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Conferência Internacional Sobre  

Justiça Eleitoral: Perspectivas e Desafios em Angola 

 
 

COMUNICADO FINAL 

 

 

No dia 24 de Maio de 2022 realizou-se, em Luanda, a Conferência Internacional sobre 

Justiça Eleitoral em Angola, que teve lugar no edifício de extensão da Universidade 

Católica de Angola, no âmbito da implementação do projecto COSCA, com o apoio da 

Fundação alemã Hanns Seidel. Registou-se a participação de actores estatais e não 

estatais, entre representantes da Assembleia Nacional, de distintos departamentos 

ministeriais, de partidos políticos, corpo diplomático, agências das Nações Unidas, 

associações e cooperativas agro-pecuárias das províncias de Benguela e Malanje, 

organizações da Sociedade Civil angolanas e estrangeiras, quadros e membros da ADRA 

e ainda a participação de representantes não estatais do Botswana, Moçambique e 

Zâmbia, num total de 148 participantes, dos quais 41 mulheres. 

 

A Comissão Nacional Eleitoral foi convidada com antecedência e, apesar de ela ter 

solicitado e recebido informações sobre os termos de referência da actividade, não 

participou, por razões não conhecidas.  

 

Procedeu à abertura do evento o Director Geral da ADRA, Carlos Cambuta, que destacou 

a importância do respeito e tolerância no período pré e pós-eleitoral, assim como a 

necessidade de uma comunicação social mais plural e imparcial em todo o processo. 

  

A conferência teve como objectivo contribuir para a promoção do debate público nacional 

sobre os processos de justiça, democracia e transparência nas eleições em Angola. Para o 

efeito, foram abordados quatro painéis: i) Contextualização das Eleições Gerais de 

2022 em Angola; ii) Eleições Gerais de Agosto: a posição do Observatório Político e 

Social de Angola; iii) Boas práticas sobre justiça eleitoral nos países anglófonos e 



2 
 

lusófonos de África; iv) Experiências das organizações locais da sociedade civil 

angolana sobre justiça eleitoral. 

 

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

conclusões e recomendações:  

 

Em relação ao primeiro painel: Contextualização das Eleições Gerais de 2022 em 

Angola 

Angola caminha para o quinto pleito eleitoral, a ser realizado em Agosto próximo em 

todo o país e no estrangeiro. A preparação das eleições gerais tem sido marcada por alguns 

constrangimentos, como o limitado acesso à informação sobre o processo e as condições 

materiais e logísticas. Vários são os desafios, com destaque para a inclusão dos distintos 

segmentos da sociedade (mulheres, pessoas com deficiência), a observância rigorosa da 

legislação eleitoral por parte dos actores políticos, actos de intolerância política, 

resultante, sobretudo, da fraca educação cívica eleitoral, a postura dos órgãos de 

comunicação social, que desempenham um papel fundamental na educação e 

sensibilização de cidadãos para o voto e a tolerância, devendo por isso, adoptar uma 

postura de imparcialidade e transparência.  

Quanto ao registo eleitoral, foram registados cerca de 14 milhões de eleitores, tendo sido 

constatado que mais de 4 milhões de cidadãos realizaram o seu registo de modo 

presencial, pelo facto de não possuírem Bilhete de Identidade, o que revela as grandes 

limitações dos serviços de justiça no país. Todos estes constrangimentos têm 

enfraquecido a confiança dos cidadãos e cidadãs sobre a justiça e transparência das 

eleições, sendo imperioso reforçar os mecanismos de diálogo aos mais diferentes níveis. 

Assim, recomenda-se o seguinte: 

• Os partidos políticos devem optar por actos que concorram para um ambiente 

eleitoral pacífico e que favoreçam a participação cidadã e o alargamento do 

diálogo; 

• Apela-se ao Ministério da Administração do Território a afixar as listas dos 

cidadãos eleitores que foram registados de forma presencial para facilitar a 

consulta dos seus dados;  
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• Que a CNE credencie as organizações da sociedade civil de forma atempada para 

que estas realizem as acções de observação eleitoral antes, durante e após o 

processo;  

• Apela-se ao executivo a tornar mais abrangente o acesso aos documentos de 

identificação, sobretudo nas zonas mais recônditas do país; 

• Aos órgãos de comunicação social, com destaque para os públicos, apela-se a 

observância da legislação, pautando por uma postura de imparcialidade, 

transparência e justiça na cobertura dos eventos, posições e acções dos mais 

variados actores cívicos e políticos; 

• As organizações da sociedade civil, assim como os partidos políticos devem 

reforçar as acções de educação cívica eleitoral, sobretudo nas zonas com tendência 

de conflito resultante de intolerância política. 

 

Sobre o segundo painel: Eleições Gerais de Agosto: a posição do Observatório Político 

e Social de Angola 

As organizações da sociedade civil angolana têm estado atentas aos acontecimentos do 

contexto eleitoral, por compreenderem a pertinência deste processo que se afigura como 

o ponto mais alto de uma democracia, devendo, por isso, ser concretizada da maneira 

mais justa e inclusiva possível, com a devida observância da legislação em vigor.  

 

Por outro lado, ainda se verificam obstáculos à participação das mulheres nas eleições, 

tanto como eleitoras quanto como candidatas. 

 

Recomendações: 

• Exorta-se a CNE e ao Ministério da Administração do Território a manterem uma 

comunicação regular sobre todos os passos que estão a ser dados na preparação 

do processo; 

• Apela-se aos partidos políticos e à sociedade civil a criarem mecanismos 

inovadores que reforcem a participação das mulheres e a sua representatividade 

nos espaços de tomada de decisão. 
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Nos dois últimos painéis, nomeadamente: Boas Práticas Sobre Justiça Eleitoral nos 

Países Anglófonos e Lusófonos de África, e Experiências das Organizações Locais da 

Sociedade Civil Angolana 

Foram partilhadas experiências de boas práticas, os avanços e retrocessos nos processos 

eleitorais do Botswana, Moçambique, Zâmbia e de Angola. 

Constatou-se que, apesar das limitações decorrentes do processo, as organizações da 

sociedade civil têm se engajado activamente, através da monitoria, observação e educação 

cívica eleitoral com vista ao crescimento da consciência cidadã e democrática.   

Recomendações: 

• O engajamento das organizações da sociedade civil no processo eleitoral deve ser 

permanente, não se cingindo apenas ao período eleitoral; 

• As organizações da sociedade civil devem reforçar o trabalho em rede em matéria 

de justiça eleitoral como forma de influenciar práticas que conduzam à lisura do 

processo; 

• Finalmente, apela-se ao executivo a prever recursos, em ano eleitoral, para apoiar 

as organizações não governamentais na dinamização de acções de educação cívica 

eleitoral. 

 

Luanda, 24 de Maio de 2022 

Os (as) participantes.  

 


