou alguma empresa por incorrer no crime de mão-de-obra infantil. 

 

A mão-de-obra infantil no sector da agricultura ocorreu nas fazendas familiares e 

comerciais bem como no sector das pescas, fabrico de blocos, extracção mineira 

artesanal, fabrico de carvão, trabalho doméstico, construção civil e venda de rua. 

As práticas de exploração de mão-de-obra incluem o envolvimento em vendas, 

transporte, e descarregamento de bens nos portos e no cruzamento dos postos 

fronteiriços terrestres. As crianças foram obrigadas a trabalhar como correios no 

comércio ilegal transfronteiriço com a Namíbia. Por vezes, os criminosos adultos 

utilizam crianças no sentido de realizarem actividade criminosa forçada visto que 

os menores de 12 anos de idade são criminalmente inimputáveis. 

 

O trabalho de rua por parte de crianças foi comum, principalmente nas províncias 

de Luanda, Benguela, Huambo, Huíla e Cuanza Sul. Os investigadores constataram 

a existência de crianças a trabalhar nas ruas de Luanda. A maioria dessas crianças 

engraxava sapatos, lavava viaturas, transportava água e outros bens ou realizava 

alguma outra actividade de carácter informal sendo que alguns recorriam mesmo a 

crimes leves e à mendicidade. Ocorreu igualmente, a exploração sexual comercial 

de crianças (consultar o Artigo 6). 

 



A incidência de mão-de-obra infantil aumentou nas províncias do sul do país 

devido à grave seca que assola a região. Na província do Cunene, as crianças são 

obrigadas a abandonar a escola e a trabalhar como pastores, na escavação de poços 

ou a cartar água. A seca e a devastação económica que a mesma acarretou 

aumentou o risco de exploração de pessoas vulneráveis na província; uma ONG no 

Cunene afirmou que a seca levou muitos rapazes a procurar trabalho nas zonas 

urbanas, e as raparigas a serem usadas na exploração sexual comercial. 

 

O Estado, através do INAC, trabalhou no sentido de criar, formar e reforçar, as 

redes de protecção à criança a nível provincial e municipal, nas 18 províncias do 

país. Não existia um mecanismo central de rastreio de casos e de fornecimento de 

estatísticas. O Estado também atribuiu recursos para o aumento das oportunidades 

de ensino e subsistência da criança e suas famílias. 

 

Consultar igualmente as Constatações do Ministério do Trabalho dos E.U.A. sobre 

As Piores Formas de Mão-de-obra infantil em 

https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings/. 

 

d. Discriminação Relativa ao Emprego e Actividade 

Laboral 
 

A legislação laboral proíbe a discriminação no emprego e na actividade laboral 

com base na raça, cor, sexo, etnia, país de origem e condição social, religiosa, 

opinião política, filiação sindical, deficiência ou idioma e de uma forma geral, o 

Estado fez cumprir eficazmente essa legislação no sector formal. Porém, a 

Organização Internacional do Trabalho notou que essa legislação não define 

claramente o aspecto da discriminação. A constituição proíbe qualquer forma de 

discriminação, embora ela não aborde especificamente a questão da condição de 

portador de HIV/SIDA, orientação sexual ou identidade do género (consultar o 

Artigo 6). A lei prevê o pagamento proporcional ao trabalho efectuado, mas 

existem problemas de disparidade de salários relativamente ao género. A lei 

estipula que a entidade empregadora e os trabalhadores sejam ambos tratados com 

respeito, mas não existe qualquer disposição legal que proíba a hostilização no 

local de trabalho. Não existe restrição legal ao emprego da mulher em actividades 

laborais consideradas de risco, nas fábricas, indústria mineira, agricultura e sector 

da energia. 

 

A lei prevê que as mães trabalhadoras gozem de nove semanas de licença de parto 

e quatro semanas de licença pré-parto, no período que antecede o parto e um dia de 

https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings/


licença por mês, nos 15 dias a seguir ao parto, ao passo que os pais trabalhadores 

têm direito a licença, no dia do parto. 

 

O Estado não fez cumprir eficazmente esta legislação, embora as penalizações, 

quando aplicadas, sejam proporcionais às existentes noutras leis sobre os direitos 

civis. Não houve acções judiciais relativas à discriminação oficial ou no sector 

privado, no emprego ou na actividade laboral, com base no género. As pessoas 

com deficiência encontraram dificuldades no acesso a instalações públicas ou 

privadas e no sistema de ensino, de modo a conseguirem emprego. Em 2020, 

houve relatos de pessoas com albinismo que foram alvo de discriminação no 

emprego e no acesso a serviços públicos. No passado, houve igualmente queixas 

sobre discriminação contra trabalhadores estrangeiros. Não houve acções judiciais 

por discriminação no emprego. As penalizações não constituíram um factor 

dissuasivo para tais violações. 

 

e. Condições de Trabalho Aceitáveis 
 

Salário e Legislação Laboral: Existe o salário mínimo para o sector formal e o 

mesmo varia por sector. A Comissão das Nações Unidas para os Direitos 

Económicos, Sociais e Culturais mostrou-se preocupada com a disparidade que 

existe no salário mínimo entre os vários sectores e à possibilidade dessa questão 

desvalorizar o trabalho nos sectores dominados pelas mulheres. O salário mínimo 

mais baixo encontra-se no trabalho agrícola e o mesmo encontra-se abaixo do valor 

da linha de pobreza do PNUD. O salário mínimo para o sector formal pode ser 

actualizado anualmente ou quando o governo constatar que as condições 

económicas assim o exijam. O salário mínimo não foi actualizado desde 2019. A 

lei sobre o salário mínimo não abrange os trabalhadores do sector informal, tais 

como vendedores de rua e camponeses de subsistência. 

 

A semana normal de trabalho no sector privado é de 44 horas, ao passo que no 

sector público é de 37 horas. Em ambos os sectores, existe a obrigatoriedade de um 

período mínimo de descanso de 24 horas por semana. Os trabalhadores em regime 

de turno no sector privado ou em regime de rotatividade semanal, podem trabalhar 

até 54 horas de semana, por semana, até que a entidade empregadora seja obrigada 

a pagar horas extras. No sector formal, existe uma proibição relativamente às horas 

extras excessivas e obrigatórias, definidas como sendo as que ultrapassem duas 

horas diárias, 40 horas mensais ou 200 horas anuais. A lei também prevê o 

pagamento de férias anuais. Por lei, a entidade empregadora tem a obrigação de 

providenciar, no mínimo, um bónus no valor de 50 porcento do salário mensal aos 



funcionários, anualmente, em Dezembro, bem como férias anuais. A lei não 

abrange os trabalhadores domésticos, mas um decreto presidencial de 2016 

prorrogou algumas protecções e normas de cumprimento para os trabalhadores 

domésticos. As normas relativas à semana de trabalho não foram cumpridas, a 

menos que os empregados fizessem uma queixa formal junto do Ministério do 

Trabalho.  A lei protege os trabalhadores estrangeiros com estatuto de residência 

permanente no país ou com visto de trabalho provisório. 

 

O Estado fez cumprir de forma eficaz, a lei sobre o salário mínimo, no sector 

laboral formal e as penalizações foram proporcionais às de infracções similares. O 

Ministério do Trabalho tem a responsabilidade de implementar e fazer cumprir a 

lei. A escassez de inspectores de trabalho qualificados prejudicou os esforços de 

aplicação da lei. Os fiscais têm a autoridade de realizar inspecções surpresa e 

impor sanções, mas algumas empresas costumas ser avisadas com antecedência, 

sobre as visitas de inspecção. 

 

Segurança e Saúde no Trabalho: As normas sobre segurança e saúde laboral, 

constituem uma exigência para todos os sectores da economia. Os empregados têm 

o direito de abandonar o trabalho, caso o mesmo seja considerado perigoso, sem 

qualquer risco para o seu emprego. O Estado não fez cumprir de forma proactiva, 

as normas de segurança e saúde no trabalho, nem fiscalizou as actividades das 

empresas privadas, a menos que recebesse queixas da parte de ONGs e sindicatos. 

As fiscalizações foram reduzidas, devido à pandemia do COVID-19. Em 2020, 

houve 1,151 acidentes de trabalho que causaram vítimas mortais ou lesões 

corporais graves de trabalhadores. 

 

Sector Informal: 80 porcento da força de trabalho estava empregada na economia 

informal. A taxa era mais elevada nas áreas rurais comparativamente às urbanas 

(93 e 67 porcento, respectivamente). Mesmo nas áreas urbanas de rápido 

crescimento do país, os trabalhadores informais por conta própria forneceram 

serviços essenciais tais como água, alimentos e transportes. Outro tipo comum de 

trabalho informal incluiu a agricultura, o comércio, o trabalho doméstico, serviço 

de segurança e a criação de gado. O Estado começou a realizar programas de 

formação de empregos para reduzir o desemprego informal bem como esforços no 

sentido de reduzir as barreiras à formalização e promover acções de sensibilização 

sobre as vantagens e a protecção que advêm da formalização. 

 

A regulamentação estatal e o encerramento de barracas de mercados durante a 

pandemia do COVID-19, obrigou muitos trabalhadores informais a montarem lojas 

nas ruas, entradas de edifícios residenciais ou das suas casas a fim de 



comercializarem alimentos, artesanato tal como sandálias de cabedal, mobília e 

alimentos importados. Os mercados informais constituíram a principal fonte de 

alimentos para a maioria da população. Os cambistas informais de moeda 

(doleiros/kinguilas) operam um sistema financeiro paralelo para o câmbio da 

moeda local, de fraco valor, para Dólares. Esta prática não esteve tão generalizada 

como no passado, devido à desvalorização do Kwanza, o que reduziu o fosso entre 

o câmbio oficial e o informal. Alguns trabalhadores do sector informal uniram os 

sindicatos, tal como a Federação Nacional de Sindicatos da Alimentação, Indústria, 

Comércio e Hotelaria. A maioria dos trabalhadores do sector informal, não foram 

abrangidos pelas normas relativas aos salários ou à segurança no trabalho ou ainda 

às protecções sociais. 


