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Sumário executivo 

Este relatório resulta do projecto ‘Monitorar a governação em Angola: das eleições de 

2017 à actuação governativa’, financiado pela Open Society-Angola (OSISA). O 

projecto foi implementado por uma equipa multidisciplinar de investigadores do 

Laboratório de Ciências Sociais e Humanidades (LAB) e da Faculdade de Economia da 

Universidade Católica de Angola. A equipa conta igualmente com a participação de um 

investigador do Observatório Eleitoral Angolano.  

Importa também salientar que a realização deste projecto só foi possível com o apoio e a 

colaboração de inúmeras organizações de base da sociedade civil em todo o país. A 

coordenação do projecto esteve a cargo do Laboratório de Ciências Sociais e 

Humanidades da Universidade Católica de Angola. 

O presente manuscrito foi elaborado para a OSISA por Catarina Antunes Gomes (LAB), 

Cesaltina Abreu (LAB) e Cristina Pinto (ObEA), com o apoio de João Van-Dúnem. 

A criação da base de dados e o tratamento estatístico destes foram assegurados por 

Albertina Delgado (Faculdade de Economia da UCAN), com o apoio de João Van-

Dúnem, e por uma equipa de assistentes da UCAN. 

A 11 de Março de 2020, a OMS declarou a Covid-19 como uma pandemia global. 

Angola declarou o Estado de Emergência a 27 de Março como medida transitória para 

enfrentar a pandemia. O Estado de Emergência foi renovado três vezes e a ele sucedeu o 

Estado de Calamidade, decretado a 26 de Maio, o qual se deve prolongar, segundo 

fontes oficiais, por períodos sucessivos enquanto se mantiver o risco de propagação 

massiva da pandemia.  1

Entretanto, a crise económica e financeira do país agrava-se com a recessão mundial e 

exponencia aquilo que já se vivia como crise social. Quais serão os efeitos deste 

contexto na preservação e aprofundamento da democracia? Como é que o governo irá 

 https://www.governo.gov.ao/VerLegislacao.aspx?id=24221

https://www.governo.gov.ao/VerLegislacao.aspx?id=2422


lidar com as tensões inerentes à coabitação de ‘estados de emergência e calamidade’ 

com processos de democratização?  

O modo como o actual executivo irá gerir as futuras eleições autárquicas e as eleições 

gerais de 2022 será certamente esclarecedor no que diz respeito à vida democrática do 

país. Nesta óptica, o projecto considera vital acompanhar e monitorar o desenrolar 

destes processos, aferindo em que medida afectam os processos de democratização do 

Estado e da sociedade em Angola.  

Propõe-se, assim, a realização de um quarto inquérito nacional no último trimestre de 

2021, último ano de mandato do actual governo. 

  





CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO GERAL 

Enquadramento 

A problemática do processo eleitoral afigura-se como uma importante dimensão de 

análise não só para quem pretende abordar as denominadas ‘transições democráticas’, 

como também, e num sentido mais amplo, para quem se interessa pelas formas de 

produção do poder, pelas dinâmicas dos sistemas políticos e pelas estratégias de 

legitimação e de institucionalização que estes desenvolvem.  

Eleições gerais, regulares e transparentes são, como se sabe, um dos principais pilares 

da vida democrática. Neste sentido, importa fazer duas observações. Por um lado, a 

avaliação do carácter democrático de uma eleição exige que a mesma seja pensada não 

como um mero evento pontual e delimitado no tempo, mas como um processo que é 

organizado ao longo do tempo e que envolve a mobilização das instituições, dos actores, 

da esfera pública, dos meios de comunicação social, etc. É a qualidade desse processo e 

a correcção e transparência dos seus procedimentos que dão legitimidade ao momento 

de autorização que é o cerne de qualquer eleição. Na realidade, uma eleição constitui 

por excelência o momento de autorização em que os cidadãos investem nos seus 

representantes a responsabilidade de levar a cabo um mandato e um programa de 

governação. Por outras palavras, uma eleição pode ser considerada como um contrato 

que é estabelecido entre representados e representantes. Aferir como tal contrato é 

implementado e cumprido ao longo do mandato implica, por seu turno, um diálogo 

constante entre ambas as partes (governados e governantes), o qual deverá ser marcado 

por uma sistemática prestação de contas e por formas múltiplas de auscultação e 

participação activa dos cidadãos. 

Este relatório resulta do projecto ‘Monitorar a governação em Angola: das eleições de 

2017 à actuação governativa’, financiado pela Open Society-Angola (OSISA). O 

projecto foi implementado por uma equipa multidisciplinar de investigadores do 

Laboratório de Ciências Sociais e Humanidades e da Faculdade de Economia da 

Universidade Católica de Angola. A equipa conta, igualmente, com a participação de um 
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investigador do Observatório Eleitoral Angolano. Importará também salientar que a 

realização deste projecto só foi possível com o apoio e a colaboração de inúmeras 

organizações de base da sociedade civil em todo o país. A coordenação do projecto 

esteve a cargo do Laboratório de Ciências Sociais e Humanidades. 

Objectivos 

O projecto que está na base deste relatório teve um duplo objectivo. Em primeiro lugar, 

procurar captar e compreender quais foram as expectativas e as percepções que os 

eleitores tiveram sobre as eleições gerais realizadas em Agosto de 2017. Em segundo 

lugar, procurou contribuir e facilitar a monitoria da actuação governativa do novo 

executivo saído das eleições gerais realizadas em Agosto de 2017, dando, igualmente, 

especial realce às expectativas, percepções e avaliações dos cidadãos.  

Em função destes objectivos, o projecto foi organizado em três fases. A primeira fase 

consistiu na realização de um inquérito nacional antes das eleições, no período de 11 a 

18 de Agosto de 2017. A segunda fase foi marcada por novo inquérito nacional 

realizado em Maio de 2018, altura em que o novo executivo cumpriu os primeiros seis 

meses do seu mandato. A terceira fase foi realizada em Novembro de 2018 mediante 

novo inquérito nacional, num momento em que o governo completava um ano de 

mandato. 

Para além disso, e de modo a permitir uma melhor contextualização histórica dos 

processos políticos aqui descritos, o relatório engloba uma análise compreensiva sobre 

os diferentes processos eleitorais que Angola conheceu desde a sua independência. 

Principais antecedentes 

Quinze anos depois do fim da guerra civil, as eleições gerais de Agosto de 2017 foram 

as quartas realizadas desde a independência do país. 

Apoiado pelo International Republican Institute (IRI), o primeiro estudo sobre eleições 

em Angola remonta a 2003. Intitulava-se ‘Expectativas Angolanas sobre as Próximas 

Eleições’ e foi publicado, em 2004, pelo Instituto de Pesquisa Económica e Social (A-
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IP). O estudo baseava-se em trabalho de campo realizado em 7 das 18 províncias do 

país (Luanda, Benguela, Huíla, Huambo, Uíge, Malange e Lunda Sul), de Abril a Junho 

de 2003, totalizando 4 300 respostas válidas.  

Em 2008, o Centro de Estudos e Investigação Científica (CEIC) da Universidade 

Católica de Angola, em parceria com o Christian Michelsen Institute de Bergen, 

Noruega, conduziu um novo estudo, ‘Inquérito sobre Expectativas e Medos sobre as 

Próximas Eleições – O Impacto de 1992’. Este foi centrado nas províncias de Luanda e 

Bié e procurava identificar os factores decorrentes do período pós-eleitoral de 1992, que 

condicionariam o comportamento eleitoral nas eleições de 2008. 

Desde então, nenhum outro estudo do género foi realizado. O projecto, agora 

apresentado na forma de relatório narrativo, procura, assim, preencher uma lacuna de 10 

anos em termos de estudos que permitam a monitoria não só da governação, mas 

também das expectativas e posicionamentos dos cidadãos e eleitores face ao sistema 

político nacional e à governação propriamente dita. 
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CAPÍTULO 2 - METODOLOGIA 

Metodologia da Fase I 

No âmbito da fase I deste estudo, ao longo da qual se procurou examinar as percepções 

dos cidadãos sobre o processo eleitoral e as respectivas expectativas quanto aos 

resultados eleitorais, foram inquiridos no total 1 699 cidadãos.  

Os inquiridos têm mais de 18 anos e estão espalhados por todo o território nacional. Se 

considerarmos uma população alvo totalizando 9 milhões de eleitores em 18 províncias 

de Angola em 2017, a dimensão da amostra referida acima inscreve-se, de resto, numa 

tendência geral verificada nos estudos de opinião, que consiste em recorrer a uma 

fracção de amostragem próxima de 0,01% sempre que a população alvo ronda os 10 

milhões de elementos.  

Cada elemento inquirido na nossa amostra respondeu a um questionário pré-eleitoral, 

composto por duas partes: a) num primeiro momento, constituído por perguntas sobre 

alguns dados factuais dos inquiridos, tais como a idade, o nível de escolaridade, a 

actividade ocupacional, o grau de interesse pela política, entre outros elementos; b) num 

segundo momento, contendo perguntas sobre os estados subjectivos de cada um dos 

inquiridos relativamente ao processo eleitoral de 2017 e às suas expectativas quanto aos 

resultados finais.  

A inexistência de uma base de sondagem fiável para este estudo (ou seja, de uma lista 

completa e actualizada integrando todos os eleitores recenseados para as eleições de 

2017) e a presença de uma população alvo de alguma maneira heterogénea, com 

diferenças culturais consideráveis a nível das várias praças eleitorais onde o estudo foi 

realizado, afectaram em boa medida a escolha do método de amostragem e acabaram 

por destinar aos inquiridores um papel preponderante no processo de execução da 

amostragem.  

Pelo facto de, à data da preparação da primeira fase do Projecto das Eleições 2017, não 

serem conhecidos os dados oficiais do registo eleitoral, optou-se por seguir o 
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conhecimento das eleições anteriores e ter ainda  em conta a capacidade de mobilização 

de organizações da sociedade civil e cidadãos que se dispuseram a colaborar com a 

equipa da pesquisa. O número de inquéritos na fase pré-eleições desta pesquisa foi 

calculada como consta na Tabela 1. 

Tabela 1 – Número de inquéritos por praça eleitoral (inquérito pré-eleitoral) 

Fonte: elaboração própria 

Um objectivo fundamental desta primeira fase do estudo tem a ver com a 

representatividade da amostra. Para assegurar que a amostra seleccionada de 1 550 

Praça Eleitoral
Número de 
inquéritos

Número de 
inquéritos/inquiridor

Número de 
inquiridores

Luanda 500 10 50

Huíla 150 10 15

Huambo 100 10 10

Benguela 100 10 10

Kwanza Sul 50 10 5

Kwanza Norte 50 10 5

Bié 50 10 5

Malange 50 10 5

Cuando Cubango 50 10 5

Cunene 50 10 5

Namibe 50 10 5

Uíge 50 10 5

Bengo 50 10 5

Cabinda 50 10 5

Zaire 50 10 5

Lunda Sul 50 10 5

Lunda Norte 50 10 5

Moxico 50 10 5

TOTAL 1 550 - 155
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eleitores pudesse ter condições de representatividade, permitindo generalizar ao 

conjunto da população as conclusões obtidas a partir da amostra, optou-se pela 

estratificação geográfica e pela utilização sempre que possível de critérios aleatórios. 

Esta opção é mais económica em termos de tempo e dinheiro e permite gerar resultados 

com menor probabilidade de erro associada.  

Em suma, a decisão a favor de uma estratificação geográfica leva em consideração a 

existência de regiões em Angola com especificidades próprias e, por força desse motivo, 

a abordagem nesta fase consistiu em dividir o território angolano em 18 estratos, 

correspondentes às 18 praças eleitorais. A partir da Ilustração 1 com o mapa do território 

nacional, podemos visualizar os locais de recolha da informação estatística a nível das 

diferentes praças eleitorais. O mapa identifica com um ponto vermelho cada município 

onde foram selecionados indivíduos para fazerem parte da amostra, seja numa ou mais 

comunas. O mapa permite, igualmente, identificar as capitais de província que foram 

incluídas na amostra e a capital do país, Luanda, onde foi feita recolha de dados a nível 

de todos os municípios, com a excepção dos municípios de Icolo e Bengo e Quiçama.  
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Ilustração 1 - Praças eleitorais e municipais seleccionadas para a recolha de dados 

!  

Conforme é possível observar, os escassos recursos humanos e financeiros para esta 

primeira fase permitiram uma cobertura extraordinária do território na recolha da 

informação estatística, o que foi possível pela mobilização de 30 organizações da 

sociedade civil e 171 inquiridores, distribuindo 1 699 inquéritos da seguinte forma: 

Luanda com 630 inquéritos, Huíla com 150 inquéritos, Huambo e Benguela com 100 

inquéritos cada e a província do Cuando Cubango, que inicialmente previa realizar 50 

inquéritos, acabou por cobrir os 9 municípios e entregar 100 inquéritos.  Cabinda 

também excedeu a meta e entregou 61 inquéritos, enquanto Malange e Kwanza Norte 
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entregaram 49 dos 50 previstos. As demais províncias realizaram e entregaram os 50 

inquéritos previstos. 

Importa destacar que o Bié constituiu a única praça eleitoral que não integrou a amostra 

nesta fase. Este contratempo deveu-se ao facto de a organização parceira, Vida 

Saudável, ter garantido a realização dos inquéritos dentro do prazo previsto (até 18/8), 

mas não os ter enviado para Luanda até ao dia 22, véspera das eleições, o que levou à 

desconsideração destes 50 inquéritos por não haver garantia de terem sido realizados 

dentro dos prazos estipulados e seguidos nas demais províncias. 
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Tabela 2 – Diferencial entre o número de inquéritos e o total de eleitores por praça eleitoral 

Fonte: elaboração própria 

Já em posse dos dados oficiais do Registo Eleitoral, foi possível elaborar a Tabela 2. 

Esta apresenta as 18 praças eleitorais e estabelece uma comparação entre as 

percentagens de eleitores em cada praça eleitoral (*), de acordo com os dados do 

Ministério da Administração do Território (MAT) já mencionados, e as percentagens de 

Praça Eleitoral

Eleitores em 

relação ao total 

[%]*

Inquéritos em 

relação ao total 

[%]**

Diferencial 

[%]

Inquéritos 

realizados

Bengo 1,5 2,9 +1,4 50

Benguela 9,0 5,9 -3,1 100

Bié 5,7 - - -

Cabinda 2,2 3,6 +1,4 61

Cuando 

Cubango
1,7 5,9 +4,2 100

Kwanza Norte 1,7 2,9 +1,2 49

Kwanza Sul 5,9 2,9 -3,0 50

Cunene 2,7 2,9 +0,2 50

Huambo 8,2 5,9 -2,3 100

Huíla 9,6 9,4 -0,2 160

Luanda 30,9 37,1 +6,2 630

Lunda Norte 3,6 2,9 -0,7 50

Lunda Sul 1,8 2,9 +1,1 50

Malange 3,5 2,9 -0,6 49

Moxico 2,9 2,9 0 50

Namibe 1,7 2,9 +1,2 50

Uíge 5,3 2,9 -2,4 50

Zaire 2,0 2,9 +0,9 50

Total 100 100 1 699
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eleitores efectivamente usadas na afectação dos inquéritos (**). Note-se que, no global, 

os diferenciais calculados são claramente residuais, pese embora o facto de, em Luanda 

e no Cuando Cubango, termos constatado desvios na ordem dos 6,2 e 4,2 pontos 

percentuais respectivamente (estes valores estão em magnitude ligeiramente acima do 

padrão registado nos desvios das outras praças eleitorais). Para além do caso do Cuando 

Cubango, acima referido, também em Luanda o receio de não se conseguir uma 

cobertura ampla das diferentes áreas – casco urbano, novas urbanizações, musseques, 

periurbanos e áreas rurais -, foi ultrapassado pela adesão à pesquisa, o que confrontou 

os coordenadores com a existência de mais 130 inquéritos do que os previstos, mas 

permitindo assim uma melhor cobertura, seguindo o mesmo critério adoptado para a 

aceitação dos 50 inquéritos adicionais do Cuando Cubango, mas cobrindo os 9 

municípios. 

Embora fosse desejável uma cobertura exaustiva de todos os municípios (e comunas) 

nesta fase do estudo, existia plena consciência da limitação da pesquisa em garantir 

inquiridores em todos eles. Perante esta limitação, foi feita uma tentativa pelas equipas 

de recolha de dados de cobrir o maior número possível de municípios dentro de cada 

praça eleitoral, tendo sido possível obter pelo menos metade dos municípios em 7 

praças eleitorais: foram elas Luanda, Benguela, Cunene, Lunda Sul e Bengo; em 

Cabinda e Cuando Cubango conseguiu-se uma cobertura de 100%. Em praças eleitorais 

com escassez de equipas para a recolha de dados, a selecção dos municípios baseou-se 

nas possibilidades das equipas envolvidas (no Uíge, Malange, Kwanza Norte e Kwanza 

Sul, por exemplo).  

Metodologia da Fase II 

Com base nos dados oficiais, as fases II e III  do projecto tiveram as bases de pesquisa 

calculadas a partir da  percentagem do número de eleitores por província em relação ao 

total de eleitores, como  reflectido na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Número de inquéritos por praça eleitoral (inquérito II) 

Observações: 
*   Na  fase II apenas foi possível mobilizar 8 inquiridores, pelo que o total realizado no Bié foi de 80 inquéritos. 
** Não foi possível contar com a parceria da Comissão de Justiça e Paz da Diocese do Moxico e na impossibilidade 

de mobilizar em tempo outro parceiro, o Moxico  foi excluído da segunda amostra da pesquisa das eleições. 

O segundo inquérito nacional foi realizado no mês de Maio de 2018 e contou com a 

participação de 29 organizações cívicas, que mobilizaram 163 inquiridores para a 

realização de 1 630 inquéritos.  

Praça Eleitoral [%] Número de 
inquéritos

Nº inquéritos 
/inquiridor

Nº de  
inquiridores

Bengo 1,5 30 10 3

Benguela 9,0 150 10 15

Bié* 5,7 80 10 8

Cabinda 2,2 50 10 5

Cuando Cubango 1,7 40 10 4

Kwanza Norte 1,7 30 10 3

Kwanza Sul 5,9 100 10 10

Cunene 2,7 50 10 5

Huambo 8,2 130 10 13

Huíla 9,6 160 10 16

Luanda 30,9 550 10 55

Lunda Norte 3,6 60 10 6

Lunda Sul 1,8 40 10 4

Malange 3,5 60 10 6

Moxico** 2,9 50 10 5

Namibe 1,7 30 10 3

Uíge 5,3 100 10 10

Zaire 2,0 30 10 3

TOTAL 1 710 - 171
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Metodologia da Fase III 

O terceiro inquérito nacional foi realizado em Novembro de 2018, usando o mesmo 

mapa de distribuição de inquéritos por província, já que os mesmos foram calculados 

proporcionalmente ao último registo eleitoral. Procurou-se, mais uma vez, mobilizar 

parceiros sociais em todas as províncias.  

Esta terceira pesquisa nacional envolveu 29 organizações e 163 inquiridores que 

realizaram 1 630 inquéritos. Não se conseguiu, uma vez mais, encontrar um parceiro 

social na província do Moxico, que foi excluída; na Província do Zaire, por motivos de 

força maior, a coordenadora na província não conseguiu realizar a pesquisa e, assim, o 

Zaire também foi excluído.  

De notar que se mantiveram, nestas duas últimas etapas, as orientações metodológicas 

estabelecidas e partilhadas com as organizações coordenadoras e os inquiridores. Estas 

orientações encontram-se plasmadas no Guia ao Inquiridor, anteriormente referido. 

Nesta fase, foram melhorados os circuitos de distribuição e de recolha dos inquéritos, 

com o objectivo de padronizar procedimentos, como, por exemplo, na reprodução dos 

inquéritos e no seu transporte para as províncias e destas para Luanda. Nesse sentido, 

foram estabelecidos contratos de serviços com operadores de transporte rodoviário e 

aéreo, com o pagamento feito em Luanda directamente aos fornecedores dos serviços.  

Outras observações metodológicas 

Depois de identificado o local para a recolha de dados, de forma a evitar a 

subjectividade que os inquiridores introduzem na selecção dos elementos da amostra, 

foram especificadas instruções (cf. Guia com 6 directrizes para o inquiridor), tão claras 

quanto possível, destinadas a orientar a movimentação dos inquiridores no terreno.  
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Estas orientações, assentes em critérios aleatórios, constituem uma tentativa de 

controlar o livre arbítrio dos inquiridores na escolha dos elementos que irão constar da 

amostra. Cada inquiridor foi instruído para seleccionar aleatoriamente 10 indivíduos (5 

homens e 5 mulheres) em espaços distintos como a porta de uma igreja, a porta de uma 

instituição de ensino, um mercado informal, uma porta de um café/restaurante e mesmo 

na rua.  

Por outro lado, no processo de recolha da informação, cada inquiridor conduziu o 

inquérito presencialmente tomando nota das entrevistas parciais, ou seja, das situações 

em que o individuo entrevistado recusou responder. Para o efeito, o inquiridor foi 

aconselhado a anotar na parte superior do questionário se o inquirido aceitou ou não 

responder ao inquérito na totalidade ou se preferiu responder de forma parcial. Este 

aspecto não deverá ser desvalorizado: é essencial, pois permite avaliar o nível de 

GUIA COM 6 DIRECTRIZES PARA O/A INQUIRIDOR/A 

1. Depois da leitura das perguntas, o/a inquiridor/a deve esclarecer as dúvidas que possam 
surgir por parte da pessoa que está a ser inquirida e comunicar claramente as opções de 
resposta. 

2. É importante que cada inquiridor/a consiga motivar os/as respondentes a indicar respostas 
que correspondam à realidade dos factos da vida dos/as respondentes e que tenha paciência 
se o/a inquirido/a tiver algum lapso de memória. 

3. Deve-se assegurar a cada participante o anonimato e a confidencialidade das respostas, 
criando um clima de confiança. Se possível, o inquérito deve ser preenchido em local 
tranquilo e sem interferências externas. 

4. O/A inquiridor/a deve tomar nota das entrevistas parciais (quando o/a entrevistado/a desiste 
de continuar a responder) ou de situações em que o/a entrevistado/a recusa responder. Para 
esse efeito, o/a inquiridor/a deverá anotar na parte superior do questionário se o/a 
entrevistado/a aceitou (na totalidade ou parcialmente) ou não aceitou responder ao inquérito. 
Será fundamental que cada inquiridor/a não destrua os inquéritos com entrevistas parciais e 
não-respostas. 

5. Cada inquiridor/a deverá, por cada 10 pessoas inquiridas, inquirir 5 homens e 5 mulheres na 
comuna onde estiver a trabalhar. 

6. A selecção dos/as inquiridos/as será feita nos seguintes espaços: porta de uma igreja, porta 
de uma instituição de ensino (escola/universidade/instituto), mercado informal, porta de 
cantina/café/restaurante e na rua. Em cada um destes espaços, serão entrevistadas sempre 
duas (2) pessoas de forma aleatória.
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representatividade da amostra, na medida em que existem riscos de enviesamento da 

amostra em situações onde o número de inquiridos com ausência de resposta é 

significativo. No caso concreto do primeiro inquérito nacional, por exemplo, a taxa de 

resposta dos inquéritos acabou por ser de cerca de 70%. Não obstante a taxa elevada de 

respostas, mesmo assim cerca de 3 em cada 10 indivíduos que deveria ter sido incluído 

na amostra acabou por não o ser, o que demonstra que mesmo dispondo de alguns 

recursos e de tempo, nem sempre se consegue resolver completamente a dificuldade 

representada pela não resposta.  
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CAPÍTULO 3 - AS ELEIÇÕES EM ANGOLA: UMA PERSPECTIVA 
HISTÓRICA 

As eleições de 1992 

Estando já o regime do MPLA a efectuar a reorientação da sua política económica, são 

iniciadas, em 1990, sob os auspícios da ONU e com uma Troika composta por Portugal, 

URSS e EUA, as negociações do processo de paz conducente a Bicesse. No seguimento 

das negociações, a UNITA reconhece a legitimidade do governo do MPLA enquanto 

governo de transição e ao MPLA é exigido o abandono do marxismo-leninismo e a 

abertura ao sistema multipartidário.  2

Com os Acordos de Bicesse, assinados a 31 de Maio de 1991, ambas as partes chegam 

a um acordo sobre uma nova Constituição, sobre a junção das duas forças militares 

num exército nacional e sobre o calendário das futuras eleições multipartidárias.  

De facto, incluído nos Acordos, o “Acordo sobre os Princípios Fundamentais para o 

Estabelecimento da Paz em Angola” referia explicitamente o “reconhecimento pela 

UNITA do Estado Angolano, do Presidente José Eduardo dos Santos e do Governo 

Angolano, até serem realizadas eleições gerais” (Ponto 1), o direito da UNITA em 

“realizar e participar livremente em actividades políticas, de acordo com a Constituição 

revista e leis pertinentes relativas à criação de uma democracia multipartidária” (Ponto 

2), assim como se previa a realização de eleições (Ponto 4). 

Sobre este último ponto, a Adenda IV - Protocolo do Estoril -, estabelecia o seguinte no 

que dizia respeito às eleições presidenciais:  

…serão por sufrágio directo e secreto, através de um sistema de maioria, com o recurso a uma 
segunda volta se necessário. Para a Assembleia Nacional, serão por sufrágio directo e secreto, 
através de um sistema de representação proporcional a nível nacional. (…) Todos os partidos 
políticos e pessoas interessados terão oportunidade de se organizarem e de participarem no processo 
eleitoral em pé de igualdade, independentemente das suas posições políticas. A liberdade total de 
expressão e associação, e o acesso aos meios de comunicação, serão garantidos.  

 A análise apresentada neste capítulo e que foca o período que decorre de 1992 a 2008 é baseada em: 2

Gomes, Catarina Antunes. 2009. De como se produz o poder: Angola e suas transições (Tese de 
Doutoramento) - Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. 
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Como explicitado pelo excerto supra-mencionado, Bicesse previa que, se nenhum dos 

candidatos às eleições presidenciais alcançasse 50% dos votos, haveria uma segunda 

volta. Tal foi também consagrado constitucionalmente (Lei n.º 23/92, de 16 de 

Setembro, que aprova a Lei de Revisão Constitucional), no artigo 57º:  

2. O Presidente da República é eleito por maioria absoluta dos votos validamente expressos. Se 
nenhum candidato a obtiver, procede-se a uma segunda votação, à qual só podem concorrer os dois 
candidatos que tenham obtido o maior número de votos na primeira e não tenham desistido.  

Dado que Bicesse não levantou a questão sobre a partilha de poderes num governo de 

transição pré-eleitoral, o MPLA manteve-se no poder e fez aprovar uma série de 

importantes medidas legislativas  que incluíam o direito à greve (Lei n.º 23/91), a 3

liberdade de imprensa (Lei n.º 25/91), a liberdade de associação, reunião e manifestação 

(Lei n.º 14/91 e Lei n.º 16/91), a Lei da nacionalidade (Lei n.º 13/91), entre outras. Foi 

também, como referido, consagrado o multipartidarismo (Lei n.º 15/91), permitindo-se a 

legalização de formações políticas – o que suscitou o aparecimento de uma miríade de 

pequenos partidos –, e concedeu-se alguma liberdade de actuação às instituições da 

sociedade civil fora da esfera directa de controlo do Estado e do sistema de poder. 

Estando definidos os mecanismos de convivência política até ao sufrágio, havia que 

proceder a uma segunda revisão constitucional, na qual e pela primeira vez se assiste ao 

envolvimento da UNITA . Assim, orientada por esta nova revisão constitucional, uma 4

segunda vaga de reformas, em 1992, aboliu a pena de morte (art.º 22º da Lei de Revisão 

 Tais medidas foram enquadradas pela Lei de Revisão Constitucional n.º 12/91, de 6 de Maio, a qual é 3

equacionada, por autores como Marques Guedes et al (2003), como significando uma transição 
constitucional, ao consagrar o multipartidarismo, a despartidarização das Forças Armadas, a ampliação 
do reconhecimento dos direitos, garantias e liberdades dos cidadãos, os princípios de separação de 
poderes e de interdependência dos órgãos de soberania e os princípios relativos a uma economia de 
mercado. Ver: MARQUES GUEDES, Armando; FEIJÓ, Carlos; FREITAS, Carlos de; TINY, N’Gunu; 
COUTINHO, Francisco P.; FREITAS, Raquel B.; PEREIRA, Ravi A.; FERREIRA,  
Ricardo do N., 2003, Pluralismo e legitimação. A edificação jurídica pós-colonial em  
Angola. Lisboa: Almedina, Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa.

 Para Coutinho Pereira e Marques Guedes, esta segunda revisão constitucional detinha um carácter 4

claramente transitório, dada a proximidade da realização das eleições multipartidárias, sendo orientada 
“para a criação de um quadro jurídico-político adequado ao período pré-eleitoral” (2007: 71). 
Consideram ainda os autores que foram definidos objectivos ambiciosos, sobretudo ao nível da dotação 
do Parlamento, saído das eleições, de poder constituinte para elaborar e aprovar nova Constituição. Ver: 
MARQUES GUEDES, Armando, 2007, “Os processos constitucionais dos Estados  
Africanos Lusófonos entre factos e normas” in Revista Negócios Estrangeiros. 11.4. 
N.º especial. Setembro de 2007. 6 – 28.
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Constitucional n.º 23/92), consagrou a liberdade de circulação (art.º 25º do mesmo 

texto), instituiu o sistema eleitoral (Lei n.º 5/92), definiu as condições da observação 

internacional do acto eleitoral (Lei n.º 6/92), permitiu o estabelecimento de estações de 

rádio privadas, facilitou o registo das formações partidárias  e contribuiu para a 5

edificação institucional do Estado com a criação de estruturas como o Conselho 

Nacional de Comunicação Social (Lei n.º 7/92) . O novo texto constitucional avançava, 6

de facto, no plano formal e discursivo, com uma nova arquitectura do Estado, 

nomeadamente ao estabelecer disposições específicas relativas, v.g. à descentralização e 

à eleição de autarquias locais  e à criação de novos órgãos constitucionais que seriam os 7

pilares do sistema de justiça: Tribunal Constitucional, Provedor de Justiça e Conselho 

Superior de Magistratura. Refira-se ainda que nesta revisão era consagrada a 

substituição da designação ‘República Popular de Angola’ por ‘República de Angola’. 

O período que decorreu entre Maio de 1991 e Setembro de 1992 – mês das eleições –, 

foi marcado pelo optimismo. Savimbi instalou a sede da UNITA em Luanda, milhares 

de refugiados retornavam às suas terras e os observadores internacionais viam com 

bons olhos o processo de paz, as oportunidades económicas entretanto criadas e a 

preparação das eleições. Na senda da liberalização política iniciada, o MPLA aprovou 

um pacote legislativo que, sob a bandeira da instauração do Estado de Direito 

democrático, possibilitada pela revisão constitucional (Lei n.º 12/91), inauguraria a 

liberalização política. Neste sentido, foi proclamado o direito à greve, foi consagrada a 

liberdade de imprensa e a liberdade de associação, foi decretada a Lei da Amnistia e 

procedeu-se à legalização de partidos políticos. 

 Lei n.º 4/92, de 27 de Março, sobre a clarificação e facilitação do processo de constituição de partidos 5

políticos.

 Segundo rectificação posterior da alínea 1. do artigo 6º da Lei n.º 7/92, de 16 de Abril, sobre o Conselho 6

Nacional de Comunicação Social (publicado em DR, I Série, n.º 38, a 16 de Setembro de 1992), o 
Conselho é composto por “a. um magistrado designado pelo Plenário do Tribunal Popular Supremo, que 
preside; b. dois membros designados pelo Governo; c. um representante de cada partido legalmente 
constituído; d. três jornalistas eleitos por uma Assembleia Geral dos Jornalistas; e. três membros 
representantes da opinião pública, da Comunicação Social e da Cultura, cooptados pelos demais 
membros do Conselho”.

 É de referir que o processo de descentralização e de institucionalização das autarquias locais só será 7

retomado em 2018.
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Na altura, a assunção da vitória da UNITA era tão persuasiva que os acordos nem 

sequer estabeleceram o tipo de governo pré-eleitoral a ser implementado, o que 

permitiu ao MPLA manter o controlo sobre o Estado e os seus recursos, utilizando-os 

em prol do acto eleitoral. De facto, os EUA interpretavam a paz e os Acordos, assim 

como as eleições preconizadas por aqueles, como a via preferencial para a UNITA se 

instalar no poder. Para Birmingham (2002) , entre outros, a adesão de Savimbi ao 8

programa estabelecido pelos Acordos de Bicesse prende-se, assim, mais ao seu 

pensamento estratégico do que a uma real vinculação ao processo de paz. Na verdade, 

para Savimbi, num momento em que controlava parte do país e em que gozava do 

apoio dos EUA, as eleições apresentavam-se como o meio mais económico e célere de 

chegar ao poder. De facto, “foi inteiramente deferido ao Governo do MPLA o controlo 

formal do Estado angolano até às eleições, assumindo igualmente o controlo dos 

requisitos políticos dos acordos, nomeadamente as alterações à Lei Constitucional, a 

elaboração do Código Eleitoral, a constituição dos partidos políticos e a própria 

fixação da data das eleições” (dos Santos, s/d: 35) . A UNITA terá recusado o convite 9

do MPLA para integrar as estruturas governativas durante a transição e para elaborar a 

legislação para o processo eleitoral, de forma a não sofrer do provável desgaste que 

decorreria da participação na governação .  10

Simultaneamente, as condições estabelecidas em Bicesse não chegaram a ser 

cumpridas, especialmente as referentes ao indispensável desarmamento, à 

desmobilização e à reintegração das forças militares de ambas as partes no exército 

nacional. Apesar das violações a Bicesse, e apesar das condições de desarmamento não 

estarem reunidas, o desígnio das eleições impunha-se. Foi assim que a ONU manteve o 

calendário eleitoral, declarando solenemente a dissolução das forças rivais e a criação 

  Ver: BIRMINGHAM, David, 2002, “Angola” in CHABAL, P. et al (org), A History of  8

 Postcolonial Lusophone Africa. London: C. Hurts&Company.

  Ver: Dos SANTOS, Onofre, s/d, Eleições 1992. Editado por Isabel Emerson. Agência  9

Americana para o Desenvolvimento Internacional. Luanda. Angola. Apesar deste espaço de manobra, 
estabeleceu-se que o governo deveria encetar um processo de consultas não vinculativo às forças 
políticas, o que motivou a organização da Reunião Multipartidária, em 14 de Janeiro de 1992.

   De igual modo, a UNITA recusou participar na Reunião Multipartidária, convocada por José Eduardo 10

dos Santos, para analisar a preparação das eleições.
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de um exército nacional. 

Bicesse apresentou, desde logo, uma série de deficiências graves. Uma das mais 

flagrantes decorreu do facto de as negociações, assim como a implementação do 

Acordo, não terem incluído actores ‘não armados’ da sociedade civil. Messiant 

observava criticamente a este respeito o seguinte:  

…la bipolarisation qui est le coeur et la substance des accords de Bicesse, donnant une ‘prime 
politique’ aux deux ‘parties armées’, legitime et renforce en fait leur double monopole sur la 
transition: tout ce qui ne relève pas de la ‘gestion’ laissée au gouvernement revient à la CCPM où 
MPLA et UNITA fonctionnent au consensus. S’ajoutant à la disproportion considérable entre leurs 
moyens (appareils, position, finances, soutiens extérieurs) et ceux de toutes ‘les autres forces’ 
politiques, et fait au benefice de deux parties peu enclins à la démocratie, cette bipolarisation 
équivaut à une confiscation de la démocratie et du multipartidarisme légal au profit des belligérants 
- signataires. Elle réduit la démocratie à des élections tenues ‘sous multipartisme’, mais pour tout 
ce qui est décisif de fait sous un ‘bipartisme unique’ (1994: 207)  . 11 12

Por outro lado, a secundarização da ONU, convidada para um papel essencialmente 

fiscalizador, teve as suas consequências. Houve um óbvio sub-investimento nos 

recursos da UNAVEM II, os quais eram claramente inadequados face à magnitude das 

tarefas. O período estabelecido para a desmilitarização e para a realização das eleições 

era também demasiado curto (16 meses), o que tornava quase impossível a reunião 

efectiva das condições necessárias. Como consequência, a solução política foi, em 

grande medida, secundarizada pelos aspectos de uma fictícia pacificação militar. 

E, na verdade, nem o MPLA, nem a UNITA tinham abandonado as suas pretensões 

hegemónicas e exclusivas. A ideia de compromisso, reconciliação ou democratização 

não estavam nas suas agendas. Para além disso, os próprios Acordos, ao não 

Ver: MESSIANT, Christine, 1994, “Angola, Les voies de l’ethnisation et de la  11

décomposition. 1–De la guerra à la paix (1975-1991): le conflit armé, les interventions  
internationales et le peuple angolais” in Lusotopie-Géopolitique des mondes  
lusophones. Ver: MESSIANT, Christine, 1994a, “Angola: le retour à la guerre ou l’inavouable faillite 
d’une intervention internationale” in L’Afrique Politique. 1994. 199-229.

  “…a bipolarização que está no coração e na substância dos acordos de Bicesse, dando uma ‘primazia 12

política’ aos dois ‘partidos armados’, legitima e reforça, de facto, o duplo monopólio daqueles na 
transição: tudo aquilo que não está sob ‘gestão’ do governo vai ao CCPM, onde o MPLA e a UNITA 
funcionam por consenso. A isto junta-se a desproporcionalidade considerável entre os seus meios 
(aparato, posição, finanças, apoios exteriores) e os meios de todas ‘as outras forças’ políticas, o que 
só beneficia os dois partidos já pouco inclinados para a democracia. Esta bipolarização equivale a 
um confisco da democracia e do multipartidarismo em benefício dos beligerantes-signatários. Ela 
reduz a democracia a eleições realizadas ‘sob o multipartidarismo’, mas, na realidade, para tudo o 
que é decisivo ‘sob um bipartidarismo único’”.
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estabelecerem requisitos para a partilha do poder, viam o processo eleitoral como 

sendo uma espécie de ‘zero-sum game’, no sentido em que o vencedor determinaria 

tudo. O efeito desta abordagem foi o de reproduzir, uma vez mais, na esfera política a 

estratégia militar de conquista do poder. Este criticismo foi veiculado igualmente por 

Margaret Anstee (cit in Pezarat Correia, 1996) . Pezarat Correia esclarece ainda: “É 13

certo que esta última questão seria minimizada por compromissos assumidos pelas 

duas partes, nas vésperas das eleições, segundo as quais a parte derrotada seria 

chamada a participar no governo. Em Março de 1994, (...) Durão Barroso revelou que 

propusera às partes, antes das eleições, que se assegurasse uma participação do 

derrotado no poder, mas que nessa altura Savimbi recusara por se tratar de uma 

proposta anti-democrática. A sua resposta fora ‘Se ganharmos, formamos governo, se 

perdermos, vamos para a oposição” (1996: 52). 

Apesar das acusações e desconfianças mútuas, as eleições foram realizadas nos dias 29 

e 30 de Setembro de 1992, tendo-se registado uma taxa de participação de 92%. Veja-

se a Tabela 4. 

 Ver: PEZARAT CORREIA, Pedro, 1996, Angola. Do Alvor a Lusaka. Lisboa: Hugin  13

Editores.
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Tabela 4 - Participação nas eleições de 1992 

Fonte: dos Santos, s/d: 198, adaptado. 

A vitória do MPLA contrariou as expectativas dos principais actores da comunidade 

internacional, confiantes que estavam na ascensão da UNITA ao poder. Esta reviravolta 

deveu-se, para Chabal (2002) , mais ao desmérito da UNITA do que ao mérito do 14

MPLA. A gradual perda de apoio e de capital político da UNITA, gerada pelo 

sentimento de ameaça de retorno à guerra civil, acordava os receios da população que 

via no MPLA, já instalado no poder, uma oportunidade de estabilidade. Para além 

disso, o facto de o MPLA ser já o partido no poder conferia-lhe, como explicado, 

inúmeras vantagens, as quais decorriam basicamente do usufruto dos meios que o 

controlo sobre o Estado proporcionava.  

Por seu turno, rejeitando os resultados, a UNITA providenciou o golpe de misericórdia 

ao processo de paz. A segunda volta das eleições presidenciais nunca foi realizada, 

Eleições Legislativas Presidenciais

Votos Expressos 3 651 
728

 [%] 3 792 
037

[%] 

MPLA/JES 1 976 
940

54 1 877 
052

49

UNITA/JMS 1 258 
103

34 1 547 
586

41

FNLA 84 110 2 - -

PLD 83 469 2 - -

PRS 77 605 2 - -

PRD 30 680 1 - -

PSD 28 694 1 - -

AD-Coligação 27 1 - -

Outros 353 3 - -

  Ver: CHABAL, Patrick et al, 2002, A History of Postcolonial Lusophone Africa. London: C.  14

Hurts & Company.
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tendo sido oficialmente cancelada em 1999 . E nesse Outubro de 1992, a violência 15

entre os dois partidos foi retomada. 

A comunidade internacional, em face da irreversibilidade das posições de ambas as 

partes, considera-se incapaz de travar o conflito e, confirmando o resultado das 

eleições, responsabiliza explicitamente a UNITA pelo ressurgimento da guerra. A 

UNITA é, a partir deste momento, colocada numa situação de isolamento diplomático. 

Após diversas condenações à UNITA, a ONU impôs a Savimbi, em Setembro de 1993, 

um embargo sobre armas e petróleo . 16

Simultaneamente, o MPLA restringia a abertura democrática do país. A vigilância 

política foi reforçada em vários sectores da sociedade, a tendência para a 

presidencialização do regime prosseguiu, a partidarização da sociedade e da economia 

intensificou-se e o processo de construção institucional do Estado foi, em várias 

circunstâncias, interrompido e, inclusivamente, revertido (v.g., Messiant, 1999) . 17

  Dado que José Eduardo dos Santos não obteve uma maioria, havia que realizar, nos termos da 15

Constituição e dos Acordos de Bicesse, uma segunda volta. Num esforço para evitar o retorno à 
guerra, José Eduardo dos Santos terá concordado em anular os resultados da primeira volta e em 
repetir o pleito eleitoral. Savimbi terá recusado (POLITY IV PROJECT – POLITICAL REGIMES 
CHARACTERISTICS AND TRANSITIONS, 1800-2003, 2003, Polity IV Country Report 2003: 
Angola. In Polity IV Project - Political Regimes Characteristics and Transitions, 1800 - 2003. Centre 
for International Development and Conflict Management. Maryland: University of Maryland. 
Disponível em www.cidcm.umd.edu/polity/. Consultado em Junho 2005). Savimbi rejeitara esse 
primeiro resultado como fraudulento, apesar do parecer contrário da comunidade internacional, para 
quem as eleições tinham sido ‘geralmente livres e justas’. Ver a este respeito a declaração de 
Margaret Anstee, Representante Especial do Secretário-Geral em Angola e Chefe da UNAVEM II, 
proferida a 17 de Outubro em Luanda (in Angola. Direito e Paz, 2001). Na realidade, Savimbi tinha 
já declarado, antes da realização das eleições, que não aceitaria nenhum outro resultado que não 
fosse o da vitória. A 3 de Outubro, Savimbi acusou, através da rádio Vorgan, o MPLA de estar a 
roubar as urnas, alegou que o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) estava a ser manipulado pelo 
governo e a falsificar os resultados e afirmou que não caberia aos observadores internacionais 
sancionar as eleições como justas e livres. A 5 de Outubro, numa reunião do CNE, a UNITA tornou a 
classificar as eleições de fraude, afirmando que não poderia participar mais. Exigiu uma recontagem 
dos votos baseada nos registos das assembleias de voto, uma investigação de todas as denúncias e 
uma fiscalização independente dos computadores da CNE. Mas a razoabilidade da sua posição foi 
definitivamente perdida com a ameaça de violência no caso de os resultados eleitorais serem 
publicados no dia 8 de Outubro, tal como estava estabelecido por lei. Perante esta ameaça, a CNE 
deixou de anunciar os resultados a 6 de Outubro. Entretanto, no dia anterior, a maioria dos generais 
das Forças Armadas de Angola (FAA) afectos à UNITA, já se tinham retirado das FAA, 
demonstrando, dessa maneira, o controlo partidário exercido sobre os militares.

   Resolução 864 do Conselho de Segurança. 16

Ver: MESSIANT, Christine, 1999, “A propôs des transitions démocratiques. Notes  17

comparatives et préalables à l’analyse du cas angolais” in Africana Studia, nº2. 61- 
95.

 40



As eleições de 1992 marcaram a transição formal de Angola para o multipartidarismo. 

Todavia, para autores como Chabal (2002), elas não significaram uma real 

interiorização dos procedimentos democráticos, na medida em que foram realizadas 

num contexto onde, para além das irreconciliáveis rivalidades e da instrumentalização 

de procedimentos democráticos para a conquista absolutista do poder, se procedeu a um 

esvaziamento do movimento de liberalização política e a um congelamento da 

construção do Estado. De facto, a contestação dos resultados eleitorais pela UNITA 

deitou por terra a esperança de dar vida à transição e forneceu aos detentores do poder a 

justificação para encetar aquilo a que Lopes (2004)  chamou de ‘política de contenção 18

democrática’, que Pestana (2002)  apelidou de ‘restauração autocrática’ e que Messiant 19

(2006)  denominou de ‘poder hegemónico autoritário adaptado ao multipartidarismo’. 20

O recomeço da guerra civil provou o que já se sabia, ou seja, que não haviam sido 

criados alicerces suficientemente firmes para que Angola pudesse efectivamente passar 

por um processo tão complexo como o das eleições, principalmente por serem as 

primeiras a ser realizadas desde a independência em 1975. 

Lusaka 

Mediado pela ONU e tendo por países observadores do processo de paz angolano os 

EUA, a Federação da Rússia e Portugal, o Protocolo de Lusaka decorria da 

“necessidade de concluir a implementação dos Acordos de Bicesse, de permitir um 

funcionamento regular das instituições resultantes das eleições de 1992 e de 

estabelecer uma paz justa e duradoura, no quadro de uma reconciliação nacional”.  21

  Ver: LOPES, Filomeno Vieira, 2004, “Os desafios da democratização” in ACCORD 15.18

 Ver: PESTANA, Nelson, 2002, L’État en Angola: discours et pratiques. Thèse pour obtenir  19

le grade de Docteur de l’Université de Montpellier I. Science Politique. Université de  
Montpellier. Faculté de Droit, Sciences Économiques et Gestion. Centre d’Études et de  
Recherches sur la Théorie de l’État. Directeur: Michel Miaille.

  Ver: MESSIANT, Christine, 2006, “Transição para o multipartidarismo sem transição para a 20

democracia. A economia política de Angola - sistema político formal e sistema político real, 
1980s-2004: a reconversão duma dominação hegemónica” in VIDAL, N.; ANDRADE, J. P. (orgs.), O 
processo de transição para o multipartidarismo em Angola, Luanda e Lisboa, Edições Firmamento. 
131-161.

  In Protocolo de Lusaka.21
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Em Lusaka teria que estar claro que a ratificação do acordo não implicaria, de modo 

algum, o reconhecimento da derrota militar da UNITA ou do MPLA. Deveria, 

igualmente, ser evidente que o Protocolo consistia num desenvolvimento e não um 

substituto de Bicesse, para que não fosse retirada legitimidade às eleições de 1992 – 

pese embora o facto de não se ter realizado a segunda volta das eleições presidenciais. 

A 20 de Novembro de 1994, ambas as partes assinaram, na Zâmbia, o Protocolo de 

Lusaka .O Protocolo previa o cessar-fogo, a desmobilização e o desarmamento da 22

UNITA , a integração dos oficiais superiores do Galo Negro no exército nacional e a 23

extensão administrativa do Estado por todo o território nacional.  

O anexo 7 do documento referia-se explicitamente à conclusão da segunda volta das 

eleições presidenciais, tendo ficado acordado que seria a Assembleia Nacional a 

decidir o calendário para as eleições, assim que a ONU declarasse que as condições 

necessárias (de segurança, de livre-circulação, de liberdades públicas, etc.) estavam 

reunidas: 

1. A segunda volta das eleições presidenciais desenrolar-se-á em conformidade com as pertinentes 
disposições da legislação em vigor, nomeadamente as leis nºs. 5/92 e 6/92, de 16 de Abril (...).  

4. Para a realização da segunda volta das eleições presidenciais, são consideradas como condições 
requeridas, comprovadas pelas Nações Unidas, entre outras, as seguintes: a) garantia de segurança, 
livre circulação de pessoas e bens e de liberdades públicas em todo o território nacional; b) garantia 
efectiva de funcionamento da Administração do Estado e da articulação da vida nacional em todo o 
território nacional, incluindo o restabelecimento das vias de comunicação e a reinstalação dos 
deslocados (In “Princípios Específicos” do Anexo 7, “Ponto II.5 da Agenda de Trabalhos. 
Conclusão do Processo Eleitoral”). 

Quanto às eleições legislativas, o Anexo 6, dedicado à temática da reconciliação 

nacional, estabelecia que os 70 deputados eleitos nas listas de candidaturas da UNITA 

nas eleições legislativas de Setembro de 1992 deveriam assumir as suas funções na 

Assembleia Nacional, constituindo-se assim o grupo parlamentar da UNITA. Segundo 

o documento: 

  Nem José Eduardo dos Santos nem Jonas Savimbi estiveram presentes. O Protocolo é assinado por 22

Venâncio de Moura, ministro das Relações Exteriores, e por Eugénio Manuvakola, secretário-geral da 
UNITA. 

   Anexo 3, “Ponto II.1 da Agenda de Trabalhos. Questões Militares”.23
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Reconciliação nacional implica: (...) (c) que, na prossecução do interesse nacional, elementos 
provenientes da UNITA participem de maneira adequada nos diversos níveis e instituições da 
actividade política, administrativa e económica” (In “Princípios Gerais” do Anexo 6, Ponto II.4 da 
Agenda de Trabalhos. A Reconciliação Nacional”). Tornava-se pois necessário que “No quadro da 
Reconciliação Nacional, todos os primeiros 70 deputados eleitos nas listas de candidaturas da 
UNITA nas eleições legislativas de Setembro de 1992 (...) serão investidos nas suas funções na 
Assembleia Nacional (Ponto 7 dos “Princípios Específicos” do Anexo 6, Ponto II.4 da Agenda de 
Trabalhos. A Reconciliação Nacional”). 

Algumas lições de Bicesse pareciam ter perdurado na memória: para potenciar a 

aceitação do resultado das eleições, o partido derrotado teria que ter uma participação 

no exercício do poder (premissa da partilha do poder que subjaz à proposta da 

formação do futuro Governo de Unidade e Reconciliação Nacional) e o desarmamento 

deveria ser real para que nenhuma das partes dispusesse de meios para mudar o curso 

das eleições e do processo de paz. Para além disso, as futuras eleições deveriam ser 

apenas realizadas quando fossem cumpridos os objectivos militares e a ONU seria 

directamente responsabilizada pela fiscalização do processo de paz, para o que deveria 

dispor de uma força maior. Por fim, Lusaka, ao contrário dos acordos anteriores, 

calendarizava detalhadamente todas as etapas do processo de paz. Pezarat Correia 

sistematiza tais diferenças do seguinte modo: “A modalidade para a reconciliação 

nacional tratava, no fundo, como os acordos anteriores, de definir como e quem 

participava no poder. Mas enquanto que no Alvor se estabelecera uma fórmula de 

partilha paritária do poder, para um período de transição, até à realização de eleições 

que precederiam a independência, e em Bicesse se assentara na definição de condições 

equilibradas para um período de transição, sem partilha de poder mas com participação 

paritária em órgãos de fiscalização que deveriam preparar as eleições, em Lusaka o que 

estava em causa era, no respeito pelas eleições já efectuadas, encontrar uma 

modalidade de participação nas instâncias do poder da parte contratante derrotada nas 

eleições” (1996: 151).  24

Lusaka não gerou a euforia de 1991. Savimbi retirou-se para o Bailundo e aí preparou 

a sua acção político-militar. Enquanto isso, José Eduardo dos Santos consolidava o seu 

poder em termos políticos e financeiros. Neste contexto, “the war remained on the 

  Ver a este respeito o documento “Normas de Participação dos Elementos da UNITA no Governo de 24

Unidade e Reconciliação Nacional”, integrado no Protocolo de Lusaka.
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horizon and each side tried to provoke the other into being the first to break the Lusaka 

ceasefire and incur international opprobrium for returning Angola to civil 

strife” (Birmingham, 2002: 174) . E, na realidade, a Comissão Conjunta Político-25

Militar registou, logo nos primeiros meses que se seguiram à assinatura do Protocolo, 

638 violações do cessar-fogo (Guerra, 2002) . 26

Entretanto, em 1996, a pretexto da guerra, o governo aprova na Assembleia, onde 

detém a maioria, uma auto-prorrogação do seu mandato por um período mínimo de 

dois anos. Tal impunha-se, pois, na revisão constitucional de 1992, ficou estabelecido 

que a Assembleia Nacional teria um mandato de quatro anos, o qual deveria terminar 

nesse ano. Isso  implicou uma nova revisão constitucional e no preâmbulo da lei (Lei 

n.º 18/96, de 14 de Novembro), lê-se que:  

situações de facto (...) impedem o imediato e efectivo cumprimento de algumas normas 
constitucionais, mormente no que se refere à periodicidade do sufrágio universal, para a designação 
dos titulares electivos dos órgãos de soberania”, reconhecendo-se a “impossibilidade objectiva de 
novas eleições legislativas no prazo constitucional devido”. Nesse sentido, o artigo 2º estabelece 
que “o mandato da actual legislatura prolonga-se até à investidura dos deputados à Assembleia 
Nacional saída das eleições subsequentes”, as quais ‘serão convocadas pelo Presidente da 
República, nos termos da lei, logo que se verifique a existência das condições estabelecidas nesta 
lei’ (artigo 3º). 

Novos esforços foram desenvolvidos para reforçar o processo de paz. Em Dezembro, 

os generais da UNITA foram integrados no exército nacional e, em Abril de 1997, foi 

lançado finalmente o Governo de Unidade e Reconciliação Nacional (GURN). Neste 

âmbito, é de salientar que o artigo 4º da lei de revisão constitucional (Lei n.º 18/96, de 

14 de Novembro) define:  

1. O Governo da República de Angola é constituído em Governo de Unidade e Reconciliação 
Nacional (....).  
2. Sem prejuízo do princípio de que o Governo emana da maioria parlamentar, o Governo integrará 
representantes de partidos políticos com assento da Assembleia Nacional.  

Apesar do lançamento do GURN e mantendo sob o seu controlo várias áreas do país, a 

UNITA protelava a extensão da presença do Estado às zonas por si controladas. Por seu 

  “a guerra manteve-se no horizonte e cada lado tentava provocar o outro para ser o primeiro a violar o 25

cessar-fogo de Lusaka e incorrer em opróbrio internacional por fazer com que Angola volte ao 
conflito civil”. Ibidem.

  Ver: GUERRA, João Paulo, 2002, Savimbi. Vida e Morte. Lisboa: Bertrand Editora.26
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turno, numa clara posição de força, o MPLA “rejeitava completamente a ideia de ser 

considerado responsável e apenas acordava em partilhar formalmente o poder com a 

UNITA no Governo de Unidade e Reconciliação Nacional estabelecido por Lusaka 

para não alienar a comunidade internacional” (Messiant, 2004: 8) . Nesta situação, o 27

limite de uma partilha de poderes, minimal e meramente formal, tornaram-se claros: 

aquela não poderia ter sido reduzida a uma redistribuição de cargos e muito menos 

conduzia por si só à colaboração, conciliação ou integração política.  

No discurso proferido na cerimónia de tomada de posse do GURN, José Eduardo dos 

Santos acautelava claramente os espíritos:  

Deverá estar claro desde o início que terão de aceitar e respeitar o princípio da proeminência do 
Chefe do Executivo e o princípio da colegialidade, nos termos da qual as funções políticas e 
administrativas fundamentais são exercidas pelo Governo em Conselho de Ministros, cabendo aos 
seus membros a execução pontual e rigorosa das suas orientações e decisões. Nenhum membro do 
Governo poderá assim assumir compromissos que obriguem (...) o Estado e o Governo angolanos 
perante outros Estados, governos ou organizações internacionais, sem autorização prévia do 
Conselho de Ministros ou do Chefe do Executivo. Estes princípios, que são universais, tornam-se 
particularmente importantes no nosso caso, uma vez que o Governo de Unidade e Reconciliação 
Nacional será composto por elementos de diferentes Partidos Políticos que terão naturalmente os 
seus próprios programas e interesses (cit in Angola: Direito e Paz, 2001: 145 – 146). 

A 6 de Março de 1998, a UNITA declarou ter desmilitarizado as suas forças, o governo 

legalizou-a como partido político. A 31 de Março foi promulgada a Lei n.º 3/98, a qual 

concedia a Savimbi a posição especial de líder do maior partido da oposição.  28

Em finais de 1998, a ‘guerra pela paz’ contra Savimbi, alvo explícito de opróbrio e 

criminalização, intensificou-se. Os meios do MPLA são imensos: durante os últimos 

quatro anos afirmando-se no poder, o partido usufruía do acesso exclusivo aos recursos 

públicos, os quais, com a complacência de interesses estrangeiros, permitiam ao 

regime não só investir no esforço de guerra, como também bloquear o processo de 

abertura política inicial, controlando o Estado, a economia, os media e impedindo que 

a oposição capitalizasse ganhos políticos com o descontentamento social e renegando 

 Ver: MESSIANT, Christine, 2004, “As causas do fracasso de Bicesse e Lusaka: uma  27

crítica” in ACCORD 15.

  Com o escalar do conflito, esta disposição legislativa acabou por ser revogada pela Lei n.º 11/98, de 29 28

de Outubro.
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para remoto plano as vozes da sociedade civil.  

Na verdade, os sucessivos apelos pela paz da Igreja Católica e da sociedade civil foram 

ignorados. No contexto pós-Lusaka, estes actores apelavam para uma ‘cultura da paz’, 

expondo a natureza do conflito civil como uma luta privada pelo poder entre dois 

beligerantes. Comerford cita vários exemplos destas intervenções. Numa delas, o 

Secretário Geral do Comité Inter Eclesial para a Paz em Angola (COIEPA) considerava 

o seguinte: “Nos últimos dezoito anos muitas vidas têm sido ceifadas por gente que 

quer expandir a sua zona de influência, querendo por este meio se proclamar reis dos 

Angolanos”. A Conferência Episcopal de Angola e S. Tomé (CEAST) foi outra voz 

crítica: “Uma palavra de denúncia contra aqueles que fazem da guerra um negócio 

lucrativo. Somar contas em bancos estrangeiros e enriquecer à custa da fome, do 

sofrimento, do sangue e da morte de seus irmãos é uma infâmia repugnante que jamais 

deveria ter lugar no coração dum Angolano, nem de homem algum” (2005: 55 – 57) . 29

Ainda assim, a UNITA conseguiu resistir durante algum tempo, levando o país a uma 

espécie de impasse militar em 2001. No entanto, o desenrolar do conflito rapidamente 

encurralou a UNITA: a desmotivação e a descrença cresciam nas suas fileiras, levando 

à rendição e deserção de parte significativa das suas forças, e a política de ‘terra 

queimada’, assim como a deslocação forçada das populações rurais pelas FAA, faziam 

com que a UNITA perdesse não só bases de apoio, como também fontes de 

abastecimento .  30

Em Dezembro de 2001, o MPLA lançou nova ofensiva que culminou na morte de 

Savimbi em Fevereiro de 2002. 

Luena 

Com a morte de Savimbi, a UNITA encontrou-se numa posição bastante difícil: 

 Ver: COMERFORD, Michael G., 2005, O rosto pacífico de Angola. Biografia de um  29

processo de paz (1991 – 2002). Windhoek: John Meinert Printing.

   Num último esforço, a UNITA apresenta em Lisboa, em 2000, propostas para a paz (“As 12 30

propostas de paz da UNITA” in Público, 30 de Outubro de 2000). Todavia, estas foram 
absolutamente infrutíferas, pois o governo recusou-se categoricamente a negociar com Savimbi. 
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internacionalmente isolada, alvo de sanções da comunidade internacional, militarmente 

repudiada e dividida. Assim, quando o governo, tendo já reunido apoio internacional, 

propôs uma trégua unilateral e a retoma das conversações no Moxico, os generais da 

UNITA aproveitaram a oportunidade. O secretário-geral da UNITA, próximo de 

Savimbi, General Paulo Lukamba ‘Gato’, torna-se no ‘coordenador’ da recém-formada 

Comissão de Gestão da UNITA e, nesse papel, declara publicamente que a UNITA 

estava preparada para contribuir construtivamente para a paz. A base do futuro acordo 

estava já, por seu turno, formada pelos acordos anteriores.  

A 13 de Março de 2002, o governo apresentou, em Luanda, uma Agenda para a 

resolução das questões militares do conflito armado nos termos dos Acordos de 

Bicesse e do Protocolo de Lusaka, anunciando o cessar-fogo a partir do dia seguinte. 

Quanto ao processo eleitoral, declara necessária a sua conclusão, afirmando que: 

…além da conclusão do processo de aprovação de uma nova Constituição, (…) vai empenhar-se na 
revisão da legislação eleitoral, no reassentamento das populações deslocadas e na realização de 
operações de registo e recenseamento eleitoral.  31

Luena apresentava-se formalmente como um marco para a pacificação militar e como 

uma oportunidade para a integração política. Todavia, a acção do governo pautava-se 

por uma lógica dupla, pela qual as questões militares eram discutidas com os 

comandantes da UNITA e os assuntos políticos eram debatidos com a UNITA-

   Considerava-se também necessário trabalhar com a sociedade civil, nomeadamente as igrejas, e 31

outros partidos políticos. Embora a Assembleia Nacional não tenha sido consultada ou envolvida, a 
agenda foi em geral bem recebida, quer pela ONU, quer pela imprensa independente, quer pela 
Igreja.
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Renovada (Messiant, 2002) .  32

Acresce a esta situação, o facto de a experiência de 1992 e o clima de desconfiança 

instalado terem refreado os ânimos da população sobre a perspectiva de paz. Os receios 

foram ainda agravados quando o governo recusou o apelo para que jornalistas, actores 

da sociedade civil, observadores da ONU ou, inclusivamente da Troika, estivessem 

presentes nas negociações. 

Uma segunda ronda de conversações, em Março, abordou as questões militares, das 

quais as mais prementes eram, naturalmente, as referentes à desmobilização das forças 

da UNITA. A discussão de assuntos propriamente políticos - papel dos líderes da 

UNITA no Estado e no governo, assentos parlamentares, futuras eleições e revisão 

constitucional -, continuava a ser adiada. Mas estas questões apresentavam-se, na 

realidade, como sendo decisivas para um processo efectivo de integração política da 

UNITA. Centrando as negociações nos aspectos militares, o MPLA reservava para si a 

exclusividade da definição da arquitectura e das modalidades da integração política. 

Com Luena, a pacificação político-militar assumia, de facto, um perfil de integração 

dominada, pelo qual a única via que se apresentava para a sobrevivência política da 

UNITA, naquele momento, consistia do seu alinhamento à actuação governamental. 

A 4 de Abril de 2002, foi assinado o “Memorando de Entendimento Complementar ao 

Protocolo de Lusaka para a Cessação das Hostilidades e Resolução das Demais 

   Ibidem. Tal debilitava ainda mais o posicionamento negocial da UNITA, a qual padecia dos efeitos 32

da sua instabilidade interna. De facto, novas cisões avizinhavam-se entre os comandantes militares 
da UNITA e a facção UNITA-Renovada, sobretudo quando esta última classificou o general 
Lukamba Gato de ser arrogante e violento e a Comissão de Gestão da UNITA (a qual negociava as 
questões militares directamente com o governo) de ilegal. A UNITA-Renovada chegou a anunciar a 
criação de uma comissão para a reunificação do partido, mas de nada adiantou (SADOCC, 2002). 
Uma potencial e importante cisão da UNITA ameaçava surgir no horizonte. Tratava-se da 
divergência entre a Comissão de Gestão da UNITA e os representantes do partido no estrangeiro. 
Estes últimos mantinham uma relação de desconfiança ao percepcionarem a Comissão de Gestão 
como uma prisioneira do MPLA e o acordo de paz como uma rendição. Nestas condições, 46 dos 70 
deputados da UNITA, eleitos em 1992, declararam apoiar a ala externa do partido, considerando que 
era a única com legitimidade suficiente para representar os interesses da UNITA junto da ONU. 
Carlos Morgado, membro da ala externa da UNITA em Lisboa, retratou da seguinte forma as 
conversações: “...uma farsa. … Que todo o cenário… Se destinava a ser vendido à comunidade 
internacional, como se um acordo estivesse eminente...” (Cit in Griffiths, 2004: 3). Ver: GRIFFITHS, 
Aaron, 2004, “O fim da guerra: o memorando de entendimento de Luena” in ACCORD 15. 
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Questões Militares Pendentes nos Termos do Protocolo de Lusaka” . Amnistiando 33

todos os crimes cometidos no âmbito do conflito armado, cessando as hostilidades, 

desmobilizando as forças militares da UNITA e reintegrando-as nas Forças Armadas 

Angolanas, o Memorando pretendia reunir as condições para a conclusão do Protocolo 

de Lusaka. 

A 26 de Agosto, retomadas as conversações sobre a integração da UNITA na vida 

política, é assinada a Acta de Compromisso, a qual continha uma lista de tarefas 

políticas a cumprir. Destas destacam-se a partilha de poderes para a formação do 

Governo de Unidade e Reconciliação Nacional e a criação de um mecanismo bilateral 

que deveria acompanhar as tarefas a médio e longo prazo .  34

Em Outubro de 2002, a UNITA afirma-se publicamente como partido democrático e, 

em Dezembro, foram levantadas as sanções. Entretanto, esta procedia à sua 

reunificação, o que conduziu à supressão da UNITA-Renovada. A integração política 

da UNITA, segundo os termos do governo, tornou, de facto, a UNITA-Renovada 

obsoleta .  35

Em 2004, numa análise sobre o processo de paz em Angola, Meijer  coloca uma série 36

    Em Luena, a comunidade internacional teve uma participação secundária e simbólica. Com a 33

assinatura do Memorando, a ONU estabeleceu, em Agosto desse ano, a Missão das Nações Unidas em 
Angola (UNMA), em substituição do Escritório das Nações Unidas em Angola (UNOA), último 
vestígio da presença da ONU após o encerramento da MONUA. Enquanto o governo interpreta 
orgulhosamente o memorando como o esforço dos angolanos pela paz que, sem a mediação 
internacional, foi o único que deu frutos positivos, a comunidade internacional aprecia-o como 
consequência dos seus longos e laboriosos esforços de mediação.

   A ONU cria a MINUA –, missão que, embora estivesse desprovida de qualquer dimensão militar, 34

tinha por objectivo coordenar a concretização das acções restantes referentes a Lusaka. Dada a 
inadequação da Comissão Militar Mista recém-criada, foi reactivada a Comissão Conjunta, presidida 
pela ONU e composta pelas partes angolanas e pela troika de países observadores. Esta estrutura seria 
assistida por um Grupo Técnico, constituído por membros da UNITA e do governo e por observadores 
externos, o qual se ocuparia dos detalhes da implementação do acordado. Apesar da sua presença, 
estes observadores não detinham nenhum poder efectivo, pelo que a responsabilidade pelo sucesso do 
Memorando pertenceria às partes signatárias.

   O líder da UNITA-Renovada, Manuvakola, comprometeu-se a não interferir nas conversações. No 35

mês seguinte, a Comissão Conjunta do processo de paz foi extinta, e, no início de 2003, a presença da 
ONU em Angola passa a ser representada pelo Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas 
(PNUD).

 Ver: MEIJER, Guus, 2004, “Introdução: Lições do ‘Processo de Paz’ em Angola” in  36

ACCORD 15.
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de dúvidas, alertando para o facto de que “uma ‘paz negativa’ ou ausência de guerra”, 

embora sendo preferível ao conflito aberto, não é um correlato lógico da atenuação de 

tensões : “Neste momento, (…) Angola mostra alguns sinais preocupantes: conflitos 37

sociais crescentes, desconfiança continuada e ostracização de oponentes políticos, falta 

de oportunidades económicas e um sentimento de desilusão e frustração por parte de 

largos segmentos da população, e não apenas de simpatizantes da UNITA. O processo 

de democratização, incluindo a elaboração de uma nova constituição e a preparação 

das eleições, é lento e custoso (…). A reabilitação e reconstrução social e física do país 

e o reassentamento de deslocados internos e refugiados requerem enormes esforços. 

(…) Estas seriam sempre tarefas enormes e problemáticas, mas o facto de haver poucas 

oportunidades de participação, de debate real e desacordo, e de uma livre troca de 

ideias não ajuda” (2004: 3 - 4).  

Para Messiant, “o objectivo último da estratégia militar do governo era neutralizar a 

UNITA politicamente, pois uma UNITA aniquilada militarmente seria incapaz de 

negociar e, portanto, incapaz de enfraquecer o controlo do ‘partido no poder’ sob o 

pretexto de um processo de transição. Uma solução militar seria por isso mais eficaz. 

Criaria as condições para que o MPLA pudesse, sozinho, determinar os termos da paz, 

o calendário para as eleições e o futuro político, económico e social de Angola, sem 

enfrentar as ameaças ‘normais’ ao seu sistema que a paz acarretaria” (Messiant, 2004: 

10) . 38

As eleições de 2008 

No final de Agosto de 2004, o MPLA apresentou o calendário para a realização das 

eleições gerais em Angola. Previamente aprovado pelo seu Bureau Político, o calendário 

   A instabilidade política continuava a flagelar Cabinda, havendo um conflito aberto entre o governo e 37

as diversas facções da FLEC. Durante o ano de 2002, o governo lançou uma ofensiva militar que 
resultou na violação e casos de abusos dos Direitos Humanos. Em Janeiro de 2004, iniciaram-se as 
negociações entre o governo e a FLEC–FA, as quais culminaram num acordo de paz celebrado em 
2006. A legitimidade deste último não foi, todavia, consensual em parte de segmentos da sociedade 
cabindense.

 Ver: MESSIANT, Christine, 2004, “As causas do fracasso de Bicesse e Lusaka: uma  38

crítica” in ACCORD 15.
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escalpelizava as principais acções a serem levadas a cabo entre Outubro de 2004 e 

Setembro de 2006.  

Este horizonte temporal (2006) foi considerado, na altura, adequado porque já tinham 

passado quatro anos do fim da guerra e porque a Assembleia Nacional já tinha 

aprovado, para esse ano, um orçamento de cerca de 200 milhões de dólares norte-

americanos para a realização das mesmas. Mas esse prazo, apresentado pelo então 

Presidente angolano no Salão Oval da Casa Branca, ao afirmar que as eleições em 

Angola  teriam lugar não mais tarde do que 2006, não foi cumprido, o que deu lugar a 

uma pressão por parte de Chefes de Estado de países como os EUA, Reino Unido e 

outros, considerando necessário que as eleições acontecessem o mais cedo possível para 

bem da democracia angolana e também para poderem organizar e traçar as linhas de 

apoio ao governo angolano, evitando o que aconteceu em 1992. 

Das acções definidas pelo Bureau Político, destacavam-se seis tarefas essenciais: a 

preparação e aprovação do pacote legislativo referente à moldura legal do pleito 

eleitoral, a realização do registo eleitoral, a reunião das condições materiais e logísticas 

para o acto eleitoral, a criação da Comissão Nacional das Eleições (CNE), a 

apresentação dos candidatos às eleições e a organização do pleito propriamente dito, a 

ser realizado, segundo esta proposta, em Setembro de 2006. 

A organização do processo foi entregue ao Ministério da Administração do Território 

(MAT), estrutura governativa edificada pelo Decreto n.º 35/91, de 26 de Julho. A 

organização do processo foi conhecendo inúmeros bloqueios e atrasos, o que desvelou o 

seu carácter profundamente contingencial. Assim, apenas em Dezembro de 2006 foram 

anunciadas as novas datas das eleições legislativas e presidenciais. Por unanimidade, o 

Conselho da República, recomendou a realização as eleições legislativas entre Maio e 

Agosto de 2008 e as presidenciais em 2009. 

Em seguida, dar-se-á conta dos principais bloqueios deste novo processo eleitoral. 

Bloqueio Um: Processo Constitucional 
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Enfatizando normalmente a preponderância da informalidade no político em África, as 

análises políticas sobre o Continente tendem ainda a centrar-se, apenas e sobretudo, no 

frágil grau de institucionalização dos Estados, deixando de lado realidades e fenómenos 

que, à luz desta visão, tendem a ser demitidos como secundários. Este é o caso dos 

processos constitucionais. 

Num texto que remonta a 1991, Okoth-Ogendo distancia-se da tendência das Ciências 

Sociais em desqualificar, no que a África diz respeito, os processos constitucionais e as 

relações entre poder e lei como objectos pertinentes de estudo. Ultrapassando os 

enviesamentos analíticos que decorrem de visões excessivamente dicotómicas das 

realidades sociais (como é o caso da oposição clássica entre formal e informal), e 

criticando as visões que congelam as realidades constitucionais e a produção da ordem 

legal como cristalizações de sentidos formais e abstractos que pouco podem contribuir 

para a compreensão da vida social e política, o autor defende que: “all law, and 

constitucional law in particular is concerned, not with abstract norms, but with the 

creation, distribution, exercise, legitimational effects and reproduction of power” e que 

“a useful model of the analysis of any constitution, therefore, is to regard it as a ‘power 

map’”. Nesta óptica, a elaboração de uma constituição “is (...) an ‘eminently political 

act’” (1991: 5) . 39

A leitura de Okoth-Ogendo parece, de facto, ter uma aplicabilidade especial ao caso 

angolano, onde a politização do texto constitucional se converteu num instrumento 

político com o qual se digladiavam diferentes mapas de poder. A ordem constitucional, 

ao invés de ser árbitro, converteu-se, neste contexto, num elemento crucial da afirmação 

do poder - poder esse que assume, frequentemente, para o autor a forma de um 

presidencialismo de carácter imperial.  

 Ver: OKOTH-OGENDO, H. W. O., 1991, “Constitutions without constitutionalism:  39

Reflections on an African political paradox” in SHIVJI, Issa G. (org.), 1991, State and  
constitutionalism. An African debate on democracy, Harare: Southern Africa Political  
Economy Series, 3-21. “toda a lei, e a lei constitucional em particular, preocupa-se não com normas 
abstractas, mas com a criação, distribuição, exercício e efeitos de legitimação e reprodução do poder 
(…) por isso, um modelo útil para analisar qualquer constituição é encará-la como um ‘mapa de 
poder’ (…) [A elaboração de uma constituição] é um ‘acto eminentemente político’”.
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Retomando: em 1998 foi dado seguimento a uma das medidas mais relevantes para a 

construção do Estado e para a normalização institucional e que já estava prevista pelo 

Protocolo de Lusaka: a revisão do texto constitucional de 1992.  

Uma nova revisão constitucional impunha-se de facto, pois, como nos explicam 

Marques Guedes et al, “Uma vez que na sequência das eleições (...), a UNITA se 

recusou a tomar assento na Assembleia Nacional (...), não foi possível ao novo 

Parlamento Angolano elaborar e aprovar uma Constituição. Esse facto levanta a questão 

da legitimidade da actual Lei Constitucional que apesar de ser tida como transitória em 

1992, acabou por se prolongar até aos dias de hoje. (...) a revisão da ‘Constituição’ de 

1975 em 1992 foi elaborada com base num consenso entre todas as forças partidárias 

(...). No entanto, a verdade é que o actual texto constitucional angolano, apesar de 

plasmar os princípios fundamentais e estruturantes de um Estado de Direito 

democrático, foi elaborado com um carácter transitório, o que faz com que apresente, 

em alguns aspectos, claras insuficiências. (...) as soluções encontradas (na altura) foram 

em alguns casos parcelares dado que a proximidade do acto eleitoral de 1992 implicou 

um postergar da decisão sobre a dinâmica do sistema político para a futura Assembleia 

Constituinte” (2003: 241-242) . 40

O desenrolar do processo constitucional angolano indiciou as diferentes estratégias 

políticas encetadas, as quais revolviam em torno do princípio presidencialista a reger ou 

não o sistema político. No embate de distintas pretensões, por conseguinte, a 

Constituição poderá servir quer uma reconfiguração das relações e dos equilíbrios de 

poder no seio do Estado, como também poderá auxiliar, se suficientemente controlada, a 

preservação do poder e a resolução de divergências políticas sem recorrer 

necessariamente à negociação partidária, parlamentar ou ao eleitorado. 

Em face do cenário acima descrito, foi criada a Comissão Constitucional (CC) pela Lei 

n.º 1/98, de 20 de Fevereiro. Ficou estabelecido que aos partidos e coligações com 

assento parlamentar pertenceria a iniciativa de apresentar projectos de revisão 

   Ibidem.40
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constitucional (art. 5º). Já os partidos sem assento parlamentar, assim como 

organizações sociais e cidadãs, poderiam apresentar as suas propostas ao Presidente da 

Assembleia Nacional que as remeteria para a CC (art. 7º). 

Diversos partidos apresentaram as suas contribuições, várias das quais perfilhando um 

sistema de governo semipresidencial.  Depois da entrega dos projectos constitucionais 41

dos partidos, a CC aprovou, a 16 de Fevereiro de 1999, um conjunto de princípios 

fundamentais a ter em conta na elaboração na nova Constituição (de Sousa, 2006) . 42

Tais princípios consagram formalmente o Estado de Direito democrático e o sistema de 

governo semipresidencial. Mas autores como Pereira Coutinho e Marques Guedes 

questionam a efectividade desta proclamação do semipresidencialismo. Na apreciação 

que fazem sobre o processo constituinte angolano, torna-se bastante claro que  

….a evolução do ‘sistema de governo’ tem apresentado como denominador comum a identificação 
de um claro centro de poder: o lugar ocupado pelo Presidente da República. Esta tendência para a 
presidencialização, que se verificou inclusivamente durante o regime autocrático vigente durante a I 
República (....) tem vindo progressiva mas inexoravelmente a intensificar-se na II República, 
atingindo o seu zénite no novo projecto de constituição, o qual, apesar de consagrar um sistema de 
separação de poderes, doravante já não prevê de facto um sistema de governo verdadeiramente 
tipificável como semi-presidencialista, tendo em consideração a concentração do poder executivo no 
Presidente da República e na aparente ausência de responsabilidade política do Governo perante o 
Parlamento (2007: 66-67).  

E é precisamente a concentração de poder executivo na figura presidencial, sem 

significativos mecanismos de controlo político por parte da Assembleia, que é uma das 

características centrais dos sistemas presidenciais.  43

   Por exemplo, a FpD apresentou a sua proposta a 30 de Dezembro de 1998, o PSD a 14 de Dezembro 41

de 1998, a FNLA em Agosto desse ano, o PRS a 3 de Junho de 1998, o PSA em 23 de Março de 1999. 
O PLD e o PNDA também apresentaram as suas contribuições.

 De SOUSA, Bornito, 2006, “Eleições e estabilidade” in VIDAL, N.; ANDRADE, J. P. 42

(org.), O processo de transição para o multipartidarismo em Angola, Luanda e Lisboa,  
Edições Firmamento. 311–319.

  Nestas condições, a subalternização da Assembleia Nacional pode, inclusivamente, dar origem 43

também à atribuição de poder legislativo ao presidente. Saliente-se, ainda, que “Estaremos perante um 
sistema presidencialista sempre que o Presidente, eleito por sufrágio universal, detenha um conjunto 
de poderes que lhe permitam assumir-se como a entidade hegemónica no seio do Estado, 
independentemente de esses poderes serem próprios ou resultarem do seu controlo sobre o órgão do 
Governo” (Pereira Coutinho, Marques Guedes, 2007: 81-82).
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No início do mês de Maio de 2004, a oposição parlamentar abandonou a Comissão 

Constitucional, exigindo a definição de um horizonte para a realização das eleições e de 

um calendário para as tarefas eleitorais. Este momento despoletou uma crise 

intensamente debatida nos media angolanos e que se prolongou durante vários meses. 

Na verdade, neste braço de ferro, surgem nos órgãos de comunicação social afectos ao 

poder, de uma forma quase massiva, notícias sobre as intervenções públicas de juristas a 

defenderem a aprovação da nova Constituição, legitimando consequentemente a posição 

do MPLA.  A defesa da aprovação da nova Constituição tende a inspirar-se 44

significativamente em argumentos culturalistas que naturalizam a presidencialização do 

sistema político. Diz-nos Marques Guedes que visões como esta decorrem  

….de posturas mais maximalistas que tendem a insistir (...) nos imperativos de um entrosamento 
cultural profundo (...). Bons exemplos disso são (...) as duas tomadas de posição, de algum modo 
conexas, de Carlos Feijó e Raul Araújo, dois eminentes juspublicistas angolanos, quanto aos 
desajustamentos (...) do sistema semipresidencial em Angola e em prol da eventual deriva 
presidencialista (...) que deveria subtender (e em larga medida efectivamente fá-lo) a nova 
Constituição desde há muito na forja. Raul Araújo (...) escreveu em 2002 (...) que o risco maior de 
uma partilha de poder entre o Presidente angolano e um Primeiro-Ministro era o que o primeiro se 
transformasse assim ‘numa espécie de soba grande’, o que não seria entendido pelas populações 
angolanas que vêm antes na figura do Presidente a encarnação do poder (2007: 18-19) . 45

Em finais de Agosto, a oposição regressa à CC. O regresso seria a resposta face à 

satisfação das exigências, nomeadamente a realização de consultas bilaterais aos 

partidos políticos para aprazar as eleições e a aprovação de um calendário eleitoral 

concreto e consensual. Todavia, este regresso não implicou um retomar dos trabalhos na 

CC, pois, logo em Setembro, o MPLA publicou no Jornal de Angola, o ante-projecto de 

revisão constitucional, no qual a CC teria trabalhado e o qual teria obtido o consenso da 

oposição. A leitura do ante-projecto permite ver o seu forte pendor presidencial, cujo 

  Alguns exemplos: ANGOLA PRESS, 02-08-2004, “Jurista português defende aprovação urgente da 44

nova constituição angolana”; ANGOLA PRESS, 03-08-2004, “Futura constituição deveria ser 
aprovada antes das eleições, diz jurista luso”; ANGOLA PRESS, 05-08-2004, “Jurista português 
aprova texto ante-projecto da futura Constituição angolana”; ANGOLA PRESS, 19-08-2004, “Jurista 
aponta 12 razões para aprovação de nova constituição”; ANGOLA PRESS, 11-09-2004, 
“Reconstrução de Angola passa pela aprovação de nova constituição”; ANGOLA PRESS, 15-09-2004, 
“Jurista defende aprovação da constituição antes das eleições”. Tal como Keane argumenta, “a 
acreditação oficial de especialistas com opiniões pró-governamentais também serve para legitimar (ou 
aumentar o nível de visibilidade de) fontes oficiais, adaptando os media à gestão de opinião feita pelos 
governos” (2002: 108). Ver: KEANE, John, 2002, A democracia e os Media. Lisboa: Temas & 
Debates.

   Ibidem.45
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objectivo parece ser o de eliminar quaisquer bloqueios institucionais ao exercício do 

poder pela Presidência.  

E, em certos aspectos, o projecto publicado pela CC era ainda mais radical do que 

aquele que foi pensado inicialmente pelo próprio MPLA. Novamente Pereira Coutinho 

e Marques Guedes explicam lapidarmente esta questão:  

…ao contrário do que previa a proposta do MPLA, inexiste no projecto de Constituição qualquer 
necessidade de investidura parlamentar do Governo através da apresentação do programa de 
Governo e mesmo o mecanismo da moção de censura apresenta um carácter simbólico, assumindo-
se como uma espécie de revogação parlamentar que apenas permite afastar um membro da equipa 
governativa, responsabilizando-o individualmente pela sua má condução governativa e não o 
governo como um todo. Na verdade, estas moções de censura não se destinam a responsabilizar 
politicamente o Governo, visto que o Presidente, enquanto chefe de Governo e responsável único 
pela sua condução política, não está sujeito a elas (2007: 85) .  46

Em face da inesperada publicação do ante-projecto, a UNITA acusa o MPLA de ter 

divulgado um documento que ainda não só não tinha merecido consenso de todos os 

membros da Comissão, como “terá sofrido alterações deliberadas (...) ‘contrariando 

deste modo as normas e as regras estabelecidas que regem os regulamentos do 

funcionamento da CC’”. Neste novo braço de ferro, e rejeitando o presidencialismo que 

animava o projecto constitucional do MPLA, a Constituição de 1992 é aclamada pela 

oposição como sendo um quadro legal adequado para regular o processo eleitoral. No 

seu texto político, 10 teses para a construção da democracia em Angola (2005), 

Samakuva, líder do Galo Negro, defendia que  

Angola não se encontra num vazio normativo quanto a normas constitucionais. As normas 
constitucionais vigentes oferecem o arcabouço institucional democrático necessário para regular o 
funcionamento dos órgãos de governação, os direitos individuais e os processos eleitorais.  47

O impasse é apenas ultrapassado pelo cair do próprio processo constitucional. Mas se a 

estratégia do regime era, inicialmente, de facto, a aprovação de uma nova Constituição 

que acentuasse o pendor presidencialista e a concentração de poderes, a queda do 

processo não significou necessariamente uma derrota. E isto por dois motivos. 

   Ibidem.46

 Ver: SAMAKUVA, Isaías, 2005, 10 Teses para a construção da democracia em Angola. 47

Janeiro de 2005. Luanda. Angola. 
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Por um lado, havia a necessidade de assegurar dois terços de deputados na Assembleia 

Nacional para aprovar a Constituição desejada.  Por outro lado, a oposição ganhou o 48

seu intento em não ver aprovado o projecto constitucional do MPLA, mas a forma como 

isso foi feito (mediante a gestão política da indefinição sobre não só o futuro do 

processo constitucional, como também sobre as datas para a realização do pleito 

eleitoral), impediu a definição e a prossecução de qualquer estratégia política por parte 

da oposição.  E, de facto, nesta súbita reviravolta, a oposição acabou por se alinhar 49

com o MPLA quando este, pela voz do simultaneamente ministro do MAT e presidente 

da CIPE, considerou que o calendário eleitoral era muito apertado para realizar as 

eleições no mês previsto (Setembro de 2006).  

Esta gestão política da indeterminação teve obviamente os seus efeitos na capacidade de 

planificação política por parte da oposição. Alguns dos partidos atravessavam crises 

internas, ou teriam ainda (como foi o caso da UNITA) de realizar os respectivos 

congressos para a eleição da liderança partidária e definição dos seus programas e 

estratégias eleitorais.  

Refira-se o resultado final deste processo constitucional: tendo obtido a maioria 

absoluta na Assembleia Nacional em 2008, o MPLA fez aprovar, em 2010, a nova 

Constituição que reforçou a centralidade da figura presidencial , dispensando-a 50

inclusivamente de se debater em eleições directas (recorrendo ao eleitorado), ou mesmo 

indirectas (exercidas na Assembleia Nacional). De facto, através do artigo 109º ficou 

estabelecido que “É eleito Presidente da República e Chefe de Executivo o cabeça de 

 Segundo a alínea 1) do artigo 158º da Lei n.º 23/92 (Título V, “Garantia e revisão da Lei 48

Constitucional”, cap. II - “Da revisão constitucional’), a aprovação da constituição deve ser realizada 
em sede da Assembleia Nacional por decisão aprovada por 2/3 dos deputados em efectividade de 
funções.

   De acordo com o Expresso, “de repente, a UNITA parece ter-se apercebido de que a batalha em torno 49

da revisão constitucional a fez cair num logro. ‘Esqueceu-se’ de se preparar para as eleições e foi 
apanhada de surpresa pela mudança de agulha do MPLA que, após meses de bloqueio, resolveu deixar 
cair o seu projecto de revisão constitucional, adiando a reforma do sistema para depois das 
eleições” (GUARDIOLA, Nicole; COSTA, Gustavo, 05-11-2005, “Mais vale tarde...’” in Dossier 
Expresso – Angola 30 Anos).

  Com a nova Constituição, o Estado encontra-se, de facto, sob o jugo da Presidência. Vejam-se as 50

competências do Presidente da República como Chefe de Estado (artigo 119º), como titular do Poder 
Executivo (artigo 120º) e como Comandante-em-Chefe (artigo 122º).
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lista, pelo círculo nacional, do partido político ou coligação de partidos políticos mais 

votado no quadro das eleições gerais”. 

Bloqueio Dois - Comissão Nacional de Eleições 

O debate da Comissão Nacional de Eleições (CNE) foi dos mais polémicos e 

desenrolou-se em duas vertentes: num primeiro momento, incidiu sobre o seu leque de 

competências em matéria de registo eleitoral; num segundo momento, focou as questões 

relativas à composição deste órgão. 

Algum tempo depois da apresentação do calendário eleitoral, deu-se início à discussão 

do pacote legislativo referente às eleições, a qual se concentrou na questão do registo 

eleitoral. Rapidamente, a discussão originou uma polarização de posições no que dizia 

respeito ao órgão que deveria assumir a realização do registo: enquanto o MPLA 

defendia que este era da responsabilidade do Governo, a oposição pretendia que o 

mesmo fosse entregue a uma comissão eleitoral independente. O cerne da controvérsia 

residia no artigo 13º do ante-projecto de lei sobre o registo eleitoral, apresentado pelo 

MPLA, que se encontrava em apreciação. 

Esta polémica revelou-se bastante sintomática. Sabe-se que existem diferentes modelos 

institucionais possíveis e que a atribuição da responsabilidade do registo a um órgão da 

administração do Estado, ou do Governo, ou a um órgão independente são opções em si 

mesmas válidas.  51

  Dos Santos apresenta e caracteriza genericamente cinco modelos possíveis: 1 – uma comissão eleitoral 51

independente do executivo e encarregue da direcção e administração das eleições; 2 – um modelo em 
que a condução e administração das eleições é realizada pelo Governo, sob a supervisão de um órgão 
colectivo onde participam juízes, juristas e partidos políticos (modelo que corresponde à experiências 
de vários países europeus e africanos); 3 – um modelo em que as eleições são inteiramente 
administradas pelo Governo (adoptado por países dos mais diversos quadrantes: Europa, Ásia, África, 
Médio Oriente, Pacífico, etc.); 4 – um modelo composto por uma entidade responsável pela condução 
e administração das eleições independente do executivo e por uma autoridade reguladora encarregue 
da supervisão (modelo adoptado em Moçambique); 5 – um modelo descentralizado de administração 
eleitoral sob a supervisão de uma autoridade nacional independente do executivo (patente, sobretudo, 
em regimes federais). Nas primeiras eleições gerais de Angola, foi adoptado um sistema misto, na 
medida em que integrava elementos dos vários modelos. No cômputo geral, é de realçar a profunda 
dualidade do sistema adoptado em que a “componente governamental é associada ao mais alto nível – 
ou seja do próprio Ministro da Administração do Território” que integrava o Conselho Nacional das 
Eleições, o qual passaria a representar “o poder regulador e de supervisão do Processo” e em que “o 
Director Geral das Eleições” seria “o executivo do Conselho e o responsável pela gestão do dia a dia 
eleitoral”, sendo responsável pela execução de todas as operações eleitorais. (Dos Santos, Onofre, s/d: 
66 – 67).
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A questão central não se colocava a esse nível, pois, em abstracto, todos os modelos 

partilham uma legitimidade formal. A questão levantada pela oposição é que a opção 

contida no artigo 13º colocava o registo sob a alçada do Governo e, num contexto em 

que predominava o receio de uma “governamentalização” ou “partidarização” excessiva 

do processo eleitoral que retiraria legitimidade e credibilidade ao pleito, tal intento 

suscitou claramente uma resistência acesa.  

De referir que já em 1992, pese embora a centralidade da CNE, a presença 

governamental estava longe de ser residual. Dos Santos refere, inclusivamente, que 

…desde os Acordos de Paz de Bicesse até à tomada de posse do CNE, foi o Governo que assumiu, 
com base na própria lei que institui o MAT, a direcção e administração do processo eleitoral. 
Posteriormente à constituição do CNE [Conselho Nacional das Eleições], o Ministro da 
Administração do Território torna-se membro nato deste órgão de administração eleitoral, o que 
permite ao Governo continuar dentro do próprio veículo que passa a conduzir o processo (s/d: 65) .  52

Mas se, em 1992, o enquadramento do processo de paz, a presença de observadores 

internacionais e até a criação da Direcção Geral das Eleições permitiram minimizar, até 

um certo ponto, as preocupações para com um controlo excessivo do processo eleitoral, 

esse ‘efeito de almofada’ sofria agora uma dissipação significativa, pelo que as 

apreensões da oposição sobre o controlo do registo dos eleitores adquiriram novo 

ímpeto. 

Perante esta resistência, o MPLA terá submetido uma nova proposta de redacção do 

polémico artigo 13º.  De acordo com essa proposta, à CNE seria atribuída a 53

responsabilidade de superintendência geral e de fiscalização do registo eleitoral, sendo 

esta última função extensível aos partidos políticos. Na realidade, a pretensão do MPLA 

acabou por prevalecer e o seu polémico artigo 13º da Lei do Registo Eleitoral adquiriu a 

seguinte formulação :  54

   Ibidem.52

  A iniciativa foi noticiada pela ANGOLA PRESS a 28 de Março de 2005 (“MPLA submete nova 53

redacção a proposta sobre o artigo 13 do registo eleitoral”).

  Lei n.º 3/05, de 1 de Julho. A Lei do Registo Eleitoral terá sido aprovada por 163 votos favoráveis, 54

nenhum contra e oito abstenções. Ver Angola Press, 21-4-2005, “Assembleia Nacional aprova Pacote 
Legislativo Eleitoral”. 
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Cabe à Comissão Nacional Eleitoral a aprovação e supervisão do programa do registo eleitoral 
apresentado pelo órgão competente do Governo. 

Um segundo nó de górdio incidia, como referido, sobre a composição da CNE. 

Assinalava também, tal como a divergência anterior, as apreensões relativamente à 

credibilidade do processo eleitoral quando este, na visão dos actores da oposição, se 

encontrava sujeito a uma ‘governamentalização’ ou ‘partidarização’ acentuada. 

Para o MPLA, a composição da CNE deveria obedecer àquilo que chamou de ‘princípio 

de proporcionalidade’, o qual estabelecia que integrariam a CNE três deputados do 

MPLA, dois da UNITA e um pelas restantes formações partidárias com assento 

parlamentar. A estes, juntar-se-ia também dois membros indicados pelo Presidente da 

República, um membro indicado pelo Ministério da Administração do Território, um 

membro indicado pelo Tribunal Supremo e um último indicado pelo Conselho Nacional 

da Comunicação Social.  

Desta composição discordava frontalmente a oposição que repudiava a excessiva 

partidarização do órgão. Na sua óptica, mesmo os membros indicados por outras 

entidades que não o Parlamento ou a Presidência eram apreendidas como extensões 

partidárias, ou, na linguagem revolucionária ainda em uso, “correias de transmissão”, 

dada a geral indiferenciação dos ramos que compõem o Estado e o poder. De acordo 

com a contra-proposta, assente num princípio de representatividade, a CNE deveria ser 

constituída por seis membros eleitos pelo Parlamento e designados por cada bancada, 

por um membro eleito pelo plenário do Tribunal Supremo, por um representante do 

MAT, por um representante das organizações cívicas e por um representante das igrejas 

De salientar que este debate sobre a composição da CNE traduz empiricamente o que 

bem enfatizou Thiriot (2004)  quando assinala que a diversidade dos modelos 55

institucionais da CNE parece manter uma importante relação com os modos efectivos 

pelos quais se processa a transição política. A autora indica-nos como, em contextos de 

transição democrática onde esta é impulsionada pelas bases, os modelos institucionais 

 Ver: THIRIOT, Céline, 2004, “La consolidation des regimes post-transition en Afrique. Le  55

role des commissions électorales nationales” in QUANTIN, P. (org,), Voter en Afrique.  
Comparaisons et différenciations. Paris: L’Harmattan. 129–147.
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adoptados procuram basear-se em princípios de co-gestão , argumentando também que, 56

quando a transição é impulsionada a partir do topo, sob o controlo da cúpula dirigente, a 

abertura tende a ser mais limitada e, consequentemente, o estatuto da CNE como órgão 

independente torna-se mais facilmente alvo de controvérsia.  

Enquanto isso a polémica sobre o número de mandatos presidenciais de José Eduardo 

dos Santos, a qual será apresentada em seguida, foi ultrapassada. Nessa situação, a 

divergência sobre a composição da CNE deixava de ser motivo suficiente para adiar a 

aprovação da Lei Eleitoral.  Tal conduziu o MPLA a comunicar a sua intenção em 57

votar a nova Lei Eleitoral, fazendo valer, mais uma vez, a sua maioria parlamentar se 

não se chegasse rapidamente a um acordo com a oposição. E, assim, em finais de Abril 

o Parlamento aprova a proposta do MPLA relativa à nova Lei Eleitoral e à composição 

da CNE, dispensando a produção prévia de consenso real. 

O resultado final deste processo pode ser sumariado: a CNE foi criada em 18 de Agosto 

de 2005, constituída por 11 elementos sob a presidência do juiz António Carlos Pinto 

Caetano de Sousa, eleito em plenária da Assembleia Nacional  e com tomada de posse 58

no dia seguinte, no Palácio dos Congressos. 

  Thiriot (2004) cita a este propósito o caso do Mali, onde o Comité de Transição, enquanto órgão 56

executivo da transição política, era composto por representantes de diferentes segmentos políticos, 
económicos e sociais.

   Em meados de Abril de 2005, a maior parte do Pacote Legislativo Eleitoral tinha passado o crivo da 57

Assembleia Nacional: Lei da Nacionalidade (Lei n.º 1/05, de 1 de Julho), Lei dos Partidos Políticos 
(Lei n.º 2/05, de 1 de Julho), Lei do Registo Eleitoral (Lei n.º 3/05, de 1 de Julho), Lei da Observação 
Eleitoral (Lei 4/05, de 4 de Julho), Código de Conduta Eleitoral (Resolução n.º 10/05), Lei do 
Financiamento dos Partidos Políticos. Mas a Lei Eleitoral n.º 6/05 foi aprovada apenas a 10 de 
Agosto. O Decreto do Conselho de Ministros n.º 58/05 sobre o Regulamento da Lei Eleitoral só foi 
aprovado em 24 de Agosto. 

  Na sessão, os parlamentares confirmaram ainda os seis representantes da Assembleia Nacional na 58

referida Comissão, designadamente Adão de Almeida, Cláudio da Silva, Horácio Njunjuvili, Júlia de 
Carvalho, Kipoy Chimbelengue e Raúl Araújo, juntando-se a António Caetano de Sousa e Suzana 
Nicolau Pinto, ambos indicados pela Presidência da República, Luís de Assunção Pedro Mota Liz, 
pelo Ministério da Administração do Território (Governo), André da Silva Neto, Tribunal Supremo, e 
Lucas Manuel João Quilundo, do Conselho Nacional de Comunicação Social.
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Bloqueio três – Os mandatos 

A nova lei eleitoral, aprovada em Maio, não chegou a ser promulgada pelo Presidente 

da República que dela discordava. A Presidência solicitou então, mais uma vez, ao 

Tribunal Supremo a apreciação preventiva da constitucionalidade da lei.  

O Acórdão emitido pelo Tribunal Supremo considerou que o artigo 17º da nova lei 

eleitoral era inconstitucional, pois incluía uma alínea contrária ao disposto 

constitucionalmente: por um lado, a Constituição vigente (de 1992) permitia ao Chefe 

de Estado exercer três mandatos consecutivos ou interpolados. Por outro, o artigo 17º 

supramencionado permitia apenas dois mandatos consecutivos ou três interpolados. 

Com a declaração da inconstitucionalidade deste art. 17º, José Eduardo dos Santos pode 

candidatar-se às próximas eleições presidenciais e exercer novamente o cargo durante 

mais três mandatos consecutivos (perfazendo 15 anos de exercício do poder). E, assim, 

a al. d) do art. 17º da Lei Eleitoral n.º 6/05, de 10 de Agosto, ganha a seguinte 

formulação: 

São inelegíveis para o cargo de Presidente da República, os cidadãos que: (...) d) tenham exercido o 
cargo de Presidente da República durante três mandatos consecutivos ou interpolados. 

Contudo, neste ponto, levantou-se outra questão. O Tribunal Supremo terá baseado a 

sua decisão no considerando que, em 1992, dada a não realização da segunda volta das 

eleições presidenciais, nenhum novo Presidente da República foi, de facto, eleito.  59

Por conseguinte, nesta linha de raciocínio, José Eduardo dos Santos foi uma espécie de 

‘presidente interino’ que governou ao abrigo de um mandato constitucional de 

   Todavia, a conclusão do processo já tinha sido estabelecida.59
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transição . Para as vozes dissidentes – que pouco poderão fazer, dada a maioria 60

parlamentar do MPLA -, José Eduardo dos Santos já tinha cumprido três mandatos, 

tendo o último terminado em Setembro de 2007. Consequentemente, e segundo o art.º 

59 da Lei Constitucional de 1992, não poderia recandidatar-se.  61

Os resultados de 2008  62

Os resultados totais com mais de 80% para o MPLA, partido no poder (81,6%), deram 

ao partido 191 dos 220 assentos no Parlamento. O maior partido da oposição, a UNITA, 

ganhou 16 assentos, o PRS ganhou 8 assentos, a FNLA ficou com 3 e a coligação ND 

conseguiu 2 assentos. Em função dos resultados das eleições legislativas, o MPLA 

elegeu 191 Deputados e a UNITA 16, devidos aos 5 266 216 votos alcançados pelo 

MPLA (correspondendo a 81,6%) e aos 670 363 votos da UNITA (correspondendo a 

10,3%). 

   O que motiva a irónica observação do jornalista Reginaldo Silva: “Utilizando a gíria popular, é caso 60

para dizer que o veterano José Eduardo dos Santos, aos 63 anos de idade, entra novamente para a 
política angolana com zero quilómetros”. (Reginaldo Silva, s/d, “José Eduardo dos Santos poderá 
continuar no poder”, publicado em BBC África). Ver também Folha 8, 6-8-2005, “Nova lei eleitoral 
um colete para um”. Já em 2005 – altura em que os mandatos da Assembleia Nacional e da 
Presidência há muito tinham expirado –, Samakuva classificou, na 6ª tese do seu documento político 
de 10 teses para a construção da democracia em Angola, a legitimidade dos órgãos de governação 
como provisória e condicionada “à realização de uma missão: a restauração da normalidade 
institucional, mediante a realização das eleições nacionais. (...) Tratava-se, portanto, de uma 
‘legitimidade outorgada para a realização da missão de presidir à transição para a normalidade 
democrática’. Muito diferente da legitimidade comum, outorgada pela vitória eleitoral” (2005).

   Segundo o qual, “O mandato do Presidente da República tem a duração de cinco anos e termina com a 61

tomada de posse do novo Presidente eleito. O Presidente da República pode ser reeleito para mais dois 
mandatos consecutivos ou interpolados”.

  A análise das Eleições de 2008 e dos seus resultados aqui apresentada tem como base: Abreu, 62

Cesaltina 2008, “As Lições das Eleições Democráticas em Angola”. Paper presented at the 
International Conference on Political Pluralism and Electoral Democracy. CODESRIA. Bissau. 16-17 
October 2008.
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Ilustração 2 - Resultados eleitorais nacionais de 2008 

!  
Fonte: website da Comissão Nacional Eleitoral (www.cne.ao; 2 Outubro 2008) 

Várias observações devem ser consideradas neste momento. Em primeiro lugar, foi 

bastante visível a fragmentação da oposição – fragmentação essa que ficou ainda mais 

acentuada na preparação das eleições, principalmente durante e após o credenciamento 

dos partidos junto do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), quando se revelou quais os 

partidos políticos que iriam participar nas eleições. Esta constatação tornou, por sua vez, 

possível prever que dificilmente o MPLA perderia estas eleições. Assim, não foi 

possível criar uma plataforma de unidade e colaboração entre as forças da oposição no 

intuito de defender interesses supra-partidários, como a consolidação da paz social, o 

combate à pobreza e à desigualdade, a promoção da cidadania, a construção da 

angolanidade, etc.  

Em segundo lugar, perdeu-se, mais uma vez, a oportunidade de constituir uma 

plataforma e uma legenda de oposição, e desenhar uma estratégia de campanha - tanto 
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nos veículos de comunicação social quanto nos actos de encontro com os eleitores -, 

honesta, simples e directa, definindo concretamente o que estava em jogo: 

a) evitar a maioria absoluta no Parlamento; 

b) ter bem presente de que eleição se tratava e quais as suas consequências - para o 

que se iria votar -, esclarecendo as diferenças entre presidenciais e legislativas 

num regime (semi)presidencialista como o de Angola; 

c) discutir o papel do legislativo numa sociedade em transição de uma guerra civil 

para um regime democrático, plural e socialmente justo;  

d) a legenda de partido e o perfil de candidatos (remetendo às listas apresentadas 

pelos partidos) para que a oposição pudesse desempenhar o seu papel na 

construção e aperfeiçoamento do ambiente democrático em Angola. 

As eleições de 2008 resultaram, assim, numa espécie de ‘retorno democrático ao partido 

único’, dada a maioria absoluta conquistada pelo MPLA. No contexto de uma sociedade 

que, desde 1992, busca fomentar e consolidar a sua própria democratização e assegurar 

o pluralismo, este resultado veio a motivar mais uma dinâmica de continuidade no 

exercício do poder, de cariz claramente autoritário, a qual veio, inclusivamente, a ser 

consagrada na aprovação da Constituição de 2010. Aliás, este quadro insere-se no que 

vários autores têm apontado como o regresso ou a consolidação do autoritarismo em 

vestes formalmente democráticas. 

Aliada a esta observação está também a constatação do espaço minimal deixado à 

sociedade civil que procura afirmar-se como independente e crítica do poder. Será 

necessário, a este respeito, considerar que o nível e a qualidade de participação dos 

actores da sociedade civil constituem importantíssimos indicadores sobre a qualidade da 

vida democrática de uma sociedade e sobre a tolerância face ao pluralismo. Na verdade, 

é a sociedade civil, independente e crítica, que espelha a participação cidadã. Ela 

desempenha frequentemente um papel de organizador e veiculador dos interesses 

prevalecentes na sociedade. Ela constitui, além do mais, uma garantia de um espaço 

público onde os actores podem organizar-se, tomar posições, fazer propostas, manifestar 

os seus acordos e desacordos, construir consensos e acomodar dissensos, etc.  
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Saliente-se que, em regimes de perfil autoritário, a independência da sociedade civil é 

inconfortável para aqueles. Frequentemente, estes regimes, tal como sucedeu em várias 

instâncias no caso angolano, necessitam de preservar a sua imagem ‘democrática’ ao 

criar uma nova sociedade civil à sua imagem: uma sociedade civil “organizada”, 

disciplinada, colaborante, à qual recorre sempre que sente necessidade de se legitimar 

ou quando pretende “mostrar” práticas de auscultação e de participação. 

Retomando os resultados das eleições de 2008, os mesmos mostram a segunda força 

política saída destas eleições, constituída por um importante e crítico conjunto de 

pessoas não confiou o seu voto a nenhum partido concorrente às eleições, não 

reconhecendo em nenhum deles o mérito para tal . E a sua mensagem ao sistema 63

político e à sociedade angolana pode ser sistematizada nos seguintes pontos: 

a) um maior número de individualidades independentes – pessoas não vinculadas a 

qualquer legenda partidária - deve ocupar cargos públicos nos três poderes e 

integrar órgãos consultivos e de aconselhamento dos três poderes, a qualquer 

nível da intervenção do aparelho do Estado; 

b) o Parlamento/poder legislativo deve procurar criar espaços de discussão com a 

sociedade e inclui-los no processo de tomada de decisão; mais, deve promover e 

acolher propostas de iniciativa legislativa apresentadas por grupos da sociedade 

civil e da sociedade em geral; 

c) é preciso despartidarizar os órgãos de comunicação social públicos e estimular 

um ambiente de debate aberto e abrangente sobre todas as questões de interesse 

público; 

d) é importante exercitar as outras formas de participação política previstas na Lei 

Constitucional, nomeadamente a consulta à sociedade sob a forma de 

Referendum ou de outro mecanismo de consulta ampla e inclusiva, sempre que 

estejam em causa questões de interesse nacional, como é o caso da revisão da 

Lei Constitucional, na medida em que irá influenciar outros instrumentos 

  Nota da autora: esta percentagem nunca foi divulgada pela CNE como tal, muito menos aventadas as 63

razões para essa ausência de eleitores registados das assembleias de voto (Abreu, 2008). 
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jurídico-legais importantes para a configuração das relações sociais e de poder 

em qualquer sociedade. 

Tal como já tinha acontecido em 1992, o povo angolano demonstrou grande civismo ao 

exercer o seu direito de voto de forma organizada, bem como manifestou solidariedade 

em apoiar quem tinha mais dificuldade em participar no voto. Por outro lado, diversos 

problemas de organização foram apontados, especialmente em Luanda. Por exemplo, 

diversas assembleias de voto, principalmente da cidade capital, não abriram à hora 

marcada provocando longas horas de espera, outras assembleias de voto nem chegaram 

a ser abertas, boletins de voto esgotaram em pouco mais de 3 horas, falta de sinalização 

das assembleias de voto e da ocorrência de outros factores que poderiam realmente ter 

criado um grande revés nessas eleições. É realmente muito difícil compreender o que se 

terá passado e mais ainda de aceitar eventuais explicações; houve inúmeras 

reconfirmações em termos de mapeamento dos locais de voto, elaboração dos cadernos 

eleitorais, distribuição dos eleitores por assembleias, etc. As falhas organizativas, 

logísticas e até de preparação adequada do pessoal em funcionamento nas assembleias 

de voto, destoaram profundamente quando se tem presente o grau de civismo e 

determinação demonstrados pelos eleitores angolanos em geral. 

Formalmente Angola é um Estado Democrático e de Direito, mas os resultados das 

eleições de 2008 conduziram, na prática, a um ambiente de partido único pela ausência 

de necessidade do partido vencedor submeter ao escrutínio de outros, questões do 

interesse de todos.  

O sistema político angolano caracteriza-se pela forte polarização em torno dos dois 

partidos protagonistas da guerra civil e pela fragmentação devida à existência de mais 

de uma centena de partidos registados no Tribunal Supremo, a grande maioria sem 

protagonismo nem visibilidade social. E isto ficou patente na preparação das eleições 

legislativas de 2008: apenas 14 formações políticas, entre partidos (10) e coligações (4), 

conseguiram cumprir os critérios de elegibilidade para concorrerem às eleições 

legislativas. E destes, alguns corriam o risco de desaparecer, com base numa disposição 

da Lei Eleitoral segundo a qual os partidos que não obtivessem 0,5% de votos nas 
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eleições seriam extintos; dos concorrentes às eleições, 5 partidos (FpD, PLD, PADEPA, 

PRD, PAJOCA) e 3 Coligações, a coligação Angola Democrática (AD-Coligação), 

Coligação Plataforma Política Eleitoral (PPE) e o Fórum Fraternal Angolano (FOFAC) 

não atingiram essa percentagem de votos. Estes partidos foram extintos 

subsequentemente.  

Em Angola, o sistema de representação política (legislativo) é constituído por uma única 

câmara com 220 deputados que, na prática, não renovou o seu mandato por 16 anos. 

Como observado, este dado levantou questões do ponto de vista da sua legitimidade. 

Um estudo mostrou que o seu mandato e organização institucional são fracos, o que se 

reflecte na reduzida capacidade de iniciativa legislativa e na ligação esparsa e difusa 

com as respectivas bases eleitorais, devido não apenas ao sistema de eleição (em 

partidos e não em deputados), mas também aos reduzidos contactos com as bases . 64

Uma breve reflexão sobre este paradoxo aponta para alguns caminhos para desvendar as 

razões deste comportamento dos eleitores angolanos, o de “democraticamente” voltar ao 

partido único. Algumas possíveis razões surgem de imediato:  

• O voto “continuidade/segurança” no mais forte. Na verdade, a cultura do medo é 

uma característica fundamental a ter em conta na análise do público em Angola.  

• Outra possível razão é o voto “interesse” para obter alguma vantagem no 

ambiente de aceleração de crescimento económico, a par de ausência de 

compromisso com o projecto de emancipação da luta anti-colonial 

(principalmente dos mais jovens, com estudos universitários obtidos, em geral, 

fora do País, com pouco conhecimento da, e pouca relação concreta com a 

“bwala” (terra).  

   AMUNDSEN, Inge; ABREU, Cesaltina; HOYGAARD, Laurinda. (2005), “Angola on the Move: The 64

Parliament of Angola”. Bergen/Luanda, Christian Michelsen Institute (CMI)/Instituto de Pesquisa 
Económica e Social (A-IP). 
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• Terá tido, ainda, peso significativo o voto “deslumbramento/cooptação” dos 

jovens embalados pelas promessas do “El dorado angolano” em plena ‘mini-

idade de ouro’ do crescimento económico angolano das últimas décadas.  

• Houve também o voto “punição/penalização” à oposição, e em particular à 

UNITA, não só pela prolongada guerra civil, mas também pela incapacidade 

demonstrada em fazer uma campanha digna de oposição, em juntar esforços e 

construir uma legenda de campanha que colocasse, pela primeira vez, os mais 

altos interesses da nação angolana à frente de interesses e pelouros individuais e 

que interpelasse o partido da situação, levando-o a sentar no “banco dos réus” e 

prestar contas da sua gestão, explicar as suas opções e prioridades e apresentar 

em detalhe o seu programa de governo e o papel dos demais actores sociais no 

seu governo.  

E, como explanado, logo a seguir às eleições de 2008, foi iniciado um processo de 

revisão constitucional que acabou por consagrar de jure e de facto o presidencialismo 

típico de governos que persistem num caminho autoritário.  

As eleições de 2012 

As eleições gerais de 31 de Agosto de 2012 foram as terceiras da história de Angola, 

após as Legislativas e Presidenciais de 1992 e das Legislativas em 2008 (as eleições 

presidenciais estavam previstas para 2009).  

Estas eleições gerais diferem das anteriores na medida em que através de um único voto 

do eleitor há uma eleição indirecta do Presidente da República: escolhe-se directamente 

a composição da Assembleia Nacional e, indirectamente, o Presidente da República e 

(pela primeira vez) o Vice-Presidente da República. 

Como observado, devido a uma alteração constitucional, promovida pelo MPLA no ano 

de 2010, as eleições presidenciais foram definitivamente abolidas. A partir de 2012 o 

princípio será o seguinte: o candidato que ocupa o primeiro lugar na lista do partido 

mais votado nas eleições legislativas será automaticamente eleito presidente. Deste 

modo, José Eduardo dos Santos já não corria o risco de receber menos votos do que o 
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seu partido MPLA, como aconteceu em 1992. A nova Constituição de 2010 também 

determina que o presidente passará a não poder exercer mais de dois mandatos 

consecutivos, de cinco anos cada. Mas como o novo limite apenas entraria em vigor 

com as eleições de 2012, José Eduardo dos Santos poderá, portanto, em teoria, exercer 

mais dois mandatos o que, a acontecer, poderia tê-lo mantido no poder por 43 anos 

consecutivos, até 2022. 

Eleições representam sempre uma oportunidade de escolha e de decisão entre algumas 

possibilidades que se apresentam àqueles que irão escolher. Por isso, elas transformam-

se em eventos nacionais cujas consequências terão impacto na vida dos eleitores durante 

o período do mandato a que derem origem. Neste aspecto, estas eleições também 

constituem uma novidade, na medida em que houve o aumento de um ano ao mandato 

dos eleitos, tanto para a Presidência e Vice-Presidência, quanto para a Assembleia 

Nacional, que de 4 passou para 5 anos. 

Ainda outra curiosidade foi o facto de elas se realizarem sensivelmente 20 anos após as 

primeiras eleições, também realizadas em Setembro, em 1992. 

Na continuidade das eleições anteriores, a civilidade demonstrada pelos eleitores deve 

ser destacada. Não só não criaram problemas em nenhuma das eleições havidas, como 

procuraram encarar com paciência e persistência os problemas de carácter organizativo 

e logístico em ambiente nem sempre calmo, imparcial e acolhedor a um acto desta 

envergadura, mas frequentemente ensombrado pela intimidante presença de forças 

policiais armadas, de propaganda eleitoral em locais indevidos, de falta de isenção por 

parte dos meios de comunicação.  

Nas eleições de 1992, os eleitores angolanos participaram pela primeira vez de uma 

eleição, de forma ordeira e pacífica, demostrando um extraordinário exemplo de 

civismo e de cidadania. Numa declaração oficial, a então Representante Especial do 

Secretário-Geral das Nações Unidas, Margareth Anstee, reconheceu que “da mesma 

forma como haviam procedido aquando do registo eleitoral, os angolanos, uma vez 
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mais, mostraram uma extraordinária determinação, paciência e disciplina, tendo em 

muitos casos aguardado longas horas para votarem” . 65

Num clima tenso após o abandono das respectivas bancadas por parte dos partidos de 

oposição, o MPLA e a ND (Coligação Nova Democracia) aprovaram, no dia 29 de 

Fevereiro de 2012, o designado Pacote Legislativo Eleitoral, criando assim o suporte 

jurídico para a realização das eleições previstas para aquele ano. 

O Pacote incluía leis sobre financiamento dos partidos políticos, sobre o registo 

eleitoral, a observação eleitoral e sobre o Código de Conduta eleitoral. UNITA, PRS e 

FNLA abandonaram a sala da Assembleia Nacional onde decorreu a VI Sessão Plenária 

Ordinária aberta pelo então presidente, António Paulo Kassoma . Este pacote 66

legislativo deu seguimento à Lei Orgânica das Eleições Gerais (LOEG), aprovada em 

Dezembro de 2011. 

O Despacho Presidencial 61/12, de 8 de Maio, extinguiu a Comissão Interministerial 

para o Processo Eleitoral (CIPE) e as suas representações aos níveis provincial e 

municipal (Resolução 34/04, 21 de Dezembro), sendo substituída nas suas funções de 

preparação das eleições pelo Ministério da Administração do Território (artigo 211, 

LOEG). Nessa mesma altura, através da Resolução 16/12, de 23 de Maio, foram 

clarificadas “as dúvidas e eventuais omissões resultantes da interpretação e aplicação da 

Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais”, nomeadamente as referentes aos prazos (artigo 

86º, 5; artigo 87º, 1 e artigo 94º, LOEG). Foram igualmente identificados os diversos 

intervenientes nas eleições gerais, os reguladores, os concorrentes e as instituições: 

Assembleia Nacional, Presidente da República, Tribunal Constitucional, Comissão 

Nacional Eleitoral, as organizações: partidos políticos ou coligações, organizações 

internacionais, continentais e regionais, bem como organizações da sociedade civil. 

   http://m.portalangop.co.ao/angola/pt_pt/mobile/especiais/historico/eleicoes-2009/2008/8/36/Eleicoes-65

legislativas-1992-Retrospectiva,a3b42314-a00f-44ef-9de4-9b239274270a.html?version=mobile

   https://www.portaldeangola.com/2012/02/29/parlamento-aprova-pacote-legislativo-eleitoral/66
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Polémicas marcam as eleições de 2012 

A nomeação de Suzana Inglês, da OMA/MPLA, para a Presidência da CNE 

Para além da defraudação antes referida, a nomeação de Suzana Inglês, da direcção da 

Organização da Mulher Angolana (OMA, organização de massas do MPLA) para 

presidente da Comissão Nacional Eleitoral de Angola (CNE) foi extensivamente 

criticada como conformando um caso de conflito de interesses. Houve várias 

manifestações contra tal nomeação e exigindo o seu afastamento do cargo, como a que a 

Ilustração 3 documenta, realizada em Benguela.  

Ilustração 3 - Manifestação contra a nomeação de Suzana Inglês para a CNE  

!  

O Tribunal Constitucional acabou por declarar a nomeação inconstitucional, por Suzana 

Inglês não exercer um cargo de juiz, como exige a lei angolana, sem sequer fazer alusão 

ao gritante conflito de interesses envolvido. 

Mais uma vez a Diáspora não votou 

Em declarações à Voz da América, em Washington, onde se deslocou para assistir às 

eleições presidenciais americanas de 4 de Novembro, que levaram Barak Obama à Casa 

Branca, o presidente da Comissão Interministerial para o Processo de Eleitoral, Virgílio 

de Fontes Pereira, afirmou que os angolanos na diáspora poderiam votar nas eleições 

legislativas de 2012 e presidenciais de 2013. Na altura, ele garantiu que, apesar dos 

contextos diferentes, iria levar alguma experiência destas eleições. 
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No dia 23 de Abril de 2012 as Associações Iniciativa Angolana Antimilitarista para os 

Direitos Humanos (IAADH.eV, Alemanha), Club-k (Clube dos Angolanos no exterior),  

União Angolana (UA, Alemanha) e Movimento para Paz e Democracia em Angola 

(MPDA, Bélgica) predispuseram-se em lançar uma petição conjunta para exigir a não 

exclusão do direito de voto aos angolanos residentes na diáspora.  

Lembraram que, aquando das eleições 2008, o Governo de Angola tinha justificado essa 

exclusão pelo facto de não ter condições logísticas para incluir a diáspora. Mas, na 

preparação das terceiras eleições organizadas no país, a escassos quatro meses da 

realização das mesmas, estes angolanos retomaram as promessas feitas em 2008 pelo 

então Ministro da Administração do Território e Presidente da CIPE e solicitaram à 

CNE que, com base nos artigos  20º, 54º, 56º e 107º da Lei Eleitoral, fossem criadas as 

condições logísticas para permitir a participação dos angolanos na diáspora.  

O ambiente de repressão e o medo gerado 

Muitas outras manifestações aconteceram no período entre a aprovação da Lei 

Constitucional e a preparação das eleições de 2010 em diversas cidades do país, 

alinhadas de alguma forma com as manifestações e os protestos da Primavera Árabe, 

em 2011. Assim, em Luanda, uma das referências deste período foi a brutal repressão 

contra a manifestação convocada por jovens para o dia 7 de Março de 2011 (CENTRAL 

7311). Mas foram várias. Em Benguela, a campanha “Não partam a Minha Casa”, 

convocada para 25 de Março mas proibida pelo governo provincial, acabou por 

acontecer a 10 de Abril depois de uma forte mobilização popular.  

A estas manifestações, o partido no poder contrapunha a sua estratégia de mobilização 

de jovens para, a pé ou de motorizada, realizarem as chamadas “Marchas pela Paz”, 

todos devidamente identificados com camisetas e bonés do partido e com o nome do 

Presidente-candidato. Estas referências surgem aqui apenas para salientar a 

intencionalidade de criação de um clima de medo generalizado na sociedade, 

especialmente nos sectores mais visados pela repressão, os jovens. Intensificadas pelo 

visível aumento do aparato de segurança repressivo do presidente José Eduardo dos 
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Santos, integrando a Polícia Nacional, o exército e o serviço secreto que, em geral, 

demonstram truculência, nervosismo e rispidez no contacto com a população e, 

frequentemente, não medem formas de repressão perante formas organizadas de 

protesto. 

A posição do Tribunal Constitucional em relação à disputa da presidência da FNLA 

Uma das polémicas deste processo eleitoral foi a disputa de liderança dentro de um dos 

partidos considerado histórico, a Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA), 

entre Ngola Kabango e Lucas Ngonda, o que levou à interposição ao Tribunal 

Constitucional de recurso sobre a legitimidade da presidência. Esta situação, além de 

inusitada por demonstrar a necessidade de o partido ter de recorrer a uma instância do 

Judiciário para decidir sobre a primeira figura da sua lista, logo candidato à presidência, 

também suscitou muitas críticas pelo facto de, aparentemente, o Tribunal ter decidido 

contra a sua própria decisão (ou reconhecimento) no processo eleitoral precedente.  

Após a morte, cerca de um ano antes, do líder histórico da FNLA, Holden Roberto (2 de 

Agosto de 2007), foi Ngola Kabango reconhecido como “de facto e de direito o 

Presidente da FNLA, tendo sido candidato pela FNLA às eleições de 2008. Às vésperas 

das eleições gerais de 2012, o mesmo Tribunal produz uma reviravolta de 180 graus e 

considera  Lucas Ngonda presidente legítimo desse partido, quando era patente que este 

liderava uma facção dissidente minoritária e não tinha aceite participar do Congresso 

que elegeu Ngola Kabango, em disputa com duas outras candidaturas, num pleito 

controlado por uma Comissão Eleitoral independente, formada por membros da 

sociedade civil, que havia sido aceite por todos os três candidatos” . 67

Outra polémica: a rejeição pelo Tribunal Constitucional de 18 das 27 candidaturas 

submetidas à sua apreciação 

Em 6 de Julho de 2012, na pessoa do seu Juiz Presidente, Dr. Rui Ferreira, o Tribunal 

Constitucional de Angola entregou à Comissão Nacional Eleitoral a lista oficial dos 

  Relatório Social de Angola 2012 (2013). Centro de Estudos e Investigação Científica da UCAN, 67

Universidade Católica de Angola, LUANDA, Junho 2013 1ª EDIÇÃO, pp.15-16.
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partidos políticos (5) e coligações (4) que disputariam as eleições gerais de 31 de 

Agosto. 

Os partidos admitidos foram: o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), 

União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), Partido de Renovação 

Social (PRS), Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA) – todos com 

representação parlamentar – e, pela primeira vez, o Partido Popular para o 

Desenvolvimento (PAPOD). E as coligações admitidas foram a Nova Democracia (ND) 

- com representação parlamentar -, a Convergência Ampla de Salvação de Angola – 

Coligação Eleitoral (CASA-CE), o Conselho Consultivo Político da Oposição (CPO) e 

a Frente Unida para a Mudança de Angola  (FUMA).  

Das 27 candidaturas, 18 não foram admitidas. Na cerimónia de entrega da lista oficial 

de candidatos às eleições 2012, o Juiz Presidente, Dr. Rui Ferreira, informou que 18 não 

haviam sido admitidas. 

Entre as candidaturas rejeitadas constava a do Bloco Democrático (BD), que tinha como 

cabeça de lista Justino Pinto de Andrade. Pela sua constituição maioritariamente de ex-

membros do MPLA e figuras conhecidas nas disputas políticas em Angola, o BD 

apresentava-se como um sério candidato a “roubar” votos ao partido no poder. Uns dias 

antes desta rejeição ser tornada pública, o Bloco Democrático havia denunciado 

publicamente que teriam sido roubadas 300 assinaturas nas Lundas, Norte e Sul. Esta 

denúncia nunca foi apurada. 

Outro rejeitado foi o Partido Popular (PP), cuja cabeça de lista era o advogado e 

activista dos direitos humanos David Mendes que, nas eleições de 1992, era membro do 

PAJOCA e, nessa qualidade, chegou a ser nomeado e a exercer o cargo de Secretário de 

Estado do Ambiente. Após protestar contra a decisão do Tribunal Constitucional, David 

Mendes anunciou que ele e o seu partido PP iriam apoiar a UNITA. 

Um outro candidato às eleições de 1992, o PDP-ANA, Partido Democrático para o 

Progresso de Aliança Nacional de Angola, tendo como cabeça de lista Sediangani 

Mbimbi, foi rejeitado em 2012.  
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Dos 18 rejeitados, estes três foram os casos mais mediatizados. As justificações então 

apresentadas para a rejeição das candidaturas, abaixo apresentadas, foram 

veementemente refutadas pelas formações políticas, prometendo posteriormente apoiar 

e pedir o voto dos seus membros para a UNITA.  

A justificação da rejeição 

O Juiz Presidente Dr. Rui Ferreira deu a conhecer que a razão principal, comum à 

rejeição das 18 candidaturas, foi o não cumprimento do critério do mínimo de 

assinaturas válidas de eleitores subscritores – 14 000 – sendo que deveria haver, pelo 

menos, 500 por cada uma das 18 províncias de Angola. 

Para além dessa razão principal, referiu falsificação de assinaturas, apresentação de 

listas de subscritores de outros partidos concorrentes às eleições e alterações em 

documentos de identificação nacional, o Bilhete de Identidade, e eleitoral, o Cartão de 

Eleitor. 

Assim, as eleições de 2012 em Angola foram disputadas pelos seguintes Partidos e 

Coligações, pela ordem como constavam nos Boletins de Voto: 

1. União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) 

2. Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) 

3. Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA) 

4. Partido de Renovação Social (PRS) 

5. Nova Democracia – União Eleitoral (ND) 

6. Frente Unida para a Mudança de Angola (FUMA) 

7. Conselho Consultivo Político de Oposição (CPO) 

8. Partido Popular para o Desenvolvimento (PAPOD) 

9. Convergência Ampla de Salvação de Angola (CASA-CE). 
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A cobertura do processo eleitoral de 2012 pelos meios de 
comunicação 

Tanto interna quanto externamente, esta componente fundamental de um processo 

eleitoral foi duramente criticada e acusada de desequilíbrios em diversas dimensões, 

sempre a favorecer um candidato – o MPLA, partido no poder –, e também por isto ser 

feito sem pudores nem recatos, em função de uma impunidade tida como certa, em 

resultado do efectivo controlo dos meios de comunicação oficiais e dos sucessivos 

episódios de perseguição, repressão, detenção e morte de jornalistas. Estes factos 

contribuiram para um ambiente de medo e terão constituído, eventualmente, uma das 

principais razões da elevada abstenção verificada no dia 31 de Agosto. 

A cobertura mediática de um processo eleitoral é um indicador de requisitos inerentes 

ao próprio significado de eleição – uma escolha entre diversas possibilidades e a 

possibilidade de ser escolhido entre vários candidatos –, funcionando como “barómetro” 

do estado do direito à liberdade de expressão. Mas, em Angola, a incipiente cultura 

democrática justifica-se pela inexistência de participação dos cidadãos no processo de 

tomada de decisão, pela reduzida ou inexistente consulta sobre questões estratégicas 

para a sociedade, o que implica o estranhamento ao debate de ideias, à argumentação a 

favor ou contra, com vista à construção de consensos, ainda que parciais, que facilitem a 

governação e a resolução das questões. 

Foi muito comum nestas eleições – como nas anteriores – confundir-se liberdade de 

expressão com irresponsabilidade de afirmação, particularmente ataques pessoais entre 

os opositores, mas que, pelo facto de não terem tido por parte dos profissionais da 

informação um tratamento imparcial, como recomendado pelo artigo 73º da Lei 

Eleitoral, acabaram por atingir a imagem de outros, colocando em causa a sua reputação 

e o seu prestígio social, fundamentais para quem concorre a eleições, quaisquer que elas 

sejam. 

Por outro lado, a falta recorrente do recurso ao direito ao contraditório, a distribuição 

dos tempos de antena para os programas radiofónicos e televisivos, as desiguais 

coberturas das actividades dos partidos e seus membros durante as respectivas 
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campanhas, os frequentes desencontros entre o que os eleitores gostariam de saber e de 

ver abordado e os menus preparados para os servir, foram aspectos particularmente 

criticados por jornalistas e observadores nacionais e estrangeiros.  

Desequilíbrio e impunidade foram igualmente criticados por Luísa Rogério, secretária-

geral do Sindicato dos Jornalistas, referindo-se a uma cobertura desequilibrada e 

preocupante da campanha eleitoral: "Mesmo sem estarmos diante de resultados 

definitivos, mesmo sem podermos falar de números, neste momento, eu diria que há 

alguns desequilíbrios notórios". Segundo Luísa Rogério, o sindicato estaria preocupado 

com o comportamento dos meios de comunicação social: "É verdade que eles são 

sustentados por jornalistas, mas acreditamos que isto tem a ver com política e, mais do 

que isso, com práticas preocupantes de meios de comunicação social que dão tratamento 

privilegiado a alguns dos protagonistas da política" . 68

Por seu turno, Ambroise Pierre, responsável pelo departamento de África da RSF 

(Repórteres Sem Fronteiras), afirma que "em Angola, informar correctamente as 

pessoas tem sido muito difícil para os jornalistas". A "População que segue os media 

públicos angolanos não está bem informada sobre a oferta eleitoral", alerta Pierre, que 

justifica: "Há já algum tempo que a polícia está a dificultar muito o trabalho dos media. 

E não tenho a certeza se está a cumprir ordens ou se lhe é pedido para o fazer, mas há 

uma cultura de violência e impunidade para com os jornalistas, que representa um 

grande problema para Angola" . 69

Por sua vez, a Associação Justiça, Paz e Democracia (AJPD), através de Godinho 

Cristóvão, denuncia a parcialidade dos meios de comunicação do país, em especial dos 

órgãos estatais: “De certa forma, há uma tendência de privilegiar aquele que é o partido 

no poder no momento e também o seu candidato". Segundo ele, "Nós podemos ver isso 

todos os dias mesmo nos noticiários", exemplifica o responsável, adiantando que "além 

do espaço de antena que é reservado a cada um dos partidos, a rádio pública tem 

   https://www.dw.com/pt-002/especialistas-criticam-cobertura-da-campanha-eleitoral-angolana/68

a-16182762

   Idem.69

 78

https://www.dw.com/pt-002/especialistas-criticam-cobertura-da-campanha-eleitoral-angolana/a-16182762
https://www.dw.com/pt-002/especialistas-criticam-cobertura-da-campanha-eleitoral-angolana/a-16182762


acompanhado todos os passos daquele que é o candidato do partido no poder". E 

acrescenta, "Muitas vezes até se confunde aquilo que é o candidato e a sua figura 

enquanto presidente da República", conclui Godinho Cristóvão . 70

Na contramão destas opiniões, na tarde de 4ª feira, dia 5 de Setembro, no Centro de 

Imprensa Aníbal de Melo (CIAM), a então Ministra da Comunicação Social Carolina 

Cerqueira felicitou os jornalistas pela cobertura eleitoral, saudando ainda o trabalho de 

cobertura realizado pelos adidos de imprensa e correspondentes que deram o seu 

contributo. Ela enalteceu a qualidade do trabalho e felicitou o espírito de sacrifício e a 

responsabilidade com que levaram a cabo a cobertura das eleições. “Saúdo todos os 

jornalistas e particularmente os adidos e correspondentes que vieram propositadamente 

para participar no processo eleitoral, assim como para reforçar o trabalho de cobertura 

das eleições de 31 de Agosto”, disse . 71

Segundo John Schubert, “o que mudou desde 2008 foi o surgimento de protestos 

populares abertos contra o regime em 2011 e 2012, que foram fortemente reprimidos, 

assim como a criação de um novo partido, a Convergência Ampla pela Salvação de 

Angola – Coligação Eleitoral (CASA-CE), que ambiciona quebrar a bipolarização 

MPLA-UNITA. (…) uma análise aprofundada das eleições de 2012 ainda fica por fazer 

e permanece por responder a pergunta sobre se os novos impulsos proporcionados pelos 

movimentos de estudantes e os partidos da oposição, agora com maior representação na 

Assembleia Nacional, poderão mudar fundamentalmente o quadro do jogo político em 

Angola, dominado por um partido hegemónico. Por um lado, pudemos assistir à 

emergência de uma nova geração de cidadãos com maior consciência dos seus direitos 

políticos e sociais e que tem menos receio de reivindicar esses direitos – as 

manifestações de activistas estudantis sobretudo em Luanda –, mas por outro lado, os 

resultados das eleições não alteraram fundamentalmente a distribuição do poder devido 

   Ibidem.70

   https://www.radioecclesia.org/angola/10516-eleicoes-2012-carolina-cerqueira-felicita-jornalistas-71

pela-cobertura-eleitoral
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a essa mesma partidarização. Desta forma, tudo nos leva a crer que, para a grande 

maioria dos angolanos, a luta continua” . 72

  John Schubert, 2013. “Democratização e consolidação do poder político em Angola no pós-guerra“. In 72

Relações Internacionais no.37, Lisboa mar. 2013.
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CAPÍTULO 4 – ETNOGRAFIA DA OBSERVAÇÃO ELEITORAL 
  

Importa iniciar este capítulo passando em revista o que se entende por Eleição e em que 

consiste a Observação de um processo eleitoral, no caso angolano no âmbito da Lei de 

Observação Eleitoral, Lei nº 11/12. 

Eleição é o processo pelo qual um grupo designa um dos seus integrantes para ocupar 

um cargo por meio de um processo de votação; é o processo através do qual os diversos 

candidatos são escolhidos pelo respectivo eleitorado. Na democracia representativa é o 

processo que consiste na escolha de determinados indivíduos para exercerem o poder 

soberano, concedido pelo povo através do voto, devendo estes exercerem o papel de 

representantes da nação. A eleição pode processar-se com o voto de toda a comunidade 

ou de apenas uma parcela da comunidade, os chamados eleitores. 

Eleição não é luta do bem com o mal. É comparação. 

A construção de uma sociedade democrática significa, em primeiro lugar, um salto 

qualitativo na direcção da redução da desigualdade social e da melhoria das condições 

sociais. Precisamos promover esse salto qualitativo para melhorar as condições sociais 

num ambiente de baixa conflitualidade para afirmar que a questão social está sendo bem 

orientada. 

Uma eleição não é uma guerra. Amanhã e sempre, teremos de conviver uns com os 

outros, e com todos os hoje “candidatos” e, amanhã, cidadãos comuns. Por isso, é 

preciso pôr termo ao terror discursivo, à ameaça ao voto universal. Democracia 

significa respeitar o discurso do outro. Nas eleições, as pessoas exaltam-se, mas é 

desonesto deformar o que o outro disse. Isso torna a política mesquinha; em vez de uma 

arena de adversários, de pessoas que pensam e sentem diferente, mas se identificam 

com um sentimento maior, o da angolanidade, temos uma luta entre inimigos. 

Este clima de desrespeito e de desconsideração mútuas não contribui para se alcançar o 

que Angola mais precisa, como seja construir alianças, trabalhar em conjunto, buscar 
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convergências e formas de entendimento, e aprender a lidar com as diferenças e as 

divergências.  

A sociedade é maior que a polít ica, e Angola é maior do que os 

partidos.  A pequena ambição não pode erodir as nossas oportunidades de construir um 

futuro melhor para todos nós e principalmente para as novas gerações. Mas para isso, 

precisamos combater a pobreza, eliminar a desigualdade social, melhorar a educação, a 

saúde e outras condições básicas, integrar os excluídos. E este não deve ser entendido 

como um projecto de governo, mas sim como um projecto de sociedade, que necessita 

de debate, de negociação e de inclusão da opinião e da participação de todos os 

angolanos. Os interesses maiores da nação devem sobrepor-se às agendas dos partidos. 

E esses interesses maiores são a reconciliação nacional e a reconstrução económica e 

social, depois de tantas décadas de guerra civil. 

O apelo à civilidade surge, então, relacionado com o esforço de compatibilizar os 

conflitos de interesses presentes na sociedade de uma forma equitativa e durável. O 

termo civilidade traduz uma tentativa de explicar o paradoxo da construção da cidadania 

numa sociedade dominada por valores individuais. Como ponte entre sociedade civil e 

Estado, foi empregado por Shills  num sentido ao mesmo tempo individualista, 73

paroquial e holista, para representar a atitude individual de preocupação com o bem 

público, transmitindo a ideia de espírito público que se perdeu na sociedade de mercado. 

Traduz a conduta de uma pessoa cuja auto-consciência individual é, ainda que 

parcialmente, dominada por sua auto-consciência colectiva, cujas referências são a 

sociedade como um todo e as instituições da sociedade civil.  

Entende-se como Observação Eleitoral (nacional) a verificação da regularidade do 

processo eleitoral feita por entidades ou organizações nacionais com personalidade 

jurídica, desde que devidamente credenciadas para tal pela Comissão Nacional Eleitoral 

(CNE). A observação consiste essencialmente em verificar: 

a) a imparcialidade dos actos da CNE; 

 SHILLS E., 1991, “The virtue of Civil Society”, Government and Opposition, vol. 26.73
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b) a implantação e funcionalidade da CNE e dos seus órgãos em todo o território 

nacional, de acordo com o que estabelece a Lei Orgânica sobre as Eleições 

Gerais;  

c) a actividade da CNE e dos seus órgãos, em conformidade com a legislação em 

vigor;  

d) as actividades dos órgãos da administração central e local ligadas ao processo 

eleitoral; 

e) a imparcialidade e a legalidade das decisões dos órgãos competentes em matéria 

do contencioso eleitoral;  

f) o processo de apresentação e apreciação de candidatura às eleições gerais;  

g) o desenvolvimento da campanha eleitoral;  

h) o processo de votação, nomeadamente a observância dos procedimentos 

previstos por lei;  

i) as operações de apuramento e informação dos resultados; 

j) o acesso e a utilização dos meios de comunicação social para efeitos eleitorais. 

Num cenário marcado por períodos de maior instabilidade ou mais estabilidade, Angola 

realizou eleições em 1992, 2008, 2012 e em 2017. A Tabela 5 permite sumariar os 

resultados dessas eleições. 
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Tabela 5 - Dados comparativos das Eleições Gerais em Angola 

Fonte: elaboração própria 

Legenda: V: válido, B: Branco, N: Nulos, A: Abstenções. 

Source*: www.cne.ao/estatistica1992.cfm 
Source**:  www.cne.ao/estatistica2008.cfm  
Source***: www.cne.ao/estatistica2012.cfm  
Source****: https://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/politica/2017/8/36/Eleicoes-2017-MPLA-vence-com-

maioria-qualificada-Oficial,f2bd9b29-cb67-452d-a4f5-e684a824c2b9.htmle 
https://www.angola24horas.com/index.php/politica/item/8244-cne-proclama-mpla-vencedor-das-
eleicoes-gerais-2017 

Comparando os dados das eleições anteriores com os de 2017, é perceptível desde o 

registo, que a abstenção eleitoral aumentou dramaticamente. Mas os resultados das três 

eleições revelam que a segunda força não foi uma das forças políticas concorrentes à 

almejada “alternância”, mas um "Partido do Protesto", constituído pelo "Partido dos 

Votos em Branco" e pelo "Partido da Abstenção". Sendo a segunda força mais votada 

nas eleições de 2008 e de 2012, e terceira força política nas eleições de 1992 e de 2017, 

1992* 2008** 2012*** 2017****

Registo 

-Previsão 

- Alcançado

5 809 000 

4 828 626

8 256 584 

7 213 281 9 757 671 9 317 294

Válidos 

Brancos 

Nulos

V- 3 651 728 

B -   281 720 

N -   262 940 

V- 3 792 037 

B+N- 571 609

V – 6 450 407 

B -    271 818 

N -    384 673 

R -    106 383

V- 5 756 004 

B -   212 023 

N -   156 642 

V- 6 817 877 

B - 172,639 

N - 102,486

Abstenções Pr -    464 980 

L -     632 238
   1 043 303     3 633 002 2 160 832

% B+A Presidencial - 17% 

Legislativas - 26%
       17%     40% 26%
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o significado do “Partido do Protesto” precisa ser descodificado pela sociedade 

angolana (Abreu, 2008) . 74

Embora considerados internacionalmente justos e transparentes, os três processos 

eleitorais enfrentaram uma crítica interna importante, nomeadamente no que diz 

respeito ao registo eleitoral, à legalização dos partidos da oposição e à capacidade das 

forças de oposição de construir uma plataforma comum em torno de uma agenda 

comum (como, por exemplo, a diversificação da economia, a paz social, a luta contra a 

pobreza e a desigualdade, a promoção da cidadania, etc.). Esta crítica foi acompanhada 

por uma consciência generalizada segundo a qual o MPLA dificilmente perderia 

eleições. E, de facto, apesar dos níveis de abstenção, o resultado dessas eleições foi a 

consagração de uma maioria absoluta que, em 2008, se assemelhava a um retorno 

'democrático' de um regime de partido único que permitiu a adopção de uma 

Constituição presidencialista (Abreu: 2008) . 75

Nas eleições de 1992, legislativas e presidenciais, concorreram 18 partidos e 12 

conseguiram eleger deputados para a Assembleia Nacional (Parlamento). Em 5 de 

Setembro de 2008 houve eleições legislativas. De 8 256 584 milhões de eleitores, 6,1 

milhões compareceu nas assembleias de voto, obtendo o MPLA a maioria absoluta, com 

81,6% dos votos e 191 deputados.  

Será também conveniente recordar que, com esta maioria qualificada, o MPLA fez 

adoptar, em 2010, uma nova Constituição que, entre outros, já não prevê eleições 

presidenciais, estipulando que o cabeça de lista do partido mais votado é 

automaticamente o Presidente da República. Em 2012 a votação decorreu em 31 de 

Agosto e o MPLA obteve a maioria absoluta, mas em menor escala que nas eleições de 

2008 (menos 10%). 

   Ver: Abreu, Cesaltina 2008, “As Lições das Eleições Democráticas em Angola”. Paper presented at 74

the International Conference on Political Pluralism and Electoral Democracy. CODESRIA. Bissau. 
16-17 October 2008.

   Idem.75
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Por fim, em 2016, o MPLA deu a conhecer que JES não seria o candidato a Presidente 

da República nas eleições de 2017 e que se iria retirar da vida política em 2018. O 

MPLA apresenta João Manuel Gonçalves Lourenço como novo candidato. 

Como antes se referiu, logo após o registo era razoável esperar uma alta taxa de 

abstenção nas eleições de 2017. Estimativas da altura indicavam que 4 a 4,5 milhões de 

eleitores não haviam actualizado o seu cartão eleitoral ou não se registaram para votar. 

E esta situação foi aparentemente agravada pelo facto de os dados oficiais sobre o 

registo eleitoral indicarem que menos pessoas poderiam realmente votar quando 

comparadas com as eleições de 2012.  

Dois argumentos principais tentaram explicar essas observações. O primeiro aponta 

para uma suposta “incapacidade” de conduzir o processo de registo em todo o território 

nacional, enquanto o segundo posicionamento argumenta que os cidadãos podem não 

valorizar o seu “status de eleitor”, na medida em que  não se sentem incluídos, nem 

sentem que a sua participação nas eleições possa vir a fazer alguma diferença (Abreu, 

2017) . 76

Nota-se uma crescente falta de confiança na capacidade do sistema político de produzir 

mudanças significativas, o que leva a um desengajamento em termos de mobilização e 

participação. Essa opção de escape/saída pode ser vista como profundamente 

problemática quando se considera como ela sinaliza também uma redução bruta da 

esfera pública e da sua visibilidade. Em certo sentido, trata-se de uma redução que 

representa uma "escassez de possibilidades" e, ao mesmo tempo, permite a reprodução 

de dinâmicas e agendas políticas dominantes. As estratégias de ‘desenvolvimento’ 

pós-2002 podem ajudar a compreender esta situação. 

  Ver: Abreu, Cesaltina 2017. Expansão, 12 de Maio de 2017, Comentário “Mais de 4 milhões de 76

angolanos não irão votar por não terem feito o registo eleitoral”. Por Félix Abias. Expansão, 12 de 
Maio de 2017, “Onde estão mais de 4,5 milhões de eleitores?” (chamada de capa) e “Mais de 4 
milhões de angolanos não irão votar por não terem feito o registo eleitoral”, por Félix Abias, pp.2-3.
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Dinâmicas de desenvolvimento pós-2002 

A “ausência de guerra” permitiu o crescimento económico de Angola, medido através 

da taxa média de crescimento do PIB, entre 2002 e 2004 em cerca de 14,8% e entre 

2004 e 2008 em 17%, a maior de África e uma das maiores do mundo, devido às 

exportações de petróleo, investimentos públicos na recuperação de infraestruturas, 

investimento privado não-petrolífero e consumo privado.  Como salientou o Director do 

CEIC, na apresentação do Relatório Económico de Angola referente a 2014, “o 

paradoxo é que não foram registadas melhorias nas condições de vida da maioria da 

população em níveis compatíveis com estes valores. Durante este período, as 

desigualdades sociais aumentaram significativamente e a acumulação de riqueza 

acentuou-se e, curiosamente, não se conseguiram resultados visíveis e palpáveis na 

diminuição da corrupção” .  77

A crise económica internacional de 2008-09 e a sua incidência sobre os preços do 

petróleo, a continuada dependência em relaçao ao petróleo como principal produto de 

exportação e principal fonte de receita para as finanças públicas, e o incipiente estado da 

retomada da diversificação - antes da independência Angola tinha uma economia 

diversificada -, provocou uma descida acentuada na taxa de crescimento do PIB. 

Em Junho de 2012, quando da apresentação do Relatório Económico e Social de 2011, o 

CEIC apontava um crescimento de 9,1% para 2012, de 8,8% para 2013 e de 7,5% para 

2014 .  78

Em resumo, ao longo do período 2002-2017, o ano de 2007 foi o que teve a maior taxa 

de crescimento económico, de 23,2%, e 2017 foi o ano com a menor taxa de 

crescimento económico, de 2,7% , sendo que no período a taxa média de crescimento 79

foi de 8,8%.  O ano de 2014, em que se registou o primeiro Censo Nacional depois da 

   http://www.ceic-ucan.org/?page_id=9177

   http://www.angonoticias.com/Artigos/item/34499/angola-deve-crescer-91-por-cento-este-ano-e-88-78

por-cento-em-2013

  Relatórios de Desenvolvimento Económico do CEIC/UCAN para o período.79

 87

http://www.angonoticias.com/Artigos/item/34499/angola-deve-crescer-91-por-cento-este-ano-e-88-por-cento-em-2013
http://www.angonoticias.com/Artigos/item/34499/angola-deve-crescer-91-por-cento-este-ano-e-88-por-cento-em-2013
http://www.ceic-ucan.org/?page_id=91


independência (o último do período colonial havia sido realizado em 1973), marcou o 

início da crise económica e financeira de Angola, porque a partir deste ano o padrão de 

comportamento da taxa de crescimento do PIB foi decrescente em relação ao ano 

anterior. 

Durante o período em consideração, pós-guerra (2002) e as eleições a que este relatório 

reporta (2017), os dados relativos ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) foram 

os seguintes: entre 2002 e 2017 a média do IDH de Angola foi de 0,495, o que 

classificou o país no Grupo de Países de Desenvolvimento Humano Baixo (PDHB), 

tendo mantido, em média, a posição 142ª no ranking internacional de 189 países e 

territórios. No período de 15 anos, e apesar das taxas de crescimento do PIB 

anteriormente apresentadas, Angola teve um aumento de desenvolvimento humano de 

28,3%, tendo a sua posição no IDH global melhorado em cerca de 10,2%, passando da 

posição 166ª em 2002 para a posição 149ª em 2017.  

Em resumo, a riqueza produzida durante o período não foi investida na criação de 

melhores condições de vida para todos a partir de investimentos nos sectores sociais da 

educação, da saúde, da habitação e das condições de vida, na criação de emprego e na 

valorização do trabalho.  

Angola saiu da guerra com a esperança de, finalmente, se cumprirem os ideais de 

progresso social da luta de libertação nacional, “viveu” dois processos eleitorais em 

2008 e em 2012 e chegou às eleições de 2017 como um dos países com maior 

desigualdade social do mundo, com elevadas taxas de pobreza multidimensional e com 

elevadíssimas taxas de mortalidade infantil e materno infantil. 

As eleições de 2008 

Como observado, as eleições após o fim da guerra civil estavam previstas para 2006, 

mas, na realidade, só se realizaram no último quadrimestre de 2008. Este período foi 

turbulento, marcado por inúmeras polémicas e contradições. E um dos processos que 

mais preocupação suscitava era o registo eleitoral. 
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O arranque do registo eleitoral de 2008 

Apenas em finais de 2006 foi anunciado o início do processo de registo eleitoral, que 

teve uma curta etapa ainda nesse ano, oficialmente aberta pelo Presidente da República 

em 15 de Novembro, e que foi retomado em Janeiro do ano seguinte prolongando-se até 

15 de Junho de 2007. O registo eleitoral tinha alcance nacional, havendo que criar as 

condições para que todos os angolanos em idade de votar pudessem efectuar o 

respectivo registo eleitoral e obter o passe para as eleições, o Cartão do Eleitor.   

Em 27 de Dezembro de 2007, no discurso de fim de ano dirigido à Nação, o Presidente 

da República indicou a data das eleições legislativas de Angola para os dias 5 e 6 de 

Setembro de 2008, não se referindo datas nem horizontes temporais para a realização 

das eleições presidenciais. Logo após ter sido fixada a data para a realização das 

eleições, a oposição, embora satisfeita com a marcação da data para as legislativas, o 

que demonstrava um avanço no lento processo democrático, mostrava o seu 

descontentamento com os dias propostos, com base numa interpretação da Lei Eleitoral 

que supostamente limitava o escrutínio a apenas um dia. Um dos argumentos avançados 

por algumas vozes oposicionistas era de que a lei tinha levado muito tempo para ser 

elaborada, discutida e aprovada, tempo suficiente para se avaliarem as condições e os 

cenários possíveis para a realização do pleito eleitoral, para a garantia que todos os 

angolanos registados exercessem o seu direito, e dever, de votar, independentemente do 

local de residência, de fazer chuva ou bom tempo, de haver bons caminhos ou meios de 

transporte, ou de ter de haver um exercício de caminhada ou escalada. Estas vozes 

defendiam que a duração do período de eleições deveria estar claramente fixado na lei e 

seguido na prática e não deixado ao poder discricionário da CNE.  

Esta questão da duração do pleito eleitoral rendeu muita discussão, com argumentos pró 

e contra. Por exemplo, para Norberto dos Santos, responsável pela informação e 

deputado do MPLA , 80

Os dois dias são ainda fundamentais para evitar que algum angolano fique sem poder votar por 
questões logísticas ou dificuldades inerentes à realidade do país.  

 http://quiosque.aeiou.pt/80
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Por sua vez Adalberto da Costa Júnior, responsável pela informação do maior partido da 

oposição angolana, declarou à Agência Lusa que  

A UNITA  tudo vai fazer para que o senhor Presidente da República pondere e aceite a realização 81

das eleições apenas num dia. E a Comissão Nacional Eleitoral (CNE) tem estudos que indicam que 
isso é possível. 

Outro argumento da oposição era de que a Lei Eleitoral era recente, em termos de 

aprovação e adequação às condições então prevalecentes, mostrando surpresa pelas 

alegações a favor dos dois dias.  

Toda esta discussão em torno da duração das eleições reportava à Lei Eleitoral e, ao 

longo do tempo, foi dando lugar a outras preocupações e tarefas relacionadas com a 

realização das eleições. Esta discussão voltou a acontecer quando o Presidente da 

Comissão Nacional Eleitoral tornou pública a decisão da continuação da votação em 

Luanda no dia 6 de Setembro. Foi nessa altura que se esclareceu melhor a legalidade 

dessa possibilidade, tantas vezes aventada no período que antecedeu a campanha 

eleitoral. 

Assim, apesar de a lei estabelecer a realização das eleições em todo o território nacional 

em apenas um dia, o artigo 121.º da Lei Eleitoral da República de Angola, dedicado às 

causas da não realização da votação, estipula que a continuação da votação pode ter 

lugar no prazo de oito dias contados do dia em que se realizam as eleições. Isto é, a 

continuação da votação nas assembleias de voto que não abriram em Luanda, poderia 

ter lugar logo no primeiro dia a seguir, ou em qualquer um dos dias subsequentes até ao 

oitavo dia. 

Mas como acima foi referido, a discussão em torno desta questão de um ou dois dias 

para a realização das eleições, foi superada por outros acontecimentos que mobilizaram 

a atenção de todos os interessados neste processo. Colocava-se a necessidade de se 

prepararem as condições organizativas, logísticas, políticas, etc., para a realização 

dessas eleições, uma vez que estava em causa o futuro da democracia em Angola. 

 http://quiosque.aeiou.pt/81
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Apesar de discutida desde o primeiro momento, a questão da votação por angolanos no 

exterior foi sistematicamente desconsiderada por razões organizativas. 

Segundo o Presidente da República de Angola, estas eleições deveriam ser realizadas 

num clima de paz e de respeito pela diferença; em outras palavras, seria importante o 

respeito pela liberdade de expressão, a opinião e a escolha de cada eleitor, tudo dentro 

do conceito democrático.  

Preparação para as eleições legislativas em Angola  

Com as datas para as eleições marcadas, surgia então a necessidade de se preparar as 

mesmas, o que envolveu: a organização da CNE para a realização do processo de 

confirmação do registo eleitoral e da campanha de educação cívica que, sob a égide da 

CNE, também foi assumida por diversos actores sociais, como as organizações da 

sociedade civil angolana. Ainda neste calendário, constam a pré-campanha eleitoral, que 

envolveu entre outras actividades, o processo de constituição das candidaturas dos 

partidos às eleições e a campanha eleitoral.  

O processo de registo começou nas cidades e estendeu-se posteriormente ao interior das 

províncias, num ambiente que procurava vencer os desafios de garantir a todos os 

angolanos com idade igual ou superior a 18 anos, a maioridade eleitoral, a possibilidade 

de efectuarem o seu registo. Nesse período, e à medida que o processo avançava, 

começaram a ser preparados os cadernos eleitorais.  

O período de registo eleitoral decorreu de 15 de Novembro de 2006 a 15 de Setembro 

de 2007, tendo sido cadastrados mais de oito milhões eleitores, segundo declaração do 

porta-voz da CNE, Adão de Almeida. Na verdade, este número foi bem inferior, 

considerando que da previsão de 8 256 584 eleitores, no final do processo constavam 

apenas 7 213 281 eleitores registados para as eleições de 5 e 6 de Setembro de 2008. 

Terminada a primeira fase do registo, os cadernos eleitorais estiveram disponíveis para 

consulta pela população de 8 a 30 de Novembro de 2007, para que os mais de oito 

milhões de eleitores recenseados pudessem confirmar o seu registo.  
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No dia 1 de Abril de 2008 iniciou a fase de actualização do registo eleitoral, prevendo a 

Comissão Interministerial para o Processo Eleitoral (CIPE) o cadastro de cerca de 350 

mil cidadãos até ao final do mês de Maio. 

A campanha de educação cívica também criou alguns momentos de tensão, 

nomeadamente com algumas figuras do cenário político a defenderem que as 

organizações da sociedade civil não podiam envolver-se. A título de exemplo, cita-se: 

Em Julho de 2007, Pedro Ualipi Calenga, diretor da Unidade Técnica para a Coordenação da Ajuda 
Humanitária (UTCAH), um departamento do Ministério da Assistência Social e Reintegração 
Social, responsável pela supervisão de todas as ONG nacionais, afirmou na Rádio Nacional que 
certas ONG estavam a trabalhar na área da educação cívica de forma ilegal e que o Governo iria 
encerrar as suas actividades. Tal cenário ilustra o clima de incerteza e insegurança fazendo com que 
as associações da sociedade civil tenham de ser cautelosas para evitar a fúria do Governo . 82

A CNE, contudo, reiterava a necessidade, e a importância, da participação da sociedade 

civil: “todos devem preocupar-se com a educação dos cidadãos para que esses assumam 

atitudes cívicas que a circunstância impõe”, sublinhou Caetano de Sousa . Caetano de 83

Sousa referiu, ainda, que as ONG´s, assim como as igrejas e outros parceiros sociais do 

governo, teriam neste campo um papel especialmente importante, uma vez que 

poderiam ajudar na sensibilização da população. A realização de um encontro 

promovido pela CNE em 22 de Fevereiro de 2008 na Sala de Convenções de Talatona 

constituiu uma afirmação de que a participação da sociedade civil seria bem-vinda no 

esforço de educação cívica para as eleições. 

No ambiente de muita tensão que o país então vivia, a CNE contou com mais tempo e 

melhores condições para trabalhar e preparar as eleições de 2008. Entre outras 

actividades, havia a necessidade de formar os agentes que, em todo o território nacional, 

iriam acompanhar de perto as eleições. Para esse efeito, cerca de 250 mil agentes foram 

formados para as mesas e assembleias de voto, através de programas de educação cívica 

eleitoral, observação eleitoral, divulgação das leis relacionadas com o processo eleitoral 

   Schubert, John (2013). ““Democratização” e consolidação do poder político em Angola no pós-82

guerra” In RELAÇÕES INTERNACIONAIS, Março 2013, 37 [079-098]. Disponível em http://
www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1645-91992013000100007

   Informação veiculada no site Angonotícias.83

 92

http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1645-91992013000100007
http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1645-91992013000100007


e, ainda, em mediação e resolução de conflitos, para eventuais situações que viessem a 

colocar-se no dia das eleições. 

Para além da formação dos agentes, havia que fazer-se um levantamento nacional dos 

locais que poderiam acolher o funcionamento das assembleias de voto. Uma vez 

localizados, foi feito o seu mapeamento e a criação das condições, tanto em termos 

logísticos como humanos, para que pudessem albergar o evento. Assim, foram então 

criadas cerca de 10 mil assembleias de voto em todo o território, uma vez que o número 

de cadernos eleitorais apontava para essa quantidade para acolher os previstos 8 milhões 

de eleitores registados a nível nacional (esses números foram avançados pelo porta-voz 

da CNE, Adão de Almeida ).  84

A campanha eleitoral começou com alguns sobressaltos, com os partidos da oposição a 

receberem tardiamente os valores monetários que lhes eram destinados a partir do 

Orçamento Geral do Estado (OGE), o que motivou reacções de desagrado por parte dos 

mesmos, como foi o caso da reação de Adalberto da Costa Júnior, porta-voz da UNITA, 

à agência de informação Lusa. A verba disponível para apoiar os partidos políticos 

estaria em torno dos 180 milhões de dólares americanos. Este foi, sem dúvida, o 

incidente mais marcante do início da campanha eleitoral. Uma vez disponibilizados os 

recursos, os partidos tiveram a oportunidade de pôr em prática os seus planos de 

campanha, envolvendo comícios, deslocações aos municípios e capitais de províncias 

para mobilização das respectivas bases eleitorais, procurando que as suas mensagens 

chegassem ao povo para que este tivesse uma noção das ideias e propostas de cada um 

dos concorrentes. 

Durante a campanha nenhum dos partidos, incluindo o MPLA, construiu a sua 

campanha em torno do debate de ideias sobre o que é melhor para Angola, hoje e no 

futuro, ou submeteu à opinião do público eleitor as suas propostas eleitorais, 

disponibilizando-se para as debater e mostrando-se aberto à inclusão de ideias e 

sugestões que eventualmente viessem a ser apresentadas. Por outro lado, não mereceu o 

 Informação veiculada no site Angonoticias.84
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devido espaço, durante a campanha, a discussão do papel do legislativo na construção 

da democracia e, em consequência, o papel da oposição nesse mesmo processo, o perfil 

dos deputados para bem desempenharem esse papel, etc.  

Os partidos da oposição também se mostraram incapazes de apresentar à sociedade um 

projecto de oposição em ambiente de construção democrática, colocando em primeiro 

plano os interesses da sociedade angolana e deixando os protagonismos para segundo 

plano. Os programas das diversas campanhas, para além de evidenciarem a enorme 

desigualdade de condições entre os concorrentes, caracterizaram-se pela ausência de 

foco na questão central do que estava em jogo. 

O número de partidos legalizados em Angola era, então, de quase centena e meia. Para 

as eleições de 2008, o Tribunal Constitucional  recebeu 34 candidaturas, mas apenas 14 85

– 10 partidos e 4 coligações de 94 pequenos partidos - passaram à fase seguinte, tendo 

sido aceites como concorrentes e isto explicou-se pelo facto de os restantes partidos não 

terem conseguido cumprir os requisitos necessários para participar nestas eleições. 

Segundo uma regra da Lei Eleitoral, para se candidatar às eleições, cada partido 

precisava de 15 mil assinaturas em todas as 18 províncias. Por si só, isto sinaliza o 

despreparo desses partidos para a vida política do país e pode ser um indicador de uma 

fraca relação com as respectivas bases constituintes. Mais preocupante, ainda, foi o 

facto de alguns desses partidos terem apresentado documentos adulterados para 

sustentar as suas candidaturas e poderem passar à fase seguinte. Este tipo de situações 

passa uma imagem muito negativa do país e demonstra pouca capacidade e 

engajamento no fortalecimento do seu processo de democratização. Dos concorrentes, 5 

partidos e 3 coligações foram extintos, ainda segundo regra estipulada na Lei Eleitoral, 

por não terem alcançado um número mínimo de votos. Ou seja, na prática, o cenário 

político-partidário angolano passou a ser dominado, a partir de então, por apenas 6 

forças políticas – 5 partidos e 1 coligação. 

   O Parlamento angolano aprovou a criação, em 12 de Junho de 2008, do Tribunal Constitucional (TC), 85

um órgão que era tutelado em conjunto, até essa data, pelo Tribunal Supremo. 
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Observação eleitoral às eleições de 2008 

Ainda na fase de preparação das eleições notou-se, como já se referiu, um esforço no 

sentido de garantir uma observação, nacional e internacional, isenta ao processo 

eleitoral. Mas acabou prevalecendo a vontade dos que não queriam observadores 

nacionais e as eleições de 2008 contaram com a presença no terreno de mais de apenas 

150 observadores eleitorais estrangeiros, de organizações internacionais e dos Estados 

Unidos da América. De entre as organizações internacionais destacam-se: a União 

Europeia, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), a 

Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), o Parlamento Pan-Africano e os 

Estados Unidos da América (EUA). A União Europeia deslocou a Angola cerca de uma 

centena de membros na sua missão de observação eleitoral (MOEUE). A missão de 

observação do Parlamento Pan-Africano, composta por 27 elementos, foi chefiada pelo 

deputado do Tchade, Idriss Mopussa. O moçambicano Leonardo Simão chefiou a 

missão de 15 elementos da CPLP. Os EUA, conduzidos pelo seu embaixador em 

Luanda, Dan Mozena, estiveram em cinco das 18 províncias, colocando os 40 efectivos 

no Bengo, Benguela, Luanda, Bié e Huambo. 

Em Março de 2007, o Fórum Parlamentar da SADC realizava a primeira missão de 

observação internacional do registo eleitoral. Globalmente, questionava a 

imparcialidade da CNE, dado que, como observado, 8 dos seus 11 membros foram 

nomeados pelos partidos políticos, apelando, entre outras recomendações, para maior 

informação sobre o desdobramento das brigadas e de apoio financeiro do governo às 

organizações da sociedade civil. Além disso, punha a tónica na importância dos 

observadores e da imprensa terem acesso, em todas as fases, à base de dados do registo 

do MAT (FICRE), concluindo ainda que  

…há bases legais razoáveis para realização de eleições legislativas em 2008 e presidenciais em 2009 
mas que o Governo deve seriamente considerar a divulgação de um calendário para realização das 
eleições (…), alertando para o facto de que Angola ainda se encontra no grupo de países onde as 
datas das eleições são anunciadas pelo Chefe de Estado em tempo oportuno, o que não está em 
conformidade com as normas e padrões do Fórum para as eleições na região SADC.(…). Mantendo 
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as datas das eleições como segredo não é boa prática porque causa desvantagem aos partidos 
políticos da oposição . 86

Outra preocupação era a realização do registo sem uma data indicativa das eleições, o 

que colocou ainda dificuldades várias, nomeadamente no que se referia ao 

recenseamento dos cidadãos que ainda não tinham cumprido, à data do registo, 18 anos, 

mas que, numa hipotética data do pleito eleitoral, teriam atingido a maioridade. Em face 

deste constrangimento, o governo estabeleceu que, nesses casos, os cidadãos poderiam 

efectuar o seu recenseamento aquando da actualização e verificação do registo 

eleitoral.  Sublinhe-se que a manutenção dessas indefinições permitia reformatar 87

constantemente o processo e mudar as regras, o que condicionava negativamente a 

participação na vida política da oposição e dos próprios cidadãos. 

À medida que decorria o processo eleitoral, um conjunto de entidades angolanas 

organizou, a 25 de Novembro de 2005, a Plataforma Nacional da Sociedade Civil 

Angolana para as Eleições (PNASCAE). Definia-se a plataforma como um “fórum 

apartidário de organizações não governamentais e entidades singulares angolanas, cujo 

objectivo é o reforço da boa governação, democracia e direitos humanos” que, 

  Declaração da Missão de observação de Registo Eleitoral do Fórum Parlamentar da SADC à República 86

de Angola, de 19 a 23 e Março de 2007. Sublinhado nosso. De facto, a delegação da SADC 
considerava claramente que “algumas práticas não estão de acordo com as ‘Normas e Padrões 
Eleitorais da SADC’, nomeadamente manter-se em segredo a data das eleições e competir ao Chefe de 
Estado anunciá-la subjectivamente” (LUANDA DIGITAL, 2-4-2007, “Luanda controla 
excessivamente processo eleitoral”, artigo assinado por Sofia dos Santos da Portuguese News 
Network).

   Posteriormente, já em Janeiro de 2007, a CNE avançou com outra directiva, segundo a qual, tendo em 87

conta o facto de as eleições não terem sido ainda convocadas, os cidadãos que completassem 18 anos 
até 31 de Dezembro de 2007 poderiam efectuar o seu registo eleitoral durante a segunda fase do 
processo, isto é, de Janeiro a Junho de 2007. ANGOLA PRESS, 18-1-2007, “Cidadãos que completam 
18 anos até Dezembro de 2007 podem registar-se”. O representante do EISA em Luanda, Augusto 
Santana, “as actualizações servem também para isso. Primeiro, para corrigir eventuais deficiências nos 
cadernos eleitorais e, segundo, para incluir aqueles que, por altura da primeira fase, não tenham ainda 
os requisitos exigidos. Nesta situação, podem estar aqueles que, por esta altura, não tenham 
completado ainda os dezoito anos ou os que estiveram presos. Este é um processo normal. O que não 
é normal é fazer-se o registo sem saber quando é que as eleições terão lugar” (sublinhado nosso; 
VOA, 9-11-2006, “Registo sem data de eleições é embaraçoso”).
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agregando cerca de 200 organizações da sociedade civil, “representa as 18 redes 

provinciais”.  88

Em primeiro lugar, a PNASCAE destacou a morosidade no processo de acreditação dos 

observadores. De acordo com o relatado, por exemplo, em muitas províncias este estava 

ainda em curso quando se iniciou o registo.  Uma segunda ordem de problemas 89

prendia-se com o chamado registo paralelo. Este fenómeno, segundo a PNASCAE, 

“consiste em pedir o número do cartão de eleitor dos simpatizantes, mas abrangeu, no 

entanto, outros cidadãos e tem-se levado a cabo por todo o país”.  Uma quarta questão 90

levantada dizia respeito ao FICRE – Ficheiro Informático Central do Registo Eleitoral, 

cujo sistema não foi alvo de auditoria externa. Segundo o disposto legalmente pelo 

Decreto n.º 62/05, de 7 de Setembro, o responsável pelo FICRE é o Ministro do MAT 

(art. 68º, n.º1). De facto, o FICRE representava um elemento crucial na transparência do 

processo, pois constituía a base de dados universal dos eleitores. A sua fiscalização por 

uma entidade independente afigurava-se crucial para atestar a regularidade do registo.  91

   “Criada em Novembro de 2005, um dos objectivos desta organização não-governamental e sem fins 88

lucrativos é o de promover a participação do cidadão na consolidação da democracia, paz e 
reconciliação, gestão e resolução de conflitos eleitorais. (...) No âmbito da sua missão, a PNASCAE 
observou o processo do registo eleitoral, o desempenho dos órgãos de gestão e supervisão do processo 
tais como: a Comissão Interministerial para o Processo Eleitoral (CIPE), as Comissões Executivas 
provinciais para o Processo Eleitoral (CEPPE), a Comissão Nacional Eleitoral (CNE), as Comissões 
Provinciais Eleitorais (CEP´s), o ambiente político, a educação cívica para o registo eleitoral, o 
desempenho dos MIDIA e o papel dos partidos políticos enquanto co-actores do processo 
eleitoral” (PNASCAE, Junho de 2007). A Plataforma foi financiada pela Comissão Europeia, pelo 
Ministério dos Negócios Estrangeiros da Noruega, pela Swedish International Development 
Cooperation Agency (SIDA) e pela Open Society. Teve ainda o apoio técnico e financeiro do Electoral 
Institute for Southern Africa (EISA) e do National Democratic Institute (NDI). Segundo o testemunho 
de um actor, houve vários problemas com o financiamento, com os subsídios a chegarem apenas a 
partir de Maio. A PNASCAE tinha 473 observadores no conjunto das 18 províncias. Presenciou 10% 
do total do número provisório de cidadãos registados em todo o país, lançado pela CIPE. Cada um 
destes agentes foi formado em temas eleitorais. A PNASCAE desenvolveu também um trabalho de 
educação cívica (PNASCAE, Declaração final sobre o processo de registo, 10 de Outubro de 2007).

  Centro Nacional de Coordenação da PNASCAE, Comunicado de Imprensa, 30 de Novembro de 2006. 89

   PNASCAE, III Declaração sobre o processo de registo, 20 de Junho de 2007.90

   Para a PNASCAE, tornava-se ainda necessário afinar os mecanismos de circulação, aumento do fluxo 91

de informação e a base de dados dos eleitores (FICRE) entre os órgãos de gestão eleitoral e outros 
actores como Partidos Políticos e Sociedade Civil (Plataforma, 20 de Junho de 2007).
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A realização das eleições legislativas em Setembro de 2008 foram caracterizadas por 

dois aspectos contrastantes: o civismo dos eleitores e os problemas organizativos/

logísticos.  

Como em 1992, o povo angolano voltou a demonstrar grande civismo ao exercer o seu 

direito de voto de forma organizada e perseverante, considerando a longa espera que 

alguns/muitos tiveram de enfrentar. Desde as primeiras horas do dia 5 de Setembro de 

2008 muitas pessoas deslocaram-se para as respectivas assembleias de voto, 

demonstrando a preocupação em comparecer à hora marcada nos locais de voto;  

esperaram horas pela abertura de inúmeras assembleias de voto e muitos tiveram de 

deslocar-se em busca de assembleias de voto abertas e a funcionar (onde os boletins de 

voto ainda não tivessem esgotado, por exemplo), como se registou em diversas 

assembleias de voto em Luanda. Serenamente, o povo mostrou que os tempos eram 

outros, a realidade era outra, os tempos de guerra já lá iam, que agora era hora de 

reconstruir o destruído, reerguer a economia e exercer o seu direito de voto para assim 

contribuir para que o país se tornasse naquilo que todos desejavam. O povo mostrou-se 

realmente motivado e, pelas conversas escutadas durante a longa espera em Luanda, 

ficava claro que a maioria se dirigiu às assembleias de voto consciente da importância 

do acto de votar. A esperança do povo, manifestada nas entrevistas veiculadas pelos 

meios de comunicação social, e perceptível nas conversas nos locais de espera, era de 

que a democracia teria realmente vindo para ficar e que de 4 em 4 anos passariam a 

exercer o seu direito de voto.  

Os problemas de organização foram muitos, particularmente em Luanda, com inúmeras 

assembleias de voto abrindo muito tarde, e algumas sequer abrindo, outras esgotando os 

boletins de voto nas primeiras horas seguintes ao início da votação, assembleias de voto 

a funcionar precariamente, longas horas de espera, factores estes que terão influenciado 

estas eleições. Torna-se  muito difícil compreender o que se terá passado - apesar das 

inúmeras declarações de diversos responsáveis, incluindo o Presidente da CNE -, visto 

que houve bastante tempo para preparar os cadernos eleitorais – ausentes das 

assembleias de voto, especialmente em Luanda -, mapear os locais de voto e criar as 
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condições logísticas de apoio aos agentes eleitorais e ao funcionamento das referidas 

assembleias de voto .  92

A grande concentração de eleitores em Luanda pode, eventualmente, explicar alguns 

dos problemas logísticos, mas dificilmente explica a grande quantidade de problemas 

que se fizeram sentir na capital. A explicação de que o processo de credenciamento dos 

agentes eleitorais constituiu o grande factor que motivou os atrasos não foi bem aceite 

pela população. A falta de boletins de voto poucas horas após o início da votação não 

parece encontrar justificativa fácil, do mesmo modo que a falta de apoio alimentar a 

inúmeras equipas de agentes eleitorais. Os problemas de falta de energia que se 

registaram em alguns locais de voto, principalmente na periferia de Luanda, também 

são difíceis de justificar; principalmente explicar por que motivo não foi levada em 

conta a sugestão de colocar pequenos geradores em locais com maior probabilidade de 

terem falta de energia eléctrica.  

Já a PNASCAE considerou que o envolvimento dos partidos políticos na acção de 

fiscalização dos actos eleitorais e na observação da sociedade civil foi limitado devido à 

escassez de recursos. Um outro problema que afectava a fiscalização do registo eleitoral 

pelos partidos políticos prendia-se com o facto de os fiscais não terem demonstrado o 

desejável domínio do código de conduta dos agentes eleitorais e das leis relevantes.  93

As eleições de 2012 

Como anteriormente evidenciado, devido a uma alteração constitucional promovida 

pelo MPLA em 2009, as eleições presidenciais foram definitivamente abolidas. A partir 

de 2012, o princípio adoptado foi o seguinte: o candidato que ocupa o primeiro lugar na 

  Abreu, Cesaltina 2008, “As Lições das Eleições Democráticas em Angola”. Paper presented at the 92

International Conference on Political Pluralism and Electoral Democracy. CODESRIA. Bissau. 16-17 
October 2008.

  Outro aspecto referia-se à falta de informação atempada sobre o desdobramento das brigadas aos 93

actores interessados, (os partidos e organizações da sociedade civil), o que constituiu uma das maiores 
dificuldades (Plataforma, 20 de Junho de 2007). Outros problemas foram sendo denunciados, 
nomeadamente na imprensa. Foi o caso da alegação de favoritismos no momento da selecção dos 
brigadistas, com base no critério de filiação ao partido no poder. Refiram-se também as dificuldades 
técnicas registadas nos centros de registo, provocando a mudança de localização dos centros de registo 
sem que nenhuma informação fosse transmitida aos cidadãos, fiscais e observadores.

 99



lista do partido mais votado nas eleições legislativas será automaticamente eleito 

presidente. Esta medida pretendeu evitar o sucedido em 1992, ou seja, o candidato a 

presidente por um partido receber menos votos do que o partido.  

Outra alteração foi a periodicidade das eleições (ou extensão dos mandatos) de 4 para 5 

anos. Estabeleceu, ainda, que o presidente passaria a não poder exercer mais de dois 

mandatos consecutivos, de cinco anos cada. Assim, José Eduardo dos Santos chegou às 

eleições de 2012 com efectivos 32 anos de exercício do poder sem nunca ter sido eleito 

– porque em 2008 realizaram-se eleições legislativas e esperava-se a realização das 

presidenciais em 2009; os eleitores em 2008 não escolheram o Presidente da República, 

mas sim a composição do Parlamento - e com a prorrogativa de se manter no poder até 

2022.  

A aprovação da Lei Constitucional, em 5 de Janeiro de 2010, entregou ao Presidente da 

República e ao executivo e seus directos colaboradores, a legalidade do poder absoluto, 

que já vinham exercendo, mas que passou a ser inquestionável. Esta aprovação 

provocou um sentimento de desconsideração relativamente aos poderes instituídos por 

parte da população, que se sentiu excluída do processo de preparação da nova 

Constituição. Foi pouco discutida – apesar da longa lista de sessões de auscultação que 

os “camaradas” apresentam sempre que o assunto é abordado -, e foi aprovada sem o 

voto do maior partido da oposição, a UNITA. Tal aprovação aconteceu dois meses antes 

da data prevista no calendário aprovado (que era Março), numa altura em que a atenção 

da população estava concentrada no Campeonato Africano das Nações, o CAN 2010, 

organizado por Angola, em Janeiro de 2010.  

Durante a campanha eleitoral, o Presidente da República não se “omitiu” de 

protagonizar diversas situações em que a sua presença se confundia com a sua figura de 

candidato. Embora seja uma situação comum nas eleições em Angola, em 2012 foi 

comum o Presidente da República, vestido com roupas do partido e rodeado de cartazes 

com palavras de ordem e outros materiais de propaganda, inaugurar obras financiadas 

com dinheiro público, como se as mesmas tivessem sido financiadas pelo partido. Tais 

eventos tiveram uma cobertura dos meios de comunicação, em especial os estatais, o 
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que na verdade funcionou como um aumento real do tempo de antena do partido no 

poder, criando assim uma situação de desigualdade em relação aos demais partidos 

concorrentes. 

Quem disputou as eleições de 2012 em Angola? 

Nove partidos e coligações, e respectivos “cabeças de lista”, constavam nos boletins de 

voto e disputaram os votos dos 9 757 671 eleitores registados, designadamente: 

Ilustração 4 - Boletim de voto (2012) 

!  

O MPLA e o seu presidente José Eduardo dos Santos; a Convergência Ampla de 

Salvação de Angola – Coligação Eleitoral (CASA-CE), coligação de 4 partidos 

políticos, e o seu  presidente Abel Epalanga Chivukuvuku; o PRS e o seu presidente 

Eduardo Kwangana; a UNITA e o seu Presidente Isaías Henriques Ngola Samakuva; a 

Nova Democracia – União Eleitoral, coligação de 7 partidos políticos, e o seu 

presidente Quintino António Moreira; a FNLA e o seu presidente “legal” Lucas 

BengueNgonda; o Conselho Político da Oposição (CPO), coligação de 4 partidos 

políticos, e o seu presidente Anastácio João Finda; o PAPOD e o seu Presidente Artur 

Quichona Finda; e a Frente Unida para a Mudança de Angola (FUMA), coligação de 5 

partidos políticos, e o seu presidente António Muachicungo. 
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Cobertura de Imprensa 

Se as eleições de 2008 foram criticadas por observadores nacionais e internacionais 

devido à desigualdade dos tempos de antena e as notícias referentes aos diversos 

partidos, durante a cobertura das actividades de campanha, sempre a favor do MPLA, 

tudo isso seria ampliado em relação às eleições de 2012, em particular nos meios de 

comunicação públicos.  

Mas esta não foi a primeira vez, nem em 2008 nem em 2012, que a isenção dos media 

angolanos foi posta em causa. Os resultados do inquérito realizado em 2003 indicam 

que, de uma forma geral, “o acesso dos cidadãos à informação veiculada pelos órgãos 

de comunicação social é deficiente. Cerca de 30% dos cidadãos não têm, numa base 

semanal, acesso a informação, seja via rádio, jornal ou televisão, enquanto que apenas 

3% dos cidadãos têm acesso a informação a partir destes três órgãos, numa base diária. 

De uma forma geral, constatou-se um nível alto de incerteza quanto à neutralidade da 

comunicação social durante a fase das eleições, já que cerca de 2/5 dos respondentes 

não emitiram opinião. Os níveis de acesso à informação e os níveis de incerteza sobre a 

neutralidade dos meios de comunicação durante as eleições, estão positivamente 

correlacionados.  Cerca de 66 em cada 100 respondentes com acesso a informação em 

Luanda acreditam que os órgãos de comunicação social públicos iriam fazer campanha 

a favor do partido no poder, atestando assim a sua clara falta de confiança num 

exercício independente destes órgãos. Nas restantes províncias regista-se uma proporção 

mais baixa, mas nem por isso menos significativa, com 47% em relação à rádio e 40% 

em relação à TPA” . 94

Em 2012, à falta de imparcialidade e de ética profissional, acrescentaram-se agressões a 

jornalistas pelos então designados “esquadrões encapuçados”, o que gerou medo e 

acabou tendo impacto na qualidade das matérias e na imparcialidade das notícias. A 

morte do jornalista Alberto Chakussanga e da jornalista guineense (GB) Milocas 

  Relatório do Inquérito de Opinião sobre as “Percepções dos Angolanos em relação às Próximas 94

Eleições”, realizado pelo Instituto de Pesquisa Económica e Social (A-IP) para o Instituto 
Republicano Internacional (IRI), Luanda, 2003 (pp.11- 12 sumário executivo).
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Perreira, bem como o desaparecimento dos activistas Alves Kamulingue e Isaías 

Cassule, contribuíram para criar esse ambiente de terror, não tendo havido por parte das 

autoridades as medidas necessárias e atempadas para investigar devidamente os 

diversos casos e apresentar publicamente uma explicação para os mesmos e as acções 

tomadas no sentido de identificar, julgar e punir os responsáveis por tais actos, apesar 

dos protestos e iniciativa de denúncia, por parte de organizações da sociedade civil dos 

acontecimentos junto da Comissão Africana para os Direitos Humanos . 95

O canal 2 da TPA foi entregue a dois dos filhos do Presidente José Eduardo dos Santos, 

que manteve um forte controlo sobre os órgãos de comunicação oficiais; ao mesmo 

tempo, mantinha o impedimento de extensão do sinal da Rádio Ecclésia de Angola. O 

domínio do partido no poder sobre os meios de comunicação era sentido pelos partidos 

de oposição, que enfrentavam limitações de vária ordem no acesso aos órgãos oficiais. 

A propaganda do partido no poder, com recurso a meios públicos, estava por todo o 

lado, inclusive perto dos locais de votação. De igual modo, a presença de agentes 

armados da Polícia Nacional (PNA), mesmo no dia das eleições. Todos estes aspectos, 

fáceis de observar porque expostos, criaram um ambiente de intimidação e de medo. 

Alguns analistas defenderam que em lugar de apenas se queixarem, os partidos de 

oposição não souberam comportar-se como verdadeira oposição, contrapondo propostas 

e argumentos às posições defendidas pelo MPLA. Na verdade, tal como referido em 

relação a 2008, as campanhas eleitorais em 2012 foram marcadas pela fragmentação da 

oposição e pela sua incapacidade em formular e promover propostas visando dar 

respostas aos problemas da sociedade angolana e fazê-lo numa perspectiva de interesse 

de Estado, por exemplo, através de uma ampla coalizão de partidos de oposição. Não foi 

possível, mais uma vez, e face ao predomínio do MPLA nos meios de comunicação e 

não só, retirando espaço à oposição, ver uma resposta concertada por parte desta com 

vista a apresentar alternativas credíveis que fizessem os eleitores pensar em votar na 

mudança. 

  Relatório Social de Angola 2012 (2013). Centro de Estudos e Investigação Científica da UCAN, 95

Universidade Católica de Angola, LUANDA, Junho 2013 1ª edição, p.20.
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A Observação Eleitoral em 2012 

As eleições de 2012 tiveram a participação de observadores nacionais e internacionais. 

No plano nacional, o processo foi acompanhado pelo Observatório Eleitoral Angolano 

(ObEA), pelo Grupo de Reflexão da Sociedade Civil sobre o Processo Eleitoral, pela 

Coligação para Observação Eleitoral e pela CEAST.  

Ao nível internacional, participaram a União Africana e a SADC. Os Estados Unidos da 

América (EUA) participaram através de funcionários da sua embaixada em Luanda. 

Observação Nacional 

Observatório Eleitoral Angolano, ObEA 

O ObEA foi criado, em Outubro de 2011, por 22 organizações com o objectivo de 

reflectir sobre o papel da sociedade civil nos processos eleitorais. Contava, à data das 

eleições de 2012, com 54 membros. 

O coordenador executivo do Observatório Eleitoral Angolano, Luís Jimbo, explicou à 

DW que “vamos realizar a observação, pelo menos, nas sedes municipais das 18 

províncias”. Além disso, esclareceu que o Observatório iria, “no mínimo, em cada uma 

de oito províncias, ter uma abrangência de mais de cinco municípios [além do 

município sede]. Queremos atingir 90 municípios a nível nacional para fazer a 

observação eleitoral. E vamos mobilizar 1 500 observadores, cujo processo de 

credenciação já iniciou” . 96

Em 29 de Agosto de 2012, o ObEA anunciava, através do mesmo coordenador, que o 

Centro de Informação e Tratamento de Dados do Observatório, instalado numa das salas 

do Hotel Skyna, iria funcionar em três turnos com 18 digitalizadores em cada turno para 

inserir os dados das fichas de observação das mesas das assembleias de voto de todo o 

país nas eleições gerais de 31 de Agosto no sistema de redes criado para o efeito, no 

quadro da sua actividade de observador nacional. Ainda segundo Luís Jimbo, o 

   https://www.dw.com/pt-002/observat%C3%B3rio-eleitoral-angolano-anuncia-presen%C3%A7a-em- 96

todas-as-prov%C3%ADncias/a-16168061
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observatório teria 1 500 observadores em todo o país, formados para o efeito, com a 

missão de observar todo o processo eleitoral nas mesas de voto e depois remeter as 

fichas ao centro de informação e tratamento de dados que começaria a funcionar às zero 

horas do dia 1 de Setembro, durante 48 horas. 

A leitura estatística das informações inseridas no sistema permitiria a publicação de uma 

Declaração no dia 3 de Setembro e Recomendações suscitadas pelo processo de 

observação efectuada pelo ObEA. A referida ficha, concebida pelo OBEA, tinha 54 

questões a responder por cada observador, que em seguida, a enviaria ao respectivo 

coordenador e ao supervisor de cada organização, os quais fariam chegar as fichas ao 

CITD, centro de informação e tratamento de dados, em Luanda . 97

Na sua declaração de 3 de Setembro, em Luanda, o Observatório Eleitoral Angolano 

(ObEA) considerava que o processo de votação no dia 31 de Agosto fora realizado num 

ambiente “pacífico, de civilidade, liberdade e de transparência”. Numa declaração 

preliminar, o ObEA considerava ainda que o processo eleitoral havia respeitado a 

Constituição da República, a legislação ordinária e os princípios e procedimentos 

internacionais. “O ObEA saúda o povo angolano pela forma cívica com que participou 

no acto eleitoral, numa demonstração inequívoca de cidadania e maturidade 

democrática, que reforça os valores da democracia e do Estado de Direito em Angola”, 

acrescentando que havia sido constatado que, em 87,9% das mesas das 802 assembleias 

de voto visitadas pelos seus observadores em todo o país, as cabines de voto estavam à 

distância suficiente para garantir a privacidade do eleitor, respeitando também a 

acessibilidade a pessoas com deficiência ou necessidades especiais. Foi ainda notado 

que somente 4,8% das mesas de voto visitadas não haviam ainda recebido, até às sete 

horas do dia 31 de Agosto, todo o material. O Observatório sublinhou o facto de a 

Comissão Nacional Eleitoral  ter prontamente suprido essas deficiências, sem que elas 

tivessem influenciado o desenvolvimento normal do processo. O ObEA disse ainda ter 

constatado que, durante a votação, em 98,1% das mesas de voto observadas nenhum 

   http://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/politica/2012/7/35/Apresentado-centro-informacao-97

tratamento-dados-Observatorio-eleitoral,94860069-bc94-4eca-a752-f645aba9c0a8.html
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eleitor foi admitido a votar pelos membros da mesa sem verificação prévia dos seus 

nomes nos cadernos eleitorais. Ainda segundo a mesma declaração referiu ter-se 

constatado que, em todas as mesas observadas, havia delegados de lista presentes 

durante o apuramento dos votos, tendo os mesmos assinado a respectiva acta .  98

Grupo de Reflexão da Sociedade Civil sobre o processo eleitoral 

O Grupo de Reflexão da Sociedade Civil para o Processo Eleitoral, uma plataforma 

informal de organizações da sociedade civil angolana, jornalistas e individualidades 

interessadas em contribuir para a construção da democracia, justiça social e verdade 

eleitoral, estabelecida aquando dos debates do processo constituinte que culminou com 

a aprovação e promulgação da actual Constituição de Angola, realizou várias 

actividades no âmbito do processo eleitoral de 2012. 

Com base nessas actividades e reflexões, o Grupo de Reflexão da Sociedade Civil sobre 

o Processo Eleitoral tornou pública em Luanda, a 5 de Setembro de 2012, a 

DECLARAÇÃO DE OBSERVAÇÃO ÀS ELEIÇÕES DE 31 DE AGOSTO DE 2012, 

onde constam as seguintes “conclusões e recomendações endereçadas às entidades 

abaixo listadas:  

• Tribunal Constitucional  

• Comissão Nacional Eleitoral  

• Partidos Políticos concorrentes às eleições  

• Ministério da Administração do Território  

• Instituições Religiosas  

• Conselho Nacional da Comunicação Social  

• Corpo Diplomático acreditado em Angola 

O Grupo de Reflexão da Sociedade Civil para o Processo Eleitoral constatou:  

   http://jornaldeangola.sapo.ao/politica/eleicoes_sao_licao_para_toda_a_regiao e também em http://98

www.angonoticias.com/Artigos/item/35848/observatorio-eleitoral-considera-eleicoes-livres-e-justas
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• Muitos eleitores viram-se impedidos de exercer o seu direito de voto pela não abertura 

de determinadas assembleias de voto, abertura tardia de algumas assembleias de voto, 

atribuição a alguns eleitores de locais de votação distantes das suas áreas de residência, 

em várias situações houve eleitores cujas assembleias de voto se situavam em 

províncias diferentes da indicada no registo eleitoral.  

•  Houve limitações no credenciamento de várias organizações da sociedade civil 

angolana, observadores e jornalistas estrangeiros, acrescendo-se neste último caso 

limitações ao processo de concessão de vistos de entrada em Angola.  

• Notória parcialidade da mídia pública favorecendo grandemente o partido concorrente 

MPLA.  

•  Uso excessivo do aparelho governamental a favor da campanha eleitoral do MPLA, 

salientando que o candidato a presidente pelo MPLA e actual Presidente de Angola, ter 

efectuado a campanha eleitoral do seu partido, mas com honras protocolares, segurança, 

economia, justiça e hierarquia de Chefe de Estado.  

•  Insuficiência logística eleitoral, como por exemplo falta de iluminação em várias 

assembleias de voto. 

Recomendações:  

• Revisão completa do Banco de Dados do Registo Eleitoral.  

•  Revisão das competências de natureza jurisdicional atribuídas à Comissão Nacional 

Eleitoral, de forma a que este órgão tenha apenas competências administrativas.  

• Criação de uma Autoridade Reguladora dos órgãos de Comunicação Social.  

• Criação de uma Associação Profissional de Jornalistas.  

• Estabelecimento de um Tribunal Eleitoral.  
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Felicita-se a forma cívica e ordeira como o povo angolano afluiu às assembleias de voto 

para exercer o seu direito.  

Esperamos que o Governo eleito desempenhe as suas funções respeitando os Direitos 

Humanos e a Constituição da República de Angola.  

Ao Parlamento recomendamos que exerça de facto o papel fiscalizador dos actos 

governativos” .  99

Coligação para a Observação Eleitoral (COE2012) 

A CNE rejeitou credenciar 583 observadores nacionais, membros de diversas 

organizações da sociedade civil propostos pela Coligação para a Observação Eleitoral 

2012 (COE2012). 

Ilustração 5 - Observador Eleitoral da COE2012 em Benguela 

!  
Fotos de Jesse Lufendo (com permissão do autor) 

A COE2012 era constituída por membros das seguintes organizações da sociedade civil: 

Acção de Solidariedade e Desenvolvimento (ASD), Associação Solidariedade Cristã e 

Ajuda Mútua (ASCAM), Círculo Rastafári de Benguela (CRB), Development Workshop 

(DW), Organização de Ajuda ao Desenvolvimento Comunitário (OADEC), Associação 

Juvenil para o Desenvolvimento de Angola (AJUDECA) e Rede Eleitoral do Kwanza 

Sul. A COE2012 solicitou o credenciamento de 734 observadores nacionais, mas apenas 

151 foram aceites pela CNE para actuar na observação das eleições gerais em 31 de 

  https://quintasdedebate.blogspot.com/2012/09/grupo-de-reflexao-da-sociedade-civil.html99
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Agosto.  Assim, o projecto inicial da COE2012 de acompanhar as eleições em 39 

municípios, viu-se obrigado a reduzir a presença dos observadores a algumas cidades. 

Em entrevista à DW África, o porta-voz da COE2012, Renato Raimundo, diz que o 

processo perdeu em participação, transparência e credibilidade. 

A estrutura de seguimento da votação criada pela sociedade civil 

Alguns jovens membros de organizações da sociedade civil angolana conceberam uma 

plataforma informática para recepção de denúncias e de acções desestabilizadoras do 

processo eleitoral, tendo ainda como objectivo a “educação cívica” dos jovens 

angolanos, com vista a tornarem-se mais atentos e activos no acompanhamento da vida 

pública. 

Através do site www.eleicoesangola2012.com, os jovens acompanharam a votação no 

dia 31 de Agosto e procuraram os meios para receber e denunciar incidentes e 

anormalidades em tempo real por parte de cidadãos. O site foi “para o ar” uns dias antes 

das eleições a 31 de Agosto e, em dois dias, recebeu mais de 150 mensagens de 

denúncias de irregularidades no processo eleitoral. A maior parte delas estavam 

relacionadas com o facto de muitas pessoas se terem registado num local, actualizaram 

o registo para votar num certo lugar e após a consulta aos cadernos eleitorais, 

constatavam que os nomes constavam num outro local, município ou até província.  

Ilustração 6 - Angola 2012 Wahlen Luanda 

!  
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O site www.eleicoesangola2012.com continua disponível online e o slogan “Vamos 

defender o nosso voto” está ainda bem visível, no final de umas eleições que os 

mentores da plataforma informática consideram injustas . 100

A Nota Pastoral da Conferência Episcopal para Angola e São Tomé e Príncipe e a 

Observação Eleitoral pela Comissão de Justiça e Paz da CEAST 

Em 21 de Março de 2012, os Bispos da CEAST tornaram pública uma Nota Pastoral  101

que, pela sua importância em termos de conteúdo e de registo histórico, se transcreve 

abaixo: 

1- AS ELEIÇÕES 
A eleição dos governantes feita livremente pelos cidadãos constitui o verdadeiro pilar da 
democracia. Ao contrário, qualquer governo que é alcançado pela força ou pela herança sucessória 
só por ironia se poderia chamar democrático. 
Por isso, em democracia, o verdadeiro detentor do poder é o povo o qual, através das eleições, 
delega esse poder aos governantes eleitos. Daqui se infere que as eleições são um direito do povo, 
direito este que lhe não pode ser usurpado sob pretexto algum. 
Tão cívico direito acaba por constituir um dever, caso a falta do seu exercício venha a originar a 
eleição de algum candidato inepto. Neste caso, a abstenção constitui uma verdadeira culpa não 
somente anti-cívica mas também antipatriótica. Por conseguinte, nenhum cidadão pode ficar 
indiferente perante o acto eleitoral. 

2 - OS ELEGÍVEIS 
Para as eleições serem livres e justas, como sempre se requer, é preciso que os eleitores tenham 
perfeito conhecimento de dois factores imprescindíveis, a saber: 
1) Qual é o programa político de cada partido, no aspecto económico, ético, cultural, social. 
2) Qual é a competência dos executores deste programa. Da competência destes executores, não se 

deveria excluir a sua condição familiar. 
3)  É importante que os programas dos partidos dêem resposta aos graves problemas da sociedade, 

tais como: pobreza, aumento do fosso entre ricos e pobres, desigualdade de oportunidades, 
assimetrias regionais, defesa da vida a partir da concepção, defesa da família, recuperação dos 
valores tanto éticos como espirituais que nos caracterizam. 

As opções éticas daqueles que pedem o nosso voto devem ser tidas em conta na hora da votação. 
3 - CAMPANHA ELEITORAL 
Na campanha eleitoral, manda a justiça que todos os Partidos tenham igualdade de acesso aos meios 
de comunicação social, que todos os Partidos tenham o mesmo tempo de antena na multimédia 
pública, sem privilegiar Partido algum nos noticiários do dia-a-dia. O contrário seria injusto e 
antidemocrático. 

  https://www.dw.com/pt-002/elei%C3%A7%C3%B5es-de-2012-foram-injustas-dizem-jovens-100

manifestantes/a-16217097

  https://www.club-k.net/index.php?option=com_content&view=article&id=10491:nota-pastoral-101

sobre-as-eleicoes-de-2012-&catid=41034&Itemid=1085&lang=pt
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Além disso, seja a campanha eleitoral honrada pelo civismo, evitando toda a espécie de violência, 
quer verbal quer física, respeitando os símbolos de todos os partidos e evitando a compra de votos 
com entrega de benesses. 
O mesmo se diga do clima que deve reinar durante e depois das eleições. A este propósito 
recordamos que a verdade do voto exprime a vontade soberana do povo. Daí a exigência de um 
processo eleitoral transparente e de eleições verdadeiramente livres e justas. 
Ao Clero, religiosos, religiosas e catequistas, recordamos que, na sua acção pastoral, não devem ser 
militantes de partido algum, nem devem utilizar o púlpito para fins políticos. Por sua vez, os Fiéis 
não devem ir ao culto ostentando símbolos partidários. 
Os catequistas e outros agentes de Pastoral esclareçam bem os Fiéis sobre o conteúdo desta 
mensagem. Nunca digam aos Fiéis em quem devem votar, mas digam-lhes como devem votar. 
Que o Imaculado Coração de Maria abençoe as nossas eleições. 

A CEAST e a observação 

O relatório de observação eleitoral apresentado em 24 de Setembro, em conferência de 

imprensa, pelo secretário geral da Comissão de Justiça e Paz da CEAST, Pe. Belmiro 

Chissengueti, aponta irregularidades nas eleições angolanas de 31 de Agosto de 2012, 

considerando que a falta de observação, pela CNE, do Código de Conduta Eleitoral e a 

parcialidade dos órgãos de comunicação social do Estado, foram "preocupantes" .  102

Por outro lado, o “pouco tempo disponível entre o credenciamento e a data das eleições 

não permitiu uma boa preparação do grupo, pois alguns receberam o ‘kit’ de observador 

um dia antes das eleições”, sublinha o documento. Contudo, os observadores da CEAST 

visitaram um total de 159 assembleias de voto, mantiveram contactos com os seus 

membros, com delegados de listas, eleitores, funcionários da CNE e outros agentes, 

bem como procederam também ao acompanhamento do desempenho dos partidos e 

coligações concorrentes. 

O relatório aponta, como “aspectos preocupantes”, a falta de isenção dos órgãos de 

comunicação social públicos antes, durante e depois das eleições; consta igualmente dos 

aspectos negativos, terem favorecido “claramente” o partido no poder, Movimento 

Popular de Libertação de Angola (MPLA), dando pouco espaço ao contraditório. “O 

Jornal de Angola hostilizou em demasia os partidos de oposição, confundindo o serviço 

de informar e o serviço de propaganda”, refere o relatório, acrescentando que a rádio 

 ANGOP, 24 de Setembro de 2012 ehttps://www.portaldeangola.com/2012/09/24/ceast-indica-102

obstaculos-a-serem-evitados-nas-proximas-eleicoes-para-dar-mais-credibilidade/
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Despertar, afecta à UNITA, “confundiu os eleitores, ressaltando os defeitos e raramente 

evocando as virtudes do processo eleitoral”. 

Outras irregularidades apontadas pela CEAST têm a ver com as dificuldades na 

localização das assembleias de voto, a ausência dos delegados de lista nos locais 

indicados e a mudança de lugar, dos representantes dos partidos concorrentes, na noite 

que antecedeu ao escrutínio, bem como a abstenção de cerca da 40% dos eleitores. A 

diminuta presença de fiscais dos partidos e de observadores nas mesas e assembleias de 

voto são obstáculos apontados pela Igreja Católica, a serem evitados no futuro para 

conferir credibilidade ao processo.  

A abstenção de perto de 40% dos eleitores é um dado negativo referenciado no relatório 

e um assunto que deve merecer “uma profunda reflexão e análise para se aferirem os 

fenómenos objectivos e subjectivos que estiveram na base deste comportamento”. 

Entre as Recomendações dos observadores da CEAST, constam as seguintes: 

- À CNE, que informe o país sobre os casos de eleitores cujas assembleias de voto não 

corresponderam às indicadas durante a fase da actualização do registo eleitoral; 

- À CNE, que os observadores sejam admitidos e credenciados com maior antecedência 

para que possam concertar melhor o seu trabalho; 

- À CNE, “Considerando que os delegados de lista são parte integrante e necessária para 

se aferir sobre a transparência e a credibilidade do processo, será necessário encontrar, 

no futuro, um modelo que permita a sua presença nas assembleias de voto ou com 

credencial da CNE, ou com o cartão do respetivo partido, bastando, para o efeito, a 

aprovação das listas submetidas pelos partidos e coligações”. Nos aspectos negativos, 

considera essa ausência “uma mancha grave” para as eleições. 

Segundo o coordenador da missão de observação da CEAST, Pe. Belmiro Chissengueti, 

as eleições gerais, realizadas em 31 de Agosto de 2012, poderão servir de referência 

para o futuro, para melhor organização do ponto de vista técnico. 
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Referindo-se aos aspectos positivos, ressaltou: 

- divulgação do processo eleitoral nos meios de comunicação social, no site da 

Comissão Nacional Eleitoral (CNE), nas redes sociais, nos táxis, em muitos outros 

lugares e de variadas formas, incentivando os angolanos ao voto; 

- o recurso à utilização de meios informáticos para mais fácil localização das 

assembleias e mesas de voto, assim como a boa conduta dos eleitores, das forças da 

ordem pública e dos membros das assembleias, no dia da votação; 

- a disponibilidade da legislação eleitoral no site da CNE, que facilitou o acesso à 

informação, bem como a abertura da instituição para ouvir as queixas e reclamações dos 

partidos políticos, antes, durante e após o acto eleitoral; 

- o apetrechamento, em meios e pessoal, dos órgãos de comunicação social pública, que 

proporcionou uma cobertura eleitoral sem precedentes, sobretudo pela Rádio Nacional 

de Angola (RNA) e a Televisão Pública de Angola (TPA), foi de igual modo elogiado. 

Observação Internacional 

Um traço que marcou as eleições de 31 de Agosto de 2012 em Angola foi a ausência de 

uma missão de observadores da União Europeia. A uma semana da realização das 

eleições ainda não se sabia, em Luanda, se a União Europeia estaria presente. A união 

dos 27 Estados desembolsou 1,2 milhões de euros, segundo avançaram as agências de 

notícias, para apoiar o processo eleitoral. Mas a União Europeia decidiu não enviar uma 

missão em 2012 porque as críticas e as recomendações da Missão da UE às eleições de 

2008, chefiada por Luísa Morgantini, foram completamente ignoradas pelas autoridades 

angolanas, para além do envio tardio do convite e das garantias, por escrito, de 

independência e total acesso para os observadores. Em 2008, a UE fez uma análise 

muito mais crítica do sufrágio do que os seus pares africanos . 103

   https://www.dw.com/pt-002/mpla-vence-legislativas-angolanas-com-ampla-maioria/a-16216967103
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Wolfgang Kreissl-Dörfler, deputado alemão no Parlamento Europeu criticou, por 

exemplo, o facto de a União Europeia não ter enviado uma delegação de observadores 

internacionais ao país: "A culpa é certamente de Durão Barroso, uma vez que Portugal e 

Angola têm grandes ligações económicas." Kreissl-Dörfler defende que se deve 

consolidar o quão bom é o trabalho do regime, que se tem confiança no regime, no 

MPLA, mas ressalta: "considero errado" . 104

Paulo Gorjão analista e director do Instituto Português de Relações Internacionais e 

Segurança (IPRIS), não se surpreende com essa ausência. De acordo com o director do 

IPRIS, a explicação recai na própria tradição da comunidade internacional: “Ela, por 

regra, independentemente da natureza do regime, tem sempre posições favoráveis a 

quem está no poder." Para o analista, a reação da comunidade internacional era 

expectável. Lembra que há uma componente de interesses na conivência da comunidade 

internacional para com a continuidade do regime de Angola: “A comunidade 

internacional nunca iria valorizar essas queixas da oposição porque, evidentemente, 

aqui também há uma componente clara de real politik. " 105

Ainda segundo ele, alguns Estados da União Europeia, nomeadamente Portugal, quer 

outros Estados extra-europeus – os Estados Unidos da América e alguns parceiros de 

Angola no continente africano – sabendo que pouco adiantará criar ruído à volta da 

forma como correram as eleições, pura e simplesmente aceitam, sem criar grandes 

incidentes, esses mesmos resultados. O sim da comunidade internacional, frisa Paulo 

Gorjão, é independente de quem está à frente do governo de Angola: "Aquilo que 

interessaria à comunidade internacional é que essa transição - seja uma transição intra 

MPLA, seja uma transição entre MPLA e a CASA-CE, segunda maior força da 

oposição, ou a UNITA, a maior força da oposição – o que interessa é que isso se faça 

com o mínimo de instabilidade política, social e económica possível ”. 106

  https://www.dw.com/pt-002/aus%C3%AAncia-da-comunidade-internacional-nas-104

elei%C3%A7%C3%B5es-de-2012-gera-cr%C3%ADticas/a-16237414

  Idem.105

 Ibidem.106
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As pressões diplomáticas 

Embaixadores acreditados em Angola solicitaram à CNE o seu credenciamento como 

observadores às eleições gerais de 31 de Agosto. Contudo, em 22 de Agosto de 2012, os 

embaixadores ainda aguardavam o credenciamento, entre os quais o chefe da missão 

diplomática dos EUA em Angola, Christopher McMullen. 

Num comunicado divulgado nessa data (22), a Embaixada dos EUA em Luanda 

confirma que "solicitou que o embaixador McMullen fosse credenciado como 

observador e continua à espera do seu credenciamento pela CNE". "Temos 

conhecimento que outros observadores internacionais e angolanos aguardam igualmente 

por este processo. Um grupo de embaixadores solicitou ao Presidente da CNE, Silva 

Neto, uma reunião para tratar deste assunto", lê-se no comunicado.  

"Exortamos a CNE que cumpra cabalmente as suas responsabilidades para com o povo 

angolano, credenciando imediatamente os observadores eleitorais, especialmente os das 

organizações da sociedade civil angolana, para que eles possam acompanhar o processo 

eleitoral", diz a Embaixada dos EUA em comunicado. Afirmando respeitar "o 

compromisso manifestado pela CNE em realizar eleições livres, justas e transparentes", 

acrescentava que "O povo de Angola não merece menos do que isto”, afirma-se, 

exortando a CNE a credenciar os observadores eleitorais, especialmente os das 

organizações da sociedade civil angolana, para que possam acompanhar o processo 

eleitoral. A nota dava ainda a conhecer que funcionários da embaixada dos EUA em 

Luanda seriam ‘espalhados’ pelo país como observadores . 107

Entretanto, em 10 de Agosto de 2012, através da sua Embaixadora em Angola, Ana 

Lúcia Peterson, o Brasil dava nota positiva aos esforços da CNE na condução do 

processo eleitoral. À saída de um encontro com o presidente da CNE, André da Silva 

Neto, de quem recebeu informações sobre o andamento do processo de preparação das 

eleições em Angola, a Embaixadora  afirmou que a CNE estava a ser um exemplo de 

instituição que tem atendido todas as reclamações e pautado os seus procedimentos, 

   Fonte: África 21, 23 de Agosto de 2012.107
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bastante complexos, com base na lei, no quadro das eleições gerais de 31 de Agosto. A 

diplomata brasileira afirmou que o seu país "está muito atento a estas eleições em 

Angola e acompanha, a par e passo, o que está a ser feito”. Informou que o seu país 

pretendia enviar um grupo de observadores eleitorais, integrados na Comunidade de 

Países de Língua Portuguesa (CPLP), para acompanhar o pleito. 

Salientou que a sua embaixada ainda não tinha informação se o seu país, a título 

bilateral, participaria como observador internacional, mas avançou que chegaria a 

Angola um quadro do Partido dos Trabalhadores, que foi convidado por uma das 

formações políticas concorrentes. “Acho que os angolanos estão todos numa expectativa 

muito positiva. Creio que será uma grande festa cívica e é bom acompanhar este 

processo de perto”, acrescentou a diplomata. Ana Lúcia Peterson asseverou que cada 

"processo é um processo diferente e o Brasil também pode aprender com a realização 

destas eleições angolanas" . 108

Missões de observação da União Africana (UA) e da Comunidade de Países de 

Língua Portuguesa (CPLP)  109

Os observadores internacionais, em menor número e abrangência relativamente a 2008, 

vieram da União Africana, cuja missão foi chefiada pelo antigo Presidente de Cabo 

Verde, Pedro Pires, da CPLP e cuja missão foi chefiada pelo líder da observação 

eleitoral da CPLP e antigo ministro dos Negócios Estrangeiros de Moçambique, 

Leonardo Simão. Tanto um, como outro consideraram que as eleições gerais 

respeitaram, na sua generalidade, os princípios e procedimentos internacionais, o que 

permite concluir que as mesmas foram livres, transparentes e democráticas.  

  http://www.angonoticias.com/Artigos/item/35432/brasil-reconhece-empenho-da-cne-na-preparacao-108

das-eleicoes

  https://www.dw.com/pt-002/observadores-satisfeitos-com-elei%C3%A7%C3%B5es-em-angola/109

a-16215435 
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Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP)  110

O chefe da missão de observadores da CPLP, Leonardo Simão, destacou a “enorme 

evolução” na organização das eleições gerais em Angola, em relação às legislativas de 

2008. 

“Estive aqui em Luanda em 2008 e testemunho a enorme evolução que o processo 

teve”, disse o moçambicano Leonardo Simão. “O processo eleitoral decorreu num 

ambiente de tranquilidade, serenidade, com um grau de organização bastante elevado, 

embora com algumas falhas aqui e acolá”, afirmou o chefe da missão dos observadores 

da CPLP.  

Segundo Leonardo Simão, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros de Moçambique e 

actual director da Fundação Joaquim Chissano, a missão da CPLP detectou atrasos na 

abertura de algumas assembleias de voto, destacando uma situação em Viana, nos 

arredores de Luanda, onde os membros de algumas mesas não apareceram, devido a 

uma avaria num autocarro. 

“Isso enervou alguns eleitores, que não encontravam a sua mesa e também a 

comunicação não foi muito boa, houve alguma crispação, mas tudo se resolveu no 

período da tarde”, disse Leonardo Simão. “Os resultados atingidos são de saudar”, 

afirmou. O chefe dos observadores da CPLP disse ainda que as “leis são evolutivas” e 

“é possível e provável que os angolanos façam o balanço deste processo e cheguem à 

conclusão de que a sua Lei Eleitoral precise de aprimoramentos à luz do que a 

experiência ditou”.  

Apesar das acusações de irregularidades da UNITA, Leonardo Simão disse ter 

testemunhado “um ambiente mais distendido” em relação a 2008, quando “havia uma 

certa tensão no ar e uma certa incerteza sobre o que ia acontecer”.  

Agora “as pessoas até perguntavam: será que se está a preparar eleições?”, referiu 

Leonardo Simão. “Isto significa que as eleições vão entrar na vida normal política do 

país”, que “teve um conflito grave e muito prolongado” terminado em 2002 e deixou 

 http://jornaldeangola.sapo.ao/politica/chefe_dos_observadores_da_cplp_destaca_uma_enorme_evolucao110
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“sequelas bastante profundas e por muito tempo”. Pela sua própria experiência em 

Moçambique, que comemora este ano duas décadas de paz, “sentem-se sempre 

resquícios desse passado bastante conturbado” e, no caso angolano, dez anos “é um 

período bastante curto para uma pacificação total dos espíritos, que precisa do seu 

tempo”. 

Leonardo Simão, em nome da CPLP, criticou alguns aspectos da preparação e 

realização das eleições, tendo recomendado a melhoria do sistema de acreditação dos 

observadores nacionais e internacionais, a melhoria da acreditação dos delegados de 

partidos políticos, e o aperfeiçoamento do processo de registo dos eleitores. 

Observação da União Africana (UA)  

Para Pedro Pires, ex-Presidente de Cabo Verde e chefe dos observadores da União 

Africana às eleições gerais em Angola, a votação angolana foi livre e credível. A maior 

parte das irregularidades registada nos depoimentos e entrevistas aconteceu em mesas 

de voto onde os responsáveis haviam sido preparados e escolhidos pela CNE, mas não 

foram credenciados, o que resultou na substituição dos mesmos por pessoas 

alegadamente desconhecidas. 

Contudo, Pedro Pires, em nome da UA, chamou a atenção para a tensão nas relações 

entre a CNE e os partidos e a ausência de diálogo, com vista a responder às reclamações 

dos partidos de oposição sobre o credenciamento tardio dos seus delegados, 

"disparidades na utilização dos espaços públicos" e ainda a ausência da diáspora 

angolana na votação. Criticou também a aprovação tardia da lei eleitoral, que reduziu a 

8 meses a preparação das eleições, tendo ainda considerado negativo o atraso na 

distribuição de fundos públicos para as campanhas dos partidos. 
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As Missões da SADC e da Conferência Internacional da Região dos Grandes 

Lagos (CIRGL)  111

Duas outras missões de observação, a da Comunidade para o Desenvolvimento de 

África Austral (SADC) e a da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos 

(CIRGL), manifestaram igualmente uma satisfação geral com o decorrer do escrutínio 

em Angola, contrariando os principais partidos da oposição, UNITA e CASA-CE - 

ambos decididos a impugnar as eleições - assim como organizações angolanas da 

sociedade civil. 

Os observadores da SADC mostraram-se satisfeitos, no Uíge, com o comportamento 

cívico demonstrado pelos partidos políticos, coligações e a população durante a 

campanha eleitoral (entre 28 de Julho e 29 de Agosto de 2012). Falando à imprensa, a 

chefe da missão, Agnes Linbo, disse ter acompanhado o processo. “Tivemos a 

oportunidade de ver as manifestações de coligações e partidos políticos concorrentes cá 

na capital da província e em alguns municípios do interior", acompanhou. Mostrou-se 

bastante impressionada com a forma como decorreu o processo eleitoral, destacando a 

calma das pessoas a circular de um lado para o outro. "Isto servirá de exemplo para 

nós". Os observadores da SADC no Uíge trabalharam em diversos municípios da 

província .    112

Entre os observadores estrangeiros, um brasileiro também se manifestou, em 

representação do Parlasul, sobre as eleições 2012 

O deputado federal e parlamentar do MERCOSUL, Florisvaldo Fier (conhecido por Dr. 

Rosinha), do PT-PR, um dos 700 observadores internacionais às eleições de 2012, em 

representação do Parlamento do Mercosul (Comunidade de Países da América do Sul), 

considerou que as eleições foram “bem organizadas” e que decorreram em “clima de 

tranquilidade”. Ele declarou que a eleição em Angola seguiu sem incidentes: "Percorri 

  Idem. 111

  https://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/politica/2012/7/35/Observadores-SADC-satisfeitos-com-112

civismo-dos-angolanos,55688de8-377e-4d34-a2f1-35d511c1bdfb.html

 119

https://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/politica/2012/7/35/Observadores-SADC-satisfeitos-com-civismo-dos-angolanos,55688de8-377e-4d34-a2f1-35d511c1bdfb.html
https://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/politica/2012/7/35/Observadores-SADC-satisfeitos-com-civismo-dos-angolanos,55688de8-377e-4d34-a2f1-35d511c1bdfb.html


até agora oito locais de votação na capital Luanda e na região metropolitana, inclusive 

em regiões de favelas, muito pobres. Pelo que pude notar, as eleições estão bem 

organizadas e os mesários, bem treinados, não havia mais do que dez pessoas nas filas 

em cada secção eleitoral, sempre em clima de tranquilidade". De acordo com o Doutor 

Rosinha, "só entram nos locais de votação as pessoas habilitadas para votar ou quem 

está trabalhando. Logo nos portões das escolas há um funcionário com um aparelho 

eletrônico que informa se o documento do eleitor corresponde ou não ao local de 

votação", diz o deputado, que também é vice-presidente do Parlasul, pelo Brasil. "Não 

há nenhum tipo de obstrução ao nosso trabalho de observador. Nas ruas, o que mais 

ouço dos angolanos é que não querem mais guerra e violência, querem paz. O voto é 

feito em cédulas e a apuração acontece nos próprios locais de votação, que termina às 

18 horas no horário local (14 horas no horário de Brasília). Nós, observadores, abrimos 

algumas urnas pela manhã e vamos também acompanhar a apuração", informou 

Rosinha . 113

Uma voz dissonante: David Zounmenou, Instituto para Estudos de Segurança 

(ISS)  114

O que aconteceu em Angola nestas eleições gerais não foge ao ritual eleitoral em África, 

frisa David Zounmenou, pesquisador do Instituto para Estudos de Segurança (ISS), em 

Pretória, na África do Sul. Para ele, tanto o Presidente José Eduardo dos Santos como o 

MPLA prepararam, nos últimos dois anos, o terreno para que as eleições tivessem o 

resultado que tiveram. “Foram introduzidas alterações na Constituição e todo o sistema 

eleitoral foi controlado”, afirma Zounmenou. Por outro lado, afirmou, também a 

oposição tem responsabilidades no resultado. “Primeiro, pela sua dispersão e também 

pela desorganização. Por outro lado, não soube capitalizar a insatisfação popular ligada 

ao desemprego e, principalmente, à Revolução Árabe”. Concordando que se pode falar 

https://www.parlamentomercosur.org/innovaportal/v/6667/1/secretaria/113

eleic%C3%A3o_em_angola_segue_sem_incidentes_diz_observador_internacional.html

  https://www.dw.com/pt-002/%C3%A9-preciso-que-os-angolanos-elejam-diretamente-o-presidente/114

a-16219189
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de um passo para a democratização do país e uma verdadeira democracia participativa 

em Angola, lembrou que muito está, ainda, por fazer. Em sua opinião, “É preciso que os 

angolanos aprendam a votar directamente para eleger um presidente em vez de passar 

por estratégias políticas como o maior partido ou o mais votado é que deve decidir 

quem será o presidente da República". E completa: "a luta pela aplicação do sufrágio 

universal directo permanece um elemento muito importante que irá dominar as futuras 

mudanças políticas em Angola”. 

As eleições de 2017 

A contratação das duas empresas SINFIC e INDRA pela CNE, já conhecidas 

anteriormente em Angola, para a prestação de serviços eleitorais, causou contestação 

dos partidos da oposição UNITA, CASA, FNLA e PRS, criando um clima de 

desconfiança e de suspeição em relação ao favorecimento político ao MPLA, partido no 

poder desde a Independência. 

A campanha de educação cívica, cujo slogan era “vota pela paz e pela democracia” e 

que foi lançada oficialmente pela CNE no dia 8 de Junho de 2017, isto é, três meses 

antes das eleições, criou um mal-estar porque era mais uma vez utilizado o espectro da 

ameaça do retorno à guerra, associada ao partido UNITA, dificultando a reconciliação 

nacional. 

Os órgãos de comunicação social, fundamentalmente os estatais, mais do que nas 

eleições anteriores, estavam completamente absorvidos e utilizados pelo MPLA e pelo 

governo. À semelhança do acontecido em eleições anteriores, os governos provinciais, 

os sobas e as diversas autoridades do país estavam reféns da campanha do MPLA, 

nomeadamente através de ofertas de bens de uso pessoal a sobas, com registos na 

imprensa. Ainda antes da campanha eleitoral ter começado – 23 de Julho de 2017 – 

notícias como as acima referidas davam um espaço real de antena significativamente 

maior do que as actividades relacionadas com figuras de outros partidos concorrentes às 

eleições de 2017. 

O mapa abaixo mostra os tempos de antena na Tv Zimbo (privada)  
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Ilustração 7 - Projecções das eleições de 2017 

!  
Fonte: Projecto JIKU, Associação Handeka 

Uma vez mais se criou um ambiente de “ida a votos” caracterizado pela desconfiança, 

incertezas e interrogações. Muitos jovens, por diversos factores, como a ausência de 

identificação (B.I.), abstiveram-se de se registar. 

A primeira etapa do processo de actualização do registo eleitoral decorreu de 25 de 

Agosto a 20 de Dezembro de 2016; a segunda etapa decorreu de 5 de Janeiro a 31 de 

Março de 2017, destinada à inscrição de todos os angolanos que completassem 18 anos 

até às eleições e outros que, tendo completado essa idade, não se tivessem inscrito por 

algum motivo. O registo eleitoral especial dirigido aos cidadãos angolanos residentes no 

estrangeiro, e que se deslocaram ao país no âmbito da quadra festiva, decorreu de 27 de 

Dezembro de 2016 a 4 de Janeiro de 2017. 

Os resultados do registo eleitoral provocaram surpresa e preocupação porque foi 

significativo o número de cidadãos que não actualizou o seu registo eleitoral: apenas 

6 682 562 eleitores o fizeram (considerando não ser expectável pensar que a diferença 

em relação aos eleitores das eleições de 2012, ou seja 3 057 671, fosse devida a terem 

falecido no período). A surpresa foi que os novos eleitores não ultrapassaram os 

2 634 768, quando o esperado seria de serem cerca de três vezes mais, estimado com 
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base na taxa de crescimento da população (2,7%), numa sociedade onde cerca de 65% 

da população tem menos de 24 anos.  

Assim, Angola foi às urnas em 2017 com um total de 9 317 330 eleitores, menos 

440 341 eleitores do que 5 anos antes, o que não é normal.  

Uma explicação possível para estes números é que, num ambiente geral caracterizado 

pela desigualdade social, pela pobreza e consequente exclusão social, a maioria dos 

“cidadãos” sente-se excluída porque só se apela à “cidadania” para pagar impostos e 

taxas e, em anos de registo eleitoral, para legitimar o voto.  

Muitos potenciais eleitores não se terão registado por, eventualmente, terem 

equacionado o custo de se registar - perder tempo numa fila para actualizar, ou efectuar 

o registo eleitoral -, o que numa situação de pobreza significa “uma perda”, mas a 

dificuldade de vislumbrar uma contrapartida a esse esforço poderá ter influenciado essa 

decisão. 

A introdução à observação eleitoral em notícias 

O que se segue são algumas das notícias que vieram a público na altura com maior 

relevância para este tema. 

07 de Junho - O Padre Pio Wacussanga esteve a 07.06 no Parlamento Europeu para 

denunciar o que chamou de abuso dos Direitos Humanos em Angola. Em Bruxelas, o 

religioso que se destacou na luta contra a fome no sul de Angola, também levou uma 

preocupação relativa às eleições gerais previstas para 23 de Agosto de 2017. O líder 

religioso exemplifica: "O assunto das mudanças políticas em Angola e das eleições, de 

como nós a sociedade civil estamos a encarar o processo. Estamos preocupados com o 

facto de até agora o governo angolano não ter credenciado os observadores europeus 

para irem às eleições. E se não forem credenciados a tempo, com os desafios logísticos 

que isso implica é um problema sério", disse Wacussanga em entrevista à DW África. 

Em resposta à preocupação levada pelo Pe. Pio Wacussanga ao Parlamento Europeu, a 

eurodeputada Ana Gomes disse que Angola poderá convidar observadores da UE em 
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cima da hora exactamente para não facilitar a missão . A UE acabou por enviar 4 115

peritos que não viriam a fazer relatório oficial nem prestar declarações políticas no final 

do acto . 116

18 de Junho – A CNE tornou públicas as decisões do plenário realizado no dia anterior, 

nomeadamente : 117

1. A instalação do Gabinete de Observação das Eleições de 23 de Agosto no Centro 

de Convenções de Talatona; esse espaço será utilizado pelas entidades 

convidadas para acompanhar e observar as eleições gerais; 

2. A União Europeia foi convidada para a observação eleitoral, o convite já foi 

entregue; 

3. Aprovado o modelo de credenciamento dos delegados de listas dos partidos 

políticos e coligação de partidos para as eleições gerais – definidas normas e 

critérios para a inscrição e credenciamento dos delegados de listas, sendo 

solicitado que não haja atrasos por parte dos Partidos e Coligações; 

4. Aprovado o regulamento sobre o uso do tempo de antena distribuído aos 

partidos políticos e coligação de partidos na rádio e na televisão. Foi informado 

que a CNE pretende agir no sentido de fazer cumprir as normas da campanha na 

rádio e na televisão. 

Os concorrentes às eleições de 23 de Agosto próximo vão ter, como tempo de 

antena, 10 minutos para a rádio (entre as 15 e as 22h00) e 5 minutos para a 

televisão (entre as 18 e as 22h00). 

Os partidos políticos concorrentes às eleições gerais MPLA, UNITA, CASA-CE, 

PRS, FNLA e APN foram informados sobre as normas de entrega de 

  https://www.dw.com/pt-002/angola-o-convite-aos-observadores-europeus-que-nunca-chega/115

a-39148243

  http://www.novojornal.co.ao/politica/interior/eleicoes-observadores-da-uniao-africana-chegam-hoje-116

ao-pais-peritos-da-uniao-europeia-ja-ca-estao-42158.html

  http://jornaldeangola.sapo.ao/politica/observacao_das_eleicoes_com_centro_em_talatona117
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propaganda, tempos e horários de antena para a campanha eleitoral nos órgãos 

de comunicação social, em encontro com o ministro da Comunicação Social, 

José Luís de Matos. 

30 de Junho - Em declarações à imprensa, a porta-voz da CNE, Júlia Ferreira, disse que 

o Presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, apresentou uma lista de 12 entidades 

para a observação eleitoral, incluindo organizações internacionais, entre as quais a 

União Europeia. Para as eleições de 2017 foi estipulado o número de três mil 

observadores nacionais e internacionais. Os observadores da SADC devem chegar a 

Angola duas semanas antes das eleições de 23 de Agosto e os representantes da União 

Africana uma semana antes. 

04 de Julho – Chega a Bruxelas o convite de Luanda para a participação da União 

Europeia na observação eleitoral, segundo confirmou a eurodeputada Ana Gomes, que 

acrescentou que "o convite não é explícito quanto às condições exigidas pela UE para o 

desempenho das funções das missões de observação no que toca às garantias da 

independência de acesso a todas entidades e localidades". Foi lembrado na ocasião que, 

em Maio de 2017, o chefe da Delegação da União Europeia em Angola, Tomas Ulicny, 

publicou um comunicado no site da organização, onde, entre outros assuntos tratados, 

reiterou a disposição da UE "para apoiar a Comissão Nacional Eleitoral no 

fortalecimento da sua capacidade institucional e na realização do trabalho com os 

partidos políticos e demais actores relevantes. Manifestamos igualmente a nossa 

disponibilidade em enviar uma missão para observar as eleições" . 118

15 de Julho - O ministro das Relações Exteriores, George Chicoty, afirmou em Luanda, 

que Angola não aceita assinar o acordo prévio solicitado pela União Europeia para a 

vinda da sua missão de observadores a Angola. "O convite é aberto. Mas não queremos 

quaisquer acordos específicos com cada uma destas organizações. Quem quiser vir, vem 

e quem não quiser, pode não vir, mas o certo é que o convite é aberto". Segundo o 

ministro, o memorando proposto pela União Europeia previa a circulação e visita dos 

 h t t p s : / / w w w. d w. c o m / p t - 0 0 2 / a n g o l a - r e c u s a - s e - a - a s s i n a r - m e m o r a n d o - p a r a -118

observa%C3%A7%C3%A3o-das-elei%C3%A7%C3%B5es-pela-ue/a-39711434
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observadores em todo o território nacional, exigindo ainda segurança, elemento com 

que, disse Georges Chikoty, o governo angolano se comprometeu. "Mas isso não leva a 

que tenhamos de assinar um memorando de entendimento com qualquer um dos 

observadores," afirmou o ministro, acrescentando que as únicas instituições com as 

quais Angola tem tratados específicos sobre a observação eleitoral são a União Africana 

e a SADC. "Fora destas, não temos obrigações com outras. É assim que o continente 

funciona em matéria de eleições. E não esperamos que alguém nos vá impor a sua 

maneira de olhar para as eleições e nos dar alguma lição, como também não 

pretendemos dar lições em termos de eleições," disse. Ainda assim, insistiu que a União 

Europeia "está convidada, à semelhança de outras organizações," para observar as 

eleições angolanas.  119

19 de Agosto – Chegada a Luanda da MOEUA, Missão de Observação eleitoral da 

União Africana, chefiada pelo ex-primeiro ministro de Cabo Verde, José Maria das 

Neves. A MOEUA é composta por quarenta (40) observadores eleitorais e integra 

Embaixadores acreditados junto da União Africana, parlamentares pan-africanos, 

membros do Conselho Económico, Social e Cultural da União Africana, dirigentes das 

comissões eleitorais e membros de organizações da sociedade civil e de instituições 

universitárias africanas. Esses observadores são provenientes de vinte e cinco (25) 

países, representando a diversidade geográfica do Continente, nomeadamente: África do 

Sul, Argélia, Benin, Burkina Faso, Camarões, Cabo Verde, Congo, Etiópia, Gabão, 

Guiné, Guiné-Bissau, Quénia, Lesotho, Madagáscar, Mauritânia, Moçambique, Níger, 

República Centro Africana, República Democrática do Congo, Ruanda, São Tomé e 

Príncipe, Somália, Sudão, Suazilândia e Zâmbia.  120

21 de Agosto - Miguel Trovoada, chefe da missão da CPLP, informou que dificuldades 

orçamentais na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) estiveram na base 

do envio de apenas 15 observadores para as eleições gerais de 23 de Agosto, limitando a 

  https://noticias.sapo.ao/actualidade/artigos/governo-recusa-acordo-previo-com-uniao-europeia-para-119

observar-eleicoes

  http://www.novojornal.co.ao/politica/interior/eleicoes-observadores-da-uniao-africana-chegam-hoje-120

ao-pais-peritos-da-uniao-europeia-ja-ca-estao-42158.html
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sua esfera de actividade a todos os municípios de Luanda, capital de Angola. Esta 

declaração foi feita após um encontro com o presidente da Comissão Nacional Eleitoral, 

André da Silva Neto. Segundo o antigo presidente de São Tomé e Príncipe, apesar do 

número reduzido, o mais importante é que esta organização está no país para manifestar 

a sua solidariedade e apoio a este Estado membro fundador. Ele aproveitou para 

expressar que Angola, com a experiência de eleições anteriores, possa aprimorar todo o 

mecanismo e dar, mais uma vez, exemplo à África e ao mundo, da sua maturidade em 

matérias de desenvolvimento do processo democrático. Referiu igualmente serem 

grandes as expectativas quanto ao desfecho deste processo, enaltecendo o clima 

tranquilo, de paz e estabilidade que se vive neste momento em Angola. "Existe o debate 

de ideias, embora de forma indirecta, que tem sido pacífico, sem grandes 

agressividades", disse, considerando isto salutar porque as pessoas podem manifestar a 

sua convicção e defender as suas posições. Algumas preocupações levantadas pelos 

partidos MPLA, FNLA e Coligação CASA-CE, segundo Miguel Trovoada foram 

prontamente esclarecidas pela CNE. Entre as preocupações apresentadas contam-se a 

situação dos delegados de lista, eleitores que não levantaram os seus cartões e a não 

publicação atempada de cadernos eleitorais em algumas assembleias de voto . 121

22 de Agosto – O Presidente da Comissão Nacional Eleitoral, André da Silva Neto, 

anunciou em Luanda que 240 observadores internacionais e 1 200 observadores 

nacionais vão atestar a credibilidade, a transparência, a liberdade e a justeza do acto 

eleitoral de 23 de Agosto de 2017. Intervindo na abertura de um encontro com os 

observadores nacionais e os embaixadores de Angola no estrangeiro, Silva Neto 

enfatizou que o país vai realizar as terceiras eleições desde o alcance da paz, a 4 de 

Abril de 2002, acrescentando que todos os pleitos foram presenciados por observadores 

nacionais e internacionais. Lembrou que cabe aos observadores credenciados pela CNE 

providenciar as recomendações pertinentes, visando melhoramentos aos processos 

futuros, à luz, não só da legislação existente, mas também nos demais protocolos sobre 

a matéria que Angola ratificou como membro da ONU, da União Africana e da 

 https://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/politica/2017/7/34/Eleicoes-2017-CPLP-limita-121

observacao-Luanda,fe1702c9-6d0f-459b-a921-1519b1a65750.html
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Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC). Alertou, contudo, que em 

Angola a observação eleitoral rege-se pela Lei Orgânica sobre Eleições Gerais, pela Lei 

da Observação Eleitoral, pelo Código de Conduta e demais legislação, que servem de 

base ao credenciamento, pela CNE, dos observadores e estabelece áreas geográficas 

para a sua actuação . 122

André da Silva Neto disse estarem disponíveis 12 512 assembleias de voto e 25 475 

mesas de voto, acrescentando que as estruturas operacionais e os membros das 

assembleias de voto estão treinados e enquadrados para o sucesso do processo. 

Assegurando que a CNE estava  a fazer de tudo para que as eleições gerais obedeçam a 

todas as normas legais e que sejam livres, justas e transparentes, o presidente da CNE 

garantiu que as forças da ordem e segurança estão em prontidão, para garantir não só o 

exercício livre e pleno do voto dos cidadãos, mas também para manter a ordem, 

segurança e a estabilidade de todo o processo. Aproveitou a oportunidade para alertar 

que os observadores devem limitar-se à verificação da imparcialidade dos actos, na 

implementação e funcionalidade da CNE e de todos os seus órgãos e da legalidade das 

decisões em matéria do contencioso eleitoral. As acções de observação devem centrar-se 

no processo de apresentação de candidaturas, observação do desenvolvimento da 

campanha eleitoral, verificação do processo de votação e apuramento e na observação 

do acesso e da utilização dos meios de comunicação social para efeitos eleitorais .   123

A preparação do processo – ObEA 

O objectivo da formação de observação eleitoral foi capacitar os membros das 48 

organizações associadas ao Observatório Eleitoral Angolano em matéria ligada aos 

princípios da observação eleitoral, diagnóstico de observação eleitoral doméstica, o 

pacote legislativo eleitoral e o estabelecimento do código de ética e conduta dos 

observadores. 

 http://m.portalangop.co.ao/angola/pt_pt/noticias/politica/2017/7/34/Eleicoes-2017-Mil-440-122

observadores-prontos-para-Agosto,dba129d6-9b87-4b84-8dcb-1601aeda638a.html

h t t p : / / j o r n a l d e a n g o l a . s a p o . a o / p o l i t i c a /123

presidente_da_cne_valoriza_presenca__de_observadores_internacionais 
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O Observatório Eleitoral Angolano (ObEA) é um consórcio de organizações não-

governamentais (ONG) nacionais, de deliberação, concertação e de conjugação de 

esforços entre as organizações que o integram, no âmbito das tarefas ligadas à educação 

cívica e eleitoral, monitorização e observação eleitoral doméstica a nível nacional.  

O Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia (IASED), em parceria com o 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), realizou durante 5 dias, 

em Luanda, cursos sobre observação eleitoral. 

O primeiro curso foi realizado na Mediateca de Luanda e teve a duração de três dias, a 

15,16 e 17 de Junho de 2017. Participaram deste curso, coordenadores do Observatório 

Eleitoral Angolano dos sete municípios de Luanda e 11 representantes da coordenação 

nacional. Numa outra etapa, realizou-se um segundo curso, “Eleições & Género”, que 

teve a duração de dois dias, 21 e 22 de Junho de 2017. 

Ilustração 8 - Curso realizado em 2017 

!  

Em Julho, trabalhou-se com agentes cívicos de organizações da sociedade civil, no 

âmbito da formação de formadores. Na primeira etapa foram abordados conceitos 

como:  cidadania, democracia e eleições gerais e estudada a Lei n° 36/11, Lei Orgânica 

sobre as Eleições Gerais. Constou do programa a relação entre os direitos humanos 

fundamentais e o direito de voto, as responsabilidades e os direitos dos eleitores, bem 

como a relação entre as eleições e a democracia e as condições necessárias para eleições 

democráticas e, ainda, o sigilo do voto e a sua importância. Na segunda fase, simulou-se 

a “Divulgação e Consulta dos Cadernos Eleitorais e a Localização das Assembleias de 
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Voto”.  Na terceira fase foi desenvolvido um programa de educação cívica com base nos 

“Oito passos do processo de votação”, compreendendo a simulação da constituição de 

uma mesa de assembleia de voto com uma “urna” improvisada, cadernos e boletins de 

voto. 

Ilustração 9 - Curso realizado em 2017 (segunda fase) 

!  

Em 4 de Agosto realizou-se uma nova formação de formadores para a observação 

eleitoral. Recorreu-se a apresentações em PowerPoint para abordar os objectivos de 

aprendizagem, os resultados da formação, o papel e a importância da observação 

eleitoral. Trabalhou-se os meios pelos quais os observadores podem acompanhar o 

processo eleitoral, o acesso ao Plano de Comunicação, como se relacionar com a CNE, 

os candidatos, os partidos políticos e os media. Também constava do no programa a 

preparação das formações nas comunidades. Formadores na foto acima, organizaram 

formações em diversos municípios de Luanda. A foto abaixo foi tirada em Cacuaco.  
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Ilustração 10 - Curso realizado em Cacuaco 

  

Houve actividades de divulgação nos meios de comunicação sobre o papel da 

observação eleitoral por cidadãos. Assim, por exemplo, no dia 5 de Agosto de 2017, o 

programa radiofónico semanal “Bom dia, bom dia”, da Rádio Luanda Antena 

Comercial- LAC, foi inteiramente dedicado à observação eleitoral nas eleições gerais de 

2017. 

Ainda como parte das actividades da missão de observação eleitoral, foram 

acompanhadas diversas actividades desenvolvidas pelos partidos concorrentes às 

eleições, no âmbito das respectivas campanhas eleitorais. A título de exemplo, nos dias 

20 e 21 de Agosto, dia do encerramento da campanha eleitoral, foram visitados 

comícios das campanhas eleitorais dos partidos políticos, delegações de partidos 

políticos, bem como as sedes nacional e municipais (de Luanda) da CNE.  

Em todas as formações foi feito o treinamento dos observadores para o uso de tablets 

munidos de um aplicativo para facilitar a inclusão de dados em fichas previamente 

preparadas para a realização de estatísticas e relatórios. 
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Campanha de educação cívica e de observação eleitoral 2017 “E SE HOJE 

FOSSE 23 DE AGOSTO DE 2017?” 

A campanha tinha como objectivos:1) sensibilização e mobilização para a adesão às 

eleições de 2017 e 2) familiarização com o ambiente do local de voto e procedimentos a 

seguir pelo eleitor. 

O projecto foi concebido por Cesaltina Abreu, co-coordenadora do LAB, Laboratório de 

Ciências Sociais e Humanidades da Universidade Católica de Angola (UCAN), e teve as 

organizações cívicas e pessoas individuais como dinamizadores/executores, todos 

engajados na campanha de educação cívica e de observação eleitoral. 

Os locais preferenciais para a realização deste exercício eram espaços públicos, de fácil 

acesso, nas comunidades/bairros em que as organizações operam ou estão sediadas e 

onde as pessoas residem ou trabalham, não conotados com legendas partidárias ou ao 

governo. Foram usados os materiais e equipamentos habituais de locais de voto (mesas, 

cadeiras, cestos de papéis, canetas, etc.), urnas de plástico, transparentes, cópias dos 

boletins de voto, simulações de cadernos eleitorais, simulações das folhas de contagem 

dos votos; simulações das cópias das actas. 

Desta campanha esperava-se um aumento do número de cidadãos engajados no 

processo eleitoral, uma maior familiaridade com o processo de votação e de contagem 

dos resultados, a produção de informação que, embora não tivesse sido obtida segundo 

métodos científicos, pudesse constituir-se como a primeira sondagem de intenção de 

voto no país. 

A ideia deste projecto surgiu da necessidade de contribuir para que as eleições de 2017 

constituíssem um sinalizador de mudança no comportamento do eleitorado angolano. 

Contudo, na altura da sua concepção e implementação, os seus promotores e 

dinamizadores não tinham recebido ainda uma resposta formal da CNE, pelo que não 

sabiam se iriam, ou não, participar no processo eleitoral como observadores. 
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As elevadas taxas de absentismo em 2012 (36%) pareciam insignificantes perante os 

resultados alcançados no registo eleitoral para as eleições de 2017: o número de 9 

317 294 eleitores ficou aquém do alcançado em 2012, que foi de 9 757 671. A falta de 

cultura de participação em pesquisas, de expressão de opinião em público e de recurso a 

estratégias de influência na perspectiva de contra-cultura dominante e a desvalorização 

do “estatuto de eleitor”, faziam prever uma ainda maior abstenção nas eleições de 2017. 

Assim, com a campanha pretendia-se mobilizar as pessoas para:  

• a importância de votar  

• identificar o que realmente implica o voto 

• pensar possíveis cenários pós-eleições em termos do que está em jogo: a 

presidência e a composição do parlamento 

• o significado de cada tipo de voto (válido, branco e nulo) 

• ajudar a criar confiança em relação à capacidade de escolha 

• e mais à-vontade para responder a pesquisas de opinião em tempo de 

eleições. 

O exercício “E se hoje fosse dia 23 de Agosto de 2017” compreendia 4 momentos: 1º. 

momento dedicado à abordagem sobre eleições: o que são e qual o papel dos diversos 

actores sociais na sua realização, importância do voto, tipos de voto; 2º. momento  

dedicado aos procedimentos do que acontece no local do voto, da entrada à colocação 

do voto na urna e saída. Necessidade de verificação dos dados do eleitor no caderno 

eleitoral, o civismo a observar nesse espaço, o papel dos observadores, verificar a 

existência de material de propaganda de algum dos partidos concorrentes,  estar atento à 

tentativa de influenciar a opinião na fila dos que aguardam para votar, entre outros; 3º. 

momento de simulação da votação, usando cópias dos boletins de voto para familiarizar 

os eleitores com os mesmos, seguimento dos procedimentos de movimentação no local, 

observação de silêncio, assinalar o nome do eleitor no caderno eleitoral, etc. e 4º. 
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momento sobre contagem dos votos, preenchimento da acta e preparação de uma nota 

de imprensa divulgando os resultados.  

Ilustração 11 – Sessão sobre observação eleitoral (estacionamento da LAASP/Liga Africana) 

!  

Neste exercício, que envolveu 3 centenas de participantes em 13 actividades, o MPLA 

só ganhou numa delas, na Maianga, em Luanda, como sumariado na Tabela 6. Os 

valores apresentados em vermelho assinalam os resultados vencedores. 

Tabela 6 – Resultados da campanha "E se hoje fosse 23 de Agosto de 2017?" 

Data Local
Presenças Resultados da Simulação

M H UNITA APN PRS MPLA FNLA CASA Brancos Nulos Total

11/07/17 Liga 2 9 5 1 - 1 - 4 - - 11

14/07/17 Maianga 14 10 4 - 1 13 - 3 1 3 24

16/07/17 Cacuaco 28 13 1 - 1 2 5 6 - 28

17/07/17
Cazenga 

(SONEFE)
(?) 16 - - 1 - 1 1 - 19

(?)
Viana 

(Km9)
1 14 10 - - - - - - 3 13

20/07/17
Viana 

(Kapalanka)
1 21 10 - - 2 1 1 7 1 22

23/07/17 Viana 24 14 - - 4 1 1 2 1 23
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O dia das eleições 

As áreas de observação que podem ser aqui reportadas são as que foram as 

acompanhadas por duas das integrantes da equipa deste Projecto das Eleições, Cristina 

Pinto e Cesaltina Abreu, integrando a Missão de Observação Nacional da Província de 

Luanda, nos Municípios das Ingombotas e Maianga, das 5 horas da manhã até cerca das 

24 horas, visitando as várias assembleias de voto e recolhendo dados e informações para 

documentar em relatórios. 

13/08/1

7
Kikolo (?) 13 1 - 1 1 4 3 - 23

28/07/1

7
ADRA 2 26 9 1 - - 1 5 1 - 17

9/08/17 Liga 10 - - - - - 2 8 - 10

11/08/1

7
UCAN 32 50 26 2 1 12 2 34 1 2 80

11 Simulações

244 (M 

registadas: 
52)

120 6 2 35 8 60 30 9 270

Huíla

20/07/1

7
Mapunda 15 25 8 1 - 13 - 15 - 1 38

21/07/1

7
Tchioco 3 12 6 2 - 2 - 5 - - 15

2 Simulações 18 37 14 3 - 15 - 20 - 1 53
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Ilustração 12 - Assembleia de Voto 1 035 

Ilustração 13 - Equipa credenciada aguarda abertura da Mesa 

! !  

Ilustração 14 - Espaço de votação 

Ilustração 15 - Contagem dos votos e fecho da Mesa 

! !  

Ilustração 16 - Urnas sendo transportadas (Huíla) 

!  

A Ilustração 16 mostra urnas com votos sendo transportadas por membros de uma mesa 

eleitoral no interior da província da Huíla, por não ter sido feita a recolha pela estrutura 

provincial da CNE.  
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Ainformação desta ocorrência consta do Relatório Geral da Observação Eleitoral 

entregue à CNE, às autoridades governamentais e aos órgãos de comunicação eleitoral. 

O período pós-eleitoral 

Os resultados parciais e provisórios foram anunciados tardiamente, o que suscitou 

dúvidas sobre a transparência do processo. A CNE, apesar de anunciar os resultados, 

não divulgou, conforme previsto, os resultados provisórios no mesmo dia da votação e 

não apresentou em conferência de imprensa as justificações técnicas das razões do 

atraso. 

A CEAST faz uma nota pastoral no dia seguinte às eleições fazendo um apelo à calma e 

à serenidade. 

No dia 6 de Setembro, sete comissários nacionais da CNE apresentaram em conferência 

de imprensa, na voz de Cláudio Silva, uma declaração demarcando-se dos resultados 

definitivos anunciados, por alegadamente ferirem o Acordão 224, de 2012, do Tribunal 

Constitucional, na sua página 17. 
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Ilustração 17 - Declaração da CNE 

!  

Após a declaração de resultados pela CNE, os partidos políticos e a Coligação de 

Partidos da Oposição constestaram os mesmos junto do Tribunal Constitucional, 

mediante recurso contencioso, o que gerou um clima de incerteza e de insatisfação 

geral.  

Entretanto, o MPLA festejava a vitória, os partidos políticos e as coligações de partidos 

tentavam travar as manifestações em todo o país. 
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 Ilustração 18 - Uma avioneta lançando panfletos em Luanda  

!  

Ilustração 19 - Panfleto lançado por avionetas  

!  
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CAPÍTULO 5 – QUE EXPECTATIVAS DESPERTARAM AS 
ELEIÇÕES DE 2017? 

Os resultados do inquérito nacional pré-eleitoral 

Neste capítulo buscamos caracterizar o perfil dos participantes do primeiro inquérito 

nacional (Fase I) deste projecto. Tratou-se, sumariamente, de um inquérito pré-eleitoral 

anónimo, o qual foi realizado no período que antecedeu as eleições de 2017. Este 

inquérito teve uma cobertura nacional, tendo sido realizado na maioria das províncias 

(ver capítulo introdutório). A participação das províncias tornou-se possível mediante o 

apoio e a colaboração de inúmeras organizações da sociedade civil, tal como explicitado 

no capítulo dedicado à metodologia. É ainda de referir que a participação de cada 

província foi definida tendo em conta o peso de cada uma das praças eleitorais. 

O inquérito pré-eleitoral teve por objectivo geral conhecer as expectativas dos eleitores 

relativamente ao pleito eleitoral, bem como aceder às suas apreciações relativamente à 

campanha eleitoral propriamente dita, nomeadamente no que se refere à sua 

transparência, nível de organização e abrangência ou cobertura. 

Globalmente, participaram neste inquérito 1 699 eleitores. Deste total, 70% (1 191 

eleitores) respondeu à totalidade do inquérito e 26,7% respondeu apenas parcialmente. 

Somente 3,1% dos entrevistados, o que corresponde a 53 eleitores, recusou responder. A 

maior parte dos inquéritos foi realizada na rua (40%), na porta de uma escola (18,8%) e 

na porta de uma cantina, café ou restaurante (13,9%). 

Será, assim, de apreciar a elevada taxa de participação neste inquérito. Embora não haja 

dados suficientes para interpretar o significado sociológico desta constatação, valerá a 

pena lembrar que, em Angola, a participação pública é ainda reduzida, dada a pesada 

herança de décadas de autoritarismo. De qualquer modo, um dos factores que terá tido 

maior influência prendeu-se com o facto de as eleições de Agosto de 2017 

representarem potencialmente um novo ciclo político para o país, com a apresentação de 

um novo candidato presidencial pelo partido maioritário, rompendo-se, pelo menos 
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formalmente, com um ciclo de governação de quase 40 anos liderado por José Eduardo 

dos Santos. 

Perfil dos inquiridos 

Do total dos participantes, 34% tinham idades compreendidas entre os 18 e os 25 anos; 

25% pertenciam à faixa etária dos 26 aos 33 anos e 15% tinham idades entre os 34 e os 

41 anos. Treze (13%) dos inquiridos tinham entre 42 e 49 anos e somente 9% tinham 

entre 60 e 69 anos. 

Conclui-se, assim, que a maioria dos participantes era bastante jovem, o que significa 

que as eleições de Agosto de 2017 seriam as primeiras para parte significativa dos 

inquiridos. Este resultado parece sugerir uma maior mobilização do eleitorado mais 

jovem. A maioria dos inquiridos (56%) pertencia ao sexo masculino e 44% ao sexo 

feminino. Apesar de não se ter alcançado a paridade de género, tendo em consideração 

os obstáculos tradicionais que dificultam a participação das mulheres, considera-se que 

este inquérito conseguiu um positivo equilíbrio de género.  

A maioria dos participantes declarou ter frequentado o ensino universitário (625 

inquiridos, dos quais 269 eram mulheres) e pós-graduado (447 inquiridos, dos quais 

apenas 172 eram mulheres). O terceiro grupo com maior representação refere-se os 

inquiridos que afirmaram ter frequentado o ensino médio. E, mais uma vez, as mulheres 

constituem a minoria: dos 221 inquiridos, somente 99 eram mulheres. Os dados globais 

revelam claramente que os homens tendem a ter mais habilitações do que as mulheres, 

como reflectido no Gráfico 1.  
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Gráfico 1 - Nível de escolaridade por sexo 

!  

Do total dos inquiridos, 24% informaram ser estudantes; 15% declararam trabalhar por 

conta própria e 9% ser domésticos. Dezassete por cento (17%) informaram ser 

desempregados. Quinze por cento 15% dos participantes indicaram trabalhar no sector 

privado, 17% ser funcionários públicos e 3% desenvolver as respectivas actividades no 

sector informal da economia. Um por centro (1%) dos participantes informaram 

dedicar-se a outras actividades e 87 inquiridos optaram por não responder à questão. Os 

resultados permitiram, ainda, observar a distribuição da actividade ocupacional por 

sexo, tal como resumido na Tabela 7. Para uma observação mais detalhada, consultar o 

Volume II. 

Homem
Mulher
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Tabela 7 -  Ocupação por sexo 

O inquérito procurou, igualmente, conhecer quais os sectores de actividade mais 

representativos. Novecentos e dezoito (918) inquiridos (o que corresponde a 54%) 

informaram trabalhar no sector terciário (serviços); 12% indicaram trabalhar na 

agricultura e 5% na indústria. Vinte e nove (29%) respondeu prestar outros serviços. 

No que diz respeito à área de residência, 41% dos participantes informaram residir 

numa área periurbana. Para efeitos desta análise, considera-se que uma área periurbana 

é uma zona vizinha das áreas urbanas, mas que se estende para além dos subúrbios de 

uma cidade e que apresenta simultaneamente características próprias do meio rural e do 

meio urbano. Trinta e oito (38%) dos inquiridos informaram residir numa área urbana e 

21% numa área rural. Setenta e nove (79) participantes não responderam à questão. O 

Gráfico 2 espelha as respostas a esta questão. 

Tipo de ocupação
Homens 

[n]

Mulheres 

[n]

Estudante 200 181

Funcionário(a) público(a) 178 91

Trabalhador do sector privado 156 -

Doméstica - 101

Trabalhador por conta própria 153 89

Desempregado(a) 145 118
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Gráfico 2 - Área de residência por sexo 

!  

A maior representatividade das áreas periurbanas e urbanas prende-se com a questão da 

maior acessibilidade destas zonas, sendo, como é do conhecimento geral, bastante mais 

difícil aceder às zonas rurais e mais remotas.  

Do total dos inquiridos, 53% informaram residir na sua área de origem e 47% indicaram 

viver numa área diferente da sua zona de origem. A mobilidade histórica das populações 

desempenha aqui um papel importante para explicar este resultado – mobilidade essa 

que se prenderá com o efeito da guerra civil, mas também com os fluxos migratórios 

para os principais centros urbanos como estratégia económica. 

O inquérito procurou, ainda, conhecer como é que os participantes percepcionavam e 

nomeavam a sua posição em termos de estatuto económico, definindo para isso várias 

categorias e cujos resultados constam da Tabela 8. Neste âmbito, 45% dos inquiridos 

considerava-se ‘pobre’ ou ‘muito pobre’; 53% remediados ou numa situação ‘mais ou 

menos’. Apenas uma minoria (2%) indicaram ser ricos ou muito ricos. Setenta e dois 

(72) inquiridos não responderam à questão. Para mais detalhes, consultar o Volume II 

com o anexo estatístico. 

Área de residência por sexo

Periurbano

Rural

Urbano
354

188

372

264

143

293

Mulher
Homem
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Tabela 8 - Auto-definição de estatuto económico 

Por fim, o inquérito procurou conhecer melhor o grau de interesse dos participantes pela 

política. É de realçar que 42% declaram ter um interesse ‘fraco’ e ‘muito fraco’; 41% 

informaram ter um interesse ‘moderado’ e somente 17% indicaram ter um grau de 

interesse ‘forte’ e ‘muito forte’. Apesar destes resultados, vale a pena salientar que 84% 

dos participantes consideraram que votar é ‘importante’ e ‘muito importante’. Apenas 

9% informaram que votar é ‘mais ou menos importante’; 2% que é ‘pouco importante’ e 

4% que é ‘nada importante’. 

A análise desagregada por província, apresentada no Gráfico 3, revela que a maioria dos 

inquiridos declara que votar é ‘muito importante’. Para mais detalhes, consultar o 

Volume II com o anexo estatístico. 

Auto-definição de estatuto 

económico [%]

Rico 1,1

Remediado 18,0

Mais ou menos 34,9

Pobre 36,3

Muito pobre 8,6

Muito rico 0,9
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Gráfico 3 - Importância do voto por província  

!  

As três províncias que expressaram uma opinião mais pessimista sobre a importância do 

voto foram a Lunda Sul, Cabinda e Zaire. A Tabela 9 sumariza somente estes 

resultados : 124

Tabela 9 – Províncias que atribuiram pior avaliação à importância do voto  

A Tabela 10 agrega as categorias para as mesmas províncias. 

Tabela 10 - Províncias que atribuíram pior avaliação à importância do voto (agregado) 

Importância do voto por província

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

Bengo Cuando Cubango Huíla Luanda Malange Uíge

Muito importante
Importante
Mais ou Menos
Pouco Importante
Nada Importante

Província Muito 

important

e

Important

e

Mais ou 

menos

Pouco 

important

e

Nada 

important

e

Lunda Sul 23,9% 56,5% 13,0% 4,3% 2,2%

Cabinda 27,9% 32,8% 23,0% 11,5% 4,9%

Zaire 34,9% 44,2% 11,6% 2,3% 7,0%

Província Muito importante/

Importante

Mais ou menos/Pouco e nada 

importante

Lunda Sul 80,4% 19,5%

Cabinda 60,7% 39,4%

Zaire 79,1% 20,9%

 Para mais detalhes, consultar o anexo estatístico.124
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Avaliação do processo eleitoral 

Registo eleitoral 

O registo eleitoral constitui, como facilmente de depreende, uma peça central na 

organização de qualquer processo eleitoral. Em 2017, o registo eleitoral foi marcado por 

uma polémica relevante e sintomática do sentimento de exclusão e de dificuldade de 

participação da população. 

Como abordado nos capítulos anteriores, o processo do registo eleitoral das eleições de 

2017 apresentava várias questões problemáticas, muito especialmente as que se referem 

ao número de eleitores registados. Neste contexto, vários actores expressaram a sua 

preocupação para com a exclusão dos eleitores que não fizeram prova de vida, 

considerando que o seu elevado número representava uma redução significativa da 

massa eleitoral quando comparada com as eleições de 2012 (ver capítulos 3 e 4).  

O inquérito procurou conhecer como os cidadãos qualificaram a informação 

disponibilizada sobre o registo eleitoral. Do total de participantes, 72% consideraram 

que a informação disponibilizada sobre o registo eleitoral foi oportuna e relevante. Já 

23% avaliaram a mesma como sendo ‘confusa’ e 3% como sendo ‘desfasada’. É de 

notar que 104 inquiridos não responderam a esta questão. O Gráfico 4 reflecte a opinião 

dos respondentes sobre esta questão por província. 
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Gráfico 4 – Avaliação da qualidade da informação sobre o registo eleitoral por província 

!  

Como se pode observar, percentagens significativas de participantes em todas as 

províncias consideram que a informação disponibilizada terá sido oportuna e relevante. 

Ainda assim, os dados mostram que uma parte importante dos inquiridos em todas as 

províncias considerou essa mesma informação como sendo ‘confusa’. Em termos de 

resultados nacionais, 23,1% de todos os inquiridos classificaram a informação como 

‘confusa’ e 3,1% como ‘desfasada’. A Tabela 11 lista as províncias que mais 

expressaram a opinião de que a informação foi ‘confusa’. Para mais detalhes, consultar 

o Volume II relativo ao anexo estatístico. 

Tabela 11 - Províncias que avaliaram a informação do registo como ‘confusa’ 

Os participantes foram, igualmente, inquiridos sobre o grau de organização envolvido 

na realização do registo eleitoral. A este nível, 12% consideraram a organização como 

sendo ‘muito boa’, 37,9% como sendo ‘boa’ e 40,3% como sendo ‘razoável’. 8,6% 

indicaram a mesma como sendo ‘má’. Dezanove (19) inquiridos indicaram a opção 

Qualidade da informação sobre o registo eleitoral

0,0%

15,0%

30,0%

45,0%

60,0%

Bengo Cuando Cubango Huíla Luanda Malange Uíge

Oportuna
Relevante
Confusa
Desfasada
Outro

Província A informação foi ‘confusa’ [%]

Lunda Sul 41,3
Namíbia 38,8
Cabinda 37,3
Benguela 29,3
Huambo 27,3
Luanda 23,3
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‘outro’ e 83 preferiram não responder. O Gráfico 5 reflecte as opiniões dos respondentes 

sobre esta questão, por província. 

Gráfico 5 – Avaliação da qualidade da organização do registo eleitoral por província 

!  

Desagregando os dados por província, verifica-se que, num conjunto significativo de 

províncias, cerca de 10% dos participantes classificaram a organização do registo 

eleitoral como sendo ‘má’, como expresso na Tabela 12. Para mais detalhes, consultar o 

Volume II. 

Tabela 12 - Províncias que avaliaram a organização do registo como ‘má’  

A avaliação do nível de cobertura ou abrangência da campanha do registo eleitoral pelos 

cidadãos foi outra preocupação do inquérito. Os resultados desta questão entram, até 

certo ponto, em contradição com os resultados da questão anterior. Assim, apesar da 

maioria dos inquiridos ter considerado a organização da campanha de registo eleitoral 

Qualidade da organização do registo eleitoral 

0,0%

17,5%

35,0%

52,5%

70,0%

Bengo Cuando Cubango Huíla Luanda Malange Uíge

Muito Boa
Boa
Razoável
Má
Outra

Província A organização foi ‘má’ 
[%]

Lunda Sul 17,4
Uíge 15,4
Bengo 10
Malange 9,8
Luanda 13,6
Moxico 9,8
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‘boa’ e ‘razoável’ (38% e 40% das respostas, respectivamente), em termos nacionais 

44,1% consideram que o registo eleitoral foi ‘abrangente’, 41,5% ‘pouco abrangente’, 

10,1% ‘nada abrangente’ e 2,3% julgam que o registo eleitoral foi descontínuo, como se 

pode verificar no Gráfico 6. Somando os resultados das classificações menos positivas, 

verifica-se que, no cômputo geral, 53,9% dos inquiridos fez uma apreciação negativa 

sobre o processo do registo eleitoral. 

Gráfico 6 - Avaliação da cobertura do registo eleitoral por província 

!  

Será, também, relevante sublinhar que 39,5% dos inquiridos de província de Luanda 

consideraram o registo eleitoral ‘pouco abrangente’, 12,5% ‘nada abrangente’ e 2,8% 

‘descontinuado’. Para mais detalhes, consultar o Vol. II com o anexo estatístico. 

As Tabelas 13 e 14 identificam as províncias que realizaram uma avaliação mais 

negativa da abrangência do registo eleitoral. 

Abrangente
Pouco abrangente
Nada abrangente
Descontinuada
Outro
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Tabela 13 - Províncias que avaliaram a cobertura como ‘pouco abrangente’ 

Tabela 14 - Províncias que avaliaram a cobertura como ‘nada abrangente’ 

Outro parâmetro considerado foi o nível de isenção ou independência do registo 

eleitoral. Cerca de vinte e oito por cento (28,1%) dos inquiridos consideraram que o 

mesmo foi ‘isento’ e 47,1% ‘razoavelmente isento’. Cerca de dezasseis por cento 

(16,3%) dos participantes indicaram que o registo foi ‘enviesado’ e 4,5% ‘muito 

enviesado’. É de notar que, à semelhança da questão anterior, uma parcela significativa 

Província Registo eleitoral 
‘pouco abrangente’ 

[%]

Cabinda 55,9

Cunene 48,8

Huambo 40,0

Huíla 52,6

Lunda Norte 74,4

Lunda Sul 51,1

Moxico 54,9

Zaire 45,7

Província O registo eleitoral foi ‘nada 
abrangente’ 

[%]

Zaire 20,0

Moxico 11,8

Lunda Sul 11,1

Luanda 12,5

Kwanza Norte 15,8

Cuando Cubango 11

Cabinda 27,1

Benguela 11,3
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dos participantes (167) optou por não responder a esta questão. O Gráfico 7 reflecte a 

opnião dos respondentes sobre este parâmetro por província. 

Gráfico 7 - Avaliação do grau de isenção do registo eleitoral por província 

!  

As províncias do Uíge, Malange e Bengo foram as que consideraram maioritariamente o 

registo eleitoral como sendo ‘isento’: 69,4%, 57,6% e 47,8% respectivamente. A 

identificação das províncias que expressaram opinião contrária está sumariada nas 

Tabelas 15 e 16 . 125

Isenta
Razoavelmente isenta
Enviesada
Muito enviesada
Outro

 Para mais detalhes, consultar o anexo estatístico.125
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Tabela 15 - Províncias que avaliaram a informação sobre o registo como’enviesada’ 

Tabela 16 - Províncias que avaliaram a informação sobre o registo como’muito enviesada’ 

Para mais detalhes sobre esta questão, consultar o Vol. II com o anexo estatístico. 

Campanha eleitoral 

O artigo 23º da Constituição Angolana consagra o princípio da igualdade perante a lei. 

Sendo este um princípio fundamental para o quotidiano da vida democrática, ele ganha 

particular relevância aquando da organização e realização dos pleitos eleitorais. Este é o 

princípio que, indubitavelmente, constitui um indicador sobre a transparência, a 

credibilidade e a seriedade das eleições. 

Apesar de algumas melhorias, este princípio constitucional continua a enfrentar desafios 

sérios. Na fase de pré-campanha eleitoral para o pleito de 2017, foram observados casos 

em que agentes eleitorais punham em causa não só este princípio constitucional, como 

também os princípios gerais estabelecidos pela Lei Orgânica das Eleições Gerais (artigo 

n.º 64), aprovada em Dezembro de 2011, e previstos pelo Código de Conduta Eleitoral 

Província A informação sobre o registo eleitoral foi 

‘enviesada’ [%]

Cabinda 30,5

Kwanza Norte 27,3

Lunda Sul 48,9

Zaire 24,3

Moxico 18,8

Província A informação sobre o registo eleitoral foi 

‘muito enviesada’ [%]

Moxico 10,8

Lunda Sul 8,9

Cabinda 6,8
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(artigo n.º 2). É de sublinhar que todos os agentes eleitorais têm o dever acrescido de 

respeitar rigorosamente a Constituição, de fazer cumprir a lei e de pautar a sua conduta 

profissional e ética conforme os princípios previstos no Código de Conduta Eleitoral. 

Tanto em 2008 quanto em 2012, os observadores apresentaram advertências e 

recomendações que foram, em geral, desconsideradas pelas autoridades angolanas. A 

permanência destas práticas é profundamente prejudicial para um processo que todos 

desejam ser pacífico, transparente e exemplar. O papel da CNE e do Tribunal 

Constitucional é, a este respeito, fulcral. 

Assegurar uma equilibrada correlação de forças entre os partidos que concorrem às 

eleições exige que haja, à partida, um equilíbrio de condições e recursos entre aqueles. 

Esse equilíbrio passa necessariamente pela igualdade e pontualidade na concessão de 

verbas devidas por lei aos partidos para organizarem as suas campanhas eleitorais. 

Quando um partido beneficia claramente de mais recursos, a correlação de forças deixa 

de ser equilibrada e o processo eleitoral passa a estar enviesado – aspectos estes já 

criticados nas eleições anteriores. 

Solicitou-se aos participantes que expressassem as suas opiniões sobre a oportunidade e 

a qualidade da informação disponibilizada durante a campanha eleitoral, o que está 

reflectido no Gráfico 8. Globalmente, 33,5% das respostas indicaram que a informação 

foi ‘oportuna’, 36,2% que foi ‘relevante’ e 25,4% classificaram-na como ‘confusa’. Um 

por cento das respostas obtidas indicaram a opção ‘outro’ e 108 participantes optaram 

por não responder à questão. 

Gráfico 8 – Avaliação da qualidade da informação da campanha eleitoral por província 

!  

Avaliação da qualidade da informação durante a campanha eleitoral

0,0%

15,0%
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A Tabela 17 apresenta os resultados das províncias que mais expressaram uma opinião 

negativa sobre esta questão. Para mais detalhes, consultar o Volume II. 

Tabela 17 - Províncias que avaliaram a informação da campanha eleitoral como ‘confusa’ 

No que se refere à apreciação do nível de organização da campanha eleitoral, 41,2% das 

respostas obtidas indicaram que a mesma foi ‘razoável’, 38% ‘boa’ e 11,6% ‘muito 

boa’. Oito por cento (8%) dos inquiridos considerou-a como sendo ‘má’. Mais uma vez, 

uma parte significativa dos inquiridos (84) optou por não responder. O Gráfico 9 

espelha a opinião dos inquiridos sobre esta categoria de análise.  

Província A informação disponibilizada durante a 

campanha eleitoral foi ‘confusa’ [%]

Benguela 29,9

Cabinda 45,0

Cuando Cubango 21,7

Huambo 23

Huíla 25,6

Lunda Sul 34,9

Moxico 25,5

Uíge 40,8

Zaire 35
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Gráfico 9 – Avaliação do grau de organização da campanha eleitoral por província 

!  

As províncias que mais expressaram a opinião segundo a qual a organização da 

campanha eleitoral foi ‘má’ foram Cabinda (18%), Luanda (11%), Lunda Sul (15,2%) e 

Zaire (10%). 

Quanto ao grau de cobertura da campanha eleitoral, o total geral revela que as respostas 

se dividem entre quem a classificou como ‘abrangente’ (41,9%) e ‘pouco 

abrangente’ (42,2%). Todavia, se a esta última categoria se somarem os resultados da 

categoria ‘nada abrangente’ (11,1%) e da categoria ‘descontínuo’ (2,2%), verifica-se que 

a esmagadora maioria (55,9%) dos inquiridos expressa uma opinião negativa sobre a 

cobertura da campanha eleitoral, como consta do Gráfico 10. 

Gráfico 10 - Avaliação do grau de cobertura da campanha eleitoral por província 

  

Vejam-se também as Tabelas 18 e 19 sobre como os cidadãos qualificaram a 

abrangência da campanha eleitoral. Para mais detalhes, consultar o Volume II. 

Avaliação do grau de organização da campanha eleitoral

0,0%

15,0%

30,0%

45,0%

60,0%

Bengo Cuando Cubango Huíla Luanda Malange Uíge

Muito Boa
Boa
Razoável
Má
Outra
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Tabela 18 – Províncias que avaliaram a campanha eleitoral como ‘pouco abrangente’ 

Tabela 19 - Províncias que avaliaram a campanha eleitoral como ‘nada abrangente’ 

No Gráfico 11 apresenta-se a percepção dos inquiridos sobre a isenção da campanha 

eleitoral e ela é globalmente negativa: 26,2% consideraram a campanha ‘isenta’, 49,9% 

‘razoavelmente isenta’, 15,9% ‘enviesada’ e 4,7% ‘muito enviesada’. À semelhança das 

questões anteriores, 189 inquiridos preferiram não responder.  

Província A campanha eleitoral foi ‘pouco 

abrangente’ [%]

Lunda Norte 74,4

Huíla 52,6

Cunene 55,6

Zaire 48,7

Cabinda 45,9

 Província A campanha eleitoral foi ‘nada 

abrangente’ [%]

Cabinda 32,8

Lunda Sul 26,1

Zaire 20,5

Moxico 12,0
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Gráfico 11 - Avaliação do grau de isenção durante a campanha eleitoral por província 

!  

As Tabelas 20 e 21 resumem os resultados das províncias que foram mais críticas a este 

respeito. Para mais detalhes, consultar o Vol. II com o anexo estatístico. 

Avaliação do grau de isenção durante a campanha eleitoral
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Uíge
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Tabela 20 – Províncias que avaliaram o grau de isenção da campanha como ‘enviesada’ 

Tabela 21 – Províncias que avaliaram o grau de isenção da campanha como ‘muito enviesada’ 

Perguntou-se aos participantes se, nos seus respectivos bairros, houve campanha de 

sensibilização. Cinquenta e três por cento (53%) indicaram que ‘sim’ e 27% informaram 

que ‘não’ houve campanha. Vinte por cento (20%) dos inquiridos declarou não saber e 

108 participantes não responderam à questão. O Gráfico 12 apresenta os dados. 

Província A campanha eleitoral foi ‘enviesada’ [%]

Cabinda 33,9

Lunda Sul 38,5

Moxico 26,5

Zaire 34,5

Cuando Cubango 18,4

Cunene 18,6

Província A campanha eleitoral foi ‘muito enviesada’ [%]

Benguela 6,3

Cabinda 5,1

Huíla 8,6

Zaire 10,3
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Gráfico 12 - Campanhas de sensibilização no bairro de residência por província 

!  

Em várias províncias, parte significativa dos inquiridos responderam que não houve 

campanha nos seus bairros. A Tabela 22 isola esses resultados . 126

Tabela 22 – Províncias onde não se realizaram acções de sensibilização no bairro 

É também relevante notar que 42,2% dos participantes da Lunda Sul, 30,4% da Lunda 

Norte, 25,7% do Zaire e 22,4% do Uíge indicaram não saber se houve ou não campanha 

eleitoral nos seus respectivos bairros.  

A maior parte das acções de campanha eleitoral indicadas pelos participantes referia-se 

a acções e actores no âmbito da educação cívica eleitoral (44,7%) e a actividades 

Campanhas de sensibilização nos bairros 
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Província Não houve campanha eleitoral no meu 

bairro [%]

Benguela 36,7

Huíla 33,8

Luanda 32,8

Namibe 37,2

Zaire 31,4

 Para mais detalhes, consultar o anexo estatístico.126
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partidárias não discriminadas (21,5%). A Tabela 23 sistematiza os principais tipos de 

actividades mencionados . 127

Tabela 23 - Acções de sensibilização realizadas no âmbito da educação cívica eleitoral 

O Gráfico 13 a seguir apresenta os resultados por província. 

Acções de sensibilização [%]

Acções e actores no âmbito da educação cívica eleitoral 44,6

Actividades que se referem a partidos de modo não discriminado 21,4

Actividades em que o MPLA é explicitamente referido 7,4

Distribuição de materiais de propaganda e outras actividades 7,3

Actividades em que outros partidos são explicitamente referidos 1,9

Actividades da CNE 1,9

Campanha cívica e partidária 1,9

Sobas e autoridades tradicionais 0,5

 Para mais detalhes, consultar o anexo estatístico.127
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Gráfico 13 – Tipos de acções de sensibilização de educacão cívica por província 

!  

Se se isolarem os resultados das províncias que têm expressado opiniões mais críticas, 

verifica-se o cenário que consta da Tabela 24 . 128

Tipos de acções de sensibilização de 
educação cívica

Zaire

Uíge

Namibe

Moxico

Malange

Lunda Sul

Lunda Norte

Luanda

Kwanza Sul

Kwanza Norte

Huíla

Huambo

Cunene

Cuando Cubango

Cabinda

Benguela

Bengo

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0%

Deram indicação explícita de voto

Campanha partidária e cívica

Actividades que se referem aos partidos  
de modo não discriminado

Outras Respostas

Sobas

Actividades da CNE

Distribuição de materiais de propaganda  
( maratona )

Actividades em que outros partidos  
são explicitamente referidos

Actividades em que o MPLA  
é explicitamente referido

Acções e actores no âmbito  
 cívica eleitoral

 Para mais detalhes, consultar o anexo estatístico.128
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Tabela 24 – Províncias que expressaram opiniões mais críticas sobre a educação cívica 

Ao seguir predominantemente essa lógica institucional, o processo eleitoral tende a 

centrar-se nos actores tradicionais: os partidos políticos. Embora fundamentais, é 

importante reconhecer outros actores, nomeadamente ao nível da sociedade civil e dos 

movimentos sociais, e os seus contributos, bem como as formas de participação que 

convivem com os modelos de participação institucional. O caso das conferências da 

sociedade civil, bem como os fóruns de discussão a nível local são exemplos muito 

pertinentes sobre as novas formas de participação cidadã. Estes actores podem 

constituir-se como agentes e espaços democráticos de debate e deliberação sobre os 

programas eleitorais dos partidos, de apresentação de propostas de política pública de 

baixo para cima, como também podem participar no arbítrio e na observação do 

processo eleitoral e, desse modo, fazer crescer a legitimidade deste último. 

Eleições de 1992, 2008 e 2012 

O primeiro inquérito procurou conhecer o engajamento dos cidadãos nos pleitos 

eleitorais anteriores a 2017. Para este efeito, perguntou-se aos mesmos se tinham votado 

nas eleições de 1992, 2008 e 2012 e os resultados são apresentados no Gráfico 14. 

Acções/ Províncias Cabinda Huíla Lunda Norte Namibe

Acções e actores no âmbito da educação 

cívica eleitoral
32,4% 39,7% 36,8% 22,7%

Actividades que se referem a partidos de 

modo não discriminado
41,2% 30,2% 63,2% -

Actividades em que o MPLA é 

explicitamente referido
- 14,3% - -

Distribuição de materiais de propaganda 

e outras actividades
- - - 50%
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Gráfico 14 – Votação nas eleições de 1992 por província 

!  

No que diz respeito às eleições de 1992, 70% dos inquiridos informaram não ter votado. 

Apenas 30% dos participantes declararam ter votado. É de sublinhar que 212 inquiridos 

preferiram não responder. As principais razões evocadas a nível nacional para explicar o 

facto de não se ter votado podem ser observadas na Tabela 25 . 129

Tabela 25 - Razões para não ter votado em 1992 

As três províncias que apresentaram uma percentagem mais elevada de respostas 

negativas foram o Bengo (85,1%), Huíla (83,6%) e Uíge (90,7%). À semelhança das 

restantes praças eleitorais, a principal razão para não terem votado em 1992 foi o facto 

de os participantes serem menores de idade: 95% das respostas no Bengo, 99,2% na 

Huíla e 78,6% no Uíge.  

Votação nas eleições de 1992

0,0%

25,0%

50,0%

75,0%

100,0%

Bengo Cuando Cubango Huíla Luanda Malange Uíge

Sim
Não

Eleições 1992: Razões para não ter votado [%]

Menor de idade 87,9

Estava fora do país/província 2,3

Não quis/não tinha interesse 2,3

Falta de segurança/medo/guerra/incapacidade 1,5

Não tinha cartão de eleitor/documento 1,4

 Para mais detalhes, consultar o anexo estatístico.129
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A desagregação destes dados por província, como consta do Gráfico 15, permite, 

igualmente, notar alguns casos particulares. Por exemplo, no Cuando Cubango, 9,8% 

dos participantes explica que não votaram nas eleições de 1992 porque ‘estavam fora do 

país/província’ e 9,8% porque ‘não quis/não tinha interesse’. Em Cabinda, 14% dos 

participantes não votou em 1992 por ‘medo/falta de segurança’; no Uíge, 16,7% não 

votaram pela mesma razão. Refira-se, ainda, que, em Cabinda, 9,3% dos inquiridos não 

votaram em 1992 porque ‘não tinham cartão de eleitor ou documento’.  

Gráfico 15 - Razões para não ter votado em 1992 por província 

!  

Razões para não ter votado em 1992 

Uíge

Namibe

Moxico

Malange

Lunda Sul

Lunda Norte

Luanda

Kwanza Sul

Kwanza Norte

Huíla

Huambo

Cunene

Cuando Cubango

Cabinda

Benguela

Bengo

0,0% 25,0% 50,0% 75,0% 100,0%

Outras respostas
Não fez registo
Não tinha cartão de eleitor/ documento
Falta segurança/ medo/ guerra/ conflito/ incapacidade
Não quis/ não tinha interesse
Não lembra
Não se interesou por ser pobre
Religião não permite
Mesa de longe de casa
Estava fora do país / província
Estava doente
Não tinha informação / Não sabia
Menor de idade
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Relativamente às eleições de 2008, 57,4% dos inquiridos informaram ter votado e 47% 

declararam não ter votado. Cento e oitenta e três (183) inquiridos não responderam. O 

Gráfico 16 desagrega os dados por província. 

Gráfico 16 – Votação nas eleições de 2008 por província 

!  

No que se refere ainda aos resultados nacionais, as principais razões evocadas para o 

facto de não terem votado incluíam idade insuficiente e falta de interesse, tal como pode 

ser observado na Tabela 26 : 130

Votação nas eleições de 2008

0,0%

22,5%

45,0%

67,5%

90,0%

Bengo Cuando Cubango Huíla Luanda Malange Uíge

Sim
Não

 Para mais detalhes, consultar o anexo estatístico.130
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Tabela 26 - Razões para não ter votado em 2008 

A distribuição dos resultados por província pode ser observada no Gráfico 17. 

Eleições 2008: Razões para não se ter votado [%]

Menor de idade 81,6

Não quis/não tinha interesse 4,0

Estava fora do país/província 2,9

Não fez o registo 2,2

Não tinha cartão de eleitor/documento 2,1

Falta de segurança/medo/conflito/incapacidade 1,1
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Gráfico 17 - Razões para não ter votado em 2008 por província 

!  

De acordo com os resultados obtidos, as províncias em que a percentagem dos 

inquiridos que não votaram em 2008 são maiores: Bengo (63,3%), Huíla (58,2%), 

Lunda Sul (65,9%) e Zaire (50%). À semelhança da questão anterior, a principal razão 

evocada para tal é o ‘ser menor de idade’: 89,7% de respostas negativas no Bengo, 

91,1% na Huíla, 88% na Lunda Sul. Em Cabinda, 14,3% dos inquiridos não votaram 

por ‘medo’, 10,7% porque ‘não tinham cartão de eleitor ou documento’ e 10,7%, porque 

‘não quis/não tinha interesse’. No Uíge, 15,8% dos participantes explicou que não 

votaram por ‘medo’ e 5,3%, porque ‘não quis/não tinha interesse’. 

Razões para não ter votado em 2008

Uíge

Namibe

Moxico

Malange

Lunda Sul

Lunda Norte

Luanda

Kwanza Sul

Kwanza Norte

Huíla

Huambo

Cunene

Cuando Cubango

Cabinda

Benguela

Bengo

0,0% 25,0% 50,0% 75,0% 100,0%

Outras respostas
Não fez registo
Não tinha cartão de eleitor/ documento
Falta segurança/ medo/ guerra/ conflito/ incapacidade
Não quis/ não tinha interesse
Religião não permite
Mesa de longe de casa
Estava fora do país / província
Estava doente
Não tinha informação / Não sabia
Menor de idade
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Já no que se refere às eleições de 2012, 75% dos inquiridos declararam ter votado e 

apenas 25% informaram não ter votado. Veja-se o Gráfico 18. 

Gráfico 18 – Votação nas eleições de 2012 por província 

!  

Este resultado reflectiu-se em todas as províncias, com a excepção do Bengo onde 

52,2% das respostas indicaram não ter votado nessas eleições. No cômputo geral, 121 

inquiridos recusaram responder à questão. Várias razões foram evocadas para explicar o 

facto de não se ter votado, incluindo idade insuficiente e falta de interesse. Veja-se a 

Tabela 27 com os principais resultados nacionais. Para mais detalhes, consultar o Vol. II 

com o anexo estatístico. 

Tabela 27 - Razões para não ter votado em 2012 

Votação nas eleições de 2012

0,0%

25,0%

50,0%

75,0%

100,0%

Bengo Cuando Cubango Huíla Luanda Malange Uíge

Sim
Não

Eleições 2012: Razões para não se ter votado [%]

Menor de idade 67,1

Não quis/não tinha interesse 9,5

Estava fora do país/província 3,6

Mesa de voto longe de casa 2,5

Estava doente 2,2

Religião não permite 1,9
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O Gráfico 19 desagrega os resultados por província. 

Gráfico 19 - Razões para não ter votado em 2012 por província 

!  

Em várias províncias, uma das explicações mais significativas para o facto de não se ter 

votado nas eleições de 2012 foi o facto de ‘não querer/não ter interesse’. Veja-se a 

Tabela 28, consultando o anexo estatístico no Vol. II para mais detalhes. 

Razões para não ter votado em 2012

Uíge

Namibe

Moxico

Malange

Lunda Sul

Lunda Norte

Luanda

Kwanza Sul

Kwanza Norte

Huíla

Huambo

Cunene

Cuando Cubango

Cabinda

Benguela

Bengo

0,0% 25,0% 50,0% 75,0% 100,0%

Não sabe
Não acreditou nas eleições anteriores
Perdeu cartão
Não fez registo
Não tinha cartão de eleitor/ documento
Não quis/ não tinha interesse
Não lembra
Religião não permite
Mesa de longe de casa
Estava fora do país / província
Estava doente
Não tinha informação / Não sabia
Menor de idade
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Tabela 28 -  Províncias que mais declararam falta de interesse em votar em 2012  

Eleições de 2017 

Neste inquérito pré-eleitoral e no que se refere a resultados nacionais, a maior parte dos 

inquiridos afirmou ter intenção de votar nas eleições de 2017: 88,1%. Apenas 4% 

indicaram não ter essa intenção e 7% informaram que ainda não tinham decidido. 

Setenta e quatro (74) participantes recusaram responder a esta questão. Veja-se o  

Gráfico 20.  

Província Não votou em 2012, porque não 

quis/não tinha interesse [%]

Bengo 13

Benguela 11,1

Cabinda 22,2

Huíla 12,5

Kwanza Norte 12,5

Luanda 12,6

Lunda Sul 10

Namibe 10

Uíge 6,3
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Gráfico 20 -  Intenção de voto nas eleições de 2017 por província 

!  

A nível nacional, as principais razões mencionadas para a decisão de não votar nas 

eleições de 2017 estão sistematizadas na Tabela 29 . 131

Intenção de voto nas eleições de 2017

0,0%

25,0%

50,0%

75,0%

100,0%

Bengo Cuando Cubango Huíla Luanda Malange Uíge

Sim Não
Não sei

 Para mais detalhes, consultar o anexo estatístico.131
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Razões para não votar em 2017

0

0,2

0,4

0,6

0,8

Bengo Cunene Kwanza Sul Malange Zaire

Mudança
Melhores condições de vida
Medo
Desorganização da(o) CNE/MAT
Falta de documento/ perdeu cartão
Falta de informação e divulgação
Desinteresse/frustração/desconfiança / falta de credibilidade
Redução do número de eleitores é propositado
Houve muitas mortes
A religião não permite
O registo devia ter mais tempo e  havia falta de postos
Estava doente
Votar não é importante
Outras respostas
Não sabe
Manobras/manipulação do processo
Permitir voto na diaspora
Houve  quem pedisse gasosa



Tabela 29 -  Razões para não votar em 2017 

A desagregação geográfica dos dados mostra que, em várias províncias, percentagens 

significativas dos participantes expressaram a sua intenção de não votar ou de ainda não 

terem decidido se o iam fazer ou não. Estes dados podem ser consultados na Tabela 30 e 

ver o anexo estatístico no Volume II para mais detalhes. 

Tabela 30 – Províncias que mais declararam a intenção de não votar em 2017 

O Gráfico 21 desagrega os dados das razões invocadas pelos respondentes para não 

votarem em 2017 por província. 

Eleições 2017: Razões para não votar [%]

Desinteresse/frustração/desconfiança/falta de credibilidade 38,9

Desorganização da CNE e do MAT 11,1

O registo deveria ter tido mais tempo e havia falta de postos 9,4

Votar não é importante 8,8

Falta de informação e divulgação 8,3

Falta de documento/perdeu o cartão 4,4

Redução de número de eleitores é propositado 2,0

Províncias Não vou votar em 2017 Não sei se vou votar

Lunda Sul 10,9% 17,4%

Zaire 26,8% -

Cabinda 5,1% 16,9%

Uíge - 12,2%
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Gráfico 21 - Razões para não votar em 2017 por província 

Por outro lado, se se focar a atenção nas principais razões evocadas para não se votar 

nas eleições de 2017, verifica-se que as mesmas são mais preponderantes em algumas 

províncias. Considere-se as Tabelas 31, 32, 33 e 34 e as quatro principais razões para 

não votar referidas pelos respondentes ao inquérito . 132

Tabela 31 - Razões para não votar por desorganização da CNE/MAT 

Tabela 32 -  Razões para não votar por desinteresse/falta de credibilidade 

Tabela 33 - Razões para não votar porque devia ter sido com mais tempo 

Tabela 34 - Razões para não votar porque ‘não é importante’ 

Razão/ Província Huíla Uíge Lunda Sul Luanda

Desorganização CNE/MAT 19,2% 22% 15,4% 14,8%

Razão/ Província Bengo Luanda Namibe

Desinteresse/Falta de credibilidade 73,1% 55,5% 61%

Razão/ Província Malange Lunda Sul Cabinda Lunda Norte

Devia ter sido com mais 

tempo e havia falta de postos
17,8% 11,6% 14% 13,9%

Razão/ Província

Cuando 

Cubango

Cunene Uíge Benguela Lunda Norte

Votar não é importante 29,5% 22,6% 22% 17,4% 17,9%

 Para mais detalhes, consultar o anexo estatístico.132
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Solicitou-se aos inquiridos que expressassem as suas expectativas em relação aos 

resultados das eleições de 2017. A Tabela 35 dá conta das principais categorias de 

resposta. No anexo estatístico (Volume II), podem ser consultados os dados com mais 

detalhe. 

Tabela 35 -  Expectativas sobre as eleições de 2017 

Estes resultados têm a sua expressão provincial reflectida no Gráfico 22. 

Eleições 2017: Expectativas sobre os resultados 

nacionais

[%]

Transparência/justiça/democracia/liberdade 22,2

Paz/tolerância/aceitação dos resultados 20,7

Mudanças/melhorias 17,6

Desenvolvimento/emprego/serviços públicos 8,7

Melhores condições de vida 7,8

Alternância política 4,0

Cumprimento de promessas 3,6

Mudança de governação 2,5
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Gráfico 22 - Expectativas das eleições 2017 por província 

!  

Expectativas em relação às eleições de 2017

Zaire

Uíge

Namibe

Moxico

Malange

Lunda Sul

Lunda Norte

Luanda

Kwanza Sul

Kwanza Norte

Huíla

Huambo

Cunene

Cuando Cubango

Cabinda

Benguela

Bengo

0,0% 15,0% 30,0% 45,0% 60,0%

Possiblidade de conflito
Nada de bom
Que ganhe o melhor
Mudanças/ Melhoria
Cumprimento de promessas
Falhas CNE
Outras respostas
Não espera nada
Não sabe
Vitória MPLA/ continuidade
Mais abstenção
Menos abstenção
Melhor relação de forças entre partidos
Transparência/ justiça/ democracia/ liberdade
Paz/ Tolerância/ Aceitação de resultados
Desenvolvimento/ Emprego/ Serviços públicos
Alternância política
Melhoria condições de vida
Mudança de governação
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Se agregarmos as categorias que referem explicitamente valores democráticos, o 

resultado é que 42,9% das respostas dão prioridade à questão da qualidade da vida 

democrática. Se somarmos as categorias que veiculam a ideia de mudança (com ou sem 

alternância) verifica-se que 24% das respostas enfatizam essa mesma ideia. Por fim, se 

agregarmos as categorias que focam questões relativas ao desenvolvimento e à melhoria 

das condições de vida (‘Desenvolvimento/emprego/serviços públicos’ e ‘Melhores 

condições de vida’) observa-se que 16,5% das respostas salienta esta expectativa. A 

Tabela 36 mostra a razão mais evocada por província. Para mais detalhes, consultar o 

Volume II. 

Tabela 36 - Expectativas sobre as eleições de 2017 em percentagem 

Fazendo uma retrospectiva aos dados obtidos no inquérito realizado em 2003, em que se 

solicitava aos respondentes que indicassem as cinco questões de ordem económica e 

social que mais os preocupavam, a partir de uma série de 14 áreas temáticas, os 

resultados desagregados por domínio de estudo mostram que alimentação, saúde, 

habitação, deslocados de guerra e reinserção social e abastecimento de água eram, 

Eleições 2017 – Expectativas Resultado nacional 

 [%]

Província que mais 

evocou a razão 

[%]

Transparência/justiça/democracia/

liberdade

22,2 Lunda Sul (40)

Paz/tolerância/aceitação dos resultados 20,7 Malange (51,1)

Mudanças/melhorias 17,6 Lunda Sul (27,5)

Desenvolvimento/emprego/serviços 

públicos

8,7 Kwanza Sul (25)

Melhores condições de vida 7,8 Cabinda (21,8)

Alternância política 4 Luanda (6,4)

Cumprimento de promessas 3,6 Namibe (9,1)

Mudança de governação 2,5 Cunene (5,4)
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colectivamente, as cinco questões mais importantes. No caso de Luanda, a corrupção 

recebeu uma maior importância que a habitação. 

Uma segunda pergunta dessa pesquisa pedia aos respondentes para identificarem a 

questão mais importante, ou seja, foi pedido que fizessem uma selecção de prioridades a 

partir das cinco questões inicialmente selecionadas. Os resultados foram os seguintes : 133

• Alimentação - 23,3%; 

• Saúde /Sida - 19,6%; 

• Emprego/desemprego/salários - 12,5%; 

• Educação - 7,5%; 

• Abastecimento de água - 6,1% 

Pode observar-se que as questões de emprego e educação eram, na altura, as mais 

relevantes do ponto de vista individual e substituíam, em termos de prioridade, as 

questões mais colectivas, como a habitação, os deslocados de guerra e a reinserção 

social. Importa lembrar que este inquérito foi realizado cerca de um ano após a 

assinatura do cessar-fogo que pôs termo à guerra-civil e questões como desmobilização 

e reinserção dos ex-militares, disponibilidade de habitações e criação de empregos eram 

fulcrais para procurar organizar a vida social e económica de Angola, quando ainda se 

acreditava num caminho inverso ao êxodo rural e no descongestionamento das cidades 

através da saída dos deslocados para as suas áreas de origem. 

 Relatório do Inquérito de Opinião sobre as “Percepções dos Angolanos em relação às Próximas 133

Eleições”, realizado pelo Instituto de Pesquisa Económica e Social (A-IP) para o Instituto 
Republicano Internacional (IRI), Luanda, 2003, p.91.
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CAPÍTULO 6 – AS PERCEPÇÕES AOS SEIS MESES DO NOVO 
GOVERNO: AINDA A ESPERANÇA NA MUDANÇA? 

O segundo inquérito realizado teve como objectivo aceder às avaliações e aos 

posicionamentos dos cidadãos sobre os primeiros 6 meses de governação do novo 

executivo. À semelhança do inquérito pré-eleitoral, este segundo exercício abrangeu a 

maioria do país. Com o apoio de várias dezenas de organizações civis de base, 

obtiveram-se 1 566 inquéritos.   

Perfil dos inquiridos 

Tal como sucedeu no inquérito pré-eleitoral, a maioria dos participantes era bastante 

jovem: 32,6% tinham idades compreendidas entre os 18 e os 25 anos, 28,6% entre os 26 

e os 33 anos e 17,3% entre os 34 e os 41 anos. 

No que se refere à escolaridade, e ainda em consonância com os resultados obtidos na 

primeira fase da pesquisa, 35,1% dos inquiridos informaram ter o nível universitário e 

34,6% o nível do ensino médio. Somente 5% dos participantes se declarou como 

‘analfabeto’. 

Já em termos de ocupação, a maioria identificou-se como estudante (28,2%), como 

desempregado (16%), 15,7% como funcionário público e 15,6% como trabalhador por 

conta própria. Veja-se a Tabela 37. 
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Tabela 37 – Ocupação por sexo 

Cerca de cinquenta e quatro por cento (54,4%) dos participantes que declararam ter uma 

actividade informaram que a mesma pertencia ao sector de ‘serviços’ e 10,1% 

afirmaram trabalhar na agricultura. 

A esmagadora maioria dos participantes residia em zonas urbanas ou periurbanas: 

44,3% e 37% respectivamente. Apenas 13,9% informaram viver em meio rural. A 

Tablea 38 apresenta estes resultados. 

Actividade Ocupacional e 
Sexo 

Género
Total

Homem Mulher

Estudante 229 216 445

Trabalhador por conta própria 152 97 249

Doméstico 30 76 106

Desempregado 143 107 250

Trabalhador sector privado 105 84 189

Funcionário Público 158 88 246

Sector Informal 27 29 56

Outro 15 17 32

Total 859 714 1 573
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Tabela 38 - Área de residência por sexo 

Este segundo inquérito contou com a participação de mais homens do que mulheres. 

Apesar disso, manteve-se uma relativa paridade de género: 54,5% dos participantes 

eram homens e 45,5% eram mulheres. À semelhança dos resultados obtidos aquando do 

primeiro inquérito nacional, os homens tendem a ser mais qualificados do que as 

mulheres. Considere-se a Tabela 39.  

Tabela 39 - Nível de escolaridade por sexo 

À semelhança dos resultados obtidos com o primeiro inquérito, 39,4% dos inquiridos 

considerou-se ‘pobre’, 34,7% ‘mais ou menos’ e 18,1% ‘remediados’. Apenas 1,2% 

Área de Residência 
Sexo

Total
Homem Mulher

Urbano 408 300 708

Rural 116 104 220

Periurbano 307 281 588

Mesma área de origem 40 33 73

Total 871 718 1 589

Nível de escolaridade 
Sexo

Total
Homem Mulher

Analfabeto 37 44 81

I Nível 26 24 50

III Nível 45 53 98

Ensino Médio 89 105 194

Universitário 318 244 562

Pós Graduação 323 227 550

Outro 22 9 31

Total 860 706 1 566
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afirmou ser ‘rico’ e 5,1% ‘muito pobre’. A distribuição destes resultados por sexo pode 

ser observada na Tabela 40. 

Tabela 40 - Auto-definição do estatuto económico por sexo 

No que diz respeito ao grau de interesse na política, a maioria dos inquiridos divide-se 

entre um interesse ‘moderado’ (43%) e ‘muito fraco’ e ‘fraco’ (17,8% e 27,3% 

respectivamente). Somente 2,6% declararam ter um interesse ‘muito forte’. A Tabela 41 

expressa estes resultados desagregados por sexo. 

Tabela 41 – Grau de interesse pela política por sexo 

Auto-definição do estatuto 
económico 

Sexo
Total

Homem Mulher

Rico 8 12 20

Remediado 149 134 283

Mais ou menos 295 257 552

Pobre 352 278 630

Muito pobre 53 28 81

Muito rico 14 6 20

Total 871 715 1 586

Grau de interesse pela 
política 

Sexo
Total

Homem Mulher

Muito fraco 127 155 282

Fraco 186 247 433

Moderado 415 258 673

Forte 101 44 145

Muito forte 33 9 42

Total 862 713 1 575
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Procurando caracterizar melhor o meio dos participantes, foram colocadas várias 

questões. Uma delas procurava aferir o nível de acessibilidade dos cidadãos às mesas de 

voto nas eleições de 2017. A este nível, 67,6% informaram que as mesas de votos mais 

próximas estavam situadas a menos de 30 minutos de distância. Contudo, 32,3% 

declararam que as mesmas estavam situadas entre 30 minutos a 1 hora de distância e 

13% a mais de uma hora de distância. 

A esmagadora maioria (86%) informou que houve campanha eleitoral no seu local de 

residência e apenas 14% declararam o contrário. De modo similar, 76,8% dos inquiridos 

afirmaram que o seu local de residência tem acesso à escola, 65,8% tem acesso a 

hospital, centro de saúde ou posto médico e somente 57,4% informaram ter acesso a 

água. 

Atitude eleitoral e percepção sobre a abstenção 

A segunda secção deste inquérito tinha por objectivo aceder à atitude eleitoral e à 

percepção dos inquiridos sobre a questão da abstenção.  

A maioria dos participantes (85,4%) informou ter votado nas eleições de 2017. Somente 

14,5% declararam não ter votado. Luanda foi a província que teve mais participantes a 

informar que não votaram (101 eleitores), seguindo-se Benguela (18 inquiridos), Uíge 

(15 inquiridos) e Huíla (18 inquiridos). Veja-se a Tabela 42. 
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Tabela 42 - Votação nas eleições de 2017 

Aos participantes foi colocada, em seguida, a seguinte questão: ‘Os resultados eleitorais 

corresponderam às suas expectativas?’. Neste âmbito, é de salientar que apenas 45,1% 

respondeu afirmativamente. Cerca de 55% (54,8%) dos inquiridos responderam que os 

resultados não correspondiam às expectativas que tinham (o que corresponde a 848 

respostas). 

Província

Votou nestas eleições de 
2017? Total

Sim Não

Bengo 27 3 30

Benguela 120 18 138

Bié 71 4 75

Cabinda 47 3 50

Cuando Cubango 23 10 33

Cunene 35 5 40

Huambo 112 14 126

Huíla 139 18 157

Kwanza Norte 25 5 30

Kwanza Sul 90 10 100

Luanda 424 101 525

Lunda Norte 44 11 55

Lunda Sul 28 3 31

Malange 49 3 52

Namibe 24 5 29

Uíge 83 15 98

Zaire 26 4 30

Total 1 367 232 1 599
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Refira-se que, em Luanda, dos 504 participantes, 316 indicaram que estes resultados 

não correspondiam às expectativas. A Tabela 43 mostra os resultados por província, 

estando o anexo estatístico disponível no Volume II para mais detalhes. 

Tabela 43 – Expectativas relativamente aos resultados das eleições de 2017 

Província

Estes resultados 
correspondem às suas 

expectativas? Total

Sim Não

Bengo 12 16 28

Benguela 38 95 133

Bié 45 29 74

Cabinda 29 21 50

Cuando Cubango 12 21 33

Cunene 18 20 38

Huambo 73 55 128

Huíla 42 108 150

Kwanza Norte 7 21 28

Kwanza Sul 56 43 99

Luanda 188 316 504

Lunda Norte 31 23 54

Lunda Sul 17 13 30

Malange 44 10 54

Namibe 16 8 24

Uíge 60 31 91

Zaire 11 18 29

Total 699 848 1 547
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Como se pode observar, Huíla, Benguela, Cabinda, Huambo e Kwanza Norte são as 

províncias que mais manifestaram o seu descontentamento com o resultado das 

eleições. 

Aos inquiridos que responderam que os resultados eleitorais de 2017 tinham 

correspondido às suas expectativas, foi perguntado o porquê da sua resposta. A Tabela 

44 agrega os principais resultados . 134

Tabela 44 – Razões da correspondência entre resultados eleitorais e expectativas (agregado) 

A Tabela 45 mostra os resultados por província. 

Razões [%]

Campanha eleitoral do MPLA mais forte/já era de esperar a vitória do 

MPLA

47,2

As eleições foram mais transparentes 28,2

Dou preferência à mudança na continuidade 7,3

Dou preferência à continuidade 3,6

 Para mais detalhes, consultar o anexo estatístico.134
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Tabela 45 – Razões da correspondência entre resultados eleitorais e expectativas por província 

!  

Como é visível, em todas as províncias, a maior parte dos inquiridos que afirmaram que 

os resultados correspondiam às expectativas justificaram a sua percepção referindo que 

‘a campanha do MPLA foi mais forte e que a vitória do MPLA já era de esperar’. Em 

Benguela, Kwanza Sul e Namibe esta resposta foi particularmente expressiva: 82,4%, 

83,9% e 75%, respectivamente. Em termos nacionais, a segunda resposta mais votada 

foi aquela que considera que as eleições de 2017 ‘foram mais transparentes’ (28,3%). 

Neste âmbito, é de salientar que, apesar de ser uma das províncias mais críticas, a 

Lunda Norte foi a província que mais expressou esta percepção (89,7%), seguindo-se a 

província do Bié (59,6%) e do Bengo (50%). 

De modo semelhante, perguntou-se aos inquiridos que afirmaram que os resultados 

eleitorais de 2017 não correspondiam às suas expectativas, o porquê da sua resposta. A 

Tabela 46 agrega os resultados mais significativos . 135

Campanha 
eleitoral do MPLA 
mais forte /já era 

de esperar a 
victória do MPLA

Dou preferência à 
continuidade

Dou 
preferênci

a à 
mudança 

na 
continuida

de

Foi mais 
transpare

nte Outro
Bengo 41,7% 50,0% 8,3%
Benguela 82,4% 2,9% 2,9% 5,9% 5,9%
Bíe 29,8% 6,4% 59,6% 4,3%
Cabinda 65,2% 21,7% 13,0%
Cuando Cubango 38,5% 15,4% 38,5% 7,7%
Cunene 18,8% 12,5% 37,5% 31,3%
Huambo 60,0% 2,7% 4,0% 21,3% 12,0%
Huíla 50,0% 7,1% 26,2% 16,7%
Kwanza Norte 57,1% 14,3% 14,3% 14,3%
Kwanza Sul 83,9% 10,7% 5,4%
Luanda 33,5% 10,4% 8,8% 29,7% 17,6%
Lunda Norte 3,4% 3,4% 89,7% 3,4%
Lunda Sul 50,0% 50,0%
Malange 69,6% 4,3% 8,7% 17,4%
Namibe 75,0% 8,3% 8,3% 8,3%
Uíge 53,7% 38,9% 7,4%
Zaire 36,4% 18,2% 45,5%

47,3% 3,7% 7,3% 28,3% 13,5%

Provincias

Total

Províncias – Se os resultados das eleições 
corresponderam às suas expectativas, 
diga o porquê.

Se os resultados das eleições corresponderam às suas expectativas, diga 
o porquê.

 Para mais detalhes, consultar o anexo estatístico no Volume II.135
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Tabela 46 - Razões da não correspondência entre resultados eleitorais e expectativas 
(agregado) 

A percepção sobre uma falta de credibilidade do processo eleitoral foi a resposta mais 

votada com 34,1%, seguindo-se a resposta que indica que a esperança de ‘mudança’ não 

foi concretizada (9,2%). As restantes razões identificadas têm um peso similar.  

A Tabela 47 mostra os resultados por província. 

Tabela 47 - Razões da não correspondência entre resultados eleitorais e expectativas por 
província 

!  

Como se pode verificar da leitura da tabela acima, a justificação mais frequente para o 

facto de os resultados eleitorais não terem correspondido às expectativas indica uma 

falta de credibilidade generalizada no processo, a qual terá, de acordo com a percepção 

dos inquiridos, afectado não só o funcionamento das instituições, como também 

processos fundamentais como é o caso do registo eleitoral. Esta resposta teve um peso 

Razões [%]

Não acredito no resultado/Fraude/Falta de credibilidade (registo, 

contagem de votos, etc.)
34,1

Esperava mudança nestas eleições 9,2

Devia haver mais equilíbrio entre as forças políticas 2,6

Descontentamento com a má governação do partido 2,4

Não acredito no 
resultado/ 

Fraude/ Falta de 
credibilidade 

(registo, 
contagem, 

cne…..)

Esperava 
mudança nestas 

eleições

Desconte
ntamento 
com má 

governaçã
o do 

partido

Sondagens 
e 

expectativas 
indicavam 

outro 
resultado Outros

Está tudo 
na 

mesma

Devia 
haver 
mais 

equilíbrio 
entre as 
forças 

políticas

Desacordo 
em relação 

aos 
resultados 

pelos partidos 
da oposição

Esperava que 
o MPLA 

tivesse mais 
votos Abstenção Não sei

Bengo 76,5% 11,8% 5,9% 5,9%
Benguela 58,9% 22,1% 7,4% 6,3% 2,1% 3,2%
Bíe 51,7% 3,4% 6,9% 34,5% 3,4%
Cabinda 81,8% 9,1% 4,5% 4,5%
Cuando Cubango 57,1% 9,5% 14,3% 4,8% 4,8% 9,5%
Cunene 15,4% 15,4% 7,7% 30,8% 7,7% 15,4% 7,7%
Huambo 69,6% 12,5% 3,6% 8,9% 1,8% 1,8% 1,8%
Huíla 53,5% 17,2% 6,1% 2,0% 8,1% 2,0% 11,1%
Kwanza Norte 45,5% 22,7% 4,5% 18,2% 9,1%
Kwanza Sul 53,5% 27,9% 7,0% 2,3% 9,3%
Luanda 63,8% 19,1% 2,3% 1,9% 5,8% 3,6% 2,3% 1,0% ,3%
Lunda Norte 96,0% 4,0%
Lunda Sul 27,3% 54,5% 9,1% 9,1%
Malange 14,3% 28,6% 14,3% 42,9%
Namibe 83,3% 16,7%
Uíge 63,0% 3,7% 14,8% 3,7% 11,1% 3,7%
Zaire 38,5% 7,7% 23,1% 23,1% 7,7%

60,49% 16,32% 4,29% 0,98% 8,71% 2,70% 4,66% 0,98% 0,37% 0,12% 0,37%

Províncias – Se os resultados das eleições 
de 2017 não corresponderam às suas 
expectativas, diga porquê.

Se os resultados das eleições de 2017 não corresponderam às suas expectativas, diga porquê.

Provincias

Total
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de 60,5%. A segunda resposta mais votada foi a que veiculava a esperança de uma 

mudança que não se concretizou (16,3%). A terceira e a quarta respostas têm pesos 

similares: ‘devia haver mais equilíbrio na relação de forças entre os partidos’ (4,7%) e 

‘descontentamento com má governação’ (4,3%). Uma minoria de respostas veicula, por 

seu turno, a ideia de que ‘está tudo na mesma’. 

Do total de inquiridos da Lunda Norte que indicaram que os resultados eleitorais não 

correspondiam às suas expectativas, 96% justificaram a sua posição atribuindo falta de 

credibilidade ao processo. De modo similar, 83% dos inquiridos da província do 

Namibe e 81,8% de Cabinda expressaram o mesmo ponto de vista. De todos os 

inquiridos que responderam esperar, nas eleições de 2017, uma mudança que não se 

concretizou, 28,6% eram de Malange, 27,9% do Kwanza Sul e 22,7% do Kwanza 

Norte. Com um peso de 4,7%, a percepção, segundo a qual ‘devia haver mais equilíbrio 

na relação de forças entre os partidos’ reuniu 42,9% das respostas em Malange, 11,1% 

na Huíla e 9,5% no Cuando Cubango. Tendo tido um total de 4,3% a resposta que 

indicava o ‘descontentamento com a má governação’ teve 23,1% de votos na província 

do Zaire, 14,2% no Cuando Cubango e 7,7% no Cunene. Lunda Sul (9,1%), Zaire 

(23,1%) e Cuando Cubango (4,8%) foram as províncias que mais expressaram a 

percepção, segundo a qual ‘está tudo na mesma’.  

Nível de conhecimento sobre actividades governativas 

Esta secção do segundo inquérito nacional teve como objectivo procurar identificar o 

grau de conhecimento dos inquiridos sobre a governação. Para tal foram elaboradas 

várias questões. A primeira procurou averiguar como os cidadãos diferenciavam o 

executivo saído das eleições de 2017 do anterior. Os resultados são mostrados na Tabela 

48. 
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Tabela 48 – Opinião sobre as diferenças entre o governo actual e o anterior por província 

!  

Quando interrogados sobre a diferença entre o actual governo e o anterior, a maioria dos 

participantes (47,9%) considera que o actual é melhor por sentirem mais liberdade, 

democracia e esperança. Contudo, uma segunda categoria de respostas (35,5%) 

considera que não há diferença entre os dois governos ou que a mesma é mínima. Cerca 

de 3% das respostas indica que o actual governo é pior do que o anterior e 16,1% indica 

que a principal diferença entre este governo e o anterior são as exonerações. É 

necessário lembrar que, de facto, durante os primeiros seis meses de governação do 

executivo de João Lourenço, as exonerações estavam na ordem do dia, marcando muito 

regularmente os noticiários do país.  

As três províncias que mais expressaram uma opinião positiva sobre o novo governo 

foram Kwanza Norte (74,1%), Cunene (66,7%) e Kwanza Sul (64,9%). Refira-se que, 

em Luanda, de todos os inquiridos, só uma minoria (37,4%) considerava que o novo 

governo é melhor do que o anterior e que 43,1% indicava que ‘não há diferença’ entre 

os dois governos ou que ‘a diferença é mínima’. Benguela (55,6%) e Lunda Norte 

(52,1%) foram as províncias que mais indicaram esta última posição (‘não há 

diferença’/‘a diferença é mínima’). 

Os participantes foram também interrogados sobre quais seriam, na sua opinião, as três 

principais medidas a tomar pelo novo executivo. A Tabela 49 sumaria os principais 

resultados sobre esta questão. 

É melhor/ Mais 
esperança/ Mais 

liberdade e 
democracia

Não há diferença/ 
É igual/ miníma

É pior do 
que o 

anterior

Só faz 
exonerações 

e 
nomeações O Presidente Outros

A 
diferença 
é relativa; 
este novo 
governo é 

mais 
reformista

É cedo para 
dizer/ Não sei/ 

Não tenho 
opinião

Há muita 
diferença

Há 
diferença

Bengo 51,9% 33,3% 3,7% 3,7% 7,4%
Benguela 34,9% 55,6% ,8% 1,6% 1,6% 2,4% ,8% 2,4%
Bíe 49,3% 26,8% 11,3% 1,4% 1,4% 8,5% 1,4%
Cabinda 53,8% 26,9% 3,8% 11,5% 3,8%
Cuando Cubango 29,6% 22,2% 37,0% 3,7% 3,7% 3,7%
Cunene 66,7% 23,3% 3,3% 3,3% 3,3%
Huambo 56,6% 31,8% 1,6% ,8% 1,6% 1,6% 1,6% 3,9% ,8%
Huíla 59,3% 27,4% 1,5% 1,5% 3,0% 3,0% ,7% 3,0% ,7%
Kwanza Norte 74,1% 22,2% 3,7%
Kwanza Sul 64,9% 28,7% 1,1% 1,1% 3,2% 1,1%
Luanda 37,4% 43,1% 3,0% ,8% 3,7% 1,8% 2,0% 4,7% 1,0% 2,4%
Lunda Norte 35,4% 52,1% 2,1% 2,1% 4,2% 4,2%
Lunda Sul 57,1% 7,1% 35,7%
Malange 62,3% 15,1% 3,8% 1,9% 3,8% 13,2%
Namibe 54,5% 36,4% 4,5% 4,5%
Uíge 58,8% 22,5% 5,0% 1,3% 1,3% 7,5% 1,3% 2,5%
Zaire 48,1% 37,0% 3,7% 3,7% 7,4%

47,92% 35,51% 3,12% 0,90% 2,15% 2,50% 1,32% 4,58% 0,76% 1,25%

Provincias

Total

Provincias *  a) Na sua opinião, qual a 
diferença entre este governo e o anterior? 
Crosstabulation

 a) Na sua opinião, qual a diferença entre este governo e o anterior?
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Tabela 49 – Opinião sobre as três principais medidas adoptadas pelo novo executivo por 
província 

!  

Congruente com um dos temas mais fortes da campanha do MPLA é o facto de 39,5% 

das respostas obtidas apontarem o combate à corrupção como uma das principais 

medidas do novo executivo, seguindo-se a uma enorme distância o investimento no 

sector social (5,5%) e o desenvolvimento económico (5%). As exonerações foram 

mencionadas apenas por 1,9% dos inquiridos. Centrando a atenção na resposta 

‘Combate à corrupção’, observa-se que esta teve 45,2% dos votos dos inquiridos de 

Cabinda, 51,9% na província do Cunene, 55,6% na província de Lunda Sul, 48,6% na 

província de Lunda Norte, 45,8% na província do Uíge e 50% na província do Zaire. 

Em Luanda, 43,5% dos inquiridos expressaram a mesma opinião.  

Na Tabela 50 reflecte-se as respostas a uma segunda questão colocada e que dizia 

respeito ao conhecimento dos cidadãos sobre o Orçamento Geral do Estado (OGE).  

Sector social 
(educação, 

saúde, infra-
estruturas, 

formação…)

Economia 
(diversificação, 

combater a crise, 
estabilidade 

económica,….)

Combate 
à 

corrupção 
(repatriam

ento de 
capitais, 

desenvolvi
mento….)

Exonerações 
e 

nomeações

As mesmas 
do que o 
governo 
anterior

Nenhuma/ 
Não sei/ 
Não vi

Sector 
social e 
sector 

económic
o

Reforma do 
Estado e 

descentralizaçã
o (mais 

liberdade, 
democracia, 

melhor 
instituições….) Outros

Combate 
à pobreza 

e 
corrupção

Bengo 7,4% 3,7% 11,1% 3,7% 7,4% 3,7% 63,0%
Benguela 16,2% 1,0% 24,8% 1,0% 2,9% 3,8% 16,2% 5,7% 28,6%
Bíe 8,8% 4,4% 33,8% 26,5% 10,3% 5,9% 5,9% 4,4%
Cabinda 6,5% 3,2% 45,2% 3,2% 16,1% 9,7% 3,2% 12,9%
Cuando Cubango 8,7% 21,7% 21,7% 4,3% 4,3% 39,1%
Cunene 3,7% 51,9% 3,7% 7,4% 3,7% 29,6%
Huambo 2,5% 6,6% 37,7% 2,5% 6,6% 2,5% 6,6% 1,6% 33,6%
Huíla ,9% 4,7% 40,2% 3,7% 5,6% 5,6% 6,5% 4,7% 28,0%
Kwanza Norte 3,7% 37,0% 7,4% 7,4% 3,7% 40,7%
Kwanza Sul 2,7% 2,7% 43,2% 1,4% 12,2% 2,7% 16,2% 2,7% 16,2%
Luanda 5,4% 6,4% 43,5% 3,2% ,2% 3,9% 17,7% 8,4% 2,9% 8,4%
Lunda Norte 2,7% 8,1% 48,6% 5,4% 10,8% 24,3%
Lunda Sul 11,1% 11,1% 55,6% 11,1% 11,1%
Malange 4,5% 6,8% 47,7% 11,4% 6,8% 2,3% 20,5%
Namibe 6,7% 26,7% 13,3% 53,3%
Uíge 2,1% 45,8% 10,4% 6,3% 4,2% 2,1% 29,2%
Zaire 5,6% 50,0% 11,1% 33,3%

5,47% 4,96% 39,53% 1,85% 0,08% 6,90% 9,17% 8,92% 3,11% 20,02%

Províncias - Indique as 3 principais 
medidas do novo executivo 

 Indique as 3 principais medidas do novo executivo

Provincias

Total
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Tabela 50 – Conhecimento sobre o Orçamento Geral do Estado por província 

Tal como é patente na tabela acima, 70,6% dos inquiridos indicou não conhecer o OGE. 

Este resultado reflecte-se em todas as províncias. Em termos nacionais, apenas 29,4% 

declararam conhecer o OGE. Estes resultados são particularmente preocupantes, dada a 

importância do OGE. É, por isso, conveniente lembrar que o sistema orçamental é um 

subsistema da administração financeira do Estado que tem por missão elaborar o 

Orçamento Geral do Estado (OGE), bem como proceder às actividades de 

Província

Conhece o Orçamento 
Geral do  Estado?        [%] Total

Sim Não

Bengo 44,8 55,2 100,0

Benguela 33,3 66,7 100,0

Bié 9,3 90,7 100,0

Cabinda 42,0 58,0 100,0

Cuando Cubango 26,7 73,3 100,0

Cunene 21,6 78,4 100,0

Huambo 41,9 58,1 100,0

Huíla 33,6 66,4 100,0

Kwanza Norte 
Kwanza Sul

13,8 86,2 100,0

24,0 76,0 100,0

Luanda 29,7 70,3 100,0

Lunda Norte 28,6 71,4 100,0

Lunda Sul 19,2 80,8 100,0

Malange 35,8 64,2 100,0

Namibe 14,8 85,2 100,0

Uíge 19,8 80,2 100,0

Zaire 35,7 64,3 100,0

Total 29,4 70,6 100,0
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acompanhamento e avaliação de planos, programas, projectos e respectivos orçamentos 

e execuções. Integrado no seio de um Estado de Direito democrático, este sistema 

obedece aos princípios da legalidade, unidade, universalidade, anualidade, eficiência, 

eficácia e publicidade. O mais recente ranking mundial da International Budget 

Partnership coloca Angola no Grupo de Países que forneceram informação mínima 

(entre 21 e 40% da informação requerida). Angola ocupava, assim, a 36ª posição do 

Open Budget Index 2019 . 136

Os resultados provinciais revelam que a esmagadora maioria dos inquiridos em cada 

província não conhece o OGE. As províncias que obtiveram percentagens mais elevadas 

foram o Bié (90,7%), o Kwanza Norte (86,2%) e o Namibe (85,2%). Luanda apresenta, 

igualmente, uma percentagem bastante elevada: 70,3% dos inquiridos nesta província 

afirmaram não conhecer o OGE.  

Em seguida perguntou-se aos participantes ‘se o governo disponibiliza informação 

suficiente sobre a actividade que desenvolve’. De modo similar, e tal como está 

reflectido na Tabela 51, 75,6% dos participantes consideraram que o governo não 

disponibiliza informação suficiente, contra meros 24,4% de respostas que considera o 

contrário. 

  https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey136
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Tabela 51 – Disponibilidade de informação sobre as actividades do governo por província 

Com a excepção da província da Lunda Sul, a maioria dos inquiridos partilha a opinião 

de que o governo não disponibiliza informação suficiente. De facto, na Lunda Sul 

68,8% dos inquiridos consideraram que o governo disponibilizava informação 

suficiente – dado este que parece entrar em contradição com os posicionamentos mais 

críticos desta província. Destaque-se também as elevadas percentagens de inquiridos 

Província

O governo disponibiliza 
informação suficiente sobre 

a actividade que 
desenvolve?       [%]

Total

Sim Não

Bengo 25,0 75,0 100,0

Benguela 15,7 84,3 100,0

Bié 35,6 64,4 100,0

Cabinda 26,0 74,0 100,0

Cuando Cubango 13,8 86,2 100,0

Cunene 13,9 86,1 100,0

Huambo 41,4 58,6 100,0

Huíla 17,0 83,0 100,0

Kwanza Norte 3,4 96,6 100,0

Kwanza Sul 25,5 74,5 100,0

Luanda 22,2 77,8 100,0

Lunda Norte 26,8 73,2 100,0

Lunda Sul 68,0 32,0 100,0

Malange 27,8 72,2 100,0

Namibe 10,7 89,3 100,0

Uíge 24,0 76,0 100,0

Zaire 42,9 57,1 100,0

Total 24,4 75,6 100,0
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por província que indicaram que o governo não disponibiliza informação suficiente: 

Kwanza Norte (96,6%), Namibe (89,3%), Cuando Cubango (86,2%), Cunene (86,1%), 

Luanda (77,8%) e Cabinda (74%).  

Prioridades da governação 

A quarta secção do segundo inquérito nacional procurou saber quais têm sido as três 

principais prioridades do novo executivo na perspectiva dos cidadãos. A Tabela 52 

agrega os principais resultados a nível nacional . 137

Tabela 52 - Opinião sobre as três principais prioridades do novo executivo (agregado) 

A maior parte das províncias concorda que o sector social e económico é a primeira 

prioridade do governo, estando o sector social no segundo lugar das menções. A Tabela 

53 apresenta os resultados por província. 

Prioridades [%]

Sector económico e social 39,5

Sector social 23,7

Combate à corrupção 9,0

Nenhuma/Não vejo prioridades/As prioridades deles 8,5

Sector económico 7,8

Sector social, sector económico e reforma do Estado 6,7

Não sei/Outros 4,2

 Para mais detalhes, consultar o anexo estatístico (Vol. II)137

 195



Tabela 53 – Opinião sobre as três principais prioridades do novo executivo por província 

!  

De seguida, perguntou-se aos participantes qual seria a acção mais importante que o 

governo deveria fazer. A Tabela 54 resume os resultados gerais, sendo de consultar o 

anexo estatístico no Volume II para mais detalhes. 

Tabela 54 – Opinião sobre a acção mais importante do governo 

Sector social 
(educação, 

saúde, infra-
estruturas, 

formação…)

Sector económico 
(emprego, 

combater a crise, 
desenvolvimento

….)

Sector 
social e 
sector 

económico
Outros/ Não 

sei
Combate à 
corrupção

Nenhuma/ 
Não vejo 
nada/ as 

prioridade
s deles

Mais crise 
e 

desiguald
ade

Sector social, 
sector 

económico e 
reforma do 

Estado 
(autarquias, 

mais 
democracia, 

instituições…..)
Bengo 44,8% 6,9% 44,8% 3,4%
Benguela 23,1% 3,3% 46,3% 5,8% 10,7% 4,1% 6,6%
Bíe 18,6% 15,7% 32,9% 2,9% 7,1% 12,9% 10,0%
Cabinda 20,0% 12,5% 37,5% 10,0% 17,5% 2,5%
Cuando Cubango 22,2% 14,8% 33,3% 7,4% 7,4% 11,1% 3,7%
Cunene 32,0% 48,0% 8,0% 8,0% 4,0%
Huambo 16,1% 12,9% 41,1% 7,3% 3,2% 11,3% 8,1%
Huíla 19,5% 13,0% 36,6% 5,7% 6,5% 11,4% ,8% 6,5%
Kwanza Norte 33,3% 3,7% 51,9% 11,1%
Kwanza Sul 28,9% 6,0% 44,6% 1,2% 3,6% 10,8% 4,8%
Luanda 26,7% 4,6% 36,4% 4,1% 13,9% 6,2% 1,4% 6,8%
Lunda Norte 12,8% 17,9% 64,1% 2,6% 2,6%
Lunda Sul 10,5% 5,3% 5,3% 10,5% 26,3% 42,1%
Malange 12,5% 8,3% 50,0% 8,3% 12,5% 8,3%
Namibe 30,8% 7,7% 7,7% 23,1% 15,4% 15,4%
Uíge 27,9% 7,4% 36,8% 8,8% 1,5% 13,2% 4,4%
Zaire 27,8% 11,1% 38,9% 11,1% 5,6% 5,6%

23,69% 7,84% 39,45% 4,19% 8,99% 8,53% 0,61% 6,70%

Provincias

Total

Províncias - Quais têm sido as 3 
principais prioridades do governo? 

Quais têm sido as 3 principais prioridades do governo?

Na sua opinião, qual seria a coisa mais importante para o 

governo fazer?

[%]

Saúde 43,9

Educação 23,3

Combate à pobreza 12,1

Luta contra a corrupção 7,5

Agricultura e produção alimentar 5,8

Infraestruturas 3,8

Energia e água 2,4

Indústria 1,3
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Os resultados provinciais relativos às duas respostas mais relevantes podem ser 

visualizados na Tabela 55. 

Tabela 55 – Opinião sobre a acção mais importante do governo por província 

!  

Como forma de consolidar os resultados, perguntou-se também aos participantes qual 

seria, na sua opinião, a segunda coisa mais importante para o governo fazer. A Tabela 56 

espelha os resultados obtidos, como também a coerência global das respostas . 138

Tabela 56 – Opinião sobre a segunda acção mais importante do governo (agregado) 

Saúde Educação

Agricultura 
e produção 
alimentar Indústria

Energia e 
água

Infra-
estruturas 
(estradas, 
habitação, 
saneame
nto, etc.)

Luta 
contra a 

corrupção
Combate à 

pobreza
Bengo 57,69% 15,38% 3,85% 7,69% 15,38%
Benguela 58,73% 12,70% 7,14% 2,38% 0,79% 3,97% 10,32% 3,97%
Bíe 57,89% 11,84% 14,47% 1,32% 3,95% 5,26% 5,26%
Cabinda 15,91% 13,64% 15,91% 4,55% 13,64% 6,82% 11,36% 18,18%
Cuando Cubango 38,89% 16,67% 11,11% 5,56% 5,56% 5,56% 16,67%
Cunene 64,86% 10,81% 10,81% 13,51%
Huambo 43,30% 13,40% 14,43% 4,12% 4,12% 5,15% 2,06% 13,40%
Huíla 35,04% 29,06% 1,71% 0,85% 0,85% 4,27% 6,84% 21,37%
Kwanza Norte 20,00% 45,00% 5,00% 15,00% 15,00%
Kwanza Sul 40,00% 41,00% 3,00% 1,00% 5,00% 10,00%
Luanda 44,51% 25,43% 3,47% 0,87% 1,73% 3,18% 8,09% 12,72%
Lunda Norte 23,64% 49,09% 1,82% 9,09% 3,64% 12,73%
Lunda Sul 33,33% 33,33% 33,33%
Malange 41,51% 13,21% 16,98% 7,55% 3,77% 5,66% 11,32%
Namibe 52,38% 4,76% 28,57% 14,29%
Uíge 46,51% 26,74% 1,16% 12,79% 12,79%
Zaire 37,50% 29,17% 4,17% 4,17% 12,50% 12,50%

43,88% 23,30% 5,76% 1,28% 2,40% 3,76% 7,53% 12,09%

Províncias - Na sua opinião, qual 
seria a coisa mais importante para 
o governo fazer?

Na sua opinião, qual seria a coisa mais importante para o governo fazer?

Provincias

Total

Na sua opinião, qual seria a segunda coisa 

mais importante para o governo fazer? 

[%]

Educação 31,4

Saúde 25,4

Combate à pobreza 13,4

Luta contra a corrupção 10,6

Agricultura e produção alimentar 7,9

Energia e água 3,7

Indústria 2,3

 Para mais detalhes, consultar o anexo estatístico.138
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É de salientar ainda que 5,7% dos participantes consideram que o investimento na 

agricultura e na produção alimentar é a medida mais importante que o governo deveria 

tomar e que 7,8% declaram que esse deveria ser o segundo sector mais importante para 

a governação. 

Estes resultados são consensuais e não existem discrepâncias muito significativas entre 

as províncias, tal como se poderá observar na Tabela 57. 

Tabela 57 – Opinião sobre a segunda acção mais importante  do governo por província 

!  

Será, todavia, ainda importante realçar a especificidade das respostas de algumas 

províncias. Assim, por exemplo em Cabinda, 13,6% dos inquiridos mencionaram 

‘energia e água’ como a segunda coisa mais importante para o governo fazer. Na 

província de Lunda Norte, 33,3% dos inquiridos mencionaram ‘energia e água’, 33,3% 

‘infraestruturas’ e 33,3% ‘luta contra a pobreza’. Cerca de 25% dos inquiridos do 

Namibe, 19,7% dos inquiridos do Bié e 18,2% dos participantes do Uíge indicaram o 

‘combate à pobreza’ como a segunda coisa mais importante para o governo fazer.  

Avaliação do estilo de governação 

Como é que os participantes avaliam o estilo de governação do actual executivo foi o 

principal objectivo da quinta secção do segundo inquérito, a qual foi constituída apenas 

Saúde Educação

Agricultura 
e produção 
alimentar Indústria

Energia e 
água

Infra-
estruturas 
(estradas, 
habitação, 
saneame
nto, etc.)

Luta 
contra a 

corrupção
Combate à 

pobreza
Bengo 14,81% 40,74% 7,41% 3,70% 7,41% 7,41% 3,70% 14,81%
Benguela 20,16% 45,74% 7,75% 0,78% 1,55% 3,10% 12,40% 8,53%
Bíe 19,74% 25,00% 9,21% 5,26% 6,58% 1,32% 13,16% 19,74%
Cabinda 27,27% 9,09% 9,09% 6,82% 13,64% 11,36% 9,09% 13,64%
Cuando Cubango 30,00% 35,00% 20,00% 5,00% 5,00% 5,00%
Cunene 11,11% 38,89% 13,89% 30,56% 5,56%
Huambo 22,73% 26,36% 11,82% 3,64% 5,45% 9,09% 7,27% 13,64%
Huíla 23,36% 30,66% 8,76% 4,38% 2,92% 7,30% 9,49% 13,14%
Kwanza Norte 30,43% 17,39% 13,04% 4,35% 13,04% 17,39% 4,35%
Kwanza Sul 47,00% 25,00% 1,00% 2,00% 1,00% 4,00% 5,00% 15,00%
Luanda 26,79% 32,14% 7,91% 1,02% 2,81% 5,36% 10,97% 13,01%
Lunda Norte 25,45% 29,09% 5,45% 1,82% 9,09% 1,82% 9,09% 18,18%
Lunda Sul 33,33% 33,33% 33,33%
Malange 27,78% 38,89% 11,11% 1,85% 5,56% 1,85% 3,70% 9,26%
Namibe 4,17% 16,67% 4,17% 8,33% 8,33% 20,83% 12,50% 25,00%
Uíge 19,32% 39,77% 4,55% 1,14% 1,14% 2,27% 13,64% 18,18%
Zaire 40,74% 25,93% 3,70% 3,70% 11,11% 14,81%

25,35% 31,45% 7,88% 2,30% 3,72% 5,35% 10,56% 13,38%

Provincias

Total

Províncias - Na sua opinião, qual 
seria a segunda mais importante 
para o governo fazer? 

Na sua opinião, qual seria a segunda mais importante para o governo fazer?
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por questões fechadas sobre o grau de participação e inclusão permitido pelo actual 

governo, sobre a sua qualidade democrática e sobre o seu grau de transparência. 

Escala de participação e inclusão 

Cerca de 78% dos inquiridos consideram que o novo executivo é ‘nada participativo’ ou 

‘pouco participativo’ (24,1% e 54,2% respectivamente). Apenas 20,4% o consideram 

‘participativo’. A Tabela 58 mostra a distribuição provincial destes resultados. 
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Tabela 58 -  Escala de participação e inclusão por província 

Focando a atenção somente nas respostas que consideram que ‘o governo é pouco 

participativo’, verifica-se que as províncias que mais expressaram esta percepção são a 

Lunda Norte (72,7%), Malange (64,2%), Benguela (63,6%), Zaire (63,3%), Kwanza 

Norte (69%), Kwanza Sul (69%) e Cabinda (60%). Em Luanda, 49% das respostas 

indicavam que ‘o governo é pouco participativo’ e 30,4% que é ‘nada participativo’. 

Província

Escala de participação e inclusão 
O governo é…..

Nada 
participativo

Pouco 
participativo

Participativo Muito 
participativo

Bengo 32,1% 57,1% 10,7%

Benguela 23,8% 63,6% 11,2% 1,4%

Bié 28,0% 44,0% 25,3% 2,7%

Cabinda 12,0% 60,0% 26,0% 2,0%

Cuando Cubango 37,9% 48,3% 13,8%

Cunene 6,3% 59,4% 28,1% 6,3%

Huambo 13,8% 46,2% 36,2% 3,8%

Huíla 30,5% 52,6% 16,2% ,6%

Kwanza Norte 24,1% 69,0% 6,9%

Kwanza Sul 14,0% 69,0% 17,0%

Luanda 30,4% 49,0% 19,2% 1,4%

Lunda Norte 10,9% 72,7% 16,4%

Lunda Sul 11,5% 50,0% 38,5%

Malange 7,5% 64,2% 28,3%

Namibe 37,0% 59,3% 3,7%

Uíge 21,1% 46,3% 32,6%

Zaire 36,7% 63,3%

Total 24,1% 54,2% 20,4% 1,3%
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Luanda, de facto, em várias questões, é uma das províncias que mais expressa o seu 

criticismo e cepticismo em relação ao executivo que saiu das eleições de 2017.  

Escala de democracia 

De modo claramente concordante, 78,1% dos participantes julgam que o novo governo 

é ‘nada democrático’ ou ‘pouco democrático’ (22,7% e 55,4% respectivamente). 

Somente 20,8% dos inquiridos julgam o novo governo como ‘democrático’. Sublinhe-se 

novamente que estas respostas foram recolhidas logo após os primeiros seis meses de 

governação do executivo de João Lourenço. Veja-se a Tabela 59. 
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Tabela 59 - Escala de democracia por província 

Em Luanda, do total de inquiridos, 52,2% das respostas consideraram o governo ‘pouco 

democrático’ e 29,5% ‘nada democrático’. Com a excepção do Bié e do Bengo, a maior 

parte de todos os inquiridos em todas as províncias consideraram o governo ‘pouco 

democrático’. As províncias que expressaram mais esta percepção foram Kwanza Norte 

(89,3%), Zaire (76,7%), Cabinda (71,4%), Kwanza Sul (710%) e Cunene (65,7%). 

Província

Escala de democracia 
O governo é….

Nada 
democrático

Pouco 
democrático

Democrático Muito 
democrático

Bengo 46,7% 33,3% 20,0%

Benguela 20,1% 64,6% 13,9% 1,4%

Bié 22,4% 31,6% 42,1% 3,9%

Cabinda 8,2% 71,4% 20,4%

Cuando Cubango 41,4% 48,3% 10,3%

Cunene 8,6% 65,7% 25,7%

Huambo 13,1% 47,7% 36,9% 2,3%

Huíla 27,9% 57,1% 14,3% ,6%

Kwanza Norte 7,1% 89,3% 3,6%

Kwanza Sul 9,0% 71,0% 20,0%

Luanda 29,5% 52,5% 16,8% 1,2%

Lunda Norte 23,6% 60,0% 16,4%

Lunda Sul 14,3% 39,3% 39,3% 7,1%

Malange 9,3% 61,1% 29,6%

Namibe 25,0% 64,3% 10,7%

Uíge 23,7% 44,3% 32,0%

Zaire 16,7% 76,7% 6,7%

Total 22,7% 55,4% 20,8% 1,1%
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Escala de transparência 

Em termos de transparência, e de modo muito similar, a esmagadora maioria das 

respostas (83%) considera o governo ‘nada transparente’ ou ‘pouco transparente’: 

24,4% e 58,6% respectivamente, como se pode ver na Tabela 60. Saliente-se o peso 

destes resultados quando se tem em mente o protagonismo da questão do combate à 

corrupção. Apenas 15% das respostas obtidas consideram o novo governo como 

‘transparente’.  
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Tabela 60 - Escala de transparência por província 

Mais uma vez, Luanda é das províncias que articula maior criticismo: 31,3% das 

respostas consideraram que o governo é ‘nada transparente’ e 53,9% que é ‘pouco 

transparente’. Do total nacional de respostas que consideraram que o governo é ‘pouco 

transparente’ (58,6%), destaca-se o mesmo núcleo de províncias que expressavam maior 

Província

Escala de Transparência 
O governo é….

Nada  
transparente

Pouco 
transparente Transparente

Muito 
transparente

Bengo 43,3% 40,0% 16,7%

Benguela 31,7% 62,0% 4,2% 2,1%

Bié 22,7% 36,0% 33,3% 8,0%

Cabinda 20,8% 54,2% 25,0%

Cuando Cubango 35,7% 60,7% 3,6%

Cunene 11,8% 61,8% 26,5%

Huambo 8,5% 61,5% 25,4% 4,6%

Huíla 27,6% 65,8% 5,9% ,7%

Kwanza Norte 37,9% 55,2% 6,9%

Kwanza Sul 8,3% 78,1% 13,5%

Luanda 31,3% 53,9% 13,3% 1,5%

Lunda Norte 14,5% 67,3% 16,4% 1,8%

Lunda Sul 20,0% 40,0% 20,0% 20,0%

Malange 16,3% 63,3% 20,4%

Namibe 3,7% 85,2% 11,1%

Uíge 18,8% 54,2% 24,0% 3,1%

Zaire 27,6% 72,4%

Total 24,4% 58,6% 15,0% 2,1%
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criticismo: Namibe (85,2%), Kwanza Norte (78,1%), Zaire (72,4%), Lunda Norte 

(67,3%), Benguela (62%), Cuando Cubango (60,7%), Cabinda (54,2%). 

Expectativas sobre a governação 

A última secção do segundo inquérito nacional é dedicada à questão das expectativas 

dos cidadãos sobre a governação deste novo executivo. 

Foi colocada a questão sobre o que os cidadãos esperam do primeiro ano de governação 

do executivo e os resultados agregados estão expressos na Tabela 61, sendo de consultar 

o anexo estatístico no Volume II para mais detalhes. 

Tabela 61 – Expectativas relativamente ao 1o ano de governação (agregado) 

A  Tabela 62 mostra os resultados provinciais para esta mesma questão. 

O que espera do 1º ano de governação? [%]

Desenvolvimento do sector social/Combate à pobreza/Melhoria de vida 20,6

Mudança/Melhoria/Boa governação 13,9

Valores democráticos/Mais participação, transparência, liberdade e 

democracia
13,4

Desenvolvimento dos sectores social e económico/Combater a crise 13,0

Ser diferente do governo anterior/Trabalhar e cumprir promessas/

independência em relação ao governo anterior
12,4

Desenvolvimento do sector económico/Emprego para a juventude 11,5

Outras respostas 9,2

Nada/Pouco 3,4

Combater a corrupção 2,3
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Tabela 62 – Expectativas relativamente ao 1o ano de governação por província 

!  

As províncias que mais indicaram ‘valores democráticos’ foram a Lunda Sul (38,1%), 

Bengo (26,7%) e Cuando Cubango (21,9%). As províncias que mais expressaram como 

expectativa do primeiro ano de governação ‘o desenvolvimento do sector social, o 

combate à pobreza e a melhoria das condições de vida’ foram o Uíge (40,7%), Malange 

(32,7%) e Cabinda (32,6%). Por fim, as províncias que mais expressaram a expectativa 

de ‘mudança/melhoria/boa governação’ foram a Lunda Norte (23,8%), Zaire (19,2%) e 

Luanda (17,3%). Ainda no que diz respeito a Luanda, do total de inquiridos desta 

província, 21,2% afirmaram esperar ‘o desenvolvimento do sector social, o combate à 

pobreza e a melhoria das condições de vida’ e 11,2% afirmaram esperar ‘valores 

democráticos’.  

Nesta sequência foi igualmente colocada uma questão sobre as expectativas dos 

cidadãos relativamente à Oposição. Na Tabela 63 são sumariados os principais 

resultados. Consulte-se o Volume II para mais detalhes. 

Valores 
democráticos 
(participação, 
competência, 
sinceridade, 

transparência, 
liberdade, ..)

Desenvolvimento 
do sector social/ 

Combate à 
pobreza/ Melhoria 

de vida

Desenvolvi
mento do 

sector 
económico/ 
Emprego e 
Juventude/ 
Combate à 

crise

Mudança e 
melhoria/ 

Boa 
governação

Independência 
em relação ao 

governo 
anterior/ ser 
diferente do 

governo 
anterior 

trabalhar mais/ 
cumprir 

promessas

Desenvolv
er sector 
social e 

económic
o e 

combater 
crise

Nada/ 
Pouco Outros

Combater a 
corrupção

Fracasso/ 
Mentiras/ 
Dificuldad

es
Bengo 26,67% 20,00% 16,67% 10,00% 13,33% 10,00% 3,33%
Benguela 13,49% 19,05% 11,90% 12,70% 10,32% 20,63% 3,17% 7,14% 1,59%
Bíe 13,89% 13,89% 12,50% 11,11% 18,06% 11,11% 6,94% 8,33% 4,17%
Cabinda 13,95% 32,56% 27,91% 9,30% 2,33% 11,63% 2,33%
Cuando Cubango 21,88% 9,38% 6,25% 6,25% 15,63% 15,63% 12,50% 12,50%
Cunene 17,24% 6,90% 24,14% 13,79% 10,34% 3,45% 20,69% 3,45%
Huambo 10,00% 12,31% 10,77% 13,08% 23,85% 14,62% 3,85% 10,00% 1,54%
Huíla 14,48% 21,38% 9,66% 15,86% 16,55% 13,10% 2,76% 4,14% 2,07%
Kwanza Norte 20,69% 13,79% 17,24% 10,34% 17,24% 13,79% 3,45% 3,45%
Kwanza Sul 14,29% 18,37% 10,20% 13,27% 12,24% 11,22% 4,08% 9,18% 7,14%
Luanda 11,20% 21,18% 10,59% 17,31% 9,57% 13,65% 3,67% 9,57% 2,65% 0,61%
Lunda Norte 12,00% 32,00% 10,00% 16,00% 10,00% 4,00% 14,00% 2,00%
Lunda Sul 38,10% 4,76% 23,81% 33,33%
Malange 9,62% 32,69% 9,62% 9,62% 13,46% 21,15% 1,92% 1,92%
Namibe 14,29% 14,29% 19,05% 4,76% 9,52% 4,76% 9,52% 23,81%
Uíge 13,95% 40,70% 6,98% 4,65% 8,14% 12,79% 1,16% 10,47% 1,16%
Zaire 7,69% 3,85% 23,08% 19,23% 19,23% 7,69% 19,23%

13,37% 20,59% 11,55% 13,91% 12,42% 13,03% 3,38% 9,18% 2,30% 0,27%

Provincias

Total

Províncias - O que espera do 1º. ano 
de governação? 

O que espera do 1º ano de governação?
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Tabela 63 – Expectativas relativamente à Oposição no 1o ano de governação (agregado) 

A Tabela 64 mostra os resultados provinciais relativos às principais respostas sobre 

‘Fazer o seu papel’ (fiscalizar e lutar pela democracia) e ‘Apoiar e colaborar com o 

governo’, que parecem traduzir, de facto, duas visões distintas sobre o papel dos 

partidos de oposição: uma que enfatiza a necessidade de haver um equilíbrio de poder e 

outra que vê a oposição como mero coadjuvante do governo. Ainda assim, como 

observado, a esmagadora maioria das respostas em termos nacionais dá preferência à 

primeira opção: ‘Fazer o seu papel’ (fiscalizar e lutar pela democracia) (56,5%). 

O que espera da Oposição? [%]

Fiscalizar/Lutar pela democracia/Trabalhar mais 56,5

Apoiar e colaborar com o governo 14,4

Preparar as próximas eleições gerais/Preparar eleições autárquicas/

Ganhar próximas eleições/Ter melhores resultados nas próximas 

eleições

8,2

Não sei/Outros 7,4

Nada/Pouco 5,2

Ser mais unida 4,3

Aproximar-se do povo 2,9

Resolver conflitos e ajudar no desenvolvimento 1,1
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Tabela 64 – Perspectivas relativamente à Oposição no 1º ano de governação por província 

!  

As províncias onde os inquiridos mais referiram esperar da Oposição ‘fazer o seu papel 

(fiscalizar e lutar pela democracia) foram Cabinda (73,2%), Kwanza Sul (65,5%) e 

Kwanza Norte (64,3%). Já as províncias onde os participantes mais declararam esperar 

que a oposição ‘apoie e colabore com o governo’ foram Malange (30%), Uíge (29,2%), 

Zaire e Benguela (ambas com 20,8%). Em Luanda, 61,4% dos inquiridos indicaram 

esperar que a Oposição fizesse o seu papel de fiscalização e lutasse pela democracia, 

14% informaram que a oposição apoiasse o governo, 7,4% informaram que não sabiam 

o que esperar, 5,5% indicaram esperar que a Oposição preparasse as próximas eleições, 

nomeadamente autárquicas, 4,7% disseram esperar ‘pouco ou nada’, 3,8% indicaram 

esperar que a Oposição fosse mais unida e 2,5% esperar que se aproximasse do povo. 

Este segundo inquérito nacional terminou com três questões fechadas sobre as 

expectativas em relação à economia, à diminuição da pobreza e ao futuro.  A Tabela 65 

expressa os resultados relativamente à economia. 

Nada/ Pouco

Fazer o seu papel 
(fiscalizar, lutar 

pela democracia, 
fazer melhor e 
trabalhar mais)

Apoiar e 
colaborar 

com o 
governo

Resolver 
conflitos e 
ajudar no 

desenvolvim
ento

Outros/ Não 
sei

Preparar as 
próximas 

eleições gerais/ 
as eleições 
autárquicas/ 

ganhar próximas 
eleições/ ter 

melhores 
resultados ...

A oposição 
deve ser 

mais unida

A oposição deve 
aproximar-se 
mais do povo

Bengo 60,00% 16,67% 10,00% 10,00% 3,33%
Benguela 4,62% 53,85% 20,77% 1,54% 10,77% 5,38% 3,08%
Bíe 7,14% 25,71% 12,86% 1,43% 30,00% 15,71% 7,14%
Cabinda 2,44% 73,17% 4,88% 2,44% 2,44% 2,44% 12,20%
Cuando Cubango 3,33% 43,33% 13,33% 26,67% 10,00% 3,33%
Cunene 53,85% 15,38% 26,92% 3,85%
Huambo 6,30% 56,69% 10,24% 5,51% 10,24% 11,02%
Huíla 5,97% 62,69% 11,94% 6,72% 5,97% 1,49% 5,22%
Kwanza Norte 64,29% 7,14% 17,86% 10,71%
Kwanza Sul 2,08% 65,63% 12,50% 1,04% 4,17% 9,38% 5,21%
Luanda 4,66% 61,44% 13,98% 0,64% 7,42% 5,51% 3,81% 2,54%
Lunda Norte 32,61% 45,65% 8,70% 4,35% 6,52% 2,17%
Lunda Sul 56,25% 6,25% 31,25% 6,25%
Malange 4,00% 34,00% 30,00% 2,00% 6,00% 16,00% 8,00%
Namibe 45,00% 10,00% 10,00% 25,00% 5,00% 5,00%
Uíge 1,39% 55,56% 29,17% 1,39% 5,56% 2,78% 2,78% 1,39%
Zaire 8,33% 50,00% 20,83% 4,17% 16,67%

5,17% 56,52% 14,45% 1,06% 7,37% 8,22% 4,32% 2,90%

Províncias - O que espera da 
Oposição? 

O que espera da Oposição?

Provincias

Total
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Tabela 65 – Expectativas relativamente à melhoria da situação económica por província 

Do universo dos inquiridos que pensavam que ‘a economia vai melhorar’ (79,8%), as 

províncias que mais manifestaram esta expectativa foram o Kwanza Norte (100%), 

Lunda Norte (92,7%), Lunda Sul (90,6%) e Malange (90,6%).  

Recorrendo muito sumariamente aos dados do Censo de 2004 e do Inquérito de 

Indicadores Múltiplos de Saúde (IIMS) 2015-2016, bem como do Relatório sobre o 

Emprego (INE, Setembro de 2017) emerge um cenário de crise social. Em 2017, o INE 

Província

Pensa que a economia vai 
melhorar? Total

Sim Não

Bengo 76,7% 23,3% 100,0%

Benguela 58,9% 41,1% 100,0%

Bié 70,7% 29,3% 100,0%

Cabinda 79,2% 20,8% 100,0%

Cuando Cubango 65,6% 34,4% 100,0%

Cunene 81,1% 18,9% 100,0%

Huambo 82,2% 17,8% 100,0%

Huíla 74,3% 25,7% 100,0%

Kwanza Norte 100,0% 100,0%

Kwanza Sul 85,7% 14,3% 100,0%

Luanda 80,8% 19,2% 100,0%

Lunda Norte 92,7% 7,3% 100,0%

Lunda Sul 90,6% 9,4% 100,0%

Malange 90,6% 9,4% 100,0%

Namibe 89,7% 10,3% 100,0%

Uíge 90,3% 9,7% 100,0%

Zaire 86,2% 13,8% 100,0%

Total 79,8% 20,2% 100,0%
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reportava que a taxa de desemprego ascendia a 20%. Ainda segundo o INE , no 139

período entre Março de 2018 e Fevereiro de 2019, a taxa de desemprego foi estimada 

em 28,8%, o que corresponderá a um universo populacional de 3.6 milhões de pessoas. 

Deste total, os jovens com idades compreendidas entre os 15 e os 24 anos são os mais 

atingidos: em 100 jovens, 52 estão no desemprego. É também relevante ter em 

consideração que, segundo a mesma fonte, 41,6% das pessoas empregadas declaram 

trabalhar por conta própria e que a percentagem de pessoas economicamente activas em 

actividades do sector informal ascende a 72,6%. 

Por outro lado, em 2014 os dados definitivos do Censo indicavam que a esperança de 

vida dos angolanos era de 60,2 anos; que apenas 44% dos agregados familiares tinha 

acesso a água potável; que somente 53,3% da população tinha registo de nascimento; 

que 13,4% das crianças entre os 6 e os 17 anos nunca frequentara a escola e que apenas 

60% das famílias tinha acesso a saneamento e somente 31,9% acesso à electricidade. O 

IIMS 2015-2016, publicado pelo INE, indicava também que a mortalidade infanto-

juvenil ascendia a 68% e que a percentagem de crianças de 6 a 59 meses com anemia 

era de 64,8%. A Tabela 66 caracteriza a taxa de crescimento do PIB entre 2017 e 2019: 

Tabela 66 - Taxa de crescimento do PIB 2017-2019 

Fonte: MEP. Apud Relatório de Fundamentação OGE 2019 Revisto. Pág. 54. Adaptado. 

Outra fonte de preocupação prende-se com o efeito da dívida pública no 

desenvolvimento do sector social. No contexto do OGE de 2019 Revisto, por exemplo, 

o serviço da dívida pública estava estimado em 51,2% do total do orçamento, o que 

corresponderia a Kz 1 889 300 468 084,87.  

O impacto da dívida pública no sector social pode ser visualizado na Tabela 67. 

PIB real [%] 2017 2018 
PMER

2019 
OGE

2019 
OGE R

PIB global a preços de mercado -0,1 -1,7 2,8 0,3

 INE, Publicação de Indicadores sobre Emprego e Desemprego 2018/2019. Luanda. Abril de 2019.139
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Tabela 67 - Impacto da dívida pública no sector social 

Fonte: ADRA, UNICEF, MOSAIKO, 2019.  140

Ao longo destes anos de declarada crise económica e financeira, iniciada em 2014, e 

pese embora reforços sobretudo nominais, o sector social que corresponde às principais 

aspirações e expectativas da população continua a ser o que menos recebe. No OGE 

2019 Revisto, e excluindo a amortização da dívida, a despesa social correspondia a 

33,6% do orçamento, o sector económico a 16,3%, enquanto os Serviços Públicos 

Gerais e a função Defesa, Segurança e Ordem Pública representam, respectivamente, 

18,5% e 16,8%. A despesa com o sector social, em particular, registou uma redução de 

cerca de 15,9%, face à dotação inicialmente programada na primeira versão do OGE 

2019 (ADRA, UNICEF, MOSAIKO, 2019).  141

Já do total dos participantes que pensavam que ‘a economia não vai melhorar’ (20,2%), 

as províncias mais pessimistas foram Benguela (41,1%), Cuando Cubango (34,4%) e 

Bié (29,3%). Em Luanda, 80,8% dos inquiridos pensaram que ‘a economia vai 

melhorar’ e 19,2% expressaram opinião contrária. 

Em contrapartida, apenas 64,7% dos participantes pensaram que ‘a pobreza vai 

diminuir’ e 35,3% pensaram o contrário. Verifica-se, pois, que este resultado partilha do 

optimismo manifesto na questão anterior, mas em grau bastante menor. Esta dissonância 

ou aparente incongruência poderá, eventualmente, ser melhor compreendida se se 

adoptar o ponto de vista de acordo com o qual a melhoria da economia não se traduz 

necessariamente na diminuição da pobreza – ponto de vista este que tem sido 

Sector 2018 
Incluindo dívida

2019 R 
Incluindo dívida

2019 R 
Excluindo dívida

Educação 5,7% 6,0% 12,4%

Saúde 4,0% 5,6% 11,5%

Protecção Social 6,4% 4,9% 10,1%

Protecção Ambiental 0,08% 0,06% 0,1%

https://www.unicef.org/angola/relatorios/an%C3%A1lise-do-or%C3%A7amento-geral-do-estado-2019140

Ibidem.141
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corroborado nos estudos sobre indicadores de desenvolvimento humano em Angola. 

Nesta óptica, pois, a percepção dos participantes parece apontar para uma evidente 

dissociação entre, por um lado, as ideias de crescimento económico e, por outro, o bem-

estar social. A Tabela 68 diz respeito às expectativas dos cidadãos sobre a diminuição da 

pobreza. 

Tabela 68 – Expectativas sobre a diminuição da pobreza por província 

Província

Pensa que a pobreza vai 
diminuir? Total

Sim Não

Bengo 70,0% 30,0% 100,0%

Benguela 42,4% 57,6% 100,0%

Bié 57,3% 42,7% 100,0%

Cabinda 76,1% 23,9% 100,0%

Cuando Cubango 34,4% 65,6% 100,0%

Cunene 72,2% 27,8% 100,0%

Huambo 68,5% 31,5% 100,0%

Huíla 52,6% 47,4% 100,0%

Kwanza Norte 82,8% 17,2% 100,0%

Kwanza Sul 58,6% 41,4% 100,0%

Luanda 68,0% 32,0% 100,0%

Lunda Norte 87,0% 13,0% 100,0%

Lunda Sul 93,8% 6,3% 100,0%

Malange 86,8% 13,2% 100,0%

Namibe 31,0% 69,0% 100,0%

Uíge 74,7% 25,3% 100,0%

Zaire 69,0% 31,0% 100,0%

Total 64,7% 35,3% 100,0%
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As províncias que manifestaram um grau mais elevado de optimismo foram também as 

que veicularam a esperança da economia melhorar, a saber: Lunda Sul (93,8%), Lunda 

Norte (87%) e Malange (86,8%). As províncias que mais expressaram opinião contrária 

foram Namibe (69%), Cubango Cubango (65,6%) e Benguela (57,6%). Em Luanda, 

68% dos inquiridos pensaram que ‘a pobreza vai diminuir’ e 32% indicaram pensar o 

contrário. 

Por fim, 83,4% dos inquiridos expressa ter confiança no futuro. Os resultados sobre as 

expectativas dos cidadãos relativamente ao futuro podem ser visualizados na Tabela 69. 
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Tabela 69 – Expectativas quanto ao futuro por província 

As províncias que mais expressaram este optimismo foram o Kwanza Norte (100%), o 

Kwanza Sul (90,9%), Lunda Norte (90,9%), Lunda Sul (96,9%) e Malange (96,2%). Já 

as províncias que mais manifestaram o seu pessimismo foram Benguela (29,2%), Zaire 

(27,6%) e Cuando Cubango (53,1%). Em Luanda, 85,4% dos inquiridos disseram ‘ter 

confiança no futuro’ e 14,6% indicaram ‘não ter confiança no futuro’.  

Província 
Tem confiança no futuro?

Total
Sim Não

Bengo 76,7% 23,3% 100,0%

Benguela 70,8% 29,2% 100,0%

Bié 82,4% 17,6% 100,0%

Cabinda 83,3% 16,7% 100,0%

Cuando Cubango 46,9% 53,1% 100,0%

Cunene 84,2% 15,8% 100,0%

Huambo 82,3% 17,7% 100,0%

Huíla 74,2% 25,8% 100,0%

Kwanza Norte 100,0% 100,0%

Kwanza Sul 90,9% 9,1% 100,0%

Luanda 85,4% 14,6% 100,0%

Lunda Norte 90,9% 9,1% 100,0%

Lunda Sul 96,9% 3,1% 100,0%

Malange 96,2% 3,8% 100,0%

Namibe 86,2% 13,8% 100,0%

Uíge 96,8% 3,2% 100,0%

Zaire 72,4% 27,6% 100,0%

Total 83,4% 16,6% 100,0%
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É-se, portanto, exposto novamente a mais uma situação que causará perplexidade. Por 

um lado, os resultados globais deste segundo inquérito mostram, em vários momentos, 

um forte criticismo e uma significativa desconfiança em relação à esfera do poder 

instituído quer por referência ao governo de José Eduardo dos Santos, quer por 

referência ao governo de João Lourenço. Por outro lado, tal como a tabela anterior 

ilustra, a esmagadora maioria dos inquiridos expressa ter esperança no futuro, na 

diminuição da pobreza e na melhoria da economia. Esta esperança estará, por seu turno, 

ancorada social e culturalmente numa confiança, não em relação ao poder instituído, 

mas baseada em outros mecanismos de confiança social, como poderá ser o caso da 

religiosidade ou a popular “ideia de Angola como país rico” que dominou os discursos 

durante décadas ou, ainda, ancorada na noção de “país com potencialidades, um dia vai 

dar certo”. 
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CAPÍTULO 7 – E UM ANO DE “GOVERNO NOVO” DEPOIS … 

O terceiro inquérito nacional deste projecto de pesquisa foi realizado em quase todas as 

províncias do país. Mais uma vez, esta cobertura só foi possível dada a colaboração de 

mais de 30 organizações civis de base espalhadas em todo o território. Obtiveram-se 

1662 inquéritos validados. 

O objectivo geral deste último exercício consistiu em procurar conhecer quais as 

percepções dos cidadãos relativamente ao primeiro ano de governação do novo 

executivo. 

Perfil dos inquiridos 

A amostra recolhida neste terceiro inquérito é bastante similar relativamente às 

anteriores. Assim, a maioria dos participantes é bastante jovem: 32,7% tinha entre 18 e 

25 anos, 26,6% entre 26 e 33 anos e 19,1% entre 34 e 41 anos. Dos 1 555 participantes, 

848 eram homens e 707 mulheres. Apesar disso, conseguiu-se manter um nível básico 

de paridade: 54,3% dos respondentes eram homens e 45,6% eram mulheres. 

No que diz respeito à escolaridade, 42,8% informaram ter o ensino médio, 28,2% o 

ensino universitário e 12,7% declararam ter o III nível. De igual modo, à semelhança 

dos inquéritos anteriores, os homens tendem a ser mais qualificados do que as mulheres. 

Veja-se, a título de exemplo, a Tabela 70 com alguns os resultados principais, 

consultando-se o anexo estatístico (Vol. II) para mais detalhes. 

Tabela 70 – Nível de escolaridade por sexo 

Homens 

[n]

Mulheres 

[n]

Ensino médio 106 93

Ensino universitário 349 319

Pós-graduação 266 174
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Quanto à actividade ocupacional, 23,5% afirmaram ser estudantes, 17,9% trabalhar no 

sector privado, 15,5% estar desempregado e 14,8% trabalhar por conta própria. A Tabela 

71 apresenta os resultados desagreagdos por sexo. 

Tabela 71 - Ocupação por sexo 

Os principais sectores de actividade continuam a ser o sector de serviços (55,9% das 

respostas obtidas) e a agricultura (13,6% das respostas). 

Já no que se refere ao local de residência, 40,9% dos participantes declararam residir em 

meio urbano, 36,42% em meio periurbano e 19,2% em meio rural, como reflectido na 

Tabela 72. 

Ocupação
Sexo

Total
Homem Mulher

Estudante 168 195 363

Trabalhador por conta própria 141 88 229

Doméstico 29 60 89

Desempregado 130 106 236

Trabalhador sector privado 167 109 276

Funcionário Público 159 84 243

Sector Informal 29 45 74

Outro 15 9 24

Total 838 696 1 534
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Tabela 72 - Área de residência por sexo 

Em termos de auto-definição do estatuto económico, 37,7% dos participantes 

declararam ser ‘pobre’; 36,1% ser ‘mais ou menos’; 18,1% ser ‘remediado’ e 6,5% ser 

‘muito pobre’, como se pode constantar na Tabela 73. 

Tabela 73 - Auto-definição de estatuto económico por sexo 

Constata-se que, no que se refere ao estatuto económico, a maior parte dos participantes 

(601) considerou ser ‘pobre’, dos quais 341 eram homens e 260 mulheres. 

Do total dos inquiridos, 45,6% expressaram ter um interesse ‘moderado’ pela política, 

24,8% um interesse ‘fraco’ e 14,8% ‘muito fraco’, tal como espelhado na Tabela 74. 

 Área de Residência
 Sexo

Total
Homem Mulher

Urbano 354 291 645

Rural 162 142 304

Periurbano 316 261 577

Mesma área de origem 29 23 52

Total 861 717 1 578

 Auto-definição do 
estatuto económico

Sexo
Total

Homem Mulher

Rico 5 2 7

Remediado 154 135 289

Mais ou menos 304 275 579

Pobre 341 260 601

Muito pobre 53 49 102

Muito rico 13 2 15

Total 870 723 1 593
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Tabela 74 - Grau de interesse pela política por sexo 

A tabela acima descreve os resultados segundo o sexo. Se se agregarem as categorias de 

‘interesse fraco’ e ‘interesse muito fraco’ e de ‘interesse forte’ e ‘interesse muito forte’, 

obtém-se o cenário descrito na Tabela 75. 

Tabela 75 - Grau de interesse pela política por sexo (agregado) 

Duas observações de impõem. Por um lado, é notório que a esmagadora maioria dos 

inquiridos (620) indicou ter um ‘interesse muito fraco e fraco’ pela política . Este 142

distanciamento para com a esfera da política é mais acentuado nas mulheres do que nos 

  Grau de interesse pela 
política

Sexo
Total

Homem Mulher

Muito fraco 97 136 233

Fraco 168 219 387

Moderado 427 295 722

Forte 125 52 177

Muito forte 43 9 52

Total 860 711 1 571

Grau de interesse na política N.o de Homens N.o de 

Mulheres

Total

Interesse muito fraco e fraco 265 355 620

Interesse moderado 427 295 722

Interesse muito forte e forte 168 61 229

 Esta é uma das constantes da cena política angolana. Na pesquisa realizada em 2003, dos 54,6% de 142

respondentes que declararam “não ter nenhuma ligação política” para justificar a não afiliação em 
partidos políticos (2 219 do total de 4 300 respondentes), 47.3% apontaram como razão “não se 
interessarem por política”. Relatório do Inquérito de Opinião sobre as “Percepções dos Angolanos em 
relação às Próximas Eleições”, realizado pelo Instituto de Pesquisa Económica e Social (A-IP) para o 
Instituto Republicano Internacional (IRI), Luanda, 2003, p.40. 
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homens. Apesar do elevado grau de desinteresse manifestado pelas mulheres, poderá ser 

pouco razoável concluir daí que persiste nas mulheres um grau mais elevado de 

despolitização.  

À semelhança dos inquéritos anteriores, procurou-se caracterizar também o meio dos 

participantes. Quanto ao parâmetro relativo à distância do local de voto, 62,3% dos 

participantes informaram que este se situava a menos de 30 minutos de distância, 32,1% 

entre 30 minutos e 1 hora e 11,9% a mais de 1 hora de distância. A esmagadora maioria 

das respostas obtidas (86%) indica que os cidadãos tiveram campanha eleitoral no seu 

local de residência, contra 13,9% que informaram não ter tido. 

Cerca de setenta e nove por cento (79,2%) dos inquiridos informaram que o local onde 

vivem tem acesso à escola, 67,6% declararam ter acesso a hospital, centro de saúde ou 

posto médico e somente 57,3% declararam ter acesso a água no seu local de residência. 

Nível de conhecimento sobre as actividades governativas 

Tal como no segundo inquérito nacional, a segunda secção procurou compreender qual 

o nível de conhecimento dos cidadãos sobre as actividades governativas. 

Assim, os participantes responderam à seguinte questão ‘Na sua opinião, este governo é 

diferente do anterior?’. A Tabela 76 mostra os resultados, sendo de consultar o anexo 

estatístico (Vol. II para mais detalhes). 

Tabela 76 – Opinião sobre a diferença entre o novo governo e o anterior 

De facto, dos 1 552 inquiridos, 1 249 informaram que, na sua opinião, o governo actual 

é diferente do anterior. A Tabela 77 apresenta os resultados por província. 

Na sua opinião, este governo é diferente do anterior? [%]

Sim 80,4

Não 19,5
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Tabela 77 - Opinião sobre a diferença entre o novo governo e o anterior por província 

As três províncias que mais expressaram este ponto de vista são Luanda (365 respostas 

de um total de 493), Huíla (138 de um total de 154) e Huambo (100 de 125 respostas). 

De modo similar, as províncias que apresentaram um perfil mais pessimista no inquérito 

nacional anterior parecem reconhecer mais e de modo quase unânime a diferença entre 

o governo de José Eduardo dos Santos e o actual executivo. Foque-se, por exemplo, a 

atenção na Tabela 78, consultando o anexo estatístico (Vol. II) para mais detalhes. 

 Província

Na sua opinião, este 
governo é diferente do 

anterior? Total

Sim Não

Bengo 25 3 28

Benguela 94 47 141

Bié 64 11 75

Cabinda 33 15 48

Cuando Cubango 33 10 43

Cunene 39 11 50

Huambo 100 25 125

Huíla 138 16 154

Kwanza Norte 24 2 26

Kwanza Sul 93 6 99

Luanda 365 128 493

Lunda Norte 49 4 53

Lunda Sul 26 10 36

Malange 54 4 58

Namibe 24 3 27

Uíge 88 8 96

Total 1 249 303 1 552
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Tabela 78 – Províncias com opinião mais pessimista sobre a diferença entre o novo governo e o 
anterior  

Benguela mantém um perfil particularmente crítico a este respeito: do total dos 

inquiridos 94 respostas foram afirmativas e 47 respostas foram negativas, sendo este um 

resultado mais equilibrado.  

Aos que responderam afirmativamente, pediu-se para dizerem o porquê. A Tabela 79 

agrega os principais resultados nacionais. Consulte-se o Vol. II para mais detalhes. 

Tabela 79 – Razões da diferença entre o novo governo e o anterior (agregado) 

As províncias que mais expressaram a opinião segundo a qual este governo é diferente 

do anterior por haver ‘mais transparência, liberdade, participação e preocupação para 

com o povo’ foram Luanda (92 dos inquiridos), Huambo e Huíla (36 inquiridos) e 

Benguela (37 inquiridos). Ainda assim, uma parte significativa dos participantes destas 

províncias afirmou haver uma diferença, mas não especificou: Luanda (84 respostas), 

Província
Sim, o governo é 

diferente do anterior

Não, o governo não é 

diferente do anterior

Lunda Norte 49 4

Uíge 88 8

Malange 54 4

Razões [%]

Mais transparência, liberdade, participação/Preocupação para com a 

população
27,1

Há diferença, mas não especifica 25,0

Combate à corrupção/Exonerações/Justiça 23,1

Governação e reforma do Estado/Cumprimento das leis/

Descentralização 
6,3

Não sei/Nada mudou/Mudança mínima e sem impacto 3,2

 222



Huíla (37 respostas) e Benguela (20 respostas). O combate à corrupção e bandeira da 

justiça foram as principais razões apontadas pelas províncias de Luanda (81 

participantes), Huíla (29 participantes), Huambo (28 participantes) e Uíge (34 

participantes). As províncias que mais mencionaram a governação e reforma do Estado 

(incluindo a descentralização) foram Luanda (30 respostas), Huíla (8) e Kwanza Sul e 

Uíge (7 respostas cada uma). Considere-se a Tabela 80.  

Tabela 80 – Razões da diferença entre o novo  governo e o anterior por província 

!  

Aos participantes que consideraram que entre o actual governo e o anterior não há 

diferença, foi pedido para explicarem o porquê do seu posicionamento. Na Tabela 81 

estão sumariadas as principais respostas dos resultados nacionais . 143

Combate à 
Corrupção/exon
erações/ Justiça

Mais 
Transparência/Libe

rdade e 
participação/ 

preocupação com a 
população

Há 
diferença 

e 
mudança, 
mas não 

especifica
da

Governação 
e reforma do 

estado/ 
cumpriment
o das leis / 
descentraliz

ação

Não 
sei/Nada 

mudou/Sem 
impacto na 
população/ 
Mudança 
mínima e 

lenta

Melhorar o 
sector 

económic
o

Melhorar o 
sector 

social e 
combate a 

pobreza

Melhorar o 
sector 

económic
o e social

O 
presidente

É pior/ 
Mais crise Outros

Bengo 6 4 6 1 0 0 3 0 4 0 0

Benguela 17 37 20 2 3 0 1 2 2 0 4

Bié 19 12 18 2 0 1 4 1 0 0 3

Cabinda 3 6 16 0 1 1 2 0 2 0 3

Cuando Cubango 9 3 16 0 1 0 0 0 2 0 2

Cunene 3 6 4 3 2 1 2 0 0 0 0

Huambo 28 36 15 5 5 1 6 3 1 0 1

Huíla 29 36 37 8 4 0 2 3 3 0 5

Kwanza Norte 12 7 2 0 0 0 2 0 1 0 0

Kwanza Sul 10 24 20 7 1 2 4 3 2 0 5

Luanda 81 92 84 30 18 3 8 11 11 14 14

Lunda Norte 9 14 15 2 1 0 2 3 1 1 1

Lunda Sul 4 5 12 1 1 0 0 0 2 0 0

Malange 6 18 15 4 0 0 5 2 1 1 3

Namibe 6 8 3 3 2 0 0 0 2 0 0

Uíge 34 15 15 7 0 0 5 1 0 3 2

276 323 298 75 39 9 46 29 34 19 43

Provincias

Total

Provincias - Na sua Opnião, este 
governo é diferente do anterior?  

Se sim porque?

 Para mais detalhes, consultar o anexo estatístico no Vol. II.143
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Tabela 81 -  Razões para não haver diferença entre o novo govenro e o anterior (agregado) 

Este segmento dos inquiridos com um perfil mais pessimista constitui uma presença 

notória ao longo dos três inquéritos nacionais e parece ter uma tradução provincial 

constante. Se se olhar para os resultados provinciais verifica-se, de facto, que as 

províncias onde parte relevante dos inquiridos afirmou que ‘a governação é a mesma/

nada mudou/não tenho confiança/a mudança é mínima’ foram Luanda (97 respostas), 

Benguela (33 respostas), Huambo (18 respostas), Huíla (12 respostas), Cuando Cubango 

(11 respostas) e Cabinda (10 respostas), como se pode constatar na Tabela 82. 

Razões [%]

A governação é a mesma/Nada mudou/Não tenho confiança/Mudança 

mínima
82,3

É pior/Há mais crise social e económica 3,6

Não sei/É cedo para dizer 2,8

Eleições não transparentes/Promessas não cumpridas 2,5

 224



Tabela 82 – Razões para não haver diferença entre o novo governo e o anterior por província 

!  

Procurando fazer o balanço do primeiro de governação, perguntou-se aos participantes 

‘Qual a medida que destacaria neste 1º ano de governo?’. As principais respostas 

obtidas a nível nacional podem ser consultadas na Tabela 83. 

Tabela 83 – Medidas destacadas do 1º ano de governação  

Pior/Mais crise 
social e 

económica

Governação é a 
mesma/ nada 

mudou/ Mudança 
mínima/Não tenho 

confiança
Não sei/ É 

cedo

Eleições 
não 

transparênte
s e 

promessas 
não 

cumpridas Outros
Bengo 0 3 0 0 1 4

Benguela 0 33 2 1 2 38

Bié 0 8 1 1 1 11

Cabinda 1 10 1 2 1 15

Cuando Cubango 0 11 0 0 0 11

Cunene 0 8 0 0 1 9

Huambo 1 18 0 1 6 26

Huíla 0 12 2 0 2 16

Kwanza Norte 0 2 0 0 0 2

Kwanza Sul 0 4 0 0 1 5

Luanda 7 97 2 2 7 115

Lunda Norte 0 4 0 0 0 4

Lunda Sul 0 8 0 0 2 10

Malange 0 2 0 0 0 2

Namibe 1 1 0 0 0 2

Uíge 0 8 0 0 0 8

10 229 8 7 24 278

Provincias- Se acha que este 
governo não é diferente do anterior, 
diga porquê?

Se acha que este governo não é diferente do anterior, diga porquê.

Total
Provincias

Total

Qual a medida que destacaria neste 1º ano de governo? [%]

Combate à corrupção 44,7

Desenvolvimento sector económico 18,4

Desenvolvimento sector social 15,9

Sector da defesa 6,8

Mais crise e desigualdade 4,9

Nenhuma/Não vejo nada/As prioridades deles 3,1

Não sei 2,3
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Os resultados provinciais podem ser observados na Tabela 84. Tenha-se em mente que 

os inquiridos indicaram vários temas. 

Tabela 84 - Medidas destacadas do 1o ano de governação por província 

!  

Conforme se pode verificar no anexo, destaca-se o caso de Luanda. A análise percentual 

revela que, do total dos participantes desta província, 46,2% indicaram ‘não ver 

nenhuma mudança’, 40,1% afirmaram destacar o desenvolvimento do sector social, 

37,9% explicaram que ‘há mais crise e desigualdade’, 37,9% ‘não sabia’, 31% informou 

que destacaria o sector da defesa, 28,4% a luta contra a corrupção e 31,1% o 

desenvolvimento do sector económico. Relembre-se que os inquiridos indicaram várias 

opções. As Tabelas 85 e 86 pretendem isolar dados e facilitar a leitura, sendo sempre de 

consultar o anexo estatístico (Vol.II) para mais detalhes. 

Sector social Sector económico

Combate 
à 

corrupção
Sector da 

defesa

Mais crise e 
mais 

desigaualda
de

Nenhuma/
Não vejo 
nada / as 
prioridade

s deles Não sei Outra
Bengo 2 4 22 0 0 0 2 0

Benguela 18 24 107 17 12 4 7 1

Bié 5 17 39 12 0 4 2 12

Cabinda 17 15 35 9 14 6 7 18

Cuando Cubango 4 11 32 2 5 2 1 1

Cunene 30 31 44 11 4 0 2 0

Huambo 27 39 92 4 7 9 1 4

Huíla 30 35 113 13 20 8 4 5

Kwanza Norte 1 0 24 0 0 0 4 2

Kwanza Sul 19 21 76 11 2 2 0 0

Luanda 162 145 321 54 47 37 22 35

Lunda Norte 39 43 48 10 0 2 1 0

Lunda Sul 12 27 35 17 4 1 1 3

Malange 22 15 31 4 3 2 0 7

Namibe 4 3 24 1 0 0 0 3

Uíge 12 35 87 9 6 3 4 1

404 465 1130 174 124 80 58 92

Provincias

b) Qual a medida que destacaria neste 1º ano de governo?

Provincias

total
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Tabela 85 – Medida: desenvolvimento do sector económico 

Tabela 86 – Medida: desenvolvimento do sector social 

As províncias em que as pessoas mais expressaram o seu descontentamento, bem como 

a ideia de não haver mudança, estão apresentadas nas Tabelas 87 e 88 . 144

Província Desenvolvimento do sector 

económico [%]

Lunda Norte 9,2

Huambo 8,3

Uíge 7,5

Província Desenvolvimento do sector social 

[%]

Lunda Norte 9,6

Huambo 6,6

Cunene 7,4

Huíla 7,4

 Para mais detalhes, consultar o anexo estatístico.144
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Tabela 87 - Províncias que mais expressaram ‘mais crise e desigualdade’ 

Tabela 88 - Províncias que mais expressaram ‘não haver mudança’ 

Avaliação do primeiro ano de governo 

À semelhança do inquérito anterior e aprofundando o tema introduzido pela última 

questão, esta secção do terceiro inquérito nacional procurou criar escalas de avaliação 

do governo relativamente ao grau de inclusão e participação pública, à sua qualidade 

democrática e ao seu grau de transparência. 

Escala de participação e inclusão 

Cerca de 13% (13,8%) das respostas obtidas expressaram a opinião, segundo a qual o 

governo não é inclusivo nem permite a participação; 40,5% consideraram que é pouco 

inclusivo e permite pouca participação e 33,1% são da opinião que o actual governo é 

inclusivo e permite participação. Os resultados por província constam da Tabela 89.  

Província Mais crise e desigualdade [%]

Cabinda 11,2

Huíla 16,1

Benguela 9,6

Província Nenhuma mudança [%]

Cabinda 7,5

Huíla 10

Huambo 11,2
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Tabela 89 - Escala de participação e inclusão por província 

Huíla e Benguela são das províncias que mais expressaram uma posição crítica em 

relação ao grau de participação e inclusão cultivado pelo actual executivo. Malange, 

pelo contrário, foi a província que mais positivamente avalia a atitude do governo 

relativamente a este parâmetro. Na verdade, Malange tem aparecido como uma das 

 Província

Escala de participação e inclusão  
O governo é….

TotalNada 
participativ

o
Pouco 

participativo
Participativ

o

Muito 
participativ

o

Bengo 4 18 8 0 30

Benguela 25 78 34 4 141

Bié 15 25 31 4 75

Cabinda 7 28 9 2 46

Cuando 
Cubango

5 15 20 1 41

Cunene 16 19 10 2 47

Huambo 12 43 65 5 125

Huíla 17 68 54 7 146

Kwanza Norte 4 19 3 0 26

Kwanza Sul 5 42 45 5 97

Luanda 103 212 154 16 485

Lunda Norte 6 31 18 2 57

Lunda Sul 2 12 20 2 36

Malange 1 16 33 8 58

Namibe 2 11 8 1 22

Uíge 6 37 39 12 94

Total 230 674 551 71 1 526
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praças eleitorais menos pessimista. As Tabelas 90, 91, 92 e 93 isolam os resultados mais 

significativos, sendo de consultar o anexo estatístico para mais detalhes. 

Tabela 90 – Províncias que consideraram o governo como “nada participativo” 

Tabela 91 - Províncias que consideraram o governo como “pouco participativo”  

Tabela 92 - Províncias que consideraram o governo como “participativo”  

Tabela 93 - Províncias que consideraram o governo como “muito participativo”  

Província O governo é “nada participativo”

Huíla 17

Benguela 25

Cunene 16

Província O governo é ‘pouco participativo’

Huíla 68

Benguela 78

Uíge 37

Lunda Norte 31

Província O governo é ‘participativo’

Huambo 65

Malange 8

Cwanza Sul 45

Província O governo é ‘muito participativo’

Uíge 12

Malange 8

Huíla 7
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Já no que se refere à província de Luanda, observa-se que, do total de respostas obtidas 

(485), a maior parte dos inquiridos considera que o actual executivo é ‘pouco 

participativo’ (212) e ‘nada participativo’ (103). Cento e cinquenta e quatro (154) 

respostas consideram o executivo ‘participativo’ e apenas 16 ‘muito participativo’. A 

Tabela 94 agrega estes resultados . 145

Tabela 94 – Escala de participação e inclusão: o caso de Luanda 

Destaque-se, igualmente, o caso de Cabinda, representado na Tabela 95 . 146

Tabela 95 – Escala de participação e inclusão: o caso de Cabinda 

Escala de democracia 

Do total das respostas obtidas, 11,7% consideraram que o governo é ‘nada 

democrático’; 45,5% que é ‘pouco democrático’ e 33,3% que é ‘democrático’. Este 

cenário está reflectido na Tabela 96. 

O governo é…. Luanda

Pouco e nada participativo 315

Participativo e muito participativo 170

Total de respostas 485

O governo é…. Cabinda

Pouco e nada participativo 35

Participativo e muito participativo 11

Total de respostas 46

 Para mais detalhes, consultar o anexo estatístico (Vol. II).145

 Para mais detalhes, consultar o anexo estatístico (Vol. II).146
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Tabela 96 - Escala de democracia por província 

É conveniente recordar que estas respostas foram obtidas no fim do primeiro ano de 

mandato do actual executivo. A agregação dos resultados nacionais é, a este respeito, 

bastante útil. Veja-se na Tabela 97 os resultados nacionais, sendo de consultar o Vol. II 

para mais detalhes. 

Província 

Escala de democracia 
O governo é….

TotalNada 
democrátic

o
Pouco 

democrático
Democráti

co

Muito 
democráti

co

Bengo 2 15 13 0 30

Benguela 24 90 28 1 143

Bié 17 27 30 1 75

Cabinda 2 31 12 0 45

Cuando Cubango 3 17 17 1 38

Cunene 8 28 10 0 46

Huambo 9 40 69 5 123

Huíla 12 86 48 4 150

Kwanza Norte 0 21 6 0 27

Kwanza Sul 5 39 50 2 96

Luanda 97 250 154 8 509

Lunda Norte 7 32 15 1 55

Lunda Sul 2 14 21 0 37

Malange 0 10 43 5 58

Namibe 0 11 8 2 21

Uíge 8 46 34 7 95

Total 196 757 558 37 1 548
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Tabela 97 - Escala de democracia  agregada 

De acordo com os resultados deste terceiro inquérito, realizado no fim do primeiro ano 

de mandato, a esmagadora maioria dos inquiridos considera o executivo ‘nada 

democrático’ e ‘pouco democrático’.  

Na maior parte das províncias, os resultados são negativos (‘o governo é pouco 

democrático’). As Tabelas 98 e 99  isolam os principais resultados por província, sendo 

de consultar o anexo estatístico (Vol. II) para mais detalhes. 

O governo é…. N.º de 

respostas

Nada e pouco democrático 953

Democrático e muito democrático 595

Total de respostas obtidas 1 548
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Tabela 98 - Províncias que consideraram o governo como "nada democrático" 

Tabela 99 - Províncias que consideraram o governo como "pouco democrático" 

Em Luanda, a percepção dominante é igualmente negativa, tal como se observa na 

Tabela 100 . 147

Província
O governo é… 

Nada democrático

Benguela 24

Huíla 12

Bié 17

Província
O governo é… 

Pouco democrático

Benguela 90

Huíla 96

Uíge 46

Huambo 40

Kwanza Sul 39

Lunda Norte 32

Cabinda 31

Kwanza Norte 21

Cunene 28

Bié 27

 Para mais detalhes, consultar o anexo estatístico no Vol. II.147
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Tabela 100 -  Grau de democracia do governo: o caso de Luanda 

Ao contrário de Luanda e ao contrário da resposta anterior, as respostas provenientes de 

Cabinda dividem-se de modo equilibrado, como reflectido na Tabela 101.  

Tabela 101 -  Grau de democracia do governo: o caso de Cabinda 

Escala de transparência 

No que se refere à transparência, 13,1% das respostas indicavam considerar que o 

governo é ‘nada transparente’; 45,7% que é ‘pouco transparente’ e 31,7% que é 

‘transparente’. Veja-se a Tabela 102. 

O governo é… Luanda

Nada e pouco democrático 347

Democrático e muito democrático 162

Total de respostas 509

O governo é… Cabinda

Nada e pouco democrático 33

Democrático e muito democrático 31

Total de respostas 45
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Tabela 102 - Escala de transparência por província 

Em termos nacionais, a percepção dos inquiridos é que, no fim do primeiro ano de 

mandato, o actual executivo foi predominantemente ‘nada transparente’ e ‘pouco 

transparente’. A Tabela 103 agrega as categorias, sendo de consultar o anexo estatístico 

para mais detalhes (Vol. II). 

Província 

Escala de Transparência 
O governo é….

TotalNada 
transparent

e
Pouco 

transparente
Transparent

e
Muito 

transparente

Bengo 3 13 13 0 29

Benguela 26 99 15 4 144

Bié 12 40 27 1 80

Cabinda 4 29 13 1 47

Cuando Cubango 8 12 22 0 42

Cunene 4 31 10 0 45

Huambo 10 50 57 7 124

Huíla 18 88 42 3 151

Kwanza Norte 1 24 2 0 27

Kwanza Sul 4 39 52 1 96

Luanda 110 230 149 12 501

Lunda Norte 5 31 18 2 56

Lunda Sul 3 15 18 0 36

Malange 4 5 42 6 57

Namibe 0 16 8 2 26

Uíge 7 39 40 10 96

Total 219 761 528 49 1 557
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Tabela 103 - Escala de transparência agregada 

À semelhança das questões anteriores Huíla e Benguela, para além do Huambo, são 

novamente as províncias que apresentaram maior grau de criticismo. As Tabelas 104, 

105, 106 e 107 isolam os principais resultados por província. Consulte-se o Vol. II para 

mais detalhes. 

O governo é…. N.º de 

respostas

Nada e pouco transparente 980

Transparente e muito transparente 577

Total de respostas obtidas 1 557
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Tabela 104 – Províncias que consideram o governo como ‘nada transparente’ 

Tabela 105 - Províncias que consideram o governo como ‘pouco transparente’  

Tabela 106 - Províncias que consideram o governo como ‘transparente’  

Tabela 107 - Províncias que consideram o governo como ‘muito transparente’  

Tal como sucede nas questões anteriores, em Luanda a maioria das respostas é 

reveladora de um forte criticismo. A Tabela 108 agrega os resultados obtidos, podendo 

consultar-se o anexo estatístico (Vol. II) para mais detalhes. 

O governo é nada transparente N.º de respostas

Benguela 26

Huíla 18

Huambo 10

O governo é pouco transparente N.º de respostas

Benguela 99

Huíla 88

Huambo 50

O governo é transparente N.º de respostas

Huambo 57

Huíla 42

Malange 42

Uíge 40

O governo é muito transparente N.º de respostas

Uíge 10

Huambo 7

Malange 6
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Tabela 108 – Escala de transparência agregada: o caso de Luanda 

Quanto a Cabinda, as respostas tendem a ser, à semelhança da questão anterior, mais 

equilibradas, mas regista-se a nítida prevalência de apreciações negativas, como 

reflectido na Tabela 109. 

Tabela 109 - Escala de transparência agregada: o caso de Cabinda 

Expectativas sobre a governação 

A quarta secção do terceiro inquérito nacional, tal como o anterior, dedica-se a conhecer 

as expectativas dos cidadãos sobre o actual executivo. A Tabela 110 sistematiza as 

respostas sobre as expectativas relativas ao 2º ano de governação, a nível nacional. Mais 

detalhes podem ser encontrados no anexo estatístico (Vol.II). 

O governo é…. Luanda

Nada transparente e pouco transparente 340

Transparente e muito transparente 161

Total de respostas 501

O governo é…. Cabinda

Nada transparente e pouco transparente 33

Transparente e muito transparente 14

Total de respostas 47
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Tabela 110 – Expectativas relativamente ao 2º ano de governação  (agregado) 

A análise dos dados desagregados por província mostra os seguintes resultados relativos 

às principais categorias de respostas (Tabelas 111, 112, 113, 114, 115, 116 e 117), sendo 

de consultar o anexo estatístico (Vol. II) para mais detalhes. 

O que espera do 2ºano de governo? [%]

Mais emprego/mais apoio para a juventude 10,9

Combate à pobreza 10,8

Combate à corrupção 10,2

Desenvolvimento sector social 8,4

Cumprimento de promessas 8,3

Melhoria de vida 7,4

Boa governação 7,7
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Tabela 111 – Províncias que revelaram maior expectativa sobre ‘boa governação’ 

Tabela 112 - Províncias que revelaram como expectativa ‘nada/pouco’  

Tabela 113 - Províncias que revelaram maior expectativa sobre ‘cumprir promessas’  

Tabela 114 - Províncias que revelaram maior expectativa sobre ‘desenvolvimento do sector 
social’   

O que espera do 2º ano de governação Boa governação [%]

Luanda 27,1

Huíla 10,8

Benguela 11,2

Total de respostas [n] 940

O que espera do 2º ano de governação Nada/ Pouco [%]

Luanda 27,8

Benguela 10

Huíla 9,3

Kwanza Sul 9,3

Total de respostas [n] 729

O que espera do 2º ano de governação Cumprir promessas [%]

Luanda 31,5

Huíla 9,2

Uíge 9,2

Kwanza Sul 7,3

Total de respostas [n] 603

O que espera do 2º ano de governação Desenvolvimento do 

sector social [%]

Luanda 30,7

Huíla 11,2

Huambo 8,5

Total de respostas [n] 560
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Tabela 115 - Províncias que revelaram maior expectativa sobre ‘mudança e melhoria nas 
condições de vida’  

Tabela 116 - Províncias que revelaram maior expectativa sobre ‘melhoria de vida’   

Refira-se também que, do total nacional de respostas obtidas, 718 indicaram esperar 

‘combate à crise’.  

Tabela 117 - Províncias que revelaram maior expectativa sobre ‘combate à crise’   

O que espera do 2º ano de governação Mudança e melhoria das 

condições de vida [%]

Luanda 26,4

Huíla 11,7

Benguela 11,9

Total de respostas [n] 560

O que espera do 2º ano de governação Melhoria de vida [5]

Luanda 31,9

Uíge 9,3

Lunda Norte 8,7

Total de respostas [n] 513

O que espera do 2º ano de governação Combate à crise [%]

Luanda 27,3

Huíla 10,4

Uíge 8,7

Total de respostas [n] 513
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Já no diz respeito às expectativas sobre a Oposição, os resultados nacionais podem ser 

visualizados na tabela abaixo . É de salientar que os inquiridos escolheram mais do 148

que uma resposta, razão pela qual o total de respostas superar o total de inquéritos desta 

fase. Para mais detalhes pode consultar-se o anexo estatístico no Vol II. Veja-se a Tabela 

118. 

Tabela 118 – Expectativas relativamente à Oposição no 2º ano de governação 

A leitura da tabela permite concluir que 18,6% dos inquiridos indicaram esperar que a 

oposição desempenhe um papel de apoio ao actual governo, 21,8% informaram esperar 

que a oposição desempenhe o seu papel, nomeadamente no que se refere à fiscalização 

da actividade governativa e à luta pela democracia. Se as categorias de resposta forem 

agregadas, observa-se o cenário expresso na Tabela 119 . 149

No 2º ano de governação, o que espera da Oposição? Frequência

Nada/pouco 83

Fazer o seu papel (fiscalizar, lutar pela democracia, fazer melhor e 
trabalhar mais)

739

Apoiar e colaborar com o governo 631

Resolver conflitos e ajudar no desenvolvimento 484

Preparar as próximas eleições gerais/ as eleições autárquicas/ 
ganhar próximas eleições/ ter melhores resultados nas próximas 
eleições

396

A oposição deve ser mais unida 459

A oposição deve aproximar-se mais do povo 445

Não sei 47

Outro 93

n.a 11 581

Soma 3 377

 A categoria ‘n.a.’ refere-se a ‘não aplicável’.148

 Para mais detalhes, consultar o anexo estatístico.149
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Tabela 119 – Expectativas relativamente à Oposição no 2º ano de governação (agregado) 

A Tabela 120 descreve mais detalhadamente os resultados provinciais. Mais uma vez, 

vale a pena salientar que os inquiridos escolheram mais do que uma resposta. Para mais 

detalhes, dever-se-á consultar o anexo estatístico no Vol. II.  

Tabela 120 – Expectativas relativamente à Oposição no 2º ano de governação por província 

!  

Foram, por fim, colocadas questões sobre as expectativas dos cidadãos em relação à 

economia, à diminuição da pobreza e ao futuro em geral, tal como no segundo inquérito. 

Globalmente, 84,2% dos participantes indicaram acreditar que a economia irá melhorar, 

70,4% que a pobreza irá diminuir e 86,6% das respostas expressam confiança no futuro. 

As Tabelas 121, 122 e 123 dão conta dos resultados provinciais para estas últimas 

questões. 

No 2º ano de governação, o que espera da Oposição? [%]

Fazer o seu papel e preparar e ganhar próximas eleições 33,6

Apoiar o governo e resolver conflitos e ajudar no desenvolvimento 33,0

Ser mais unida e aproximar-se do povo 26,7

Nada/ Pouco

Fazer o seu papel 
(fiscalizar, lutar pela 
democracia, fazer 
melhor e trabalhar 

mais)

Apoiar e 
colaborar 

com o 
governo

Resolver 
conflitos e 
ajudar no 

desenvolvim
ento

Preparar as 
próximas 

eleições gerais/ 
as eleições 
autárquicas/ 

ganhar próximas 
eleições/ ter 

melhores 
resultado

A 
oposição 
deve ser 

mais 
unida

A 
oposição 

deve 
aproximar-

se mais 
do povo Não sei Outro

Bengo 0 9 11 4 1 1 3 1 0

Benguela 8 52 45 26 45 41 45 2 0

Bié 0 30 8 11 4 6 12 3 11

Cabinda 7 25 14 20 17 10 9 2 11

Cuando Cubango 0 17 8 13 9 12 12 3 4

Cunene 7 25 37 22 17 14 13 3 2

Huambo 5 62 43 21 34 25 24 5 2

Huíla 8 84 63 50 32 41 41 2 6

Kwanza Norte 3 5 10 0 2 1 5 3 0

Kwanza Sul 0 54 52 46 23 33 29 2 1

Luanda 38 221 167 138 127 162 151 15 50

Lunda Norte 0 48 45 35 16 38 19 1 0

Lunda Sul 2 25 27 26 21 12 12 1 2

Malange 1 18 34 11 3 9 11 1 2

Namibe 0 15 7 10 13 12 5 0 1

Uíge 4 49 60 51 32 42 54 3 1

Total 83 739 631 484 396 459 445 47 93

Provincias

No 2º ano de governação, o que espera da Oposição?

Provincias
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Tabela 121 – Expectativas sobre a melhoria da situação económica por província 

 Província

Pensa que a economia vai 
melhorar? Total

Sim Não

Bengo 28 2 30

Benguela 111 32 143

Bié 72 8 80

Cabinda 39 8 47

Cuando Cubango 35 8 43

Cunene 39 8 47

Huambo 110 16 126

Huíla 133 21 154

Kwanza Norte 25 3 28

Kwanza Sul 94 5 99

Luanda 380 101 481

Lunda Norte 55 2 57

Lunda Sul 30 7 37

Malange 53 4 57

Namibe 25 1 26

Uíge 78 18 96

Total 1 307 244 1 551
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Tabela 122 – Expectativas sobre a diminuição da pobreza por província 

Tabela 123 – Expectativas quanto ao futuro por província 

Província 
Sim Não Total

Bengo 23 7 30

Benguela 59 82 150

Bié 57 22 80

Cabinda 39 8 50

Cuando Cubango 32 9 45

Cunene 32 14 50

Huambo 96 30 128

Huíla 103 52 160

Kwanza Norte 13 16 30

Kwanza Sul 84 13 100

Luanda 346 134 551

Lunda Norte 47 10 60

Lunda Sul 26 11 40

Malange 47 9 60

Namibe 22 3 30

Uíge 61 36 98

Total 1 087 456 1 662

Província
Tem confiança no futuro?

TotalSim Não n.a

Bengo 23 7 0 30

Benguela 59 82 9 150

Bié 57 22 1 80

Cabinda 39 8 3 50

Cuando Cubango 32 9 4 45

Cunene 32 14 4 50
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A leitura das tabelas revela que todas as províncias expressaram um optimismo 

significativo no que se refere à melhoria da economia, à diminuição da pobreza e à 

confiança no futuro. Estes resultados são bastante similares ao que se observou no 

segundo inquérito nacional realizado no âmbito deste projecto. A confiança no futuro 

parece persistir numa relação de relativa independência quanto à avaliação bastante 

crítica da governação. Tal como explanado, este grau de esperança e optimismo poderá 

estar associado a outros mecanismos de confiança social que não o poder instituído. A 

Tabela 124 sumaria de modo comparativo estes resultados: 

Tabela 124 - Resumo das expectativas 

Huambo 96 30 2 128

Huíla 103 52 5 160

Kwanza Norte 13 16 1 30

Kwanza Sul 84 13 3 100

Luanda 346 134 71 551

Lunda Norte 47 10 3 60

Lunda Sul 26 11 3 40

Malange 47 9 4 60

Namibe 22 3 5 30

Uíge 61 36 1 98

Total 1 087 456 119 1 662

Província
A economia vai 

melhorar [%]

A pobreza vai 

diminuir [%]

Tenho confiança 

no futuro [%]

Luanda 79,0 62,7 73,6

Huíla 86,3 64,3 83,1

Benguela 77,6 -

Cabinda 82,9 78,0 82,0

Huambo - 75,0 89,8
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Será ainda de salientar que, no que toca à diminuição da pobreza, as expectativas são 

relativamente mais baixas quando comparadas com as que concernem a melhoria da 

economia e a confiança no futuro. Esta observação vem a confirmar os resultados no 

segundo inquérito nacional e permitem explorar o grau de correlação entre a melhoria 

da economia e a redução da pobreza.  

Quando consideradas no enquadramento da evolução dos indicadores de 

desenvolvimento humano já mencionados, as respostas dos inquiridos parecem apoiar-

se na experiência social recente sobre, inclusivamente, o dividendo da paz e sobre o 

boom económico do pós-guerra, ou seja, a melhoria da economia pode não traduzir-se 

na redução da pobreza, sendo as duas variáveis mais independentes do que se poderia 

assumir.  
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CAPÍTULO 8 - CORRIGINDO O QUE ESTÁ ERRADO E 
MELHORANDO O QUE ESTÁ CERTO? 

O capítulo dedicado às conclusões está organizado em três partes. A primeira debruça-se 

sobre alguns dos principais resultados dos três inquéritos, sendo os mesmos analisados 

numa perspectiva comparativa para que se conseguisse, de algum modo, medir a 

evolução dos posicionamentos dos cidadãos relativamente às eleições gerais de 2017 e 

relativamente ao desempenho do governo que delas resultou. 

A segunda parte procura analisar, também numa perspectiva comparada, as eleições 

realizadas em Angola e procura ressaltar aspectos que se revelam determinantes para 

qualquer estratégia de consolidação democrática. Simultaneamente, procura cruzar 

esses aspectos com os resultados mais relevantes relativos aos três inquéritos nacionais 

realizados no contexto deste projecto. 

A última parte é constituída por algumas observações relativas aos limites das 

democracias representativas e que, em contextos de tradição autoritária, tendem a ser 

por demais exacerbados. Nestes contextos, os limites representam incertezas que 

paralisam o engajamento. A estes limites, argumenta-se, só a participação cidadã se 

poderá opor, ao fazer assentar a actividade de representação política numa constante 

actividade de diálogo e prestação de contas.  

Sobre o que nos dizem os inquéritos 

O projecto procurou conhecer de modo mais aprofundado e dinâmico o sentimento 

geral dos cidadãos relativamente à esfera da política. A este respeito, uma questão 

importante a salientar é que o perfil dos inquiridos nos três inquéritos nacionais é 

relativamente homogéneo, o que reforça a consistência das respostas obtidas. É também 

importante sublinhar que nos três inquéritos conseguiu-se obter um relativo equilíbrio 

em relação ao género. Isto significa, também, que as regras e orientações passadas às 

organizações cívicas e aos inquiridores terão sido seguidas e dado consistência à análise 

nos mesmos locais em três momentos no tempo. 
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Qual é, então, a relação que existe entre os Angolanos e a política? Como é que essa 

manifestação de interesse se qualifica, se caracteriza? 

O primeiro inquérito procurou conhecer melhor o grau de interesse dos participantes 

pela política. É de realçar que 42% declararam ter um interesse ‘fraco’ e ‘muito fraco’. 

Quarenta e um por cento (41%) informaram ter um interesse ‘moderado’ e somente 17% 

indicaram ter um grau de interesse ‘forte’ e ‘muito forte’. Apesar destes resultados, vale 

a pena salientar que 84% dos participantes consideraram que votar é ‘importante’ e 

‘muito importante’ . Apenas 9% informaram que votar é ‘mais ou menos importante’; 150

2% que é ‘pouco importante’ e 4% que é ‘nada importante’. 

Estes resultados repetiram-se nos segundo e terceiro inquéritos nacionais realizados por 

este projecto. No segundo inquérito, realizado após os primeiros seis meses de 

governação, 17,9% indicou ter um interesse ‘muito fraco’, 27,4%  um interesse ‘fraco’, 

42,7% ter um interesse ‘moderado’, 9,2% um interesse ‘forte’ e 2,6% ‘muito forte’. Já 

no terceiro inquérito nacional que teve lugar no fim do primeiro ano de mandato do 

actual governo, 14,2% (233) declararam ter um interesse ‘muito fraco’, 23,74% (387) 

um interesse ‘fraco’, 44,2% (722) informaram ter um interesse ‘moderado’, 10,8% 

(177) ‘forte’ e 3,1% (52) ‘muito forte’ . 151

 Como referido na página 170 (Nota de Rodapé nº 137, no inquérito realizado em 2003, dos 54,6% 150

respondentes que declararam “não ter nenhuma ligação política” para justificar a não afiliação em 
partidos políticos (2 219 do total de 4 300 respondentes), 47.3% apontaram como razão “não se 
interessarem por política”. Este desinteresse parece manter-se 14 anos depois, considerando que, em 
2017, 42% dos respondentes declararam fraco ou nenhum interesse em política. Também parece 
manter-se a opção por uma participação política passiva, ou seja, limitada ao acto de votar, 
caracterizada pelo facto de, apesar desse desinteresse numa participação política activa, se manter 
relativamente alta a percentagem - 84% - de respondentes considerando que votar é ‘importante’ ou 
‘muito importante’ De notar que, no inquérito de 2003, a maioria dos respondentes (93%) entendia o 
acto de votar como o exercício de um direito de cidadania. Relatório do inquérito de opinião sobre as 
“Percepções dos Angolanos em relação às Próximas Eleições”, realizado pelo Instituto de Pesquisa 
Económica e Social (A-IP) para o Instituto Republicano Internacional (IRI), Luanda, 2003 (p.26).

 No espaço de cerca de 15 meses entre o primeiro inquérito (Agosto 2017) e o terceiro inquérito 151

(Novembro 2018), não houve alteração significativa no padrão de respostas em relação ao interesse na 
política, mantendo-se a tendência verificada em 2003 e já assinalada. Relatório do inquérito de 
opinião sobre as “Percepções dos Angolanos em relação às Próximas Eleições”, realizado pelo 
Instituto de Pesquisa Económica e Social (A-IP) para o Instituto Republicano Internacional (IRI), 
Luanda, 2003.
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As eleições de 2017 foram indelevelmente moldadas pela saída de José Eduardo dos 

Santos da vida política activa, como então anunciou. O novo executivo, ainda que 

previsivelmente formado pelo MPLA, teria de representar uma ruptura com o passado. 

Nesta óptica, o projecto procurou compreender também as expectativas dos cidadãos 

sobre três dimensões: (i) as eleições 2017; (ii) o primeiro ano de governação e (iii) o 

segundo ano de governação. 

O primeiro inquérito nacional demonstrou que as principais expectativas dos inquiridos 

relativamente às eleições de 2017 referiam-se ao cumprimento de valores democráticos, 

como transparência, justiça, democracia e liberdade (22,2%). Em segundo lugar, os 

participantes indicaram como expectativa a paz, a tolerância e a aceitação de resultados, 

o que demonstra como o valor da paz e a rejeição da guerra norteiam os 

posicionamentos políticos dos cidadãos. Em terceiro lugar, 25,5% dos participantes 

apontaram como expectativa a ideia de mudança e melhoria das condições de vida. 

Em consonância com estes resultados, os participantes do segundo inquérito nacional 

indicaram que as três principais prioridades que o executivo de João Lourenço deveria 

adoptar eram: o desenvolvimento do sector social e económico (39,4%), o 

desenvolvimento do sector social (23,3%) e o combate à corrupção (8,9%).  

Estas três prioridades coincidem com o que os participantes do terceiro inquérito 

nacional consideraram ser a principal medida do primeiro ano do governo, pese embora 

o facto de a ordem das prioridades ser diferente. Veja-se a Tabela 125. 
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Tabela 125 – Principais prioridades antes das eleições e medidas adoptadas no 1º ano de 
governação 

Se se comparar a medida que os participantes mais destacaram do primeiro ano de 

governação de João Lourenço com o que esperam do seu segundo ano de mandato, 

observa-se o cenário que consta da Tabela 126. 

Tabela 126 - Principais medidas do 1º ano e expectativas para o 2º ano de governação 
(agregado) 

A avaliação do executivo ao longo do período de governação abrangido pelos três 

inquéritos foi, como afirmado, uma preocupação do projecto. Assim, foram criadas três 

escalas de avaliação de desempenho: uma escala que classifica o nível de participação 

que os inquiridos pensam que as instituições permitem; uma escala que classifica o 

carácter mais ou menos democrático do executivo e, por fim, uma escala que procura 

medir como é que os cidadãos classificam o executivo em termos de transparência.  

Ordem de 

Prioridades

As prioridades que o novo 
executivo devia tomar 
(inquérito pré-eleitoral)

[%]
Qual a medida que 
destacaria no 1º ano de 
governação?

[%]

1º Desenvolvimento do sector social 
e do sector económico 39,4 Combate à corrupção 44,7

2º Desenvolvimento do sector social 23,3 Desenvolvimento sector 
económico 18,4

3º Mudança e melhoria das condições 
de vida 8,9 Desenvolvimento sector 

social 18,4

Qual a medida que destacaria 

no 1º ano de governação?
[%] O que espera do 2º ano de 

governo? [%]

Combate à corrupção 44,7 Mais emprego/ Mais apoio para a 
juventude 10,9

Desenvolvimento sector 
económico 18,4 Combate à pobreza 10,8

Desenvolvimento sector social 18,4 Combate à corrupção 10,2
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Escala de participação 

Segundo Inquérito 

Cerca de 78% (78,3%) dos inquiridos consideram que o novo executivo é ‘nada 

participativo’ ou ‘pouco participativo’ (24,1% e 54,2% respectivamente) 

Apenas 20,4% o consideram ‘participativo’. 

Terceiro Inquérito 

Cerca de 54% dos inquiridos (54,3%) consideram que o novo executivo não é inclusivo 

nem permite a participação, ou que é pouco inclusivo e permite pouca participação 

(13,8% e 40,5% respectivamente). 

São 33,1% os que têm a opinião de que o actual governo é inclusivo e permite 

participação. 

Escala de democracia 

Segundo Inquérito 

Dos participantes, 78,1% julgam que o novo governo é ‘nada democrático’ ou ‘pouco 

democrático’ (22,7% e 55,4% respectivamente). 

Aproximadamente 21% (20,8%) dos inquiridos julgam o novo governo como 

‘democrático’. 

Terceiro Inquérito 

Dos inquiridos, 57,3% consideram que o governo é ‘nada democrático’; 45,5% que é 

‘pouco democrático’ (11,7% e 45,4% respectivamente). 

São 33,3% os que consideram que é ‘democrático’. 
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Escala de transparência 

Segundo Inquérito 

Mais de 80% dos participantes (83%)  consideram o governo ‘nada transparente’ ou 

‘pouco transparente’ (24,4% e 58,6% respectivamente). 

Apenas 15% das respostas obtidas consideram o novo governo como ‘transparente’. 

Terceiro Inquérito 

Aproximadamente 59% dos inquiridos (58,9%) indicam considerar que o governo é 

‘nada transparente’ ou ‘pouco transparente’ (13,1% e 45,7% respectivamente).  

São 31,7% os que consideram que é ‘transparente’. 

Os dados apresentados sugerem ter havido uma ligeira melhoria na avaliação do 

executivo, nas três dimensões estudadas (participação, democracia e transparência), mas 

é necessário continuar a acompanhar estas percepções ao longo do mandato para poder 

inferir se se trata, de facto, de uma tendência.  Será que essa ‘ligeira melhoria’ na 

avaliação se manteve ao longo de 2019 e de 2020? A acentuação dos efeitos da crise 

económica, o pouco ou nenhum progresso em aspectos valorizados pelos respondentes 

(como combate à corrupção, repatriamento de capitais, entre outros), as elevadas taxas 

de desemprego, particularmente entre os jovens, as frequentes “mexidas” no elenco 

governativo e a manutenção de um “governo grande”, entre outras promessas de 

campanha não cumpridas tornaram-se mais evidentes no decurso de 2019. E em 2020, a 

pandemia da Convid-19 expôs as deficiências estruturais dos sectores sociais, 

particularmente Saúde Educação, fornecimento de energia e de água, saneamento 

básico, e exacerbou as desigualdades sociais da nossa sociedade. Por todas estas razões, 

a avaliação do executivo apenas será possível com a realização de um novo inquérito no 

último ano do mandato, antes do início da próxima campanha eleitoral. 
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Procurou-se, igualmente, conhecer de modo mais detalhado (em forma de questão 

aberta ou semi-aberta) as expectativas sobre o primeiro ano e o segundo ano de 

governação deste executivo. Veja-se a Tabela 127 relativa aos resultados nacionais . 152

Tabela 127 – Principais expectativas sobre os 1º e 2º anos de governação 

À medida que o tempo vai passando, as pessoas vão começando a ter uma melhor 

percepção sobre a capacidade de transformar promessas eleitorais em medidas de 

política e acções; as expectativas são expressas de maneira muito mais objectiva e 

directa. E, praticamente todas, se não todas, referem-se a promessas de campanha e, em 

alguns casos, como a exigência do combate à corrupção, o repatriamento de capitais e a 

criação de empregos para os jovens já foram motivo de manifestações. 

A Tabela 128 sistematiza, por seu turno, os principais resultados em termos das 

expectativas dos cidadãos relativamente às forças políticas da oposição, podendo-se 

consultar o anexo estatístico para mais detalhes. 

O que espera do 1º ano de 

governação?
[%]

O que espera do 2º ano de 
governo? [%]

Desenvolvimento do sector social/ 
Combate à pobreza/Melhoria de vida 20,6 Mais emprego/Mais apoio para a 

juventude 10,9

Mudança/Melhoria/Boa governação 13,9 Combate à pobreza 10,8

Valores democráticos/Mais participação, 
transparência, liberdade e democracia 13,4 Combate à corrupção 10,2

Desenvolvimento dos sectores social e 
económico/ Combater a crise 13,0 Desenvolvimento sector social 8,4

Ser diferente do governo anterior/ 
Trabalhar e cumprir promessas/ 
independência em relação ao governo 
anterior

12,4 Cumprimento de promessas 8,3

Desenvolvimento do sector económico/ 
Emprego para a juventude 11,5 Melhoria de vida 7,4

- - Boa governação 7,7

 Para mais detalhes, consultar o anexo estatístico (Vol. II).152
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Tabela 128 - Principais expectativas sobre a Oposição no 1º e 2º anos de governação 

Relativamente ao “que se espera da oposição” e consistente com a análise sumária 

acima apresentada, as respostas parecem apontar em dois sentidos que se reforçam: 

primeiro, mais respondentes se pronunciaram e ao pronunciarem-se parecem enviar 

“recados” à oposição no sentido de se unir, de se organizar, de se aproximar do povo 

para melhor se preparar para as próximas eleições.  

Os inquiridos foram também questionados quanto às suas expectativas em relação à 

economia, à diminuição da pobreza e à sua confiança no futuro. Os resultados 

correspondentes estão expressos na Tabela 129.  

No primeiro ano de governação, o 
que espera da Oposição?

[%]
No segundo ano de governação, o 
que espera da Oposição?

[%]

Fiscalizar/Lutar pela democracia/ 
Trabalhar mais 56,5 Nada/Pouco 2,4

Apoiar e colaborar com o governo 14,4
Fazer o seu papel (fiscalizar, lutar pela 
democracia, fazer melhor e trabalhar 
mais)

21,8

Preparar as próximas eleições gerais/
Preparar eleições autárquicas/Ganhar 
próximas eleições/Ter melhores 
resultados nas próximas eleições

8,2 Apoiar e colaborar com o governo

18,6

Não sei/Outros 7,4 Resolver conflitos e ajudar no 
desenvolvimento

14,3

Nada/Pouco 5,2

Preparar as próximas eleições gerais/as 
eleições autárquicas/ ganhar próximas 
eleições/ter melhores resultados nas 
próximas eleições

11,7

Ser mais unida 4,3 A oposição deve ser mais unida 13,5

- - A oposição deve aproximar-se mais do 
povo

13,1

- - Não sei 1,3

- - Outro 2,7
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Tabela 129 – Expectativas cidadãs sobre a economia, a pobreza e o futuro  

Como referido, uma das marcas das eleições de 2017 foi a mudança na liderança 

partidária do MPLA. O novo governo teria que, mesmo respeitando o passado que 

também era o seu, assinalar a sua diferença face ao governo de José Eduardo dos 

Santos. Os resultados dos três inquéritos revelam a opinião dos angolanos sobre esta 

questão durante o período em análise (2017-2018). 

Aos seis meses de mandato, a maioria dos participantes (47,9%) considerou que o actual 

governo é melhor por sentirem mais liberdade, democracia e esperança. Contudo, uma 

segunda categoria de respostas (35,5%) considera que não há diferença entre os dois 

governos ou que a mesma é mínima. Cerca de 3% das respostas indica que o actual 

governo é pior do que o anterior e 16,1% indica que a principal diferença entre este 

governo e o anterior são as exonerações. 

Já no terceiro inquérito nacional, o qual foi realizado ao fim de um ano de governação, 

80,4% dos participantes consideraram que o actual governo é diferente do anterior. Aos 

que responderam afirmativamente, pediu-se para dizerem o porquê. As principais razões 

apontadas são positivas: (i) ‘Mais transparência, liberdade, participação e preocupação 

para com a população’ (27,1%); (ii) ‘Combate à corrupção, exonerações e justiça 

(23,1%) e (iii) ‘Governação e reforma do Estado, cumprimento das leis e 

descentralização’ (6,3%). A estas respostas, juntam-se 25% de inquiridos que indicou 

haver diferença, mas não especificou. Apenas 3,2% indicaram não saber ou considerar 

que não há diferença ou que a diferença é mínima. 

Expectactiva

II Inquérito nacional 
(6 meses de governação)

III Inquérito nacional 
(1 ano de governação)

Sim Não Sim Não

A economia vai melhorar 79,8% 20,2% 84,2% 15,7%

A pobreza vai diminuir 64,7% 35,3% 70,4% 29,5%

Tem confiança no futuro 83,4% 16,6% 86,6% 13,3%
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Sobre a democratização 

Como referido, esta segunda parte procura analisar, também numa perspectiva 

comparada, as eleições realizadas em Angola e procura ressaltar aspectos que se 

revelam determinantes para qualquer estratégia de consolidação democrática. 

Simultaneamente, procura cruzar esses aspectos com os resultados mais relevantes 

relativos aos três inquéritos nacionais realizados no contexto deste projecto. 

Apesar das especificidades de cada uma das eleições, uma análise diacrónica e 

comparativa dos exercícios eleitorais realizados em Angola permite identificar a 

prevalência de determinadas práticas e estratégias de gestão política dos processos 

eleitorais. O que se segue é uma sistematização sumária sobre os principais aspectos 

comuns aos processos eleitorais em escrutínio. 

1. Sobre o civismo: A primeira observação a fazer diz respeito ao civismo que a 

população mostrou nos quatro pleitos aqui analisados. Este civismo permaneceu 

mesmo em face de evidentes constrangimentos sentidos para se poder votar, os 

quais estão descritos no capítulo 4. 

2. Sobre a partidarização: A partidarização das instituições que velam pela 

credibilidade do processo eleitoral é uma preocupação que foi expressa em 

1992, 2008, 2012 e 2017. Em todas estas ocasiões, o papel da Comissão 

Nacional Eleitoral e o seu grau de independência foram questões centrais. Ainda 

a este respeito, nos processos eleitorais em escrutínio neste estudo, incluindo as 

eleições de 2017, denotou-se um claro desequilíbrio em termos da cobertura 

mediática das forças políticas. 

3. Sobre a oposição: A fragmentação e atomização dos partidos políticos, 

frequentemente agravadas por conflitos internos (como a questão da Unita-

Renovada pós-1992 ou a questão da liderança da FNLA em 2012), constitui uma 

muito relevante característica da esfera política formal. O distanciamento 

relativamente às populações foi também salientado pelos inquiridos. A 

fragilidade dos partidos políticos é, ainda, visível a dois níveis. Por um lado, as 
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aparentes dificuldades em criar plataformas de colaboração entre si, articulando 

a sua actuação como oposição parlamentar – algo que se observou nos quatro 

pleitos realizados até ao momento. Por outro lado, a maior parte dos partidos 

políticos foi extinta após a realização das eleições de 2008 e 2012, como 

explanado nos capítulos 3 e 4. Esta prática, ainda que legalmente justificada, 

peca por impor a actores políticos desde logo mais frágeis um ambiente de 

incerteza e os condenar a uma espécie de existência precária. O facto de se 

decretar em 2008 e 2012 a extinção de partidos obriga a uma recomposição 

constante da esfera dos partidos da oposição parlamentar, afectando 

subsequentemente a sua capacidade de intervenção e projecção pública, bem 

como níveis de institucionalização e profissionalização. Após os primeiros seis 

meses do novo executivo, 56,5% dos inquiridos considerava que a oposição 

deveria ‘trabalhar mais’, ‘fiscalizar’ e ‘lutar pela democracia’. Já no terceiro 

inquérito nacional, realizado quando o governo cumpriu um ano de mandato, 

33,6% dos inquiridos considerava que a oposição devia ‘fazer o seu papel, 

preparar-se e ganhar eleições’ e 26,7% que a oposição ‘devia ser mais unida e 

aproximar-se do povo’. 

4. Sobre a abstenção: A análise diacrónica dos resultados eleitorais vem também a 

mostrar o crescimento dos votos brancos e da abstenção ao longo dos anos (ver a 

tabela n.º 5 Dados comparados das Eleições Gerais em Angola, no capítulo 4). 

Em 1992, a abstenção nas eleições presidenciais foi estimada em 17% e nas 

eleições legislativas em 26%. Em 2008, a taxa de abstenção foi de 17%. Em 

2012, o mesmo indicador subiu exponencialmente para 40%. E, em 2017, numa 

situação em que se estimava que 4 a 4,5 milhões de eleitores não tinham 

actualizado o cartão eleitoral ou não se tinham registado para votar, a taxa de 

abstenção foi de 26%. A abstenção e os votos em branco constituem, assim, a 

terceira força política a considerar, uma espécie de ‘Partido do Protesto’. A sua 

existência e constância ao longo destes anos merecerá, certamente, uma 

reflexão. Este ‘Partido do Protesto’ assinala claramente a insatisfação dos 

cidadãos. Em 2011, a insatisfação começou a sair à rua em manifestações 
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públicas e pacíficas sobre o descontentamento para com uma governação que há 

décadas estava eternizada e para com um modelo de desenvolvimento 

profundamente excludente. E estas manifestações foram violentamente 

reprimidas.  

5. Sobre a governação: Os efeitos do carácter excludente da governação em Angola 

tornam-se bastante visíveis se nos interrogarmos sobre os dividendos da paz e do 

crescimento económico. Depois do fim da guerra civil, Angola registou, entre 

2002 e 2004, uma taxa de crescimento de 14,8%. Entre 2004 e 2008, essa taxa 

ascendeu a 17%, a maior de África e uma das maiores do mundo. Apesar disto, o 

desenvolvimento social e humano não foi globalmente impulsionado. Depois 

desta mini idade de ouro, a recessão mundial de 2008 ditou o início da crise 

económica de Angola, que se veio a agravar em 2014. Neste contexto, o 

descontentamento crescia e a este não será alheia a taxa de abstenção de 40%, 

como referido no capítulo 3. Em 2013, a taxa de crescimento era de 7,3%, o que 

representou uma redução de quase de 10 pontos percentuais. Com o crescimento 

a abrandar claramente, Angola enfrenta a partir de 2014 os efeitos da queda do 

preço do petróleo, os quais são devastadores para um Estado que sempre foi 

financiado essencialmente pelo sector petrolífero. A queda brusca de rendimento 

contribui para o aumento preocupante da dívida pública. Esta exerce uma 

enorme pressão sobre a capacidade do Estado em assegurar a inclusão social e 

económica dos seus cidadãos, especialmente através do sector social. Em 2018, 

a taxa de crescimento foi de -1,7% e, em 2019, a mesma foi calculada em 0,3%. 

Nestas condições, observa-se o agravamento das condições de vida das 

populações, tal como os últimos indicadores disponíveis apontam. Em 

Dezembro de 2019, Angola tinha caído duas posições no Índice de 

Desenvolvimento Humano, passando da posição n.º 147 para a posição n.º 149. 

Estando entre os últimos países do grupo de ‘desenvolvimento médio’, Angola 

foi o país lusófono que mais desceu na classificação. A expressão que o 153

  http://www.novojornal.co.ao/sociedade/interior/angola-cai-no-idh-da-organizacao-das-nacoes-153

unidas-81270.html
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‘Partido do Protesto’ (abstenção e votos brancos) continuou a ter nas eleições de 

2017 emerge precisamente neste contexto. 

6. Sobre a participação e observação: A participação cívica num processo eleitoral 

constitui hoje um requesito democrático de transparência que apenas investe 

mais legitimidade no sistema político que a cultiva. As eleições de 2017 tiveram 

observação eleitoral nacional e internacional. Como observado anteriormente, 

várias foram as formas de intervenção da sociedade civil, como o ObEA, e de 

actores como a CEAST. Mas persistiram várias dificuldades e os resultados das 

eleições de 2017 acabaram por ser contestados no Tribunal Constitucional pelos 

partidos políticos e a coligação CASA-CE. 

Já no que se refere mais especificamente ao processo eleitoral de 2017 e às 

expectativas sociais relativamente a estas, importa fazer duas observações. 

Em primeiro lugar, outro dado dos inquéritos que é necessário reter prende-se com o 

facto de uma parte muito significativa dos inquiridos ter expressado o que é que 

esperava das eleições de 2017: 22,2% respondeu esperar transparência, justiça, 

democracia e liberdade, e 20,7% afirmou esperar paz, tolerância e aceitação de 

resultados.  

Por outro lado, 32% das respostas obtidas expressava, por seu turno e de uma 

maneira ou de outra, a ideia de esperar uma mudança com estas eleições: 17,6% 

indicaram explicitamente a ideia de mudança; 7,8% referia-se à ideia de mudança 

como ‘melhores condições de vida’; 4% expunha a ideia de mudança como 

‘alternância política’ e 2,5% como ‘mudança na governação’. A soma destas 

expressões de necessidade de mudança totaliza 32%.  

A análise das respostas ao inquérito realizado em 2003 sobre ‘Expectativas dos 

Angolanos em relação às próximas eleições’ mostrou três linhas de força dominando 

as atitudes dos respondentes quando indagados sobre as primeiras eleicões 

presidenciais e legislativas no país (1992). Uma dessas linhas de força foi ‘a 
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necessidade de mudança’ expressa em por 68 em cada 100 respostas . Este mesmo 154

inquérito demonstrou que, quando as eleições são vistas como um mecanismo de 

mudança social, em 2003 havia menos 14 de cada 100 respondentes que 

acreditavam que as eleições pudessem produzir tal efeito, comparativamente a 1992. 

Ou seja, parece possível deduzir-se que os angolanos estão a reduzir, gradualmente, 

a expectativa de que as eleições sejam um caminho para a mudança.   

Daquelas expectativas sobre as eleições de 2017, enumeradas no ponto anterior, 

emerge notoriamente a aspiração por uma mudança. Neste sentido, e em segundo 

lugar, é necessário considerar que, no segundo inquérito nacional, 54,8% dos 

inquiridos responderam que os resultados das eleições não correspondiam às suas 

expectativas. Deste total, 34,1% explicou não acreditar nos resultados por falta de 

credibilidade a vários níveis (registo eleitoral, contagem dos votos, etc.); 9,2% 

declarou que esperava mudança, mas sem especificar e 2,4% afirmou estar 

descontente com a governação. Por outro lado, apesar de 47,9% dos inquiridos ter 

considerado que o novo executivo era melhor do que o anterior, 35,5% considerou 

que a diferença era mínima, sendo Luanda uma das províncias que mais expressou 

esta opinião: 43,1% dos inquiridos desta província considerou que não existia 

diferença significativa entre os dois executivos.  

Pese embora esta apreciação globalmente positiva do novo executivo, denota-se o 

efeito do distanciamento entre aquele e as populações: aos seis meses de 

governação, 70,6% dos inquiridos a nível nacional informou não conhecer o 

Orçamento Geral do Estado e 75,6% indicou que o governo não disponibilizava 

informação suficiente sobre a sua actividade. Já o terceiro inquérito nacional, 

realizado quando o executivo cumpriu um ano de mandato, foi bastante claro na sua 

apreciação sobre o governo: 40,5% dos participantes considerava que o governo era 

pouco inclusivo e que permitia pouca participação; 57,3% considerava que o 

  Elementos para esta análise retirados de: Relatório do inquérito de opinião sobre as “Percepções dos 154

Angolanos em relação às Próximas Eleições”, realizado pelo Instituto de Pesquisa Económica e Social 
(A-IP) para o Instituto Republicano Internacional (IRI), Luanda, 2003 (pp.42-43).  
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governo era ‘nada democrático’ ou ‘pouco democrático’ e 62,9% considerava que o 

governo era ‘nada transparente’ ou ‘pouco transparente’. 

Ainda assim, quão elevadas eram as esperanças dos angolanos? 84,2% dos 

inquiridos pensava que a economia ia melhorar; 70,4% pensava que a pobreza ia 

diminuir e 86,6% declarou ter confiança no futuro. 

Estes níveis de confiança precisam de ser acompanhados para se avaliar as variações 

ao longo do mandato. Importa lembrar que uma das características mais constantes 

nas análises de contexto ou institucionais em Angola é a escassez de confiança, o 

que poderia ser uma consequência do facto de que as forças espontâneas de 

solidariedade e de cooperação geradoras de confiança, tanto horizontal entre os 

cidadãos, como vertical entre as instituições e os cidadãos, terem sido bastante 

atingidas pelo ambiente de desconfiança gerado e reproduzido por uma guerra civil 

que durou décadas, pelo prolongado intervencionismo do Estado centralizador e 

pela cultura autocrática que se mantém, como acima reportado.  

Por exemplo, no inquérito de 2003, a secção correspondente à recolha de opiniões 

dos respondentes sobre a confiança dos potenciais eleitores nas instituições, 

chamava a atenção para o facto de que a recolha de percepções sob a confiança 

institucional havia sido realizada no contexto de um cenário de crise e de 

instabilidade pós-guerra, em que os níveis de confiança institucional em geral, e 

particularmente com relação às instituições políticas, foram fortemente abalados 

pois, em última análise, as crises têm impacto sobre as instituições. Conhecer o tipo 

de percepção da natureza dessa crise institucional é importante para melhor adequar 

as propostas de solução política e social aos problemas sociais. No caso daquele 

estudo, esse cenário, sob o ponto de vista institucional, era caracterizado por:  

• Um nível geral de défice de confiança institucional, especialmente com relação 

às instituições públicas; 

• Um descrédito nas organizações políticas pela sua incapacidade em influenciar 

positivamente a solução dos problemas da população;  
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• A valorização desproporcionada da importância de instituições como a Família e 

as Igrejas nos papéis sociais de solução de problemas da população; 

• Níveis diferenciados de confiança institucional entre o centro (Luanda) e a 

periferia (outras províncias). 

Ou seja, em 2003, as pessoas que participaram na pesquisa não identificavam o papel 

das instituições públicas enquanto intermediárias da geração de confiança na sociedade, 

a qual ficava limitada às interacções pessoais e comunitárias, ou seja, a confiança ficava 

limitada a quem se conhece, evitando assim desapontamentos . 155

A reconciliação social em Angola remete à consideração dos meios necessários para a 

sua viabilização devido à carência, entre outras, de instituições intermediadoras de 

confiança, capazes de motivar e constranger o comportamento de todos, governantes e 

governados. Será necessário, então, estimular a sua criação e para isso parece-nos que 

uma saída possível recorreria à combinação das duas soluções propostas por Offe 

(1999) : uma perspectiva cívico-comunitária ascendente, operando do lado da oferta, 156

com base na participação a partir de círculos relativamente pequenos como a família, os 

grupos, as associações e as redes locais de cooperação, estimulada por acções no âmbito 

de uma perspectiva republicana descendente, operando do lado da demanda, seguindo a 

fórmula: ‘bom governo e boas leis fazem bons cidadãos’, visando eliminar 

arbitrariedades, evitar o monocentrismo e o secretismo e ultrapassar a incapacidade e a 

incompetência das instituições públicas. 

Complementarmente, parece importante considerar medidas de política tendentes à 

introdução da ‘confiança’ (como ‘método’ e como ‘bem público’) na cultura cívica, 

empresarial e profissional , através da criação de sistemas de ‘amortecimento’ dos 157

efeitos gerais, na economia e na sociedade, das acções económicas e da 

 Relatório do inquérito de opinião sobre as “Percepções dos Angolanos em relação às Próximas 155

Eleições”, realizado pelo Instituto de Pesquisa Económica e Social (A-IP) para o Instituto 
Republicano Internacional (IRI), Luanda, 2003 (p.61).

 Claus Offe (1999), ‘How can we Trust our Fellow Citizens?’, Cambridge: Cambridge UniversityPress.156

 Ideia colhida em HUTTON, Will (1998), “Como será o futuro estado?”. Brasília. Linha Gráfica e 157

Editora.
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imprevisibilidade, nomeadamente através do entendimento dos direitos de propriedade 

numa perspectiva em que a ideia de propriedade passa de um direito individual para 

uma obrigação social, implicando a sociedade no seu todo, e da concepção e 

implementação de seguros colectivos contra riscos colectivos, como seriam o caso de 

sistemas de segurança alimentar, educacional, de saúde, habitação, etc. 

Para além da representação? Participar! 

Uma das críticas mais comuns à democracia representativa é o distanciamento que os 

cidadãos sentem em relação aos seus representantes. É na esteira de críticas como estas 

que se tem enfatizado cada vez mais a necessidade de participação: será através da 

participação que a representação política salvaguardará o seu carácter democrático. As 

observações seguintes constituem uma sistematização dos principais resultados da 

pesquisa a este nível.  

Na secção destinada à análise das percepções dos cidadãos em relação aos partidos 

políticos, o inquérito realizado em 2003 já então demonstrava “o desencanto dos 

eleitores relativamente ao sistema de representação política: 3 099 respondentes, ou seja 

cerca de 4 em cada 5 respondentes, têm muita dificuldade em identificar os dirigentes 

políticos ou deputados pela respectiva área/província/município, pois aqueles nunca 

aparecem para ouvir as suas preocupações”. Segundo o relatório, isso seria revelador 

de que a maior parte dos candidatos eleitos nas primeiras eleições gerais em 1992 não 

estabeleceram e/ou não mantiveram canais de consulta e diálogo com as respectivas 

bases eleitorais. Também denunciaria a ausência formal de mecanismos de auscultação 

directa sobre os principais problemas dos eleitores e as soluções que eles mais 

gostariam de ver implementadas em resposta a esses problemas. Dito de outra maneira, 

os partidos políticos são percebidos como pouco capazes de articular os interesses dos 

grandes grupos da população e de os incluir na agenda política angolana . 158

 Relatório do Inquérito de Opinião sobre as “Percepções dos Angolanos em relação às Próximas 158

Eleições”, realizado pelo Instituto de Pesquisa Económica e Social (A-IP) para o Instituto 
Republicano Internacional (IRI), Luanda, 2003 (p.51).
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O mesmo inquérito revelou que “4 em cada 5 respondentes referem a transformação dos 

partidos políticos em centros de interesse de pequenos grupos e uma proporção idêntica 

refere uma fraca relação com os dirigentes políticos/deputados responsáveis pela 

representação dos interesses da sua área, município ou província – pode-se inferir a 

percepção de uma fraca representatividade entre os partidos políticos” .  159

Ainda segundo o relatório do inquérito, “de uma amostra constituída de 1 961 

respondentes, todos eles membros de partidos, 1 134 (58% do total de respostas válidas 

e 46% do total de respondentes) defendem que existe liberdade de expressão nos 

partidos políticos. No entanto, não deixa de ser significativo que 42,2% considerem que 

não existe liberdade de pensamento político”. Reportando-nos ao papel social dos 

partidos políticos de articularem as respostas às demandas dos cidadãos, a ausência de 

debate no seu seio para além de sinalizar a prevalência de posições dogmáticas, criando 

poucas oportunidades de inovação e criatividade, pode ainda significar que eles se 

fecham à inclusão de ideias e interesses de outros grupos sociais, o que confirmaria a 

percepção, acima referida de 4 em cada 5 respondentes, segundo a qual os partidos se 

organizam em torno dos interesses de pequenos grupos e usam a sua influência e poder 

para os fazer prevalecer, nomeadamente através da colocação de militantes seus nos 

quadros de pessoal das instituições. A existência de uma relação entre as situações 

acima retratadas pode assinalar que a ausência de representatividade política directa 

influencia negativamente o debate interno partidário e a liberdade de pensamento. Na 

realidade, há uma correlação positiva entre as duas variáveis, ou seja a baixa 

representatividade política directa está ligada a uma baixa de liberdade de opinião 

dentro dos partidos, sendo o inverso também verdadeiro.  160

As sociedades democráticas contemporâneas enfrentam múltiplos desafios. Um deles 

prende-se com o enriquecimento das formas dominantes de democracia representativa 

com práticas de democracia participativa. Este desafio decorre de uma dupla 

 Idem.159

 Ibidem.160
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constatação: por um lado, aquilo a que muitos denominam de ‘crise de representação’ e, 

por outro, o que é apelidado de ‘crise de participação’.  

A crise de representação diz respeito à forma pela qual os representantes, isto é, os 

eleitos democraticamente, se distanciam dos representados, ou seja, de quem os elegeu. 

Este distanciamento é frequentemente resultado de um entendimento erróneo sobre o 

que é a representação política: a representação não é uma substituição. Num contexto 

democrático, os representantes não deverão considerar-se como sendo os substitutos dos 

representados a tal ponto que a presença e a participação destes últimos se torna 

dispensável. Quando encarada como uma forma de substituição, a representação política 

acaba por produzir o distanciamento da classe governante relativamente aos 

governados. A esse distanciamento são associadas outras dinâmicas que vão 

prejudicando a qualidade da vida democrática. Essas dinâmicas incluem o elitismo – 

pelo qual a política é assunto exclusivo dos eleitos e a autonomização da classe dos 

governantes em relação aos governados – e estes deixam de estar obrigados a formas 

sistemáticas de prestação de contas.  

O ciclo político das sociedades democráticas costuma ser caracterizado por dois 

momentos cruciais. O primeiro momento é o da autorização. Este corresponde 

normalmente ao processo e ao pleito eleitoral. É o momento em que os eleitores 

autorizam a função de representação a outrem. O segundo momento refere-se à 

prestação de contas, ou seja, o momento em que os representantes comparecem perante 

o eleitorado para explicar o que foi feito e como foi feito durante o seu mandato.  

A questão que é transversal a muitas sociedades é que o momento de prestação de 

contas tende a resumir-se a um novo momento de autorização. Isto é, só se prestam 

contas quando há novas eleições. Quais são as implicações do facto de a prestação de 

contas ser feita unicamente no momento da realização de novas eleições? A principal 

implicação é que, durante o ciclo político, deixa de haver pontos e oportunidades de 

contacto e diálogo entre representantes e representados. O facto de não existirem outros 

momentos de prestação de contas ao longo de todo o ciclo político denuncia 
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precisamente o tal distanciamento, elitismo e autonomização entre governantes e 

governados.  

As sociedades que enfrentam estas contradições têm assistido a um outro fenómeno, que 

é sua consequência: a abstenção e o fraco grau de participação dos cidadãos na vida 

política. Na realidade, o distanciamento entre governantes e governados leva 

frequentemente a que estes últimos não se revejam no sistema político e não considerem 

que a sua participação conte de facto para alguma coisa. Esta situação leva ao 

desengajamento e à falta de confiança dos cidadãos no seu sistema governativo.  

Torna-se, então, claro que a crise de representação origina uma crise de participação. 

Ambas afectam negativamente a qualidade da vida democrática. Superar esta dupla 

crise tem sido o cerne dos debates em muitas sociedades. Nestes, o fortalecimento e a 

multiplicação de formas de participação cidadã são aspectos fulcrais. Trata-se, então, de 

enriquecer a democracia representativa com a democracia participativa. E como 

fomentar esse reforço da participação?  

Um dos primeiros passos é a mudança na forma de pensar e praticar a representação 

política: ela não é uma substituição que dispensa o representado de participar. A 

representação política deverá ser, pois, sustentada numa relação próxima entre 

governantes e governados – relação essa que só se poderá construir na base da 

multiplicação dos momentos, espaços e oportunidades de diálogo, auscultação e 

prestação de contas. 

Isso significa que o ciclo político da vida democrática deve passar a ser composto por 

um momento inicial de autorização (eleições), seguido necessariamente de múltiplos 

momentos de prestação de contas face aos representados até à realização de um novo 

momento de autorização (novas eleições). Quantos mais forem os espaços de diálogo e 

participação, mais forte será a legitimidade e a eficácia da relação entre representantes e 

representados e menores serão as tendências para o distanciamento, elitismo e 

autonomização do actor político em relação ao cidadão.  
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Quanto maior for a participação pública na vida política, maior será também a exigência 

da população para com a classe governante, nomeadamente ao nível da separação de 

poderes e da garantia de direitos e liberdades.  
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POSFÁCIO 

O terceiro inquérito nacional, realizado quando o executivo cumpriu um ano de 

mandato, foi bastante claro no quanto as esperanças dos angolanos eram elevadas: 

84,2% dos inquiridos pensava que a economia ia melhorar; 70,4% pensava que a 

pobreza ia diminuir e 86,6% declarou ter confiança no futuro. 

A 11 de Março de 2020, a OMS declarou a Covid-19 como uma pandemia global. Para 

a União Africana será certo que os sistemas de saúde entrem em crise senão mesmo em 

colapso no continente. Sobrecarregados e com limitações de equipamento e 

medicamentos, poderão não ter a capacidade para dar resposta a outras endemias como 

o HIV, a tuberculose e a malária, elevando-se assim os níveis de morbilidade e 

mortalidade. A organização estima, ainda, que o declínio em termos de rendimento 161

nacional para estes países pode chegar a 60%. Para estes países, o défice aumentará para 

o dobro e correr-se-á o risco de depreciação das moedas nacionais. A mesma fonte 

estima, ainda, que haverá um aumento da dívida soberana entre 5% e 10% do PIB e que 

se espera uma queda de 50% do rendimento oriundo do sector petrolífero no continente. 

No que se refere ao crescimento económico do continente, espera-se, segundo o mesmo 

relatório, um crescimento negativo médio de -0,9%, acrescentando que deverá haver 

uma perda na ordem dos USD 270 biliões. Calcula também que o combate contra o 

contágio e o tratamento da Covid-19 exigirá uma despesa pública na ordem de USD 130 

biliões.  

Angola declarou Estado de Emergência a 27 de Março como medida transitória para 

enfrentar a pandemia. O Estado de Emergência foi renovado três vezes e a ele sucedeu o 

Estado de Calamidade, decretado a 26 de Maio, o qual se deve prolongar, segundos 

fontes oficiais, enquanto se mantiver o risco de propagação massiva da pandemia.   162

Decretar o Estado de Calamidade só foi possível através do Decreto Presidencial n.º 

14/20, o qual altera a Lei n.º 28/03 de 7 de Novembro (Lei de Bases da Protecção 

 African Union. 2020. Impact of the Coronavirus (Covid-19) on the African economy.161

https://www.governo.gov.ao/VerLegislacao.aspx?id=2422162
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Civil).   Esta alteração atribui à figura presidencial novos poderes, reforçando aquilo 163

que é já explicitamente um regime presidencialista, consagrado pela Constituição de 

2010.  

Atente-se, por exemplo, nos artigos n.º 4 e n.º 5 da referida lei: 

https://www.governo.gov.ao/VerLegislacao.aspx?id=2421163
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ARTIGO 4.º (Medidas)  
1. Sem prejuízo do disposto na Lei de Bases do Sistema Nacional de Saúde, no Regulamento Sanitário 

Nacional e demais legislação, ocorrendo ou havendo perigo de ocorrência de acidente grave, ou com a 
declaração da situação de Catástrofe ou de Calamidade Pública, previstas na presente Lei, o Titular do 
Poder Executivo pode adoptar medidas de natureza administrativa, que incidem sobre:  

a) O funcionamento dos Órgãos da Administração Directa e Indirecta do Estado;  
b) O exercício da actividade comercial, industrial e o acesso a bens e serviços;  
c) O funcionamento dos mercados;  
d) As actividades que envolvem a participação massiva de cidadãos, enquanto existir o risco de 

contágio ou de insegurança dos cidadãos;  
e) A protecção de cidadãos em situação de vulnerabilidade;  
f) O funcionamento dos transportes colectivos;  
g) O funcionamento de creches, infantários, instituições de ensino, lares da terceira idade e lares 

de acolhimento;  
h) O funcionamento do tráfego rodoviário, aéreo, marítimo, fluvial e ferroviário;  
i) A prestação de serviços de saúde;  
j) A realização de espectáculos, actividades desportivas, culturais e de lazer;  
k) O funcionamento dos locais de culto, enquanto existir risco de contágio ou de insegurança dos 

cidadãos;  
l) A mobilização de voluntários;  
m) A defesa e controlo sanitário das fronteiras;  
n) A prestação compulsiva de cuidados individuais de saúde, com ou sem internamento, no 

interesse da saúde pública;  
o) A definição de cordões sanitários.  

2. O funcionamento dos órgãos de soberania é objecto de tratamento específico a definir por estes, nos 
termos da Constituição da República de Angola.  
(…) 
6. A declaração da situação de Catástrofe ou Calamidade permite a convocação dos Órgãos de Defesa, 
Segurança e Ordem Interna, enquanto agentes de protecção civil, para apoio aos cidadãos e garantia de 
cumprimento das medidas tomadas.  
7. As medidas tomadas pelo Presidente da República, enquanto Titular do Poder Executivo, ao abrigo da 
presente Lei não podem, em caso algum, colocar em causa direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, 
bem como o artigo 58.º da Constituição da República de Angola. 

ARTIGO 5.º (Definição e fontes)  
(…).  
2. Os princípios fundamentais e os objectivos permanentes da protecção civil decorrem da Constituição 
e da presente Lei, competindo ao Presidente da República, enquanto Titular do Poder Executivo, a 
definição da política de protecção civil, seu desenvolvimento e permanente actualização.
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Entretanto, a crise económica e financeira do país agrava-se com a recessão mundial e 

exponencia aquilo que já se vivia como crise social. Um contexto destes de crise 

multidimensional, em que se decreta estados de emergência e de calamidade pública, 

apresenta sempre desafios sérios para a vida democrática – muito especialmente em 

Estados de tradição autoritária. A preservação e o aprofundamento da democracia terá 

sido expressa pelo executivo quando, por exemplo, no primeiro dia de Estado de 

Emergência, instituiu o Prémio Nacional de Direitos Humanos . Contudo, ao mesmo 164

tempo, discursos mais musculados sobre o facto de a polícia nacional não distribuir 

rebuçados e chocolates pelas ruas , práticas humilhantes de castigo corporal aplicadas 165

aos cidadãos transgressores, denunciadas pelas redes sociais, a acusação de que a 

Polícia Nacional mata mais do que a Covid-19 , a falta de clareza na informação 166

pública e os simulacros de auscultação e participação da sociedade civil  têm 167

constituído uma parte significativa do acervo de estratégias políticas que se misturam 

com a gestão epidemiológica da pandemia.  

Quais serão os efeitos deste contexto na preservação e aprofundamento da democracia? 

O executivo de João Lourenço teve de enfrentar, desde o início, três desafios: (1) 

apresentar-se como governo democrático e diferente do governo anterior; (2) lidar com 

uma grave crise económica ao mesmo tempo que teria de implementar reformas de cariz 

neoliberal, negociadas com a comunidade internacional e (3) lidar com os enormes 

custos sociais da crise e com o descontentamento social crescente. A estes desafios, 

acrescem-se outros: como é que o governo irá lidar com as tensões inerentes à 

coabitação de ‘estados de emergência e calamidade’ com processos de democratização?  

  http://jornaldeangola.sapo.ao/politica/premio-de-direitos-humanos-e-atribuido-a-partir-de-2021164

  https://www.dw.com/pt-002/angola-pol%C3%ADcia-n%C3%A3o-est%C3%A1-para-distribuir-165

chocolatesdizministro/a-53010244

  Polícia angolana mata mais que o coronavírus? Fonte DW, 20-05-2020.166

  https://www.voaportugues.com/a/analistas-classificam-de-reuni%C3%A3o-do-pr-com-sociedade-167

civil-de-encontro-com-figuras-do-estado-/5444496.html, que se constituem na continuidade do que 
aconteceu – e também foi referido no capítulo 3 – quando da preparação da nova Constituição em 
2009, para citar apenas mais um exemplo.
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O modo pelo qual o actual executivo irá gerir as futuras eleições autárquicas e as 

eleições gerais de 2022 será certamente esclarecedor no que diz respeito à vida 

democrática do país. Nesta óptica, o projecto considera vital acompanhar e monitorar o 

desenrolar destes processos, aferindo em que medida afectam os processos de 

democratização do Estado e da sociedade em Angola. Propõe-se, assim, a realização de 

um quarto inquérito nacional no último trimestre de 2021, penúltimo ano de mandato do 

actual governo. 
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Anexos: 

Lista de documentos de apoio  

1. Panfleto lançado por avião de pequeno porte no dia 22 de Agosto, Dia da 

Reflexão, acusando a CASA-CE de querer a somalização de Angola. 

2. Mapa com assembleias de voto em Luanda, incluindo a nossa área de Observação 
– Ingombota (23 Agosto de 2017). 

3. Declaração Preliminar da MOEUA-UA (25 de Agosto de 2017). 

4. Declaração da Missão de Observação Eleitoral às Eleições Gerais de Angola - 

Assembleia Parlamentar da CPLP (25 de Agosto de 2017). 

5. Declaração preliminar do ObEA (25 de Agosto de 2017). 

6. Nota Pastoral sobre as Eleições de 2017 (29 Agosto de 2017). 

7. Declaração da Embaixada Americana pela Porta-Voz HEATHER NAUERT (7 
Setembro de 2017). 

8. Relatório da HANDEKA – Observatório JIKU. 

9. Relatório Geral da Observação Eleitoral da Missão do ObEA - Hotel Fórum (4 de 

Dezembro 2017).  
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ANGOLA: ELEIÇÕES 2017 

INQUÉRITO PRÉ-ELEITORAL SOBRE PERCEPÇÕES E EXPECTATIVAS 

Estimativa do tempo médio necessário para preencher o questionário: 25 min 

Este questionário é anónimo e insere-se no quadro de uma pesquisa sobre as eleições de 
2017. A pesquisa está a ser desenvolvida por uma equipa de investigadores da 
Universidade Católica de Angola e membros do ObEA. Por favor, não escreva o seu 
nome ou qualquer tipo de informação que o/a identifique. As respostas serão tratadas de 
forma anónima e confidencial e agrupadas a outros 1 549 inquéritos, ou seja, as suas 
respostas nunca serão rastreadas. Este questionário não é um teste, nem há respostas 
certas ou erradas.  

Perfil do/a Eleitor/a: 

a) Idade                                                   

b) Escolaridade (1) 

c) Actividade ocupacional 

d) Sector de actividade 

A preencher pelo/a inquiridor/a

O/A entrevistado/a 
aceitou responder?

Aceitou responder 
na totalidade

Aceitou responder 
parcialmente

Não aceitou 
responder

a b c

18 - 25    26-33    34-41   42-49   50-59  60 ou mais

1 2 3 4 5 6

Analfabeto I Nível II Nível III Nível Médio Universitário Pós-graduação

1 2 3 4 5 6 7

Estuda
nte

Trabalhad
or/a por 
c o n t a 
própria

Doméstic
o/ a

Desemprega
do/a

Trabalhad
or/a sector 
privado

Funcionár
i o / a 
público

Sector 
i n f o r
mal

Outr
o

1 2 3 4 5 6 7 8
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e) Residência (2) 

f) Reside na mesma área de origem?  

g) Sexo 

h) Auto-definição de Estatuto Económico (3) 

i) Grau de interesse pela política 

Antes das Eleições 

a) Votar é importante? 

Agricultura Indústria Serviços

1 2 3

Urbano Rural Periurbano

1 2 3

Sim Não

 1 2

M F

1 2

Rico Remediado Mais ou 
menos

Pobre Muito 
pobre

Outro

1 2 3 4 5 6

Muito fraco Fraco Moderado Forte Muito forte

1 2 3 4 5

Muito 
importante 

Importante Mais ou menos Pouco 
importante

Nada 
importante
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b) Como avalia o Registo Eleitoral dos seguintes pontos de vista:  

b.1 – informação (oportunidade e qualidade) 

b.2 – organização 

 b.3 – cobertura (abrangência) 

 b.4 – isenção (independente) 

b. 5 – outro (4) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________ 

c) Como avalia a Campanha Eleitoral em curso dos seguintes pontos de vista: 

c.1 – informação (oportunidade e qualidade) 

c.2 – organização 

c.3 – cobertura (abrangência) 

1 2 3 4 5

Oportuna Relevante Confusa Desfasada Outro 

1 2 3 4 5

Muito boa  Boa  Razoável Má Outra

1 2 3 4 5

Abrangente Pouco 
abrangente

Nada 
abrangente 

Descontinuada Outro 

1 2 3 4 5

Isenta Razoavelmente 
isenta 

Enviesada Muito 
enviesada

Outro 

1 2 3 4 5

Oportuna Relevante Confusa Desfasada Outro 

1 2 3 4 5

Muito boa  Boa  Razoável Má Outra

1 2 3 4 5
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c.4 – isenção (independente) 

c. 5 – outro (5) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________ 

d) No seu bairro já houve alguma campanha de sensibilização?  

S e s i m , o q u e f o i ?
______________________________________________________________ 

e) Votou nas eleições anteriores? 

1992 

2008 

Abrangente Pouco 
abrangente

Nada 
abrangente 

Descontinuada Outro 

1 2 3 4 5

Isenta Razoavelmente 
isenta 

Enviesada Muito 
enviesada

Outro 

1 2 3 4 5

Sim Não Não sei

1 2 3

Sim Não

 1 2

Sim Não

 1 2

Sim Não

 1 2
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Se não, porquê? ____________________________________ 

Se não, porquê? ____________________________________ 



2012 

Vai votar nestas eleições? 

f) No Registo Eleitoral para as eleições de 23 de Agosto de 2017 não se atingiu o 
número esperado de eleitores. Porque acha que isso aconteceu? (6) 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________ 

g) O q u e e s p e r a d e s t a s e l e i ç õ e s ? ( 7 ) 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________ 

Obrigado/a por participar neste questionário.  

Para efeitos administrativos. A ser preenchido pelo/a entrevistador/a 

Sim Não Não sei

1 2 3

Local da 
administração do 
inquérito (*)

1 
Porta de 

uma 
escola

2 
Porta de 

uma 
igreja

3 
Mercado 
informal

4 
Porta de 

cantina / café/
restaurante

5 
Na rua 

Município

Província

Data e Hora

Nome do Entrevistador 
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Se não, porquê? ____________________________________ 



(*) Marque por favor com um X indicando o local onde fez a recolha dos dados 
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NOTAS EXPLICATIVAS PARA AS PERGUNTAS 

1. I Nível: 1ª - 5ª classe; II Nível: 6ª - 7ª classe; III Nível: 8ª - 9ª classe;  

       Médio: 10ª - 13ª classe. 

2. Periurbano: zona vizinha da área urbana, para além dos subúrbios de uma cidade, 
com características mistas, rurais e urbanas. 

3. Remediado: que não é rico nem pobre, tem meios de subsistência suficientes 
(superior a “mais ou menos” e inferior a “rico”). 

4. Caso tenha alguma outra informação a acrescentar. 



ANGOLA: ELEIÇÕES 2017 

INQUÉRITO PÓS-ELEITORAL SOBRE PERCEPÇÕES E EXPECTATIVAS 

Avaliação dos primeiros 6 meses de governação  

Estimativa do tempo médio necessário para preencher o questionário: 20 min 

Este questionário é anónimo e insere-se no quadro de uma pesquisa sobre as eleições de 
2017. A pesquisa está a ser desenvolvida por uma equipa de investigadores da 
Universidade Católica de Angola e parceiros locais. Não representamos o Governo nem 
partidos políticos. Estamos a estudar as opiniões dos cidadãos sobre os primeiros 6 
meses depois das eleições. Por favor, não escreva o seu nome ou qualquer tipo de 
informação que o/a identifique. As respostas serão tratadas de forma anónima e 
confidencial e agrupadas a outros 1549 inquéritos, ou seja, as suas respostas nunca serão 
rastreadas. Este questionário não é um teste nem há respostas certas ou erradas. 

MÓDULO 1 – PERFIL DO/A ELEITOR/A 

a) Idade                                                   

b) Escolaridade 

c) Actividade ocupacional 

d) Sector de actividade 

A preencher pelo/a inquiridor/a
O/A entrevistado/a 
aceitou responder?

Aceitou responder na 
totalidade

Aceitou responder 
parcialmente

Não aceitou responder

a b c

 18 - 25    26-33    34-41   42-49   50-59  60 ou mais

1 2 3 4 5 6

Analfabeto I Nível II Nível III Nível Médio Universitário Pós-graduação

1 2 3 4 5 6 7

Estudant
e

Trabalhador 
por conta 
própria

Doméstico/ 
a

Desempregad
o

Trabalhador 
sector 

privado

Funcionári
o público

Sector 
informa

l

Outr
o

1 2 3 4 5 6 7 8

Agricultura Indústria Serviços

1 2 3
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e)  Residência  

f) Sexo 

g) Auto-Definição de Estatuto Económico 

h) Grau de interesse pela política 

Distância do local de voto 

j)   O local onde vive teve campanha eleitoral? 

k)   O local onde vive tem acesso à escola? 

l)   O local onde vive tem acesso a um hospital, centro de saúde ou posto de saúde?  

Urbano Rural Periurbano Mesma área de 
origem

1 2 3 4

M F

1 2

Rico Remediado Mais ou 
menos

Pobre Muito 
pobre

Outro

1 2 3 4 5 6

Muito fraco Fraco Moderado Forte Muito forte

1 2 3 4 5

Menos de 30 min Entre 30 min e uma hora Mais de uma hora

1 2 3

Houve campanha Não houve campanha

1 2

Sem acesso Com acesso

1 2
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m)   O local onde vive tem acesso a água?  

MÓDULO 2 – ATITUDE ELEITORAL E PERCEPÇÃO SOBRE A ABSTENÇÃO 

a) Votou nestas eleições?  

  

Os resultados das eleições de 23 de Agosto de 2017  

b) Estes resultados correspondem às suas expectativas? 

b.1.1)  

b.1.2) 

Sem acesso Com acesso

1 2

Sem acesso Com acesso

1 2

Sim Não

 1 2

MPLA:                  4.164.157 61,077% E l e i t o r e s i n s c r i t o s :                      
9.317.294 

 100,000%

UNITA:                 1.818.903 26,678% E l e i t o r e s q u e v o t a r a m :                
7.093.002 

76,127%

CASA-CE:               643.961 9,445% Não votaram:                            2. 224 292 23,88%

PRS:                           92.222 1,353% Votos Válidos:                           6.817.877  96,121%

FNLA:                        63.658 0,934% V o t o s e m B r a n c o :                            
172.639 

2,434%

APN:                          34.976  0,513% Votos Nulos:                                102.486 1,445%

Sim Não

 1 2

Se sim, porquê?̣_̣________________________________________________________________ 
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MÓDULO 3 – NÍVEL DE CONHECIMENTO SOBRE AS ACTIVIDADES GOVERNATIVAS 

a) Na sua opinião, qual a diferença entre este governo e o anterior? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

b) Indique as 3 principais medidas do novo executivo 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

c) Conhece o Orçamento Geral do Estado? 

d) O governo disponibiliza informação suficiente sobre a actividade que desenvolve? 

MÓDULO 4 – PRIODIDADES DE GOVERNAÇÃO 

a) Quais têm sido as 3 principais prioridades do governo? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

b) Na sua opinião, qual seria a coisa mais importante para o governo fazer? 

Se não, porquê?̣_̣________________________________________________________________ 

Sim Não

1 2

Sim Não

1 2

Saúde 1

Educação 2

Agricultura e produção alimentar 3

Indústria 4

Energia e água 5

Infraestruturas (estradas, habitação, saneamento, etc.) 6
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c) Na sua opinião, qual seria a segunda coisa mais importante para o governo fazer? 

MÓDULO 5 – AVALIAÇÃO DO ESTILO DE GOVERNAÇÃO 

a) Escala de participação e inclusão 

b) Escala de democracia 

c) Escala de transparência 

MÓDULO 6 - EXPECTATIVAS 

a) O que espera do 1º. ano de governação? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Luta contra a corrupção 7

Combate à pobreza 8

Saúde 1

Educação 2

Agricultura e produção alimentar 3

Indústria 4

Energia e água 5

Infra-estruturas (estradas, habitação, saneamento, etc.) 6

Luta contra a corrupção 7

Combate à pobreza 8

Nada participativo Pouco participativo Participativo Muito participativo

1 2 3 4

Nada democrático Pouco democrático Democrático Muito democrático

1 2 3 4

Nada transparente Pouco transparente Transparente Muito transparente

1 2 3 4
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b) O que espera da Oposição? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

c) Pensa que a economia vai melhorar? 

d) Pensa que a pobreza vai diminuir? 

e) Tem confiança no futuro? 

Obrigado/a por participar neste questionário.  

Para efeitos administrativos. A ser preenchido pelo/a entrevistador/a 

(*) Marque por favor com um X indicando o local onde fez a recolha dos dados. 

Sim Não

1 2

Sim Não

1 2

Sim Não

1 2

L o c a l d a 
administração do 
inquérito (*)

1 
Porta de 

uma escola

2 
Porta de 

uma igreja

3 
Mercado 
informal

4 
Porta de 

cantina / café/
restaurante

5 
Na rua 

Município

Província

Data e Hora

Nome do Entrevistador 
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ANGOLA: ELEIÇÕES 2017. 

INQUÉRITO PÓS-ELEITORAL SOBRE PERCEPÇÕES E EXPECTATIVAS 

Avaliação do primeiro ano de governo  

Estimativa do tempo médio necessário para preencher o questionário: 20 min 

Este questionário é anónimo e insere-se no quadro de uma pesquisa sobre as eleições de 
2017. A pesquisa está a ser desenvolvida por uma equipa de investigadores da 
Universidade Católica de Angola e parceiros locais. Não representamos o Governo nem 
partidos políticos. Estamos a estudar as opiniões dos cidadãos sobre os primeiros 6 
meses depois das eleições. Por favor, não escreva o seu nome ou qualquer tipo de 
informação que o/a identifique. As respostas serão tratadas de forma anónima e 
confidencial e agrupadas a outros 1699 inquéritos, ou seja, as suas respostas nunca serão 
rastreadas. Este questionário não é um teste nem há respostas certas ou erradas. 

MÓDULO 1 – PERFIL DO/A ELEITOR/A 

j) Idade                                                   

k) Escolaridade 

l) Actividade ocupacional 

m) Sector de actividade 

A preencher pelo/a inquiridor/a

O/A entrevistado/a 
aceitou responder?

Aceitou responder 
na totalidade

Aceitou responder 
parcialmente

Não aceitou 
responder

a b c

 18 - 25    26-33    34-41   42-49   50-59  60 ou mais

1 2 3 4 5 6

Analfabeto I Nível II Nível III Nível Médio Universitário Pós-graduação

1 2 3 4 5 6 7

Estudant
e

Trabalhador 
por conta 
própria

Doméstico/ 
a

Desempregad
o

Trabalhador 
sector 

privado

Funcionári
o público

Sector 
informa

l

Outr
o

1 2 3 4 5 6 7 8
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n)  Residência  

o) Sexo 

p) Auto-Definição de Estatuto Económico 

q) Grau de interesse pela política 

Distância do local de voto 

j)   O local onde vive teve campanha eleitoral? 

k)   O local onde vive tem acesso à escola? 

Agricultura Indústria Serviços

1 2 3

Urbano Rural Periurbano Mesma área de 
origem

1 2 3 4

M F

1 2

Rico Remediado Mais ou 
menos

Pobre Muito 
pobre

Outro

1 2 3 4 5 6

Muito fraco Fraco Moderado Forte Muito forte

1 2 3 4 5

Menos de 30 min Entre 30 min e uma hora Mais de uma hora

1 2 3

Houve campanha Não houve campanha

1 2

Sem acesso Com acesso

1 2
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l)   O local onde vive tem acesso a um hospital, centro de saúde ou posto de saúde?  

m)   O local onde vive tem acesso a água?  

MÓDULO 2 – ATITUDE ELEITORAL E PERCEPÇÃO SOBRE A ABSTENÇÃO 

a) Votou nestas eleições?  

  

Os resultados das eleições de 23 de Agosto de 2017  

b) Estes resultados correspondem às suas expectativas? 

b.1.1)  

Sem acesso Com acesso

1 2

Sem acesso Com acesso

1 2

Sim Não

 1 2

MPLA:                  4.164.157 61,077% Eleitores inscritos:                      
9.317.294 

100,000%

UNITA:                 1.818.903 26,678% Eleitores que votaram:                
7.093.002 

76,127%

CASA-CE:               643.961 9,445% Não votaram:                            2. 224 292 23,88%

PRS:                           92.222 1,353% Votos Válidos:                           6.817.877 96,121%

FNLA:                        63.658 0,934% Votos em Branco:                            
172.639 

2,434%

APN:                          34.976  0,513% Votos Nulos:                                102.486 1,445%

Sim Não

 1 2

Se sim, porquê?̣_̣________________________________________________________________ 
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b.1.2) 

MÓDULO 3 – NÍVEL DE CONHECIMENTO SOBRE AS ACTIVIDADES GOVERNATIVAS 

e) Na sua opinião, qual a diferença entre este governo e o anterior? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

f) Indique as 3 principais medidas do novo executivo 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

g) Conhece o Orçamento Geral do Estado? 

h) O governo disponibiliza informação suficiente sobre a actividade que desenvolve? 

MÓDULO 4 – PRIODIDADES DE GOVERNAÇÃO 

d) Quais têm sido as 3 principais prioridades do governo? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

e) Na sua opinião, qual seria a coisa mais importante para o governo fazer? 

Se não, porquê?̣_̣________________________________________________________________ 

Sim Não

1 2

Sim Não

1 2

Saúde 1

Educação 2

Agricultura e produção alimentar 3

Indústria 4

Energia e água 5

Infraestruturas (estradas, habitação, saneamento, etc.) 6
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f) Na sua opinião, qual seria a segunda coisa mais importante para o governo fazer? 

MÓDULO 5 – AVALIAÇÃO DO ESTILO DE GOVERNAÇÃO 

d) Escala de participação e inclusão 

e) Escala de democracia 

f) Escala de transparência 

MÓDULO 6 - EXPECTATIVAS 

f) O que espera do 1º. ano de governação? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Luta contra a corrupção 7

Combate à pobreza 8

Saúde 1

Educação 2

Agricultura e produção alimentar 3

Indústria 4

Energia e água 5

Infra-estruturas (estradas, habitação, saneamento, etc.) 6

Luta contra a corrupção 7

Combate à pobreza 8

Nada participativo Pouco participativo Participativo Muito participativo

1 2 3 4

Nada democrático Pouco democrático Democrático Muito democrático

1 2 3 4

Nada transparente Pouco transparente Transparente Muito transparente

1 2 3 4
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g) O que espera da Oposição? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

h) Pensa que a economia vai melhorar? 

i) Pensa que a pobreza vai diminuir? 

j) Tem confiança no futuro? 

Obrigado/a por participar neste questionário.  

Para efeitos administrativos. A ser preenchido pelo/a entrevistador/a 

(*) Marque por favor com um X indicando o local onde fez a recolha dos dados 

Sim Não

1 2

Sim Não

1 2

Sim Não

1 2

L o c a l d a 
administração do 
inquérito (*)

1 
Porta de 

uma escola

2 
Porta de 

uma igreja

3 
Mercado 
informal

4 
Porta de 

cantina / café/
restaurante

5 
Na rua 

Município

Província

Data e Hora

Nome do Entrevistador 
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