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introdução

A liberdade é um dos valores que as popula-
ções a nível do mundo almejam. Mas nem todos 
ainda usufruem.

Na tentativa de analisar e descrever a reali-
dade dos activistas que eventualmente estejam a 
enfrentar perseguições, ameaças, mortes, julga-
mentos injustos e inviabilizados à ascenderem de 
posição social, contactamos alguns para facilitar 
a avaliação da situação dos activistas que têm 
lutado em prol da defesa dos Direitos Humanos.  

Dos vários contactos feitos via telefónica, ao 
apresentarmos os objectivos do presente relatório 
notava-se reações variadas, alguns activistas an-
dam calejados, tendo em conta as calúnias que 
são levantadas contra eles. E, outros preferiam 
que a/as entrevistas fossem realizadas de forma 
presencial, com receio de serem auscultados via 
telefone.

A pesar da serenidade de uns e a perca de fó-
lego dos outros havia algo em comum: todos sen-
tiam a necessidade de ver o actual quadro muda-
do, sentia-se pela voz a vontade de assistirem o 
funeral da impunidade, corrupção e nepotismo e 
ver o renascer da igualdade.

É de lembrar que o país acaba de sair de mais 
uma das eleições, onde não se viu alternância 
partidária mas o presidente que governou a nação 
por trinta e oito anos foi ser substituído como pre-
sidente da república. Desde o empossamento do 
actual presidente até ao momento, parece estar 
a se viver uma esperança que advem dos discur-
sos do combate a corrupção, da impunidade, das 
exonerações de algumas figuras mais viciadas da 
governação anterior (apesar de todos eles perten-
cerem a mesma equipa), o actual presidente pa-
rece estar interessado na conquista dos corações 
de um povo que “nunca” conheceu a liberdade e 
outra forma de governação. Mas ainda não existe 
nenhum sabor na prática dos discursos esperan-
çosos: há quem diga, são ventos temporários que 
serão afogados pelo poder da corrupção do seu 
partido. 

Nesta senda, ao olhar-se o ano  2017, obser-
va-se grande parte da matriz da governação do 
presidente cessante.



metodologia

O presente relatório resultou do método ex-
ploratório. Foi usada a técnica de inquérito por 
questionário e entrevista com perguntas fechadas 
e abertas. Inicialmente se explorou alguns docu-
mentos ratificados e aderidos pelo país em causa, 
assim como a sua Constituição face às liberdades 
de expressão, por via das páginas oficiais e ser-
vimo-nos também de alguns relatórios a respeito 
dos direitos humanos. 

Os inquéritos foram remetidos por e-mail aos 

vários defensores dos direitos humanos vítimas 
de violações, previamente contactados  via te-
lefónica. As entrevistas estenderam-se aos acti-
vistas do Huambo, Benguela, Cuando Cubango, 
Huila, Cabinda e Luanda. 

Por razões desconhecidas, muitos activistas 
não responderam. Outros pelo facto de não haver 
presença física do redactor, sentiram-se descon-
fortados. Como é óbvio, estes foram constrangi-
mentos ao longo da pesquisa.



1. JuStificativa do relatório

Angola é um país profundamente marcado por 
uma relação de desconfiança por parte do poder 
político em relação a sociedade civil: indivíduos 
e organizações. Este olhar intolerante dos órgãos 
do Estado e dos seus titulares, tem se traduzido 
em perseguição, julgamento, assassinato, assé-
dio, ameaça e inviabilização aos activistas e de-
fensores de direitos humanos no acesso às pou-
cas oportunidade que a sociedade dispõe. 

Esses activistas exercem os seus trabalhos em 
prol dos direitos humanos  em áreas diversifica-
das, com maior destaque às questões de direitos 
humanos à nível local. Os impasses nas suas rea-
lizações se dão no nível nacional. As estruturas 
do Estado, individualidades com algum poder na 
governação e aduladores têm sido a pedra de tro-
peço nas actividades dos defensores dos direitos 
humanos. 

Com vista a um olhar intrépido e penetrante 
aos factos, pretende-se não só publicar mostran-
do as lacunas funcionais, despertar ou pressionar 
as instituições de direito que deveriam travar a 
impunidade e promoverem a justiça. 

Portanto, tenciona-se mostrar que a socieda-
de não desconhece os actos de violações dos di-
reitos humanos. 4
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2. contexto Sócio económico

Angola é um país rico em recursos naturais, 
vivendo o paradoxo da mesma riqueza. O contras-
te entre a receita vindo de dois dos seus minerais 
e o modo de vida é inaceitável. Como resultado, 
as infraestruturas básicas como as boas estradas, 
a rede eléctrica, a distribuição da água potável, 
o saneamento básico são ainda precárias para a 
sua população.

As suas reservas de água representam 0,5% 
das reservas totais do mundo, sendo considera-
da a segunda maior reseva natural de água de 
África e a terceira do mundo, depois do Brasil e 
da RDC1. A capital, Luanda que serve de exem-
plo devido a sua densidade e privilégio dos ser-
viços, pela mesma fonte, lamentamos referir que 
a maior parte dos seus bairros não têm rede de 
distribuição de água potável. O abastecimento é 
feito por chafarizes e camiões-cisterna. E, apesar 
da assistência do governo chinês com um siste-
ma de canalização nalguns quintais, os morado-
res do município do Cazenga reclamam que não 
se deve confiar naquele projecto, porque, além 
de muitos municípios não terem essas canaliza-
ções, os que possuem não jorra água com regu-
laridade, e as vezes, quando pinga, a mesma sai 
com muita impureza. De acordo o mesmo estudo, 
até 2010 com uma população mais ou menos de 
20 milhões de habitantes, já que três anos de-
pois confirmou-se ter uma população com mais 
de 25 milhões de habitantes, haviam 2.737.000 
chafarizes, a nível nacional.

Até 2009 Angola produziu  13.827 milhões de 
quilates de diamantes avaliados em USD; 1.179 
mil milhões2. E quanto ao recurso fundametal da 
sua economia, está entre as maiores reservas pe-
trolíferas de África subsariana3. Com esses dois 
poderosos minerais sendo explorados com inten-
sidade, a pobreza transformou-se na marca da 
governação que parece fazer sentido com as prá-
ticas contabilistas do governo que numa receita 
de 17,8 mil milhões oriundos do petróleo, um 
quarto do rendimento, desaparece da contabili-
dade nacional sem deixar vestígios4. Essas práti-
cas têm levado a que os outros serviços como o 
da educação e saúde sejam mal contemplados no 
orçamento geral do Estado e consequentemente 
ao incumprimento dos direitos e deveres econó-
micos, sociais e culturais plasmados na Consti-

tuição angolana. 
Essas práticas têm levado de forma indubi-

tável as denúncias da parte dos defendores dos 
direitos humanos e têm sido respondidos com re-
pressão.  

Como consequência, alguns dos defensores 
procuram por asilo no estrangeiro (abandonando o 
seu habitat e sonhos de âmbito local), outros sen-
tem-se fortemente ameaçados e até com dificul-
dades de ascenderem profissionalmente e para os 
cargos de direcção, outros vêm as suas famílias 
mergulhadas em medo; não só do defensor ser 
morto como das constantes intimidações às fa-
mílias, outros ainda perderam os seus empregos 
por via da calúnia, alguns estão na eminência de 
perderem os empregos. A palavra que pode des-
crever actual situação dos defensores dos direitos 
humanos é a insegurança continuada.    

1 https://www.fidh.org/IMG/pdf/angola_obs_eng_19_mars_2015_ok.pdf acessado no dia 07/01/2018.
2 https://www.fidh.org/en/region/Africa/angola/angola-they-want-to-keep-us-vulnerable-human-rights-defenders-under 
acessaso no dia 14/01/2018.
3 http://www.achpr.org/pt/instruments/ acessado no dia 07/01/2018.
4 Idem
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É nossa convicção profunda 
que a existência de leis por si 
só não é o garante prático 
do usufruto dos direitos hu-
manos. Algumas vezes a 
própria lei que deveria 
garantir tais direitos é 
intimidadora e viola 
as garantias funda-
mentais. A história 
e a prática recente 
demonstram a nossa 
convição. 

Na Lei das as-
sociações aprova-
da no dia 30 de 
Novembro de 2011 
pela Assembleia Na-
conal (n°6/12, Janeiro 
18, 2012), de acordo 
com um relatório da AJPD5, 
não clarificou as lacunas da ante-
rior que deixava as associações vulneráveis quanto 
a sua completa legalização. O artigo 11 da nova Lei 
não clarifica qual é “o órgão nacional responsável 
para o registro das associações”. Provavelmente isso 
serve de brecha que as autoridade actuem com arbi-
trariedade:

“The authorities of Angola voluntarily maintain hu-
man rights defenders and journalists in a situation of 
vulnerability. Unfair trials, recurring harassment, acts 
of intimidation and restrictive legislations are all me-
thods of States which do not tolerate opposition. This 
situation must come to an end and Angolan authorities 
must accept dissenting voices6,” declared our organi-
sations.

Apesar desta situação de vulnerabilidade (ou intimi-
dação), Angola aderiu e ratificou várias convenções de di-
reitos humanos, tanto internacional quanto regional. Por 
força da sua vinculação à União Africana, Angola é par-
te da Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos,   
aderiu ao Protocolo sobre os Direitos das Mulheres em África 
(2007),  a Carta Africana dos Direitos e Bem Estar das Crian-
ças (1992) e tantos outros. 

Lamentavelmente, Angola faz parte da lista dos países que 
não ratificaram um ou mais instrumentos legais7. Não ractificou as convenções mais importantes 
tanto na região quanto no sistema da ONU. A título de exemplo, temos a Carta Africana para a De-
mocracia, Eleições e Governação, Protocolo da Carta Africana sobre o Estabelecimento do Tribunal 
Africano dos Direitos Humanos e dos Povos, estes a nível regional. 

3. olHar relâmpago À dimenSão legal e intimidaçõeS

5 Sweco Groner Apud Nelson Pestana. Pobreza, Água e Saneamento básico. Luanda: CEIC-UCAN, Abril, 2011.
6 MARQUES, Rafael. Diamantes de sangue: corrupção e tortura em Angola. Lisboa: Tinta-da-China, 3º edição, Set, 
2011, pp, 25.
7 LOPEZ, Philippe Sébille. Geopolíticas do petróleo. Lisboa: Instituto Piaget, 2007, pp, 147.
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Ainda assim, vemos cidadãos impossibili-
tados de exercerem a sua profissão; outros são 
afastados dos seus postos de trabalho na função 
pública, quando querem defender os Direitos Hu-
manos em geral e de exprimir ou difundir as suas 
opiniões, violando (da parte das autoridades) o 
artigo 8º da Carta Africana dos Direitos Homem e 
dos Povos que consagra: 

“A liberdade de consciência, a 
profissão e a prática livre da re-
ligião são garantidas. Sob reserva 
da ordem pública, ninguém pode 
ser objeto de medidas de cons-
trangimento que visem restringir 
a manifestação dessas liberdades.

2.Toda pessoa tem direito de 
exprimir e de difundir as suas opi-
niões no quadro das leis e dos re-
gulamentos”.

Por outro lado, a constituição 
angolana no seu artigo 40º sobre 
a liberdade de expressão e de in-
formação senteciam:

“1. Todos têm o direito de ex-
primir, divulgar e compartilhar 
livremente os seus pensamentos, 
as suas ideias e opiniões, pela pa-
lavra, imagem ou qualquer outro meio, bem como 
os direitos e a liberdade de informar, de se infor-
mar e de ser informado, sem impedimentos nem 
discriminações.

4. As infracções cometidas no exercício da 
liberdade de expressão e de informação fazem  
incorrer o seu autor em responsabilidade discipli-

nar, civil e criminal, nos termos da lei”.
Em muitos casos quando as autoridades en-

tendem que um defensor dos direitos humanos 
incorreu em infracção da liberdade de expressão, 
servem-se do poder e da calúnia para fazerem 
perder outros direitos como é o caso do emprego 
consagrado no artigo 76º no nº 1.

“O trabalho é um direito e um 
dever de todos”. Uma das formas 
de fragilizarem os defensores do 
direitos humanos é o despedi-
mento sem justa causa e ilegal 
sem que a entidade empregadora 
exerça o dever da justa indemini-
zação.

Angola ratificou instrumentos 
legais sobre direitos humanos e é 
salvaguardado na sua Constitui-
ção, mas de acordo da Cruz8 

“o poder dominante mantém, 
assim, um ambiente de insegu-
rança para com os fazedores de 
opinião críticos; e constrói uma 
imagem de bem-estar económico 
através dos seus apoiantes, pro-
jectados, a toda hora, nos média 
sob o seu controle (...) Tais proce-

dimentos ferem a concepção liberal de democra-
cia, negam todas as conquistas do direito inter-
nacional dos Direitos Humanos...

Tal como nos referimos nas páginas anterio-
res, essas práticas têm sido denunciadas pelos 
defensores dos direitos humanos e como conse-
quência, vêem os seus direitos violados.

7

Uma das formas 
de fragilizarem 
os defensores 
do direitos hu-
manos é o des-
pedimento sem 
justa causa e 
ilegal

8 CRUZ, Domingos da. Angola Amordaçada. A imprensa ao serviço do autoritarismo. Lisboa: Guerra e Paz, 2016, pp. 89.



CASO Nº 1: BENGUELA

Para conhecer o quadro da província de Ben-
guela, no que diz respeito a intolerância e o risco 
que os activistas enfrentam, foi solicitado ao líder 
cívico José Patrocínio, morador do município do 
Lobito, de 55 anos de idade, engenheiro agróno-
mo, e Director executivo da organização OMUN-
GA que apresentou, por telefóne, sem receio o 
seguinte panorama:

O contexto da realidade neste último ano 
(2017) mudou muito. Momentos antes e após as 
eleições as coisas mudaram, ou seja, para ele há 
três momentos: antes das eleições, momentos em 
que aguardava-se os resultados das eleições e, o 
último (após as eleições). Salientou que é neces-
sário ter-se em conta à questão geográfica, como 
o que pode diferenciar a situação dos activistas.

Na sequência, referiu que antes das eleições 
o ambiente era tenso, com o envolvimento dos 
cidadãos aos processos eleitorais. Não havia 
ameaças directas mas havia bastante difamação. 
Apresentou o seu exemplo, e citou as publicações 
feitas nas redes sociais: fotos sobre si, nú, com 
insultos, cartazes aos arredores da sua rua (no 
Lobito). No Bocoio, por parte das entidades ad-
ministrativas sofreu ameaças até mesmo vindas 
do comandante, impedido de trabalhar lá, mas 
nesta altura (06 de Dezembro de 2017) as coisas 
estão mais calmas. Há uma certa receptitividade 
que parece aparente por parte das instituições, já 
se permite a entrega de cartas, com respostas que 
dão certas expectativas pela positiva que deve ser 
aproveitado porque poderá acontecer recuos.

À respeito dos insultos enfrentados respondeu 
que não teve nenhuma protecção do ponto de vis-
ta jurídico, alías, ele não confia nas instituições 
(nas investigações policiais e nos tribunais) por-
que não há garantia de segurança por parte das 
mesmas. A única confiança que tem-se é o nível 
de credibilidade que as pessoas têm dos seus tra-
balhos e a confiança com os parceiros. O objec-
tivo deles, nota-se que tem sido ´´desestabilizar 
o estado de espírito das pessoas`` com clima de 
medo, afastar amigos mas não têm conseguido 
pelo contrário, os laços têm aumentado e, esta é 
a melhor protecção (com conselhos e carinho das 
pessoas próximas).

Quanto ao grau de intolerância, Patrocínio 
aflorou que a intolerância não acabou. Possivel-
mente esteja a se verificar uma nova forma de 
gestão. Volta a mencionar o município do Bocoio 
onde houve um incidente que provocou aproxima-

damente trinta e tal feridos com cinquenta e tal 
casas queimadas, assaltos em lojas, carros des-
truídos (após os resultados das eleções) e com a 
não aceitação de partes ou grupos, qualquer ou-
tra situação inadequada que possa ocorrer, pode 
acarretar contornos nefastos. Conforme viu os mi-
litantes do MPLA, os da UNITA, conforme viu os 
administradores e os sobas no Monte Belo numa 
reunião, as suas reações, de forma óbvia mostra-
ram claramente a intolerância que reina na co-
munidade. E, apontou um estudo feito pelo Cen-
tro de Investigação da Universidade Católica de 
Angola à respeito da interação nos condomínios 
da Caixa de Segurança Social das FAA e confir-
mou-se um facto caricato: ´´os filhos dos pais do 
MPLA são proibidos à interagirem com os filhos 
dos pais da UNITA`` ou seja, não se comunicam 
e nem brincam juntos (este facto ainda é recor-
rente, mesmo após as últimas eleições). Assim, 
segundo aquele activista, a intolerâcia está nas 
duas partes, está nas suas cabeças e nos seus 
corações e não se altera este quadro com a subs-
tituição de um presidente, aliás, das autoridades 
superiores da hierarquia estatal não se observam 
exemplos positivos de tolerância.

3.1 caSoS de violaçõeS doS direitoS HumanoS doS activiStaS
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Também citou o proeminente activista, Rafael 
Marques de Morais que denuncia os esquadrões 
da morte dos Serviços de Investigação Criminal 
(SIC), que assassinam em Viana e Cacuaco onde 
vivem grande parte dos cidadãos militantes do 
partido UNITA.   

O nosso entrevistado defende que se não hou-
ver trabalho de construção da paz, de forma con-
creta em prol da pacificação nas comunidades 
por parte das autoridades (Administrações, Polí-
cia, Partidos Políticos e outras forças) a constru-
ção da segregação (bairros do MPLA, bairros da 
UNITA) irá continuar como no Monte Belo, sem 
integração harmoniosa entre os angolanos com 
partidos diferentes, indicador de que não houve 
verdadeiramente um processo de desmobilização 
pro pacificação.

Urge a necessidade do processo da desparti-
darização por parte do aparelho do Estado, des-
partidarização dos sobas, da polícia, das admi-
nistrações (com as autarquias locais).

Ressaltou que as escaramuças que ocorreram 
no Monte Belo teve razões económicas, ou seja, 
havia tentativas de criação de confusão, usando 
o nome do partido com intenções de roubar as 
casas de cidadãos militantes da UNITA e, houve 
também casos, (no ano findo) em que os mesmos 
moradores eram assaltados, e como consequên-
cia lhes era retirado dinheiro. 

Ao mensurar o grau de intolerância, aquela 
personalidade cívica classificou como altíssima 
e, para ele, não é simplesmente de pendor políti-
co mas também de âmbito racial, religioso (mui-

tas vezes disfarçada por baixo do tapete) sexual, 
cultural e não só.  

Há denúncias vindas da zona do Balombo, 
de situações, que espera-se confirmar de que te-
nha ocorrido agressões no final deste ano 2017 
à duas ou uma pessoa por alegadamente fazer 
parte ao grupo religioso Kalupeteka, muitas vezes 
associado ao partido político UNITA.  

Sentiu-se ameaçado com tentativas de ser 
boicotado em realizar as actividades da organi-
zação que o mesmo dirige, acusado de estar a 
receber dinheiro aos americanos para causar con-
fusões. Ameaças de morte não tem enfrentado 
mas sente que deve ter cuidados.

A respeito dos julgamentos, aquele líder refe-
riu que há casos de julgamentos injustos. Citou o 
caso da apreensão pela polícia e a condenação de 
alguns moradores pelo tribunal, ocorrida em Ou-
tubro do presente ano, por tentarem ocupar terre-
no, alegadamente pertencente à administradora 
da Sonangol, Isabel dos Santos (filha do anterior 
presidente José Eduardo dos Santos).

Ao relactivizar os factos, José Patrocínio aflo-
rou que o problema não é só angolano, mas sim 
global, e grande parte dos conflitos na arena in-
ternacional tem raízes ao sistema, sistema de 
motivações económicas (fruto do capitalismo). 
A diferença reside no facto de que, nos outros 
países desenvolvidos (como exemplos mencionou 
França, Portugal e Estados Unidos da América), 
os cidadãos ainda acreditam nas instituições ju-
diciais, mas os cidadãos angolanos não acredi-
tam nos ditos tribunais.    

9
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CASO Nº 2: HUAMBO

Tendo em conta as suas actividades, Carlos 
Elavoko, de 32 anos de idade, morador do São 
Pedro, Vice Coordenador da organização não go-
vernamental “HOMEA-Horizonte Media de An-
gola” numa comunicação estabelecida por via 
“Face Book”, no dia 16 de Dezembro do ano fin-
do, assegurou que a situação daquela província 
está calma. Calculou que o nível de intolerân-
cia está baixo de forma geral mas salientou que 
existem alguns incidentes no interior de alguns 
municípios, nomeadamente: Bailundo, Chin-
genge, porque registam-se casos de tiragem de 
bandeiras. Por outro lado, declarou que nunca 
sentiu-se injustiçado por parte das autoridades 
governamentais e mencionou ainda a existência 
de exclusão dos membros da Igreja, concebida 
como seita “a Luz do Mundo” do líder fundador 
Julino Kalupeteka. 

CASO Nº03: CABINDA

Nome: José Marcos Mavungo.
Idade:59.
Morada: Bº A Victória é certa, em Cabinda.
Local: Cabinda.

Data da ocorrência dos factos: Durante 2017.
Tipo de actividade que exercia: fui Admnistra-

dor de Software de Logística na Chevron, ao mes-
mo tempo que dava aulas no Instituto Superior 
Lusíada de Angola – Pólo de Cabinda (ISCPL)  e 
no Instituto Superior Privado de Angola - Pólo de 
Cabinda (UPRA), Ativista dos direitos Humanos.

Breve descrição da ocorrência: Depois dos 
433 dias passados sob detenção na Unidade Pe-
nitenciária de Cabinda  (Cadeia Civil), senti que 
durante este ano 2017 as perseguições continua-
ram. Havia sempre gente que contactava a mi-
nha família advertindo-os de que eu deixasse o 
ativismo, não suceda que venha perder a vida. 
Mesmo nas universidades onde dou aulas e que 
no Malongo, onde trabalhava há mais de 15 anos, 
a minha vida estava na insegurança. No Instituto 
Superior Privado de Angoa, não fui mais aceite a 
dar aulas. E no Instituto Superior Politécnico Lu-
síadas de Cabindas, as perseguições são eviden-
tes nas exigência de que devia fazer o Mestrado 
ou Doutoramento para poder beneficiar do esta-
tuto de quadro permanente. Na Chevron, onde 
também trabalhava já não tinha moral para con-
tinuar;pois as perseguições nesta empresa eram 
evidentes pelos subterfúgios/impedimentos na 
promoção e pelo falso processo judiciário criado 
pelos serviços de Inteligência Angolana em co-
laboração com alguns responsáveis da Chevron 
e que me valeu a prisão de 433 dias. Por isso, 
decidi continuar os estudos em Portugal onde me 
encontro neste momento. 10
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CASO Nº4: LUBANGO

Nome: Domingos Francisco Fingo.
Idade: 54.
Morada: Lubango.
Local: Lubango.
Data da ocorrência dos factos: 23 e 24 de 

Agosto de 2017.
Tipo de actividade que exercia: Terá termina-

do a promoção de um seminário regional sobre 
“o uso das tecnologias de informação  e preven-
ção de conflitos político-eleitorais”, onde foram 
convidados representantes de partidos políticos 
concorrentes às eleições gerais, representan-
tes das comunidades rurais dos municípios dos 
Gambos, da Chibia, representantes das organiza-
ções da sociedade civil baseadas na província da 
Huíla, entre outros. Este workshop sobre  a pre-
venção de conflitos políticos nas eleições gerais, 
conjugado com várias entrevistas que concedi à 
Rádio Mais, Rádio Eclásia, Rádio Despertar, Voz 
da América, Voz da Alemanha, TV-ZIMBO e TPA, 
teve muito impacto a nível nacional e internacio-
nal e fez com que muitos mudassem de atitude 
em relação ao fanatismo político partidário que, 
normalmente desembocava em violência eleito-
ral. Este meu posicionamento cívico, imparcial e 
humanitário,  esteve na base da ameaça de morte 
que eu sofri nos dias 23 e 24 de Agosto de 2017. 

Breve descrição da ocorrência: No dia 23 de 
Agosto de 2017, dia das eleições gerais, recebi 
uma chamada telefónica de um número desco-
nhecido por volta das  15h31m. Tententei res-
ponder mas, o agente não se pronunciava. Depois 
de alguma insistência o sujeito entendeu desligar 
o telefone porque  o pronunciamento dele não era 
perceptível por mim.

Depois do agente ter constatado que eu tinha 
dificuldades de entender o que ele pronunciava, 
por volta das 15 h40m, entendeu enviar-me a se-
guinte mensagem: 

“Vo te matar seu flec hoge nao tem policia na 
rua andaram usar minha familia nos gambos a se 
meter na politica. Pio também hoje vai ver deus 
de perto. ja tenho meus putos no terreno. filhos 
de egua.”

Em reacção a esta mensagem, eu respondi-
lhe da seguinte forma:

“Amen que Deus te abençõe porque és imor-
tal.”

Ele, furioso, voltou a endereçar-me a seguinte 
mensagem:

“Seu flec estás a recrutar minha família nos 

Gambos pra ficar contra MPLA nas eleições. Hoje 
vou te matar quando sair do campo. Estou a con-
trolar todos passos até na tua casa e do teu kam-
ba Pio. Vendem pátria.”

O agente, inconformado com a minha indife-
rença, face aos conteúdos das suas mensagens, 
entendeu novamente endereçar-me a seguinte 
mensagem:

“ cão, atende”
No fim endereçou-me a seguinte mensagem:
“ antes de te enfiar o tiro vais falar porque que 

usas minha?.
 Agora vais usar teus avos da flec no ceu. 

mbote mbuko nzau.”
Neste dia 23 de Agosto de 2017, depois do 

agente ter constatado que pautei pelo silêncio, 
ele entendeu voltar a ligar para mim, tendo feito 
8 (oito) chamadas  das 23 horas às 23 horas e 
06m.

No dia 24 de Agosto no intervalo entre 10h25 
às 10h30m voltou a ligar para mim por quatro 
vezes e não o atendi.

No dia 25 de Agosto de 2017 fez-me  oito 
chamadas telefónicas, das 09h51 às 10h02m, 
tendo eu ignorado.
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CASO Nº05: LUBANGO

Nome: Francisco Rodrigues Jaime. 
Idade: 37.
Morada: Tchavola.
Local: Tchavola.
Data da ocorrência dos factos: Janeiro de 

2017.
Tipo de actividade que exercia: porta-voz da 

comissão de moradores da comunidade da Tcha-
vola

Breve descrição da ocorrência: Falei para a te-
levisão portuguesa SIC, acerca do abandono que 
o governo fez ao povo, o qual realojou na mata da 
Tchavola. E como represália o Governador Provin-
cial pediu a membros da direcção da escola nº 16 
Kwaua, para que a mesma arrumasse uma calú-
nia para ser desativado do sistema da Educação 
como professor.

CASO Nº 06: LUANDA

Nome: Serra de Assunção Pedro Bango
Idade: Não revelada
Morada: Bº Hoje ya Henda, Cazenga.
Local: Viana.
Data da ocorrência dos factos: Agosto
Tipo de actividade que exercia: Por altura da 

presença da Euro Deputada, Drª Ana Gomes, a 
Angola a convite da AJPD, tinhamos uma agenda 
de actividades que compreendia diversos con-
tactos a vários níveis, a visita daquela Deputada 

ocorreu num momento particular de reivindica-
ção das garantias de direitos à manifestação. O 
clima de tensão que se vivia e as más relações 
entre o MPLA e aquela Eurodeputada terá des-
pertado o interesse dos Serviços de Inteligência. 
Não posso precisar que fins visava tais persegui-
ções, pois não senti qualquer  facto novo ou al-
guma ocorrência  digna de realce a acontecer  na 
minha vida ou das pessoas proximas a mim, sen-
do apenas que causou certo mal estar, sobretudo 
porque não fui eu que me apercebi que estava a 
ser seguido. 12

SERRA DE ASSUNçãO PEDRO BANGO 



CASO Nº 07: CABINDA

De volta à Cabinda, dentre vários casos que 
tem ocorrido, no dia 16 de Dezembro de 2017 
assistiu-se a detenção de vários activistas. Veja-
mos algumas informações passadas pelo coor-
denador da actividade que se traduziu em de-
tenções :

Vinte e nove activistas foram detidos, quando 
se mobilizavam para iniciar uma manifestação 
contra a violação dos direitos humanos, assas-
sinato de civis, corrupção e degradação social.

As pessoas foram detidas sem nenhum man-
dado de captura, diz Arão Bula Tempo, o coor-
denador. Com polícia por todo o lado à caça de 

activistas, alguns activistas foram torturados,”. 
Ele acusa o governo angolano de discriminar a 
população de Cabinda ao impedir a manifesta-
ção. “Não se pode compreender que em Luanda 
e noutras províncias de Angola são concedidos 
esses direitos de cidadania, e em Cabinda não 
se pode manifestar”, reclama o activista. Para 
ele, “o problema é a identidade do povo de Ca-
binda, é o subdesenvolvimento de Cabinda”. 
Apesar da repreensão, Tempo diz que nada tem 
a temer, porque tem na “consciência que o povo 
tem aspirações de ter a sua autodeterminação, a 
sua identidade”. Mas questiona: “Se nos podem 
prender por causa de uma manifestação o que é 
que não é possível para esta gente?”

9   https://www.voaportugues.com/a/cabinda-detidos-29-activistas-direitos-humanos/4166674.html Acesso no dia 
02/01/2018.
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recomendação

Entre vários relatórios já escritos e publica-
dos face às violações constantes dos Direitos 
Humanos atribuidas às instituições competen-
tes do governo em Angola, têm sido infrutífe-
ros, por falta de vontade política e seriedade das 
instituições. Para um país que aderiu e ratificou 
vários instrumentos legais de âmbito regional e 
universal e cresce os seus actos contra os Direi-

tos Humanos, é dificil crer-se que as recomen-
dações deste pequeno trabalho fariam grande 
diferença.

A recomendação suprema, é dirigida ao povo: 
devem conjugar esforços face a negação dos di-
reitos, manifestando de forma recorrente as in-
justiças, caso contrário, as leis serão sempre um 
mero formalismo jurídico-constitucional.
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