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Visão geral 
do objecto 
de diagnóstico

O Governo de Angola em colaboração com o Fundo das Nações Unidas para a Infância 
em Angola (UNICEF) e com o financiamento da União Europeia (UE), está actualmente a 
implementar um programa de quatro anos denominado «Registo de Nascimento e Justiça 
para Crianças em Angola», decorrente da necessidade de apoiar os esforços do país para 
proteger os direitos da criança ao registo de nascimento e ao acesso à justiça. Entre os 
resultados identificados encontra-se o Diagnóstico do Sistema de Administração da Justiça 
para Crianças actual. 

Angola tem demonstrado a sua disponibilidade em melhorar o bem-estar das crianças 
ratificando importantes tratados internacionais. O país assumiu diversas iniciativas para 
avançar para um Sistema de Justiça mais eficaz para as crianças e para a melhoria dos 
mecanismos legais e judiciais. No entanto, o país continua a enfrentar diversos desafios na 
execução do seu mandato de protecção infantil. As instituições estatais têm dificuldades de 
observância dos direitos básicos das crianças e, particularmente, para as que se encontram 
em conflito com a lei. Na verdade, o Sistema de Justiça representa por vezes um obstáculo 
relevante para a promoção dos direitos da criança, pois as que estão em contacto com 
o mesmo encontram-se em elevado risco de abuso, confrontadas com estruturas mal 
equipadas para lidar com menores de idade2 e enfrentam grandes dificuldades no acesso 
a serviços legais. Existe certamente uma série de razões mais ou menos complexas pelas 
quais o sistema de justiça infanto-juvenil angolano não é o ideal apesar da existência de 
leis e entidades governamentais relevantes, bem como a implementação de múltiplos 
programas e iniciativas para o potenciar. Assim sendo, a Justiça para as crianças continua 
a necessitar de desenvolvimento e reestruturação. No entanto, é de grande importância 
determinar com a maior precisão possível, as oportunidades actuais facilitadoras e os 
obstáculos que limitam o acesso das crianças ao sistema de justiça. Isto será útil para que 
os Governos a todos os níveis, as suas entidades, a sociedade civil e a população, possam 
posteriormente desenvolver estratégias adequadas e implementar planos de acção para 
assegurar a protecção e o bem-estar de todas as crianças de Angola. 

O Gabinete Internacional para os Direitos da Criança (IBCR), que foi recrutado pelo UNICEF 
para executar o exercício, tem o prazer de partilhar os seus resultados e conclusões finais. 

2 UNICEF, Angola, “Em Angola, uma segunda oportunidade para as crianças em conflito com a lei”, disponível on-line em http://www.unicef.org/infobycountry/angola_62407.html (último acesso a 10 
de maio de 2016)
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oBJEctiVos do EXERcÍcio  

PÚBLico-aLVo  

O objectivo geral do exercício foi o Diagnóstico do Sistema de Administração da Justiça 
formal e informal em Angola e de todos os serviços relacionados envolvidos no Sistema 
de Justiça para crianças. 

Os objectivos específicos foram:
•	 Diagnosticar os programas, serviços de reabilitação e programas de intervenção do 

MINJUSDH.
•	 Diagnosticar a intervenção existente a nível comunitário e os programas de reabilitação 

(formal e informal) a vários níveis, assim como os processos e mecanismos para 
implementação e monitoria de tais programas, incluindo os que são apoiados pelo 
UNICEF.

•	 Determinar a capacidade dos funcionários governamentais em avaliar as necessidades 
das crianças em contacto com a lei e utilizar esta informação enquanto base para 
a identificação do tipo de apoio necessário para melhorar os seus conhecimentos, 
atitudes e competências, incluindo o apoio do UNICEF para o reforço de capacidades 
do Governo a nível nacional e provincial. 

•	 Apresentar recomendações concretas para resolver os constrangimentos e 
limitações na implementação dos programas, assim como as áreas dos programas 
e de políticas do Governo de Angola e do UNICEF que devem ser melhoradas.

O âmbito do exercício era abranger o Sistema de Administração de Justiça Juvenil em 
geral através dos "centros formais e informais para crianças em contacto com a lei e os 
centros operados pelo Governo nas regiões visadas" em vez de projectos ou programas 
específicos relacionados com as crianças em contacto com a lei. O exercício cobriu cinco 
províncias, nomeadamente Luanda, Bié, Huíla, Malanje e Moxico. O horizonte temporal foi 
de 1996 até finais de 2014.

O exercício será utilizado "para reforçar a compreensão do Ministério da Justiça e Direitos 
Humanos (MINJUSDH), do Ministério do Interior (MININT) e do Ministério da Assistência 
e Reinserção Social3 (MINARS), dos Governos provinciais e do UNICEF relativamente aos 
serviços e intervenções existentes para as crianças em contacto com a lei. Visa também 
fornecer informação útil para a reforma de políticas e desenvolvimento e/ou reforço de 
programas com vista à contribuição para a realização dos objectivos do Sistema de Justiça 
Juvenil do país”4. 

3 Nota: O diagnóstico foi realizado entre Agosto de 2015 e Junho de 2016 tendo sido verificadas algumas alterações no contexto político angolano, fruto do pleito eleitora ocorrido em 2017 que levaram a 
mudanças a nível dos diferentes departamentos ministeriais alguns deles directamente ligados ao sistema de justiça para a criança em Angola, como é o caso do ministério da Assistência e Reinserção 
Social (MINARS), agora designado Ministério da Acção Social, Família e Promoção da Mulher (MASFAMU), como resultado da fusão com o Ministério da Família e Promoção da Mulher (MINFAMU).

4 Termos de referência.
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MEtodoLogia do EXERcÍcio 

dEsaFios EncontRados  

O UNICEF em Angola facilitou a realização do diagnóstico para posterior partilha dos 
resultados do exercício com o MINJUSDH, entidade com a responsabilidade de políticas 
e de desenvolvimento de programas para crianças em contacto com a lei. Em resposta 
às recomendações propostas, pretende-se que o MINJUSDH e o UNICEF procedam à 
revisão de políticas e/ou preparem as directrizes propostas. Os resultados serão utilizados 
para reforçar a estratégia do UNICEF em relação às crianças em contacto com a lei, assim 
como os respectivos programas e projectos a nível provincial

Critérios do exercício  
Devido aos desafios encontrados, o exercício só pode ser realizado tendo em conta os 
critérios de relevância e de eficácia do sistema.

A abordagem
O exercício utilizou uma abordagem participativa que envolveu representantes 
governamentais, instituições nacionais, organizações da sociedade civil nacionais e 
internacionais (OSC) assim como crianças de ambos os sexos. A abordagem teve por base 
os princípios da igualdade, direitos humanos e justiça de género.

Foi necessário utilizar uma metodologia variada, qualitativa e quantitativa, considerando o 
vasto âmbito do exercício, a natureza dos objectivos e a optimização da triangulação dos 
dados recolhidos. Estes dados que são provenientes duma variedade de fontes vão desde 
a revisão de documentação, a reuniões bilaterais com os principais intervenientes, visitas 
ao local, grupos de referência com crianças e seminários para obter uma diversidade de 
perspectivas, assegurar o rigor e ultrapassar limitações na obtenção de dados. 

Foram encontrados diversos desafios durante o exercício relacionados com o facto do 
seu âmbito ser muito abrangente, o acesso limitado a informação-chave e a inadequação 
parcial do enquadramento analítico adoptado. Estes desafios afectaram parcialmente a 
concretização de objectivos. Consequentemente, os resultados efectivos foram:

•	 Um exercício de diagnóstico do Sistema de Justiça Juvenil de acordo com dois 
critérios de análise pré-estabelecidos, nomeadamente os critérios de relevância e 
de eficácia, através de uma análise de pontos fracos e fortes do enquadramento 
institucional do sistema juvenil
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•	 Uma análise das interacções entre as principais componentes formais e informais 
do sistema de justiça juvenil.

•	 Recomendações concretas e práticas com vista ao reforço do sistema da justiça 
para crianças e que possam contribuir para o reforço e ajuste de reformas actuais 
de acordo com a Constituição da República de Angola (a Constituição), a Lei sobre a 
Protecção e Desenvolvimento Integral da Criança (Lei da Criança) e os instrumentos 
internacionais relevantes, especialmente a Convenção dos Direitos da Criança (CRC) 
e as normas e regras relacionadas com a justiça para as crianças.

PRinciPais concLUsÕEs 

O enquadramento legal
O enquadramento legal da justiça para as crianças em Angola é relevante. No entanto, 
subsistem insuficiências importantes que devem ser colmatadas para tornar as leis 
consistentes entre si e coerentes com a Constituição da República de Angola e as regras 
internacionais. Análises complementares do enquadramento legal revelam que 7 em cada 
35 tratados encontram-se na fase de assinatura e que outros não foram sequer abordados. 

Relativamente às leis nacionais, é sabido que a existência de um enquadramento legal em 
linha com as normas internacionais não é o único indicador de um sistema de justiça que é 
sensível aos direitos da criança. No entanto, este enquadramento forma uma base essencial 
para o avanço dos direitos humanos ao nível local. Neste sentido, a adopção de leis de 
protecção infantil num Estado permite-nos avaliar de que forma poderá ou não efectivar 
estes direitos fundamentais a curto, médio e longo-prazo durante a sua administração.

Uma visão geral das principais leis5 em vigor demonstram que foram dados importantes 
passos nos últimos anos para reforçar a coerência das leis nacionais com as normas 
internacionais relativamente aos direitos da criança. Entre outros, deve ser destacado 
que muitas das disposições incluídas na Constituição de 2010 têm em consideração a 
protecção da criança. Além disso, o país tem a Lei sobre a Protecção e Desenvolvimento 
Integral da Criança, uma lei abrangente que é especificamente dedicada à promoção e à 
protecção dos direitos da criança. O preâmbulo desta lei destaca a obrigação do Estado 
e de todas as outras pessoas para contribuírem para a eficácia das leis para as crianças, 
com referência explícita aos 11 Compromissos6 para a sobrevivência, desenvolvimento e 
protecção da criança e a concretização dos direitos das crianças. Adoptados por resolução 
ministerial, os Compromissos são, desde então, a base de todos os programas para 
crianças desenvolvidos pelo Governo e pelas organizações da sociedade civil (OSC). Os 
compromissos nº 3 (registo de nascimento), nº 6 (justiça juvenil) e nº 8 (prevenção e mitigação 
de violência contra as crianças), são particularmente orientados por questões relacionadas 

5 As principais leis são: a Constituição da República de Angola, a Lei sobre a Protecção e o Desenvolvimento Integral das Crianças (Lei da Criança), a Lei do Julgado de Menores, o Código de Processo 
do Julgado de Menores, o Código Penal, o Código da Família, a Lei contra a Violência Doméstica, o Código Civil, a Lei Geral do Trabalho, a Resolução n.º 7/2000 de 25 de Fevereiro da Comissão Perma-
nente do Conselho de ministros.
6 Estes Compromissos foram inicialmente revistos em 2007 no Fórum Nacional para as Crianças. O Governo estabeleceu objectivos e prazos mensuráveis para alcançar estes Compromisso; Resolução 
n.º 5/08 de 18 de Janeiro de 2008 



11

anexosDIAGNÓSTICO SOBRE A JUSTIÇA PARA CRIANÇAS EM ANGOLA

com a justiça infanto-juvenil. Por último, a adopção da Lei do Julgado de Menores e do seu 
Código de Processo marca outro ponto de viragem na história legislativa angolana criando 
a primeira jurisdição especializada para crianças em contacto com a lei. Também mandata 
uma garantia da administração da justiça juvenil em Angola7. Esta legislação identifica os 
parâmetros legais e processuais de jurisdição sobre crianças em risco, crianças vítimas e 
crianças em conflito com a lei e integra medidas alternativas sociais, de prevenção e de 
protecção a serem aplicadas à criança pelo Julgado de Menores. 

Não obstante a relevância global da lei, as conclusões demonstram que é necessário 
rever o enquadramento legal nacional especialmente no que se refere às cinco principais 
componentes: 1) Participação da criança; 2) Proibição de todos os tipos de violência; 3) 
Maioridade penal; 4) Idade legal para o consentimento sexual; e 5) Idade mínima para 
casar.

Participação da criança
Se o Código da Família e o Código Penal incluem disposições que regulam os direitos 
da criança a prestar declarações em casos civis ou criminais, a ser ouvida em tribunal ou 
a escolher um advogado, por exemplo, o princípio não está explicitamente incluído na 
Lei sobre a Protecção e Desenvolvimento Integral Criança, que se refere duma forma 
muito particular à participação das crianças na sociedade. De facto, ao verificar o texto, a 
participação da criança parece estar mais associada a um dever do que a um direito.  

Proibição de todo o tipo de violência
A violência contra crianças é uma questão importante em Angola 8, particularmente no 
que diz respeito aos mais vulneráveis como, entre outros, as crianças com deficiências, 
as crianças sob custódia, as crianças sem lar e os órfãos. Em 2004, e novamente em 
2010, a utilização comum do castigo corporal foi destacada pelo Comité para os Direitos 
da Criança das NU que recomendou explicitamente que a lei deve proibir todas as formas 
de violência contra crianças, incluindo as aplicadas pelos pais e outros cuidadores. Ao 
mesmo tempo que novas leis criaram disposições a sancionar a violência contra crianças,9 
o enquadramento legal mantém-se pouco claro sobre a questão dos castigos corporais. 
Consistente com o Compromisso nº 8, relacionado com a prevenção e mitigação da violência 
contra crianças, uma definição clara e completa de violência contra crianças associada a 
disposições explícitas que proíbem todas as formas de violência contra crianças, deve ser 
integrada na legislação relevante actual. A lei também deve incluir a proibição de castigo 
corporal no seio da família, nas escolas e em instituições envolvidas no sistema de justiça 
para as crianças.

7 Através do esforço conjunto entre a Dra. Maria do Carmo Medina, o Instituto Inter-regional das Nações Unidas para a Investigação sobre a Criminalidade e a Justiça (UNICRI), a União Europeia (UE), 
a UNICEF-Angola, a Lei do Julgado de menores e o seu Código de Processo foram adoptados em Abril de 1996 e em Janeiro de 2003 respectivamente.

8 Análise da Situação – Crianças e Mulheres em Angola, UNICEF, 2015, 146 páginas.

9 Constituição da República de Angola, o Código da Família (Lei n.º 1/88), a Lei sobre Violência Doméstica (Lei 25/11), a Lei-geral do Trabalho
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Maioridade penal
A maioridade penal refere-se à idade abaixo da qual as crianças têm o direito de beneficiar 
de um tratamento especializado. O estabelecimento de uma idade mínima para a 
responsabilidade penal é necessário no sentido de determinar a idade inferior à qual se 
presume que as crianças não tenham a capacidade de infringir a lei penal. Em Angola, o 
limite máximo de idade para a aplicação do sistema especializado de justiça para crianças 
é de 15 anos, o que significa que os adolescentes de 16 e 17 anos em conflito com a lei 
são tratados como adultos. Apesar de a lei não permitir que os juízes condenem pessoas 
acusadas de prática de facto tipificado como delito com idades entre os 16 e os 21 anos 
de idade a uma sentença que exceda os 8 anos de prisão efectiva e, apesar de todos os 
aspectos positivos da Lei do Julgado de Menores, a exclusão de adolescentes com idades 
compreendidas entre 16 e 17 anos inclusivamente, da aplicação de legislação especial 
contraria a Constituição da República de Angola e a Convenção Internacional sobre os 
Direitos da Criança (CDC).

Idade legal para o consentimento sexual
O enquadramento legal actual relativamente ao consentimento sexual constitui um sério 
obstáculo a iniciativas que visam resolver o fenómeno reconhecido da gravidez precoce 
e da violência sexual contra crianças em Angola. Além disso, não é coerente com o 
Compromisso do Governo em proteger todas as crianças de violência sexual. Neste 
sentido, deve definir explicitamente uma idade mínima para consentimento sexual. 

Idade mínima para casar
Não obstante a lei estabelecer que apenas rapazes e raparigas com 18 anos ou mais 
possam casar,10 permite, em determinadas condições11, que a pessoa com autoridade 
sobre o adolescente possa obter permissão legal para casar se o rapaz tiver, pelo menos, 
16 anos e a rapariga tiver, pelo menos, 15 anos de idade. Este tipo de excepção suscita 
ainda mais preocupação num contexto em que os casamentos precoces continuam a 
representar um desafio em Angola12 e onde as normas tradicionais e não sensíveis ao 
género continuam a influenciar o processo de determinar qual é o superior interesse da 
criança. Além disso, a excepção cria uma distinção entre rapazes e raparigas que é difícil 
de justificar ao abrigo dos princípios da não-discriminação.  

Sistema de garantias para crianças suspeitas ou acusadas de um delito
Na teoria, a legislação de Angola inclui (na Constituição e outras leis relacionadas directa 
ou indirectamente com a Justiça Juvenil), várias normas relevantes aplicáveis a crianças 
em conflito com a lei.  Na prática, no entanto, os entrevistados indicaram repetidamente 
que a lei nem sempre é aplicada.   Os resultados revelaram que o direito a beneficiar de 
tratamento especializado, o direito à presunção de inocência, o direito a assistência legal 
ou parental e o direito a ser informado das acusações não são sempre respeitados pelas 
forças de segurança, especialmente em áreas mais remotas e para adolescentes de 16 a 
17 anos.
10 Constituição da República de Angola, Código da Família, 20/02/1988, artigo 24º
11  A lei refere-se a uma análise de todas as circunstâncias, para ter em consideração os interesses da criança e impor a condição de que o casamento deve ser no melhor interesse da criança.
12  UNICEF, Análise da Situação, Luanda, Angola, 2015; Reunião Bilateral entre o IBCR e a UNICEF, Abril de 2016
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13  O mINARS contava com a Direcção Nacional da Criança que integrava o Departamento para o atendimento de crianças em conflito com a lei e o Departamento para a protecção de crianças 
em risco. No MININT mais precisamente os Serviços de Investigação Criminal (SIC) contavam com dois órgãos que eram a Unidade da Violência contra Mulheres e Crianças e o Departamento de 
Prevenção à Delinquência Juvenil.

O sistema de Justiça Juvenil

Ministérios e Governos Provinciais mais relevantes.
Existe um consenso relativamente ao facto de que os três ministérios centrais do 
sistema de justiça para crianças em Angola são o MINJUSDH, o MININT e o MINARS. A 
resolução nº 7, de 25 de Fevereiro da Comissão Permanente de Conselho de Ministros 
atribui claramente ao Ministério de Justiça e dos Direitos Humanos a responsabilidade 
de coordenação das acções relativas ao Julgado de Menores. No entanto, não é claro 
que exista qualquer Memorandum de Entendimento (MOU) oficial entre eles que defina 
quando e como deve ser implementada a cooperação com base nos seus mandatos gerais 
e específicos. Na prática, cada ministério tem o seu próprio plano de acção relativamente 
aos Compromissos e parece que a colaboração é mais ao nível técnico. 

A existência de serviços especializados para crianças em contacto com a lei13 ((crianças 
vítimas e crianças em conflito com a lei) no MINARS e no MININT pode ser visto como 
"duplicação" porque pode gerar sobreposições. Na verdade, foi notado um certo nível de 
confusão relativamente aos respectivos mandatos das unidades especializadas entre 
diversos intervenientes entrevistados. Relativamente ao processo de descentralização, 
foi transferido um determinado número de tarefas do Governo central para os níveis 
provinciais, municipais ou comunitários, que têm a seu cargo a prestação de serviços à 
população. Como resultado, existem delegações de pessoal do MININT e do MINJUSDH 
nas províncias com responsabilidades ao nível administrativo. Deviam depender do seu 
Ministério, mas, na verdade, dependem das autoridades provinciais. A situação do pessoal 
a trabalhar na Comissão Tutelar de Menores (CTM) e nos Centros Sociais de Referência 
(CSR) podem ser citados como bons exemplos da situação actual de sobreposição que 
não facilita um sistema de protecção mais coordenado.  

O Julgado de Menores  
A relevância do Julgado de Menores é indiscutível. O Julgado é o pilar do sistema de justiça 
especializado para crianças e a maior parte das suas disposições estão em conformidade 
com as normas internacionais. Como tal, a eficácia do sistema é bastante comprometida 
pela falta de Tribunais especializados em locais remotos do país e pela falta de pessoal nos 
existentes, o que impede uma cobertura nacional e uma aplicação total da lei.

Trata-se também de uma questão ligada ao facto de que, na prática, parece que para alguns 
casos relacionados com a violência ou maus-tratos às crianças na família, a distinção entre 
a competência do Tribunal de Família e o Julgado de Menores não é muito clara. Além 
disso, por vezes, a referência para a jurisdição adequada torna-se problemática de acordo 
com os intervenientes entrevistados.
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Entidades relacionadas com o Julgado de Menores
As Comissões Tutelares de Menores (CTM) foram instaladas para apoiar o Julgado de 
Menores para a implementação de medidas de protecção, provisórias e de prevenção. 
Todas as suas tarefas operacionais provêm do Julgado de Menores, mas, são administradas 
pelo Governo provincial. O seu mandato está relacionado com diversas dimensões da 
assistência a crianças em contacto com a lei. Actualmente, o país conta apenas com três 
CTM em vez das 18 requeridas por lei. As conclusões são que as CTM são insuficientes 
para cumprir o seu mandato a nível nacional e a estrutura existente em Luanda padece de 
falta de pessoal. As entidades são também confrontadas por vários desafios administrativos 
relacionados com o seu estatuto legal. Na verdade, o Governo provincial não lhes dá o apoio 
devido em termos da alocação de recursos e não as considera como uma prioridade14. 
Também sob a supervisão do Julgado de Menores, os Centros Sociais de Referência 
(CSR) trabalham ao nível municipal sob o controlo administrativo do MINJUSDH. Estão 
instalados na comunidade (mais acessíveis do que as CTM mas, com menos recursos) e 
estão por isso na linha da frente do contacto com o sistema de justiça. Contribuem para 
aliviar o sistema, considerando o facto de que vários casos são resolvidos fora do tribunal. 
No entanto, a impressão é a de que são, mais ou menos, deixados por sua conta quer 
ao nível provincial, quer ao nível nacional do Governo. Na verdade, com excepção das 
instalações que são cedidas pelo Governo provincial e os salários que são partilhados entre 
o Governo provincial e o MINJUSDH, os CSR não recebem qualquer financiamento a nível 
nacional.

Centros especializados para crianças em conflito com a lei
Efectivamente, existem dois centros especializados não-operacionais15 para crianças em 
conflito com a lei, nomeadamente o Centro de Observação e o Centro de Internamento. 
Ambos se encontram nas proximidades do Julgado de Menores, a aproximadamente 
40 quilómetros do centro de Luanda. Como não estão operacionais, não é possível 
reencaminhar as crianças para nenhum destes centros. Esta situação implica que, a 
menos que se apresente um sério risco para a segurança da criança, as crianças são 
reencaminhadas para as suas famílias não obstante a gravidade do alegado delito, as 
suas necessidades específicas ou a sua situação global. Além disso, essa situação coloca 
nos pais a grande parte da responsabilidade de evitar a reincidência e de reabilitação. A 
credibilidade do próprio sistema é também deste modo afectada. Isto aumenta o sentido 
de injustiça e de impunidade assim como o desejo de vingança, particularmente entre as 
vítimas. Não cria um contexto favorável para reformar as leis relacionadas com a idade de 
imputabilidade criminal.  

Entidades de coordenação e de monitoria 
Aparentemente, o Conselho Nacional de Acção Social (CNAS) não desempenha 
propriamente o seu papel estratégico de coordenação e de monitoria das políticas e 
iniciativas implementadas por ministérios, especialmente no que se refere à implementação 
dos 11 Compromissos. Por outro lado, o INAC, que é um membro independente do CNAS, 

14 De acordo com um interveniente contactado em março de 2016, foi recentemente efectuado um pedido por parte do Governo central para o estabelecimento do mesmo em todas as províncias.
15 Em Abril de 2016 não havia data estabelecida para a sua abertura.



15

anexosDIAGNÓSTICO SOBRE A JUSTIÇA PARA CRIANÇAS EM ANGOLA

também reclama o seu estatuto enquanto órgão de coordenação nacional relativamente a 
acções de reabilitação da criança implementadas por entidades sob tutela dos três principais 
ministérios. Existe também a figura do Provedor que, relativamente aos direitos da criança 
e por virtude da lei, deve monitorizar a implementação da Convenção. Em teoria, actua 
como Provedor para menores de idade com poderes de recomendação. Em conclusão, 
aparentemente existe uma multiplicidade de entidades de “coordenação”, mas os seus 
respectivos mandatos devem ser clarificados para maior complementaridade e eficácia. 

Organizações da sociedade civil e serviços a nível da comunidade
O papel das igrejas e das organizações não-governamentais no sistema de protecção para 
crianças em Angola é muito importante especialmente ao nível municipal onde trabalham 
em estreita colaboração com as entidades governamentais. Oferecem serviços básicos 
que ora são complementares aos que são oferecidos pelo Estado, ora colmatam as 
insuficiências de rede pública.

De entre os 104 centros residenciais acreditados e operacionais para crianças em Angola, 
apenas dois são públicos e a maioria é direccionada para crianças vítimas. Não obstante 
o seu papel crucial no sistema, a sua situação permanece precária tendo em conta que 
recebem um apoio muito limitado dos diferentes níveis de governação. Além disso, a 
ausência de tutela promulgada por uma autoridade judicial foi também apontada na medida 
em que a tutela formal permitiria que os centros administrados por ONGs facultassem 
documentos de registo a crianças em vez dos pais, por exemplo. Existe também a questão 
relacionada com a falta de coordenação entre as estruturas existentes. A Rede para a 
protecção de crianças16 tenta resolver este desafio mas, a falta de recursos da Rede não 
permite um verdadeiro acompanhamento. A acrescer a esse facto, aparentemente não 
existe acordo oficial ou padrões que vinculem a actuação dos seus membros.

Por último, as famílias de substituição e as linhas de ajuda também constituem, em teoria, 
serviços complementares relevantes ao sistema de justiça. Na prática, as famílias não 
são suficientes, especialmente no que se refere a crianças em conflito com a lei que se 
encontram sujeitas a preconceito e estereótipos por parte da população, considerando-as 
como crianças muito violentas e perigosas que precisam de ser severamente castigadas. 
Por outro lado, as linhas de denúncia e assistência implementadas não estão igualmente 
acessíveis e nem sempre estão funcionais.   

Intervenção extrajudicial e “diversion”
A intervenção extrajudicial ou a “diversion” não estão reguladas em Angola e aparentemente 
as pessoas têm uma compreensão diferente de “diversion”, que é frequentemente 
confundida com medidas alternativas às medidas de custódia. Além disso, actualmente 
não existem programas de “diversion” específicos implementados. Dito isto, não significa 
que a intervenção extrajudicial não exista em Angola; existem casos que são totalmente 
geridos na comunidade. Aparentemente, o sistema alternativo é mais acessível e oferece 

16 Denominada Rede de protecção da Criança. Foi criada em 2006 e encontra-se sob coordenação do INAC.
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"acusação" efectiva das crianças de acordo com as normas costumeiras. Na verdade, parece 
haver maior aceitação social para com a decisão tomada. Neste sentido, a intervenção 
informal é considerada como sendo uma boa alternativa para evitar que as crianças com 
idades entre os 16 e 17 anos sejam confrontadas com o sistema de justiça dos adultos. 
No entanto, a coexistência de intervenção informal e formal pode, por vezes, resultar 
numa dupla penalização para o adolescente "transgressor" quando o sistema formal toma 
conhecimento da infracção após um determinado período e decide intervir. Outro desafio 
é o facto de que nem todos os casos são registados o que dificulta a monitorização, 
acarretando riscos mais elevados de decisões arbitrárias e de violações de direitos das 
crianças.

Intervenção judicial
De acordo com os intervenientes, a Lei do Julgado de Menores faculta medidas alternativas 
suficientes para uma boa intervenção judicial. As disposições legais disponíveis ao juiz 
evitam a aplicação de medidas de detenção para as crianças dos 12 aos 15 anos de 
idade e, ao mesmo tempo, asseguram uma supervisão adequada. O problema é mais 
de implementação e de falta de recursos, entre os quais se encontram a ausência de 
centros de reabilitação para crianças ou quaisquer programas de reabilitação específicos. 
Na verdade, na ausência do Centro de Internamento e do Centro de Observação, a maioria 
das medidas judiciais facultadas pela lei não podem ser aplicadas. Assim, aparentemente, 
antes da implementação do Julgado de Menores em 2003, as crianças em conflito com 
a lei dos 12 aos 15 anos eram geralmente transferidas para o centro de Observação do 
Alvalade e os adolescentes com mais de 15 anos eram, grande parte das vezes (o que ainda 
se verifica), reencaminhados para centros de detenção para adultos. Como tal, tem-se a 
ideia de que a aplicação de medidas judiciais parece ser a primeira solução para crianças 
em conflito com a lei não obstante o facto de que nem todas as medidas facultadas pela lei 
(tais como prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-internamento e 
internamento num estabelecimento de assistência ou educação) são eficazmente aplicadas 
devido à falta de recursos. Por outro lado, o impacto negativo da prisão, nas crianças e 
adolescentes, parece ser uma preocupação marginal entre o pessoal da administração 
pública. Consequentemente, a utilização de alternativas ao internamento, parece mais 
uma solução por defeito devido à falta de centros de internamento, sendo esta uma séria 
preocupação considerando que as garantias facultadas pela lei a crianças suspeitas ou 
acusadas de um delito não são sempre eficazes. 

Formações
Atendendo os dados recolhidos junto dos intervenientes com que nos reunimos, parece que 
o currículo de formação inicial facultado pelas escolas profissionais para forças de segurança 
e assistentes sociais não integra realmente módulos específicos sobre a protecção de 
crianças, sobre a aplicação de normas internacionais relacionadas com a justiça para 
crianças ou sobre as competências especiais pela especificidade do desenvolvimento de 
crianças. O currículo existente ministrado pelo Instituto Nacional para Estudos Judiciários 
(INEJ) para magistrados, foca-se mais no conhecimento da lei, mas não é claro sobre 
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se tem módulos específicos relacionados com competências de protecção de crianças. 
No entanto, é facultada formação contínua numa base ad hoc e vários intervenientes 
reportaram a aprendizagem "no local de trabalho", especialmente os que trabalham em 
ONGs ou a nível da comunidade. Dito isto e independentemente da relevância parcial das 
formações ad hoc realizadas no passado17, existe um consenso sobre a necessidade de 
formação específica baseada em competências nas escolas profissionais e a necessidade 
de formação continuada e melhor estruturada nos diversos sectores profissionais. Seria, no 
entanto, importante concluir a avaliação do currículo actual escolar assim como o impacto 
quantitativo e qualitativo de formações ad hoc e formações anuais facultadas no passado, 
antes de implementar quaisquer novas iniciativas de formação.

 
Gestão de dados
Na prática, a base de dados denominada Sistema de Indicadores da Criança Angolana - SICA 
ainda não está implementada. Parece que a situação poderá resultar do desacordo entre 
o CNAS e o INAC relativamente à utilidade e ao objectivo da ferramenta. O seu futuro é 
actualmente desconhecido. Como resultado, o acesso a dados quantitativos sectoriais ou 
institucionais é muito difícil e impede, entre outras coisas, a implementação de monitoria 
periódica relevante e mecanismos de avaliação. Os escassos dados fornecidos para o 
presente exercício foram muito gerais, às vezes manuscritos, não discriminados seja por 
sexo, idade ou tipo de casos tratados e, portanto, dificilmente úteis. Não é claro se a 
relutância das estruturas públicas envolvidas na administração da justiça em transmitir 
dados resulta simplesmente da ausência de tais dados ou da falta de transparência. O que 
é claro é que, de acordo com a maioria das pessoas com que nos reunimos, as dificuldades 
relacionadas com a gestão de dados existem tanto aos níveis micro como global.

Procedimentos
Não foi possível à equipa de IBCR aceder a quaisquer documentos internos ligados 
aos termos de referência das estruturas encontradas nem a acordos operacionais 
intersectoriais entre os serviços envolvidos no sistema de justiça. Para a maioria dos 
intervenientes, as disposições incluídas na Lei do Julgado de Menores são suficientes para 
informar sobre os procedimentos que têm de ser respeitados. Assim, as sobreposições 
e a confusão nas tarefas entre os diferentes serviços por vezes acontecem porque nem 
todos têm necessariamente uma compreensão adequada e total, do seu papel dentro do 
sistema de protecção. Além disso, os procedimentos em vigor podem variar de acordo 
com o serviço ou a pessoa num determinado serviço. Na verdade, a implementação de 
procedimentos padrão tanto num serviço como entre serviços está estreitamente ligada 
com a necessidade de melhorar a coordenação entre os serviços existentes para mais 
consistência e uniformidade nas práticas.  

17 Especialmente a formação anual de juízes e outros protagonistas judiciais com os PALOP (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa) em protecção jurisdicional de crianças.
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concLUsÕEs E LiÇÕEs aPREndidas

A relevância do enquadramento legal é certamente um componente significativo de uma 
justiça adequada para o sistema infanto-juvenil. No entanto, o desempenho do sistema 
não pode ser apenas avaliado em relação ao seu nível de conformidade com a legislação 
em vigor. Esse exercício tem de olhar também para além do enquadramento legal e ter 
um olhar crítico do sistema por completo. Os aspectos mais fortes do Sistema de Justiça 
para Crianças em Angola estão, em grande parte, relacionados com a relevância da sua 
legislação e as instituições criadas pelas diferentes leis e implementadas durante os 
últimos anos. No entanto, continuam a verificar-se insuficiências graves no enquadramento 
legal. Alguns tratados importantes não foram ainda ratificados e componentes cruciais das 
leis existentes estão em falta ou violam normas internacionais. Estas lacunas afectam a 
coerência da legislação com regras internacionais e impedem o acesso na íntegra de todas 
as crianças a um sistema de justiça especializado. O processo de reforma legislativa actual 
deve representar uma grande oportunidade para o Governo actualizar as leis para uma 
maior coerência com os tratados internacionais.

Os interessados estão, no geral, orgulhosos do enquadramento legal especializado actual. 
Expressaram a sua vontade em aplicar as disposições no seu trabalho com crianças e isto é 
certamente um aspecto positivo a destacar. No entanto, esta apreciação sublinha também 
a implícita resistência em alterar as leis "ideais" independentemente das insuficiências que 
contêm e que são, por vezes, timidamente admitidas (como a exclusão de adolescentes 
com mais de 16 anos da Lei do Julgado de Menores ou a ausência de uma proibição explícita 
do castigo corporal em toda a parte). O facto da grande parte das lacunas terem sido 
apontadas mais do que uma vez pela sociedade civil e/ou pela comunidade internacional 
sem ocorrerem mudanças, pode revelar a aparente relutância em modificar a legislação. 
Entre outras coisas, as crenças socioculturais podem certamente explicar as lacunas 
que permanecem no actual enquadramento legal e, consequentemente, a resistência 
em colocar a legislação e as entidades responsáveis em conformidade com convenções 
internacionais, especialmente no que se refere ao aumento da idade de imputabilidade 
penal. A percepção negativa das crianças em conflito com a lei entre as comunidades e 
mesmo entre alguns intervenientes é certamente influenciada pelo facto de que a lei os 
trata como adultos em posse de todos os seus recursos e, como tal, legitima, de certa 
forma, tal percepção. Na verdade, as alterações necessárias na lei implicam um questionar 
de atitudes, crenças e regras sociais historicamente admitidas. Consequentemente, as 
iniciativas de sensibilização que visam a população e os principais actores da administração 
pública são cruciais para uma reforma sustentável. 

Relativamente à justiça informal, parece ser o veículo principal para aplicação das medidas 
de “diversion”, independentemente do facto de não existirem regras explícitas a enquadrar 
a sua implementação. Dito isto, o equilíbrio entre um sistema sem quaisquer fronteiras e 
uma estrutura com salvaguardas mínimas será um desafio que tem de ser ultrapassado 
no futuro. 
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Se existe um consenso geral entre os intervenientes sobre a relevância das leis e das 
instituições criadas para a protecção infantil, os mesmos intervenientes estão também 
cientes que as leis e as políticas não são suficientes e que a vontade política e o investimento 
de recursos concretos, sustentáveis e adequados (humanos e materiais) são essenciais. 
Consequentemente, a eficácia das leis e instituições mitiga significativamente as 
conclusões do exercício sobre o sistema. Como tal, os obstáculos ligados à implementação 
da lei são um problema recorrente. Na verdade, a questão é mais porque é que as leis não 
são totalmente implementadas? À luz das conclusões, parece que a resposta está ligada 
tanto a factores estruturais como técnicos. Relativamente às crianças em conflito com a 
lei, aparentemente a população em geral e as forças policiais em particular, assim como 
alguns intervenientes com quem nos reunimos, comportam-se perante elas de forma que 
reflecte preconceito e parcialidade. A percepção é de que deveriam ser punidas pelos 
seus actos. Assim, a expectativa do público relativamente ao processo judicial foca-se 
mais na segurança pública e na procura de uma lei mais repressiva. A polémica à volta 
da possibilidade de redução da idade de imputabilidade penal dos 16 para os 14 anos é 
uma boa ilustração deste fenómeno, assim como a aparente ênfase excessiva na falta de 
centros de internamento para crianças. Na verdade, seria um erro acreditar que este é o 
principal obstáculo. É antes uma boa oportunidade para investir em medidas alternativas 
na e com a comunidade.

As iniciativas relacionadas com a protecção da criança e a criação de serviços parece ser 
percebida peça por peça de acordo com os interesses de cada ministério e as oportunidades 
de financiamento sem qualquer teoria ou teorias de mudança a sustentá-las, o que dificultou 
o diagnóstico da eficácia do sistema em geral e dos seus serviços, em particular. 

Por último, a delicada questão relacionada com a vontade política dos decisores tem de ser 
destacada, mesmo se vários intervenientes dentro da administração pública consideram que 
o principal problema está ligado com as famílias que se distanciam das responsabilidades. 
Ao mesmo tempo, a responsabilidade do Estado em assegurar o bem-estar e a protecção 
das crianças foi poucas vezes mencionada. Como tal, é legítimo questionar a verdadeira 
vontade política a todos os níveis e a sua influência nas lacunas do sistema. Assim, é 
ilusório pensar que pode ser realizada uma reforma estrutural e sustentável sem uma 
vontade política séria para reforçar o sistema a todos os níveis de governação.
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As seguintes recomendações tentam ser o mais concretas e realistas possíveis. Devem 
ser compreendidas numa perspectiva caracterizada por um processo a longo prazo, 
monitorizado e progressivo. Tentam utilizar os pontos fortes do sistema para preencher as 
lacunas que foram identificadas ao nível estrutural e técnico e foram reunidas a partir dos 
resultados e conclusões resultantes de:

- Análise interna (revisão bibliográfica)
- Reuniões bilaterais e entrevistas com intervenientes
- Discussões de grupos de referência (incluindo grupos de referência com crianças)
- Observações resultantes de visitas locais
- Discussões estratégicas com o pessoal do UNICEF

A abordagem global destas recomendações é a de evitar a fragmentação de serviços e 
iniciativas para a constituição de um sistema de protecção à criança global e baseado 
em instituições inclusivas, sensíveis à criança e baseadas nos seus direitos. Assim, as 
recomendações geralmente visam mais do que um protagonista e são formuladas com 
base nas responsabilidades conjuntas e na participação dos principais agentes do sistema 
de protecção.

⊲ AO GOVERNO DE ANGOLA ATRAVÉS DO MINJUSDH E EM COLABORAÇÃO COM 

AS OSC

Aumentar a relevância do enquadramento legal e das entidades responsáveis continuando 
o processo de ratificação de tratados internacionais sobre direitos humanos e revendo 
todas as disposições nas leis existentes para assegurar a sua consistência interna e 
harmonização em conformidade com as regras internacionais.

⊲ AOS GOVERNOS NACIONAIS E PROVINCIAIS EM COLABORAÇÃO COM AS 

AUTORIDADES MUNICIPAIS, OSC E AUTORIDADES INFORMAIS

Expandir o acesso a serviços comunitários e sociais, judiciais e extrajudiciais especializados 
para crianças, a todo o território nacional, através duma estratégia nacional (com planos de 
acção operacionais) para a sua expansão. A expansão deve ser feita com uma visão e fazer 
parte de uma estratégia mais ampla e mais clara.

Alocar recursos suficientes tanto a nível nacional e provincial para a protecção da criança, 
incluindo recursos para os serviços sociais, através da integração de orçamentação 
multissectorial detalhada nos planos de acção para a expansão dos serviços e solicitando 
uma maior contribuição do sector privado.

PRinciPais REcoMEndaÇÕEs
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⊲ AO INAC E MINISTÉRIOS PRINCIPAIS NO QUE SE REFERE AO SISTEMA DE 
PROTECÇÃO DA CRIANÇA (MINJUSDH, MININT E MINARS) EM COLABORAÇÃO 
COM AS OSC E AUTORIDADES INFORMAIS

Melhorar a coordenação e a colaboração entre os intervenientes desenvolvendo os 
Procedimentos Operacionais Padrão para todos os intervenientes formais e informais 
envolvidos no sistema de protecção à criança.   

⊲ AO INEJ E OUTRAS ESCOLAS PROFISSIONAIS PARA ASSISTENTES SOCIAIS E 

FORÇAS DE SEGURANÇA, LÍDERES TRADICIONAIS E O UNICEF

Assegurar formações iniciais e contínuas especializadas em protecção jurisdicional 
dos direitos das crianças para magistrados, polícia, assistentes sociais e intervenientes 
informais.  

⊲ AO CNAS EM COLABORAÇÃO COM AS AUTORIDADES PROVINCIAIS E 
MUNICIPAIS E O UNICEF

Implementar a recolha efectiva de dados e o sistema de gestão a nível nacional e organizar 
formações sobre a sua utilização para o benefício dos intervenientes.

⊲ AO UNICEF 

Rever o quadro lógico do programa actual e indicadores de desempenho para projectos e 
programas relevantes, em particular, para as crianças em conflito com a lei, actualizando 
a estrutura de linha de base e o quadro de resultados, o que ainda não foi possível fazer.

Apoiar a concepção e implementação de uma estratégia de expansão (e planos operacionais) 
de serviços judiciais especializados para crianças no país. 

Apoiar o INEJ no desenvolvimento de módulos básicos de formação sobre protecção da 
criança com base nas competências e normas internacionais.

Apoiar a preparação, a concepção e a implementação de POPs relacionadas com a 
protecção da criança.
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