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Dez organizações não governamentais angolanas, que 
Actuam no segmento dos direitos humanos, em todo o 
território nacional, elaboraram um diagnóstico sobre a 
Efectivação dos direitos humanos em Angola, numa 
acção que pretende contribuir para a adesão de Angola 
ao mecanismo de revisão periódica universal. 
A Associação Construindo Comunidades, Centro 
Cultural Mosaiko, Associação Omunga, Acção Angolana 
Para o Melhoramento e Apoio ao Meio Rural, 
Kitomavo Comunidades, Conselho de Coordenação 
dos Direitos Humanos, Organização de Ajuda ao 
Desenvolvimento Comunitário, Visão Angolana Para 
Protecção e Assistência Popular, Associação para o 
Desenvolvimento da Saúde em Angola e Centro 
Nacional de Aconselhamento, foram os autores que 
atestam o quadro vigente dos direitos humanos em 
Angola. Os grandes temas do relatório 
O documento, a que este jornal teve acesso, apresenta 
seis tópicos referentes à temática dos direitos humanos, 
espelha as preocupações latentes das organizações que 
subscreveram esta acção, bem como apresenta algumas 
alternativas para as garantias e liberdade dos direitos. 
O direito à habitação, educação, saúde, terra, associação 
e direito de participação e manifestação, foram os 
temas aflorados neste documento que, de acordo os 
signatários, já foi submetido ao Estado angolano e aos 
sistemas regional e internacional de direitos humanos. 
O relatório indica que no domínio da habitação, de 
acordo um levantamento feito num período de seis 
anos, entre 2001 e 2007, aproximadamente mais de 30 
mil pessoas foram desalojadas, salientando ainda que 
apesar de vários casos que foram levados aos tribunais, 
até à data presente não se conhece o seu desfecho. 
De igual modo, o documento inclui as mais recentes 
demolições ocorridas nos bairros Bagdad e Iraque, no 
mês de Julho, apontando para a destruição naquele 
espaço de cerca de 3 mil casas, para além de chamar 
atenção da intenção das administrações das cidades 
costeiras de Benguela e do Lobito que anunciaram o 
desalojamento de seis bairros para a construção de 
hotéis e complexos de luxo. 
Ao que consta, os aproximadamente 50 mil habitantes 
de dois bairros, agora ameaçados de novo pelo 
crescimento propiciado pela paz, a maioria das famílias 
afectadas foram deslocadas pela guerra, foram realojadas 
nestas zonas pelas administrações locais que 
nunca atribuíram a documentação legal aos moradores 
destes bairros. 
A definição pelo Estado das áreas de reservas 
fundiárias por todo o país, para além do novo Código 



Mineiro a ser aprovado pretender criar zonas restritas 
Para todos os recursos minerais em todo o país, foram 
Apontadas como causas do eventual aumento do 
Número de desalojados nos próximos anos. 
O anúncio da construção de um milhão de casas 
Durante quatro anos mereceu também uma abordagem 
Das dez ONG, que consideram não serem claras, até 
Agora, as condições de acesso, para além de criticar a 
Estratégia de kits de construção anunciados, cujo valor 
Situa-se em 22 mil dólares americanos, bem como os 
Créditos especiais criados para os jovens, enfatizando 
Que os mesmos deverão ter acesso a um emprego 
Formal, quando o quadro aponta que a maioria da 
População vive da economia informal. 
No domínio da educação, reconhece-se o aumento da 
Taxa de escolarização e alfabetização em Angola. No 
Entanto, este esforço ainda não é suficiente e as ONG 
Consideram que o sector da educação continua a não • 
ser prioridade ao fim de sete anos de paz, pois apenas 
7,14 por cento do Orçamento Geral do Estado é 
destinado ao sector, apesar de nos últimos três anos 
sofrer um certo incremento. 
O aumento dos investimentos feitos no sector da 
educação, de acordo com o documento, é tido como 
sensível, porém ainda insuficientes para compensar os 
níveis ainda altos de analfabetismo dos adultos, que nos 
últimos quatro anos recebeu 0,01 % (2004), 0,03% 
(2005), 0,28% (2006) e 1,15% (2007) do orçamento 
geral da educação. 
As ONG subscritoras desta acção auguram um maior 
investimento no sistema de saúde, tendo em conta as 
necessidades das comunidades no acesso ao serviço de 
saúde, quando até indicadores apontam que valores 
brutos aumentaram a proporção do OGE consagrada à 
saúde, passando de quase 5 % em 2004 a menos de 4 % 
em 2006. Porém, à semelhança da leitura feita no domínio da 
educação são tidos como insuficientes ainda. O 
relatório realça o facto dos orçamentos dedicados aos 
sectores da educação e saúde agrupados, serem 
inferiores aos órgãos de defesa e segurança. 
Lei de terras exclui camponeses 
Apesar da Lei de Terras apresentar avanços 
significativos, esta continua a não ser explícita em 
relação à existência dê um sector tradicional, no caso, 
Agro-pastoril, cuja sobrevivência e desenvolvimento 
depende do reconhecimento explícito e da sua defesa 
por parte do Estado. 
Esta foi uma das inquietações constatadas no domínio 
do direito à terra, para além de denunciar o crescente 
aumento de conflitos gerados pela ocupação ilegal de 
terras das comunidades agro-pastoril por parte de 
empresários, facto que ameaça a segurança alimentar, a 
estabilidade social e a sobrevivência das comunidades. 
A necessidade do acesso a créditos bancários por parte 
dos camponeses e criadores de gado, especialmente os 



agro-pastoril do Sul de Angola, foi também um dos 
pontos focados no tocante ao direito à terra. 
No âmbito do direito de associação, as ONG 
consideram que continua a ser difícil o processo de 
legalização destas organizações em grande parte das 
províncias do país, devido a não uniformidade na 
implementação das leis das associações, facto que 
obriga algumas associações a se deslocarem para 
Luanda onde requerem a sua legalização. 
Tal encontra explicação no facto da Unidade Técnica 
de Coordenação de Ajudas Humanitárias (UTCAH) 
não ter visto o seu papel redefinido desde o fim da 
guerra, uma vez ter sido criada num contexto de guerra, 
e tinha o mandato de coordenar as acções de ajudas 
humanitárias. 
No tocante ao direito de participação e manifestação, o 
relatório de implementação dos direitos humanos em 
Angola, alerta para o facto do pessoal afecto às várias 
organizações sociais de defesa dos direitos humanos 
terem sido ameaçados, desalojados, maltratados e em 
certos casos presos. 
Demolições e privatização de equipamentos socais; 
De realçar que nas questões de desalojamentos, o 
documento menciona que o direito de participação aos 
lesados são coarctados, pese embora informados nunca 
são consultados. 
Um exemplo claro desta situação vem da província de 
Benguela, onde uma comunidade composta por seis 
bairros está sob a ameaça de demolição, mas ainda não 
foram informados oficialmente, estando mesmo já 
estão proibidos de fazerem uso do cemitério que atende 
a comunidade. Por fim, um outro facto que salta à vista 
das ONG é o que se passa na cidade de Lobito, onde 
infra -estruturas públicas, como o Hospital Pediátrico, a 
maternidade, parques de jogo estarem a ser privatizadas 
sem que a população possa participar nas decisões 
tomadas em relação à sua cidade. 
O Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas 
criou, em Junho de 2007, o "Mecanismo de Revisão 
Periódica Universal", um novo instrumento para 
acompanhamento da implementação dos Direitos Humanos 
pelos Estados Membros da ONU. 
O mecanismo consiste no diálogo construtivo entre 
Estados, Sociedade Civil e Alto Comissariado das Nações 
Unidos para Direitos Humanos, que apresentam 
relatórios, os quais avaliam o estágio actual de cumprimento 
das obrigações internacionais assumidas em 
direitos humanos. 


