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Conferência Nacional sobre  

Autarquias Locais e Desenvolvimento de Comunidades em Angola   

 

COMUNICADO FINAL 

No dia 25 de Agosto de 2021 realizou-se, em Luanda, a Conferência Nacional sobre 

Autarquias Locais e Desenvolvimento de Comunidades em Angola, financiada pela 

organização Pão Para o Mundo e co-financiada pela Fundação Hanns Seidel, ambas da 

Alemanha. O evento registou a participação de actores estatais e não estatais, entre 

representantes de distintos departamentos ministeriais, corpo diplomático, agências das 

Nações Unidas, associações e cooperativas agro-pecuárias das províncias de Benguela, 

Huambo e Malanje, Organizações da Sociedade Civil angolanas e estrangeiras, num 

total de 132 participantes dos quais 32 mulheres.  

A sessão de abertura foi presidida pelo Secretário de Estado para as Autarquias Locais, 

Dr. Márcio Lopes Daniel, em representação do Ministro da Administração do Território, 

tendo se debruçado sobre as principais acções em curso no processo de preparação para 

a institucionalização de Autarquias Locais em Angola, com destaque para o conjunto de 

leis aprovadas que vão assegurar a organização e funcionamento das autarquias locais e 

a construção de infraestruturas autárquicas, entre assembleias municipais, complexos e 

residências administrativas.  

A conferência visou promover um espaço de reflexão e partilha de conhecimentos e 

evidências sobre o processo autárquico e desenvolvimento de comunidades em Angola. 

Neste sentido, foram abordados três painéis: i) Autarquias Locais: Avanços e Desafios 

para a sua Implantação em Angola; ii) Pacote Legislativo Autárquico: Um Olhar sobre 

às Leis Aprovadas pela Assembleia Nacional; iii) Autarquias Locais e o Engajamento 

das Comunidades Locais.  

 

Após as discussões dos painéis agendados, os participantes chegaram às seguintes 

conclusões: 

No primeiro painel, Autarquias Locais: Avanços e Desafios para a sua Implantação 

em Angola, concluiu-se que as Autarquias Locais podem conferir maior 

desenvolvimento e participação dos cidadãos no processo de tomada de decisão, pelo 
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que é de extrema importância que a discussão sobre o processo seja abrangente, 

envolvendo actores não estatais das diferentes partes do país. 

É importante também aproveitar as experiências de países que já estejam a implementar 

as autarquias locais para se tirarem lições e melhor adequá-las ao contexto angolano. 

Por fim, foi também partilhado que, até ao momento, já foram aprovadas oito Leis do 

Pacote Legislativo Autárquico, faltando assim três Leis, que estão na segunda fase do 

processo de aprovação. 

No que se refere ao segundo painel, Pacote Legislativo Autárquico: Um Olhar sobre 

às Leis Aprovadas pela Assembleia Nacional, foi apresentado o resultado da análise 

da qualidade técnica do Pacote Legislativo Autárquico, solicitada pela ADRA, no 

âmbito do seu compromisso de monitoria e contribuições ao processo autárquico em 

Angola, visando verificar em que medida o conteúdo deste pacote favorecerá (ou não) o 

funcionamento normal das futuras autarquias locais em Angola 

As leis, ora aprovadas, colocam vários desafios por parte do Executivo, pois ainda se 

verifica insuficiente conhecimento e/ou domínio das leis pelos cidadãos, incluindo 

quadros das Administrações Locais do Estado. Verifica-se, também, um fraco 

entendimento do significado das autarquias locais, enquanto um modelo de Governação 

Local. 

Sobre as leis aprovadas, considera-se ser importante avaliar a capacidade de cada 

município relativamente à taxa de cobrança, pois a realidade dos municípios não é a 

mesma. A lei da tutela não deve ser um instrumento de superintendência das Autarquias 

Locais, mas de apoio à fiscalização da acção autárquica. 

A transferência de recursos do Orçamento Geral do Estado para as Autarquias Locais na 

modalidade normal constituirá um importante desafio para o funcionamento e sucesso 

das autarquias, pelo que se recomenda a definição de melhores estratégias para o efeito. 

No terceiro painel, sobre Autarquias Locais e o Engajamento das Comunidades 

Locais, a ADRA, o Mosaiko, o Movimento Jovens pelas Autarquias e o Movimento das 

Mulheres pelas Autarquias partilharam as suas experiências no trabalho de facilitação 

do acesso à informação e educação sobre o processo autárquico, bem como informações 

sobre a produção de evidências sobre a importância do envolvimento das comunidades 

no processo autárquico. 

A implantação das Autarquias Locais requer também das entidades da Sociedade Civil 

uma contribuição concreta. É assim que estão em curso importantes iniciativas de 
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Organizações da Sociedade Civil, no sentido de contribuir para o aumento da 

participação dos cidadãos nos assuntos públicos, visando o fortalecimento do exercício 

da cidadania. 

 

Recomendações 

• As acções de sensibilização e educação sobre o processo autárquico em Angola 

devem ser reforçadas para assegurar a participação inclusiva dos cidadãos, quer pelas 

Organizações da Sociedade Civil, quer pelas instituições do Estado; 

• Apela-se à Assembleia Nacional a acelerar o processo de aprovação das restantes leis 

que compõem o pacote Legislativo Autárquico, com vista à institucionalização das 

autarquias;  

• A Sociedade Civil e o Ministério da Administração do Território deverão continuar a 

promover reflexões para uma maior clarificação sobre como será a relação entre o 

poder autárquico e poder tradicional, de modo a se compreender os limites de 

actuação deste último; 

• Apela-se ao Ministério da Administração do Território a envidar esforços para a 

tradução das Leis do Pacote Legislativo Autárquico para as línguas locais, no sentido 

de facilitar o acesso à informação para todos os cidadãos, independentemente da 

língua de domínio; 

• Recomenda-se às Organizações da Sociedade Civil a continuarem a colocar no 

espaço público a reflexão sobre a participação de cidadãos estrangeiros nas eleições 

autárquicas; 

• A participação das mulheres no debate sobre as autarquias afigura-se como um 

elemento fundamental, por isso, recomenda-se que os vários actores estatais e não 

estatais envolvidos no processo promovam a sua participação; 

• Os participantes consideram ser imperioso que o Ministério da Administração do 

Território reforce as acções de capacitação aos funcionários das administrações 

locais do Estado sobre o Pacote Legislativo Autárquico; 

• Finalmente, apela-se ao Executivo Angolano a divulgar uma agenda indicativa do 

processo de implementação das Autarquias Locais em Angola. 

 

Luanda, 25 de Agosto de 2021 

Os(as) Participantes! 


