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APRESENTAÇÃO  

 presente relatório, que publico com o título Desenvolvimento Humano 

em Angola de 2002 a 2017: 15 Anos de Paz e de Má Qualidade de Vida, 

constitui a culminação de um projecto de investigação qualitativa que 

durou um ano e dez meses, o qual teve início em Outubro de 2016, altura em 

que, ainda recém-libertado da prisão, encontrava-me em processo de 

reestruturação da minha agenda cívica, e decidi investigar os avanços que Angola 

deu ao longo dos 15 anos – que compreendem o período 2002-2017 – em matéria 

de desenvolvimento humano. 

O relatório demonstra que, apesar da paz, do fabuloso crescimento económico e 

das bilionárias linhas de crédito cedidas ao País, o desenvolvimento humano de 

Angola continuou baixo, facto reflectido na trágica realidade em que a vasta 

maioria dos Angolanos continuou a viver na pobreza e, como tal, em má 

qualidade de vida, enfrentando privações diversas, sem terem alcançado a paz 

social.  

Os sucessivos governos de José Eduardo dos Santos levaram a cabo um processo 

de reabilitação de infraestruturas, requalificação e construção de novas, ao qual 

foi atribuída a designação de reconstrução nacional que, na realidade não 

aconteceu, pois, além de ser ter limitado no domínio do betão, e de se ter 

revelado megalómano, o tecido humano não foi alvo de um investimento à altura 

das suas reais necessidades. Os investimentos nos sectores da saúde, da 

educação, da agricultura e outros relacionados foram sempre, e em muito, 

inferiores aos da defesa e segurança.  

Em 2002, os Angolanos puseram fim a uma guerra de décadas. O surgimento da 

paz anunciava um tempo novo, no qual, ultrapassada a guerra, o processo de 

transformação dos imensos e diversos recursos naturais de Angola resultaria 

gradualmente na generalização do bem-estar social para os seus cidadãos. Mas, 

O 
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em 2017, tal expectativa não estava realizada. Para a vasta maioria da população, 

a má qualidade de vida continuou a caracterizar a sua existência, e o erário 

público fora alvo de um feroz saque perpetrado pelos titulares de cargos públicos 

que tiveram no então chefe de Estado e de governo o grande timoneiro. 

Este relatório está dividido em quatro partes. A primeira faz uma incursão 

elucidadora sobre o conceito de desenvolvimento humano e seus componentes, 

apresentando os critérios através dos quais o mesmo é medido e o contexto de 

racionalidade técnica em que feita a sua medição. A segunda parte faz uma 

exaustiva e metódica abordagem descritiva e analítica sobre o desenvolvimento 

humano em Angola no período compreendido entre os anos 2002 e 2017. A 

terceira parte demonstra, mediante factos e provas abundantes, que o 

desenvolvimento humano em Angola foi baixo – permaneceu baixo – e, mais do 

que isto, expõe como provada a hipótese de que o baixo desenvolvimento 

humano, traduzido, em parte, no fracasso de Angola no cumprimento dos 

Objectivos de Desenvolvimento do Milénio, não se deveu apenas ao investimento 

desproporcional às reais necessidades da população e ao saque dos recursos 

financeiros do Estado. Deveu-se também à governação sem projecto que marcou 

o período 2002-2017, evidente na consequente pseudo-reconstrução nacional. A 

quarta parte descreve e analisa a corrupção em Angola como um dos maiores 

obstáculos ao desenvolvimento do País e como tal, à generalização do bem-estar 

social e realização do Angolano enquanto ser humano. 

O processo de pesquisa foi estrénuo e marcado por constrangimentos de diversa 

ordem, tais como burocracia paralisante, acesso dificílimo às fontes oficiais (do 

governo), bem como dados falsos e confusos. Em muitos casos, o recurso à 

metodologia de investigação furtiva foi necessário para que determinadas 

informações importantes ou fundamentais fossem obtidas. Por outro lado, o 

cruzamento de fontes foi instrumental para o apuramento de dados. As grandes 

e muitas dificuldades não inviabilizaram, porém, a investigação, cujos resultados 

são apresentados no presente relatório. 
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O compromisso com a verdade e com o entendimento de que o activismo é acção 

inteligente regeram-me em todas as fases e etapas da pesquisa, análise e 

apresentação dos dados constantes em Desenvolvimento Humano em Angola de 

2002 a 2017: 15 Anos de Paz e de Má Qualidade de Vida.  

Evidentemente, não existe ninguém suficientemente perfeito que, ao realizar um 

trabalho complexo cuja elaboração requereu consultar dezenas de fontes, não 

propenda a erro, ainda que em grau mínimo.  

Entretanto, fiz um esforço para além do estrênuo a fim de que este trabalho fosse 

o mais exacto possível. 

Desejo boa leitura. 

Luanda, 15 de Agosto de 2018 

O autor 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

(Professor, Investigador e Activista) 
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Primeira Parte 

DESENVOLVIMENTO HUMANO – CONCEITOS 

FUNDAMENTAIS 

 

 desenvolvimento humano é um conceito cujas variáveis se 

apresentam na posse de uma epistemologia própria e enquadrada no 

domínio gnosiológico das Ciências Humanas e Sociais. Trata-se de um 

estado de realização dos indivíduos enquanto sujeitos particulares de uma 

sociedade cuja riqueza produzida deve reflectir-se na qualidade de vida dos seus 

membros.  

1.1.  Definição de desenvolvimento humano  

O desenvolvimento humano 

É o processo que situa as pessoas no centro do desenvolvimento, promovendo a 

realização do seu potencial, o aumento de suas possibilidades e o desfrute da 

liberdade de viver a vida que elas desejam.  

É o processo pelo qual uma sociedade melhora a vida dos seus cidadãos através 

de aumento de bens com os que pode satisfazer suas necessidades básicas e 

complementares, e a criação de um entorno que respeite os direitos humanos de 

todos eles. Também é considerado como a quantidade de opções que tem um 

ser humano em seu próprio meio de ser ou fazer o que ele deseja ser ou fazer. 

O desenvolvimento humano também pode ser definido como uma forma de medir 

a qualidade de vida humana no meio em que vive, sendo uma variável chave 

para o a classificação de um país ou região. (Wikipédia, 2017, cons.19/01).  

O conceito de desenvolvimento humano, conforme indicou Amartya Sen, tem as 

suas origens no pensamento clássico e, de forma particular, nas ideias de 

Aristóteles, o qual acreditava que alcançar a plenitude do florescimento das 

O 
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capacidades humanas é o sentido e fim de todo o desenvolvimento. O conceito 

tornou-se paralelo à noção de desenvolvimento económico, embora o primeiro 

seja efectivamente mais amplo, pois, além de considerar os aspectos relativos à 

economia e aos rendimentos, integra aspectos como a qualidade de vida, o bem-

estar individual e social e a felicidade, tendo como inspiração o artigo 22 e 

seguintes da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) de 1948.  

Numa abordagem genérica, o desenvolvimento humano é a aquisição por parte 

dos indivíduos, comunidades e instituições da capacidade de participar 

efectivamente na construção de uma sociedade próspera tanto em sentido 

material como imaterial – espiritual, relacional, individual e outros.  

De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 

o desenvolvimento humano integra aspectos e categorias ligados ao 

desenvolvimento social, ao desenvolvimento económico (local e rural) e ao 

desenvolvimento sustentável. 

É seguro afirmar que o desenvolvimento humano implica a satisfação das 

necessidades identificadas por Abraham Maslow na Hierarquia das Necessidades, 

também conhecida por Pirâmide de Maslow5. 

                                                           
5 Maslow distingue dois tipos de necessidades primárias: necessidades fisiológicas e necessidades 

de segurança; e três tipos de necessidades secundárias: necessidades sociais, necessidades de estima e 

necessidade de auto-realização. 

Necessidades fisiológicas: referem-se às carências a nível biológico dos indivíduos, que os levam a desejar 

água, repouso, comida, oxigénio. São necessidades prioritárias, pois a própria sobrevivência depende 

delas. Se a pessoa não tem o que comer, é evidente que sua motivação será a de alimentar-se. Se a pessoa 

não tem o que beber, será impelida a saciar sua sede. Quando essa de necessidade não está satisfeita, 

governa de maneira absoluta o comportamento do indivíduo, a ponto de tudo mais ser supérfluo para 

ele. Seu foco de atenção será, portanto, a busca pela satisfação de tais necessidades. Entre as 

necessidades fisiológicas destacamos: respiração, alimentação, bebida, repouso, higiene e sexo. 

Necessidades de segurança: incluem a protecção, a estabilidade, a ordem, a organização, a preferência 

pelo conhecido. Se, por acaso, esse tipo de necessidade não for satisfeito, como consequência, teremos 

a ansiedade. É fácil perceber, por exemplo, como a desconfiança, o medo e a falta de tranquilidade 

aumentam em épocas em que a segurança do indivíduo está em jogo. Nesses momentos, nossa tendência 

natural é a de nos protegermos e buscarmos segurança, pois, como necessidade primária, ela é também 
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1.2.  Elementos do desenvolvimento humano 

Tal como sobredito, o desenvolvimento humano é composto pelos seguintes 

eixos estruturais:  

1.2.1. Desenvolvimento social  

É o processo pelo qual é aferida a qualidade de vida dos membros de uma 

determinada sociedade (país, região ou comunidade de países), nas categorias 

de esperança de vida, saúde, educação, acesso a serviços básicos, renda das 

famílias e outras. O desenvolvimento social está intimamente relacionado com o 

desenvolvimento económico. 

1.2.2. Desenvolvimento económico 

É o processo pelo qual, efectivamente,  

                                                           
vital para nossa sobrevivência. Diante do perigo, outras necessidades ficam suspensas até que possamos 

nos sentir seguros o suficiente para satisfazê-las. 

Necessidades sociais: direccionam o indivíduo na busca de relações afectivas com outras pessoas, bem 

como no sentido de procurar um lugar no grupo social. Esta tendência abrange o desejo crescente do 

indivíduo procurar relações íntimas. Se estas necessidades não forem correspondidas, há possibilidades 

da pessoa desenvolver perturbações psicológicas. Entre as necessidades sociais destacamos: sentimento 

de pertença, aceitação, associação, amizade e compreensão. 

Necessidades de estima: dividem-se em duas categorias – as relacionadas com a auto-estima, como a 

confiança, a independência, a competência, o amor próprio e as relacionadas com a estima das outras 

pessoas em relação a nós próprios, como por exemplo, o respeito, o prestígio, o reconhecimento, a 

apreciação e a importância. Quando estas necessidades estão satisfeitas nos tornamos mais fortes e 

preparados para potencializar nossas vocações e realizar nossos desejos. Entretanto, se tais necessidades 

não forem supridas, tal situação nos conduzirá a sentimentos de inferioridade, de fraqueza e de 

incapacidade. 

Necessidades de auto-realização: é o último patamar na pirâmide de Maslow; esta necessidade nos 

remete à nossa realização pessoal, à consecução de nosso potencial. Tal necessidade leva-nos a realizar 

aquilo para que somos feitos. Um actor sente um enorme desejo de representar, de estar no palco. 
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Uma variação positiva das variáveis quantitativas (crescimento económico: 

aumento da capacidade produtiva de uma economia medida por variáveis como 

produto interno bruto, produto nacional bruto), acompanhado de variações 

positivas das variáveis qualitativas (melhorias nos aspectos relacionados com a 

qualidade de vida, educação, saúde, infraestrutura e profundas mudanças da 

estrutura socioeconómica de uma região e ou país, medidas por indicadores 

sociais) (Wikipédia, 2017, cons. 19/01). 

O processo de desenvolvimento económico implica um conjunto de ajustes 

institucionais, fiscais e jurídicos, incentivos para inovações, empreendedorismos 

e investimentos, assim como condições para um sistema eficiente de produção, 

circulação e distribuição de bens e serviços à população.  

No campo da economia, tal como se nota em Cowen e Shenton (1996), a palavra 

desenvolvimento vem normalmente acompanhada da palavra capitalista, para 

mostrar que o desenvolvimento se refere ao todo social. 

1.2.3. Desenvolvimento sustentável 

Segundo Brundtland (1987), o desenvolvimento sustentável é 

O desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração actual, 

sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas 

próprias necessidades, significa possibilitar que as pessoas, agora e no futuro, 

atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento social e económico e de 

realização humana e cultural, fazendo, ao mesmo tempo, um uso razoável dos 

recursos da terra e preservando as espécies e os habitats naturais (p. – ).  

 

O desenvolvimento sustentável incorpora os componentes social, económico e 

ecológico, sendo subcomponentes a suportabilidade, a sustentabilidade, a 

viabilidade e a equitatividade, como se ilustra a seguir:  
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Figura nº 1: Esquema representativo dos vários componentes do desenvolvimento 

sustentável. 

 

 

Fonte: Wikipédia (2017). 

 

Neste sentido, o campo do desenvolvimento sustentável poder ser 

conceptualmente dividido em três componentes, a saber: a sustentabilidade 

ambiental, a sustentabilidade económica e a sustentabilidade sociopolítica.  

 

Em 1995, a Comissão das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável 

(CNUDS) aprovou um conjunto de indicadores de desenvolvimento sustentável, 

com o intuito de servirem como referência para os países em desenvolvimento, 

como é o caso de Angola. Houve uma revisão de indicadores nacionais de 

desenvolvimento sustentável, tendo sido aprovados em 1996, e revistos nos anos 

2001 e 2007. O quadro actual possui 14 temas, a saber:  

a) Pobreza; 

b) Perigos naturais; 

c) O desenvolvimento económico; 

d) Governação; 
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e) Ambiente; 

f) Estabelecimento de uma parceria global económica; 

g) Saúde;  

h) Terra; 

i) Padrões de consumo e produção; 

j) Educação; 

k) Os oceanos, mares e costas; 

l) Demografia; 

m) Água potável, escassez de água e recursos hídricos; 

n) Biodiversidade. 

 

1.3.  Relatório de Desenvolvimento Humano  

O Relatório de Desenvolvimento Humano (RDH) é um documento técnico-

científico que reporta a situação do desenvolvimento humano no mundo, através 

de critérios e indicadores cientificamente fundamentados.  

O RDH é lançado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD).  

1.3.1. Breve historial 

Segundo Bolzon (2016),  

O primeiro Relatório de Desenvolvimento Humano foi elaborado no final dos anos 

1980 por uma equipe qualificada, liderada pelos economistas Mahbub ul Haq e 

Amartya Sen. A grande novidade desse relatório, que marcou todos os demais 

relatórios elaborados em nível global, regional e nacional, foi colocar as pessoas 

no centro da discussão sobre o desenvolvimento. A frase lapidar do texto foi “As 

pessoas são a verdadeira riqueza das nações”.  

 

Partindo dessa afirmação, uma nova maneira de conceitualizar e de medir o 

desenvolvimento humano foi proposta (3º e 4º prg.).  
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Actualmente, é natural que se fale no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

como uma boa medida para a avaliação da situação de milhares de milhões de 

pessoas ao redor do mundo. Todavia, quando o referido índice foi lançado em 

1990,  

Causou grande polémica num mundo que, majoritariamente, pensava no 

desenvolvimento como questão apenas de riqueza material.  

Há vinte e cinco anos, país desenvolvido era país rico. E ponto. O Relatório, ao 

dizer que país desenvolvido era país que ampliava as escolas das pessoas para 

que elas fizessem o que quisessem de suas vidas, foi revolucionário. No IDH, a 

medida proposta para pesar esse desenvolvimento, a renda das pessoas, foi tida 

em conta, mas com peso igual e a situação em termos de educação, de acesso 

ao conhecimento. 

Em suma, a ideia central era muito simples: desenvolvimento humano é liberdade 

de escolha. E só pode escolher bem a pessoa que tem a possibilidade de viver 

uma vida longa e saudável, de estudar e de ter uma renda decente. E, claro, 

além disso, é preciso que existam oportunidades ao redor e direitos garantidos 

para que as escolhas sejam exercidas (3º-5º prg.).  

 

1.3.2. O primeiro Relatório de Desenvolvimento Humano 

Tal como já referimos, e segundo (Haq, 1995, p. 26), o primeiro Relatório de 

Desenvolvimento Humano (RDH) foi lançado em Londres a 24 de Maio de 1990. 

Este documento indicava que o objectivo do desenvolvimento humano deveria 

ser a criação de um ambiente no qual as pessoas possam viver uma vida longa 

saudável, criativa e feliz. (UNDP, 1990, p. 9). Nestes termos, “o desenvolvimento 

humano foi definido como um processo de aumentar as escolhas possíveis das 

pessoas.” (Machado & Pamplona, 2008, p. 62). Assim sendo,  

Human development is a process of enlarging people’s choices. In principle, these 

choices can be infinite and change over time. But all levels of development, the 

three essential ones are for people to lead a long and healthy life, to acquire 

knowledge and to have access to resources needed for a decent standard of 
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living. If these essential choices are not available, many other opportunities 

remain inaccessible. (UNDP, 1990, p. 10).  

 

É neste sentido que efectivamente o relatório propõe o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) como um índice para captar o paradigma do 

desenvolvimento humano. O mesmo é formado por 3 elementos essenciais 

(UNDP, 1990, p. 11-12; Machado & Pamplona, 2008):  

a) Longevidade (utiliza-se aqui o indicador de expectativa de vida ao 

nascer); 

b) Conhecimento (inicialmente apenas a taxa de alfabetização era 

utilizada. A partir do relatório de 1991 passou a ser medido por duas 

medidas variáveis, sendo dado um peso de 2/3 à taxa de alfabetização 

e um peso de 1/3 para a média dos anos de escolaridade); 

c) Padrão de vida (dada a dificuldade de indicadores para este 

componente, aqui é utilizado o PIB per capita, ajustado pela paridade 

do poder de compra).  

É um facto que o lançamento do IDH6 teve grande importância para rivalizar o 

uso exclusivo do Produto Nacional Bruto e também para chamar a atenção do 

público para todas as outras variáveis que são alvo de análise nos Relatórios de 

Desenvolvimento Humano (Machado & Pamplona, 2008; Sen, 2003c, p. x).  

Tal como foi indicado aqui, tanto o IDH como o paradigma do desenvolvimento 

humano dão ênfase particular em algumas escolhas (a de viver uma vida longa 

e saudável, de adquirir conhecimentos e ter acesso a recursos necessários para 

um bom padrão de vida). Todavia, o Relatório de Desenvolvimento Humano de 

                                                           
6 Para um estudo aprofundado do IDH, sugere-se: UNDP (1990, p. 11-16) que traz as questões básicas do 

índice. No mesmo relatório, ver as notas técnicas para detalhes de sua formulação (UNDP, 1990, 104-

113). Para uma revisão do IDH e das suas principais mudanças nos primeiros anos dos Relatórios de 

Desenvolvimento Humano, ver o capítulo 5 do Relatório de 1994 (UNDP, 1994, p. 90-101). Para detalhes 

do lançamento do IDH, ver o capítulo 4 de Haq (1995, p. 46-66). Finalmente, para nove artigos com 

diferentes enfoques do IDH, ver Fukuda-Parr e Kumar (2003, p. 127-253).  
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1990 também deixa claro que não se pode reduzir o paradigma apenas a estas 

questões – por mais importantes que sejam: 

But human development does not end here. Additional choices, highly valued by 

many people, range from political, economic and social freedom to [enjoy] the 

opportunities for being creative and productive, and enjoying personal self-

respect and guaranteed human rights. (UNDP, 1990, P. 10). 

Ainda de acordo com a mesma fonte, importa deixar claro que o termo 

desenvolvimento humano, como é utilizado no relatório em análise, denota tanto 

o processo de aumentar a gama de escolhas das pessoas quanto ao nível de 

bem-estar alcançado em si. Além disso, o desenvolvimento humano possui dois 

aspectos ou lados: a formação de capacidades humanas (por exemplo, a 

melhoria do nível de saúde, de conhecimentos e de habilidades) e o uso que as 

pessoas fazem dessas capacidades adquiridas (tanto para lazer e actividades 

desportivas quanto para serem sujeitos activos da sociedade) (Machado & 

Pamplona, 2008, p. 63-64). 

O lançamento do Relatório de Desenvolvimento Humano de 1990, embora 

contando com uma numerosa equipa técnica, é considerado como o resultado de 

grande esforço e da liderança do economista paquistanês Mahbub ul Haq. Vários 

autores destacam o papel de protagonista deste cientista social, tais como Jolly 

(2004, p. 291), Sen (2000, p. 93), Kaul (2003, p. 85) e Streeten (2003, p. 101).  

Segundo Haq (1995), o paradigma do desenvolvimento é um conceito holístico 

que visa cobrir todos os aspectos do desenvolvimento. Todavia, o ponto principal 

seria “the widening of people’s choices and the enrichment of their lives. All 

aspects of life – economic, political or cultural – are viewed from that perspective7 

(p. 20).  

                                                           
7 O Relatório de Desenvolvimento Humano de 1990 (UNDP, p. 9) “lembra que é bastante antiga a ideia de 

que as pessoas deveriam ser vistas não só como meios, mas também como fins de todas as actividades. 

Assim, esta questão já havia aparecido na obra de muitos autores, entre eles importantes economistas 

políticos, como Adam Smith, David Ricardo, Robert Malthus, Karl Marx e John Stuart Mill. Ainda segundo 
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1.3.3. Componentes do RDH 

Segundo Haq (1995), são quatro os componentes do paradigma do 

desenvolvimento, a saber: 

a) Equidade: as pessoas devem ter acesso equitativo às oportunidades. No 

entanto, isto não garante a igualdade também em termos de resultados; 

b) Sustentabilidade: a próxima geração merece contar com as mesmas 

oportunidades com que as pessoas contam agora. Segundo o autor, esta 

dimensão é frequentemente confundida meramente com a renovação de 

recursos naturais (a qual é somente um dos aspectos);  

c) Produtividade: para o autor, uma parte essencial do paradigma é a 

produtividade, o que requer investimentos nas pessoas e um ambiente 

macroeconómico que permita a essas pessoas alcançarem seu potencial 

máximo; 

d) Empoderamento: as pessoas não deveriam ser beneficiárias passivas 

das políticas para o desenvolvimento humano. Na verdade, as pessoas 

deveriam ter um papel activo e uma participação real no processo que vai 

determinar suas vidas. 

 

O diagrama abaixo ilustra os componentes do paradigma do desenvolvimento, 

abordados por Haq (1995): 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
o relatório, essa abordagem ‘mais poderosa foi aos poucos obscurecida pela preocupação excessiva no 

crescimento do Produto Nacional Bruto (PNB).” (Machado & Pamplona, 2008, p. 65). 
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Figura nº 2: O desenvolvimento segundo Haq (1995). 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Tendo sido feita a abordagem dos componentes do desenvolvimento humano 

sustentável, vamos agora adentrar-nos nos componentes do Relatório de 

Desenvolvimento Humano. Neste sentido,  

 

O Índice de desenvolvimento humano (IDH) é uma medida de resumo simples 

de três dimensões do conceito de desenvolvimento humano: viver uma vida longa 

e saudável, ser instruído e ter um padrão de vida digno […]. 

 

Assim, combina indicadores da esperança de vida, escolarização, alfabetização e 

rendimento, para permitir uma visão mais alargada do desenvolvimento dum país 

do que usando apenas o rendimento – que, frequentemente, é equiparado ao 

bem-estar. Desde a criação do IDH, em 1990, foram desenvolvidos três índices 

complementares para realçar aspectos particulares do desenvolvimento humano: 

o índice de pobreza humana (IPH), o índice de desenvolvimento ajustado ao 

género (IDG) e a medida de participação segundo o género (MPG) (PNUD, 2002, 

p. 34). 

Empoderamento

Produtividade 

Sustentabilidade 

Equidade 

DESENVOLVIMENTO 
HUMANO 
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Tal como se pode notar na observação acima, durante muitos anos, foram 3 os 

componentes regulares presentes nos Relatórios de Desenvolvimento Humano, 

a saber: Índice de Pobreza Humana (IPH), Índice de Desenvolvimento ajustado 

ao Género (IDG) e a Medida de Participação segundo o Género (MPG). Todavia, 

houve uma evolução. Lemos: 

Para medir o desenvolvimento humano de forma mais abrangente, o Relatório 

de Desenvolvimento Humano também apresenta outros quatro índices 

compostos. O IDH Ajustado à Desigualdade (IDHAD) ajusta o IDH de acordo com 

o grau de desigualdade. O Índice de desenvolvimento humano por género (IDHG) 

compara valores de IDH femininos e masculinos. O Índice de Desigualdade de 

Género (IDG) assinala a capacitação das mulheres e o Índice de Pobreza 

Multidimensional (IPM) mede dimensões de pobreza não relacionada com o 

rendimento (PNUD, 2015, p. 3).  

 

A comparação dos componentes que marcaram os RDH de 1990 à década de 

2000 com os da década de 2010 permite chegar à seguinte inferência:  

a) O Índice de Pobreza Humana (IPH) evoluiu para o Índice de Pobreza 

Multidimensional (IPM); 

b) O Índice de Desenvolvimento ajustado ao Género (IDG) evoluiu para 

Índice de Desenvolvimento Humano por Género (IDHG);  

c) O índice de Medida de Participação segundo o Género (MPG) evoluiu para 

Índice de Desigualdade de Género (IDG); 

d) Surgiu o Índice de Desenvolvimento Humano Ajustado à Desigualdade 

(IDHAD). 

 

O diagrama seguinte permite uma compreensão prática dos componentes 

fundamentais do Relatório de Desenvolvimento Humano, ou seja, os índices que 

figuram num RDH:  
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Figura nº 3: Índices componentes do Relatório de Desenvolvimento Humano 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Cada um dos componentes é descrito detalhadamente. Por exemplo, o Índice de 

Desenvolvimento Humano do RDH de 2015 apresenta os seguintes 

componentes: Esperança de Vida à Nascença, Anos de Escolaridade Esperados, 

Média de Anos de Escolaridade e Rendimento Nacional Bruto per capita. Outro 

exemplo: o Índice de Desenvolvimento Humano Ajustado à Desigualdade do 

mesmo RDH apresenta os seguintes componentes: Coeficiente de Desigualdade 

Humana, Desigualdade na Esperança de Vida, Índice de Esperança de Vida 

Ajustado à Desigualdade, Desigualdade na Educação, Índice de Educação 

Ajustado à Desigualdade, Desigualdade de Rendimento e Índice de Rendimento 

Ajustado à Desigualdade.  

 

 

 

IDH

IPM

IDHG

IDHAD

IDG
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1.3.4. Objectivos do RDH 

O principal dos objectivos do Relatório de Desenvolvimento Humano é 

obviamente a promoção da pessoa humana como centro do desenvolvimento. A 

análise de Haq (1995), dos RDH publicados desde 1990 e de diversos autores 

especializados no desenvolvimento humano permite inferir os seguintes 

objectivos:  

a) Promover a equidade de oportunidades para que as pessoas alcancem 

o seu desenvolvimento, um processo que, todavia, assume novas 

etapas e novos contornos, pois é enorme o potencial do ser humano 

para se desenvolver; 

b) Promover a sustentabilidade do desenvolvimento das gerações actuais, 

pois as próximas gerações deverão contar com as mesmas 

oportunidades de crescimento e desenvolvimento;  

c) Promover a produtividade das pessoas por meio de investimentos nas 

mesmas no quadro de um ambiente macroeconómico que lhes permita 

alcançarem o seu potencial máximo; 

d) Promover o empoderamento e a autonomia das pessoas – ajudando-

as a serem sujeitos activos das políticas para o desenvolvimento 

humano. As pessoas devem participar dos processos de elaboração e 

implementação das políticas sociais.  

1.3.5. Critério de classificação 

A classificação dos países no ranking do Relatório de Desenvolvimento Humano 

depende do valor obtido que varia entre 0 e 1. Os segmentos classificatórios são 

os seguintes: 

a) Desenvolvimento Humano Baixo: compreende os valores de 0 a 0,599; 
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b) Desenvolvimento Humano Médio: compreende os valores de 0,600 a 

0,699; 

c) Desenvolvimento Humano Elevado: compreende os valores de 0,700 a 

0,799; 

d) Desenvolvimento Humano Muito Elevado: compreende os valores de 

0,800 a 1. 
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Segunda Parte 

QUADRO DESCRITIVO E ANALÍTICO DO 

DESENVOLVIMENTO HUMANO EM ANGOLA NO 

PERÍODO 2002–2017 

 

 período 2002 – 2017 apresenta-se altamente revelador sobre a 

relação entre a quantidade de riqueza produzida em Angola e o índice 

de desenvolvimento humano verificado no mesmo ao longo dos 15 

anos em referência.  

2.1.  A economia angolana durante o período 2002 – 2017 

A longa guerra civil que destruiu Angola chegou ao fim em 2002. Os anos 

seguintes foram marcados por um fabuloso8 crescimento económico, sobretudo 

no período 2002/2003 – 2008, o qual se deveu ao também fabuloso aumento do 

preço do barril de petróleo no mercado internacional, que chegou a custar mais 

de 100 dólares. Durante o período referido, a taxa média anual de crescimento 

do PIB oscilou entre 14,8% e 17,3% e o PIB por habitante passou de 635 dólares 

em 2000 para 4.671 dólares em 2008.  

A seguinte tabela ilustra o crescimento económico de Angola de 2002 a 2017. 

Note-se que o país teve um crescimento de dois dígitos durante vários anos 

seguidos da década de 2000, sendo bastante notório o elevado índice de 

crescimento económico durante este período de 15 anos.  

                                                           
8 A palavra FABULOSO será usada com frequência no presente relatório para enfatizar o facto de que 
Angola teve efectivamente condições de fazer investimentos à altura das necessidades dos seus cidadãos, 
condescendo-lhes um nível de vida diferente do que o quadro actual revela, marcado pela generalizada 
má qualidade de vida de 20 000 000 de Angolanos, 1/3 dos quais a definharem na miséria. 

O 
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Tabela nº 1: O crescimento económico de Angola em 15 anos. 

ANO ECONÓMICO TAXA DE 

CRESCIMENTO 

AUMENTO 

SOBRE O ANO 

ECONÓMICO 

ANTERIOR 

OBSERVAÇÃO 

1 2002 14% -12 Decréscimo  

2 2003 3% -11 Decréscimo  

3 2004 12% 9  

4 2005 21% 9  

5 2006 18% -3 Decréscimo 

6 2007 23,2% 5,2  

7 2008 13,8% -9,4 Decréscimo  

8 2009 2,4% -11,4 Decréscimo 

9 2010 3,4% 1  

10 2011 3,9% 0.5  

11 2012 5,2% 1,3  

12 2013 6,8% 1,6  

13 2014 4.2% -2,6 Decréscimo 

14 2015 4% -0,2 Decréscimo 

15 2016 3,3% -0,7 Decréscimo  

16 2017 2.7% -0.6 Decréscimo 

Fonte: BNA, Banco Mundial e CEIC/UCAN. 
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Os dados expostos na tabela permitem-nos inferir os seguintes factos: 

2.1.1. Maior e menor taxas de crescimento anual 

Ao longo do período 2002-2017, o ano de 2007 foi o que teve a maior taxa de 

crescimento económico, de 23,2. Este ano foi o penúltimo da Mini-idade de Ouro 

da Economia Angolana. Por outro lado, no decurso do espaço temporal em 

referência, o ano de 2017 foi o que teve a menor taxa de crescimento económico, 

de 2,7%.  

2.1.2. Média de crescimento económico 

Durante o período 2002-2017, a taxa média de crescimento económico foi de 

8.8%. A referida média foi superior à de muitos países desenvolvidos, tais como 

Estados Unidos da América, Canadá, Holanda, Suíça, Luxemburgo, França, 

Bélgica, Alemanha, Grã-Bretanha, Noruega, Suécia, Dinamarca, Finlândia, Itália, 

Espanha, Japão, Coreia do Sul, Singapura, Nova Zelândia e Austrália. Igualmente, 

a taxa média de crescimento económico de Angola foi superior à das maiores 

economias do continente africano, tais como África do Sul, Nigéria, Marrocos e 

Egipto.   

2.1.3. Mini-idade de ouro 

Os anos 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 correspondem ao espaço 

temporal em que se deu o maior crescimento da economia angolana, tanto que 

a respectiva taxa média foi de 15%. Este subperíodo tem sido designado por 

«mini-idade de ouro da economia angolana»9. 

                                                           
9 Os relatórios económicos do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de 

Angola (e outros documentos) fazem esta referência, enfatizando o fabuloso crescimento económico 

verificado na primeira meia década da Paz Angolana. 
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2.1.4. Queda brusca 

Em 2009, a taxa de crescimento económico do País foi de 2,4%, representando 

uma queda brusca traduzida num decréscimo de 11,4%. No ano seguinte, 2010, 

a taxa de crescimento foi de 3,4%, sinalizando o início de um padrão de 

recuperação tangencial que alcançou os 6.8% em 2013. A queda brusca se deveu 

essencialmente à crise económico-financeira mundial, a qual teve como epicentro 

os Estados Unidos da América. O ano de 2008 foi o marco de partida da referida 

crise, cujos efeitos foram sentidos no mundo todo, embora a tragédia tenha sido 

maior em países europeus, tais como Portugal, Irlanda e Grécia.  

2.1.5. A crise económico-financeira angolana 

Em 2014, a taxa de crescimento económico foi de 4,2%, tendo-se dado um 

decréscimo de 2,6%. Não se tratava de uma queda qualquer. Antes, pelo 

contrário, foi o início da crise económico-financeira angolana. A partir de então, 

o crescimento da economia do País tem sido marcado por um padrão de 

decréscimo.  

Gráfico nº 1: O padrão de decréscimo da economia angolana. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

ANO 2017 (2,7%)

ANO 2016 (3,3%)

ANO 2015 (4%)

ANO 2014 (4,2%)
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A média da taxa de crescimento económico de Angola do subperíodo 2014-2017 

foi de 3,5%. Isto quer dizer que o decréscimo da economia do País tem sido de 

1% por ano. 

Os dados expostos permitem-nos dividir o período 2002-2017 em três 

subperíodos, a saber: 

a) Mini-idade de ouro da economia angolana: marcada por uma taxa 

média de crescimento de fabulosos 15%, a Mini-Idade de Ouro da 

economia angolana compreendeu os anos que vão de 2002-200810. O 

primeiro ano coincide com o do alcance da paz e o último coincide com o 

ano de eclosão da crise económico-financeira mundial.  

b) Economia angolana durante a crise mundial de 2008-2009: 

durante o período da crise económico-mundial, eclodida em 2008/2009, e 

que prosseguiu arfando até 2012/2013, a economia de Angola teve uma 

taxa média de crescimento de 4,3%. Comparada com a média de 

crescimento económico dos países limítrofes a Angola (República do 

Congo, República Democrática do Congo, República da Zâmbia e 

República da Namíbia), 4,3% representa uma taxa positiva e indicadora 

de relativa saúde económica. De 2008 a 2013, Angola viveu uma espécie 

de fase intermédia da sua economia do pós-guerra, que compreendeu 

respectivamente uma queda brusca em 2009 e uma taxa ascensora de 

6,8%.   

c) Crise económico-financeira angolana: os anos 2014, 2015, 2016 e 

2017 foram marcados por uma taxa média de crescimento económico de 

3,5%, isto é 0,8% (quase 1) inferior à média do subperíodo intermédio – 

economia angolana durante a crise mundial de 2008-2013. A grande 

                                                           
10 Alguns estudos consideram que a mini-idade de ouro da economia angolana teve início em 2004, ano 

em que a taxa de crescimento foi de 12%, remetendo a média de crescimento para 17,6%. Todavia, 

considerando que a taxa de crescimento do ano de 2002 foi de 14% (apesar de a de 2003 ter sido de 3%), 

consideramos curial definir como marco inicial da mini-idade de ouro da economia angolana o ano de 

2002. 
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diferença é que os referidos anos representam efectivamente a presença 

da crise financeira económico-financeira que tem dilacerado Angola (crise 

interna), provocada essencialmente pela redução astronómica do preço do 

barril do petróleo no mercado mundial e pela má gestão dos rendimentos 

obtidos durante a fabulosa Mini-idade de Ouro e mesmo durante a crise 

mundial de 2008-201311.  

Neste sentido, ilustramos o percurso da economia angolana da seguinte maneira: 

Gráfico nº 2: Os três subperíodos da economia angolana – da ascensão à queda. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Com a excepção dos anos críticos de 2014-2017 (e a crise prossegue em 2018), 

o período 2002-2017 foi marcado por uma produção de riqueza bruta de 

                                                           
11 Em Setembro de 2017, o cessante Presidente da República José Eduardo dos Santos ordenou ao Banco 

Nacional de Angola o saque 500.000.000,00 (quinhentos milhões) de dólares, numa operação que se 

revelou como um esquema de burla ao Estado angolano, levada a cabo pelo seu próprio presidente com 

a assistência do seu filho. Este facto, ocorrido nos últimos instantes da longa presidência de José Eduardo 

dos Santos, demonstra eloquentemente que Angola tem sido governada sob as lógicas do saque, da 

corrupção, do cabritismo e do clientelismo. 

CRISE INTERNA (2014-2017)

CRISE MUNDIAL (2009-2013)

MINI-IDADE DE OURO (2002-2008)
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dimensões fabulosas. Durante 12 anos, Angola viveu fases de superabundância 

(subperíodo 2002-2008) e de abundância (subperíodo 2009-2013). 

2.2.  O desenvolvimento humano de 2002 a 2017 

O fim da longa guerra civil que dilacerou Angola, mais do que a paz – 

essencialmente militar –, trouxe consigo as grandes possibilidades de 

desenvolvimento do país. O país entrou definitivamente em tempo de paz, a qual, 

à medida que os anos passavam, se tornava uma certeza, e não uma fugaz 

experiência de paz efémera.  

A paz se estabeleceu, e o país deixou de se viver sob lógica da guerra. Neste 

sentido, o período de 15 anos seria instrumental para o processo de 

desenvolvimento humano em Angola. 

Os dados a seguir são extremamente reveladores sobre o desenvolvimento 

humano de Angola no período entre 2002 e 2017. 
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Tabela nº 2: Angola: Desenvolvimento Humano de 2002 a 2017 

ANO IDH POSIÇÃO 

2002 0,381 166 

2003 0,445 160 

2004 0,439 161 

2005 0,446 162 

2006 0,439 161 

2007 0,564 143 

2008 0,564 143 

2009 0,564 143 

2010 0,403 146 

2011 0,521 148 

2012 0,508 148 

2013 0,526 149 

2014 0,532 149 

2015 0,533 149 

2016 0,533 149 

2017 0,532 149 

Fonte: Relatórios de DH 2002-2017. 
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2.2.1. O desenvolvimento humano em médias 

Ao longo do período de 15 anos, o desenvolvimento humano de Angola teve os 

seguintes traços: 

a) Média de IDH: de 2002 a 2017 Angola teve uma média de 

desenvolvimento humano de 0,495. Isto significa que o país esteve 

sempre no segmento dos Países de Desenvolvimento Humano Baixo 

(PDHB).  

b) Média de posição: no período em referência, o país teve uma posição 

média de 142. 

 

2.2.2. O desenvolvimento humano em subperíodos 

Ao longo do período de 15 anos em referência, o desenvolvimento apresentou a 

seguinte variação periódica: 

a) O Desenvolvimento Humano de 2002 a 2008: no ano do fim da 

guerra e alcance da paz (2002), Angola registou um DH de 0,381. Deste 

ano até 2008 (a Mini-idade de ouro da economia angolana), a média de 

DH foi de 0.468. Por outro lado, a posição média no IDH foi de 156. Neste 

subperíodo, o DH do país teve o considerável aumento de 32,4%.  

b) O Desenvolvimento Humano de 2009 a 2013: neste subperíodo 

(marcado por uma queda no crescimento económico), a média de DH de 

Angola foi de 0,504. A posição média do país no IDH foi de 147. O aumento 

do IDH foi de 6,7%.  

c) O Desenvolvimento Humano de 2014 a 2017: durante os últimos 

anos do período global abrangido (2002-2017), a média de DH de Angola 

foi de 0,532. De 2014 a 2017, a posição média de Angola no índice global 

de desenvolvimento humano foi 149. Angola estagnou.  
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No âmbito geral, de 2002 a 2017, ou seja, durante 15 anos, Angola teve um 

aumento de desenvolvimento humano de 28,3%. Por outro lado, a posição do 

país no IDH global teve uma melhoria de 10,2%. De uma posição de 166 em 

2002, Angola passou para 149 em 201712.  

Gráfico nº 3: O IDH de Angola em três subperíodos. 

 

Fonte: Elaboração própria.  

O gráfico resume os 15 anos em subperíodos, permitindo perceber com maior 

clareza que o aumento do índice de desenvolvimento humano foi condicente com 

os correspondentes subperíodos da economia nacional. De 2002 a 2008, o 

amento foi de 32,4%; de 2009 a 2013, o aumento foi de 6,7% e de 2014 a 2017, 

o desenvolvimento humano estagnou.  

 

 

                                                           
12 No Índice de Desenvolvimento Humano, quanto menor o número da posição, maior o índice. 

Subperíodo 2002-2008

Subperíodo 2009-2013

Subperíodo 2014-2017
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Terceira Parte 

ANGOLA: 15 ANOS DE PAZ E DE 

DESENVOLVIMENTO HUMANO BAIXO 

 

 período de 15 anos entre 2002 e 2017 foi marcado pelo baixo 

desenvolvimento humano em Angola, facto que se torna alarmante 

pela presença efectiva da paz, alcançada militarmente em Fevereiro de 

2002 e formalmente em Abril do mesmo ano.  

3.1.  Angola: o desenvolvimento humano e o investimento nos 

sectores sociais em 15 anos de paz 

 

O período 2002-2017, mais do que de paz, foi marcado por um elevado 

crescimento económico, com excepção dos anos 2014, 2015, 2016 e 2017, 

subperíodo em que o crescimento económico foi de uma média de 3,5%, 

representando um acentuado declínio. 

Tal como demonstrámos na segunda parte do presente relatório, em 15 anos, 

Angola teve um aumento no índice de desenvolvimento humano de 28,3%.  

Em 2002, ano do fim da guerra, o país apresentava um IDH de 0,381 e em 2017 

o mesmo já esteve com a pontuação de 0,532. Por outro lado, em 2002, Angola 

estava na posição 166 e em 2017, esta foi de 149.  

Não há dúvidas de que houve um significativo progresso. Mas este não 

representou uma mudança estrutural na evolução do IDH de Angola. Antes, pelo 

contrário, o país, apesar do tremendo crescimento económico que marcou a 

maior parte do período 2002-2017, continuou a fazer parte da lista dos Países de 

Desenvolvimento Humano Baixo. Ou seja, a fabulosa riqueza bruta produzida no 

O 
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referido período não foi proporcionalmente distribuída entre a população, de 

modo que taxa de crescimento do IDH de Angola fosse muito superior a 28,3% 

e, assim, o país passasse a ser um PDHM (País de Desenvolvimento Humano 

Médio).   

A riqueza bruta produzida é proporcionalmente distribuída entre a população 

quando é feito um investimento nos sectores sociais à medida da quantidade da 

referida riqueza. O investimento nos sectores sociais transformaria os cidadãos 

em vectores de desenvolvimento social.  

De 2002 a 2017, nenhum dos sectores sociais (com particular realce para a saúde 

e a educação) recebeu investimentos proporcionais às necessidades de 

desenvolvimento da população.  

A análise exaustiva que fizemos sobre os OGE de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 revela que 

em momento algum o Governo concedeu 10% à saúde e à educação de forma 

individual. Cada um destes sectores jamais recebeu sequer 10% do bolo 

orçamental13. 

Se o investimento baixo na saúde, na educação e noutros sectores relacionados 

permitiu que o IDH de Angola aumentasse ou crescesse em 28,3%, é líquido 

inferir que um investimento de metade desta taxa (14,11/2%) em cada um dos 

sectores sociais teria levado Angola ao status de País de Desenvolvimento 

Humano Médio (PDHM), e o crescimento do IDH do país seria proporcional ao 

fabuloso crescimento da economia. 

                                                           
13 Deve ser notado que ao longo do período 2002-2017 o Governo não investiu na diversificação da 
economia. Não foi feito um aproveitamento inteligente da fabulosa riqueza produzida pela indústria da 
exploração petrolífera para que os outros sectores da economia fossem desenvolvidos. Se a diversificação 
da economia angolana tivesse sido feita, a redução do preço do barril de petróleo não teria provocado a 
crise económico-financeira, cujas consequências se revelaram imensas, ou, então, tais seriam mínimas. 
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A manutenção de investimentos baixos nos referidos sectores reflectiu-se na 

manutenção de Angola na lista dos Países de Desenvolvimento Humano Baixo 

(PDHB).  

 

3.2. Comparação do Índice de Desenvolvimento Humano de 

Angola com o de países Limítrofes 

 

A evolução do Índice de Desenvolvimento Humano de Angola (IDHA) no período 

2002-2017 torna-se mais clara ao procedermos a um estudo comparativo. Neste 

sentido, compararemos o IDHA com o dos países que lhe são limítrofes, a saber, 

República do Congo, República Democrática do Congo, República da Zâmbia e 

República da Namíbia.  

No período de 2002 a 2017, o Índice de Desenvolvimento Humano de Angola 

(IDHA) passou por um aumento ou crescimento de 28,3% (com uma média de 

IDH de 0,495 e um classificação ou posição média de 142). A comparação destes 

dados com os dos países limítrofes a Angola revela o seguinte: 

Tabela nº 3: Quadro do IDH dos países vizinhos de Angola. 

País IDH em 

2002 

Posição IDH em 

2017 

Posição 

República do Congo 0,365 168 0,592 135 

República Democrática do Congo 0,363 167 0,435 176 

República da Zâmbia  0,389 164 0,579 139 

República da Namíbia  0,607 126 0,640 125 

Fonte: Relatórios de Desenvolvimento Humano do PNUD (2000-2017). 
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a) República do Congo: em 2002, o IDH deste país era de 0,365 e com 

uma posição (classificação) de 168. Em 2017, o Índice de 

Desenvolvimento Humano da República do Congo (IDHRC) passou para 

0,592 e com a posição de 135. Em 15 anos, o crescimento (aumento) do 

IDHRC foi de 38,3%.  

i. A taxa de crescimento do IDH da República do Congo foi superior 

à de Angola em 10%. 

b) República Democrática do Congo: em 2002, o IDH deste gigantesco 

país era de 0,363 com uma classificação de 167. Em 2017, o Índice de 

Desenvolvimento Humano da República Democrática do Congo (IDHRDC) 

passou para 0,435 e com a classificação de 176. Em 15 anos, o 

crescimento do IDHRDC foi de 16,5%.  

i. A taxa de crescimento do IDH da República Democrática do Congo 

foi inferior à de Angola em 11,8%. 

c) República da Zâmbia:  em 2002, o IDH deste país era de 0,389 e com 

uma classificação de 164. Em 2017, o Índice de Desenvolvimento Humano 

da República da Zâmbia (IDHRZ) passou para 0,579 e com a classificação 

de 139. Em 15 anos, o crescimento do IDHRDC foi de 34,1%. 

i. A taxa de crescimento do IDH da República da Zâmbia foi superior 

à de Angola em 5,8%.  

d) República da Namíbia: em 2002, o IDH deste país era de 0,607 e com 

uma classificação de 126. Em 2017, o Índice de Desenvolvimento Humano 

da República da Namíbia (IDHRN) passou para 0,640 e com a classificação 

de 125. Em 15 anos, o crescimento do IDHRDC foi de 5,1%. 

i. A taxa de crescimento do IDH da República da Namíbia foi inferior 

à de Angola em 23,2%. Todavia, esta diferença cai por terra, pois, 

a Namíbia, ao contrário dos outros três países limítrofes à Angola, 

não é um País de Desenvolvimento Humano Baixo. Ao longo de 15 

anos, a Namíbia sempre esteve entre os Países de Desenvolvimento 

Médio e sua taxa de crescimento do IDH permite inferir que será 



49 
 
 

 

um PDHA (País de Desenvolvimento Humano Alto) dentro de 

relativamente poucos anos.  

Um facto que se torna instrumental na presente análise comparativa do IDH de 

Angola com o dos países limítrofes é este: nenhum dos referidos países teve um 

crescimento económico fabuloso como Angola. Na verdade, a média conjunta de 

crescimento económico da República do Congo, da República Democrática do 

Congo, da República da Zâmbia e da República da Namíbia ao longo do período 

2002-2017 nem sequer correspondeu a 60% da média de Angola.  

Os referidos países não tiveram o fabuloso crescimento económico que marcou 

a maior parte do período 2002-2017. Mas fizeram proporcionalmente um 

investimento superior na saúde, educação, na agricultura e noutras áreas do 

sector social.  

Entretanto, as diferenças entre Angola e os países que lhe são limítrofes se 

tornam mais evidentes ao adentrarmos no universo de categorias que exprimem 

de forma mais concreta a realidade de qualidade de vida.  

A caracterização do desenvolvimento humano angolano nas referidas categorias 

é a seguinte: 

Tabela nº 4: Aspectos concretos do DH de Angola. 

 

 

ANGOLA 

Esperança de Vida à 

Nascença 

Média de Anos de 

Escolaridade  

Rendimento 

Nacional Bruto 

per capita 

2002 2014 2010 2015 2002 2014 

40,1 52,3 4,4 4,7 2 130 6 822 

Fonte: Relatórios de Desenvolvimento Humano do PNUD (2000-2017). 

Em 2002, ano em que terminou a longa e destrutiva guerra civil, a esperança de 

vida à nascença em Angola era de 40,1 anos. Passados 12 anos, isto é, em 2014 
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(ano da realização do Censo da População e da Habitação), a esperança de vida 

passou a ser de 52,3 anos, representando um crescimento assinável de 23,3%.  

Em 2010, a média de anos de escolaridade dos cidadãos angolanos era de 4,4. 

Passados 5 anos, ou seja, em 2015, a referida média passou a ser de 4,7 anos, 

representando um aumento de 6,3%. Isto significa que – em média – a 

escolarização dos angolanos não ultrapassa o 5º ano, ou melhor, os cidadãos 

não chegam a ter o ensino primário concluído14.  

Em 2002, o rendimento nacional bruto per capita era de 2 130 dólares, ou seja, 

distribuído o PIB (produto interno bruto) pelo número de cidadãos naquela altura, 

cada angolano tinha em média o valor acima mencionado. Este aumentou 

consideravelmente em 2014, quando passou para 6 822 dólares, representando 

um crescimento de 68,7%.  

Passaremos agora a comparar os dados de Angola nos aspectos acima descritos 

com os países que lhe são vizinhos. A tabele que segue apresenta uma série de 

dados através dos quais é possível compreender a dinâmica do desenvolvimento 

humano em Angola à luz da realidade de cada um dos países que lhe são 

limítrofes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Estes dados permaneceram praticamente os mesmos em finais de 2017, com uma evolução tangencial. 
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Tabela nº 5: Aspectos concretos do DH de Angola e de países vizinhos. 

 

Países 

Esperança de 

Vida à 

Nascença 

Média de 

Anos de 

Escolaridade  

Rendimento 

Nacional 

Bruto per 

capita 

2002 2014 2010 2015 2002 2014 

Angola  40,1 52,3 4,4 4,7 2 130 6 822 

 

República do Congo  41,4 62,3 5,9 6,1 650 6 012 

República Democrática do 

Congo 

40,4 58,7 3,8 6,0 680 680 

República da Zâmbia  40,6 60 6,5 6,6 840 3 734 

República da Namíbia  45,3 64,8 7,4 6,2 6 210 9 418 

Fonte: Relatórios de Desenvolvimento Humano do PNUD (2000-2017). 

Dos dados expostos, inferimos o seguinte: 

a) Esperança de Vida à Nascença: trata-se do indicador em que a duração 

de vida das pessoas é avaliada à luz das condições do meio em que 

nascem. 

i. República do Congo: no espaço de 12 anos, a República do Congo 

passou uma esperança de vida à nascença (EVN) de 41,4 anos (em 

2002) para 62,3 anos (em 2014), representando um aumento de 

33,5%, superior ao de Angola (em 10,2%), que é de 23,3;  

ii. República Democrática do Congo: em 2002, a República 

Democrática do Congo (RDC) tinha uma EVN de 40,6 anos. Depois 
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de 12 anos, o EVN passou a ser de 58,7 anos, representando um 

aumento de 30,8%, superior ao de Angola (em 7,5%); 

iii. República da Zâmbia: no espaço de 12 anos, a República da Zâmbia 

passou de uma esperança de vida à nascença (EVN) de 32,7 anos 

(em 2002) para 60 anos (em 2014), representando um aumento de 

45,5%, superior ao de Angola (em 22,2%), que é de 23,3%; 

iv. República da Namíbia: em 2002, a República da Namíbia tinha uma 

EVN de 45,3 anos. Depois de 12 anos, em 2014, o EVN passou a 

ser de 64,8 anos, representando um aumento de 30,1%, superior 

ao de Angola (em 6,8%).  

Em 2002, Angola tinha 1,3 anos a menos que a República do Congo; 0,5 anos a 

menos que a RDC; 7,4 anos a mais que a República da Zâmbia, e 5,3 anos a 

menos que a República da Namíbia. Note-se que a taxa de crescimento da EVN 

de Angola no período 2002-2014 não superou a de nenhum dos países que lhe 

são vizinhos.  

Por outro lado, todos os países vizinhos de Angola tinham em média uma EVN 

de 40 anos em 2002 e passaram a ter uma EVN de 61,4 anos em 2014.  

A invocação do passado de guerra como tentativa de justificação das 

consideráveis diferenças na taxa de crescimento da EVN cai facilmente por terra 

perante o inegável facto de que os 15 anos seguintes ao fim da guerra não foram 

apenas de paz. Foram um período de elevado crescimento económico. Note-se, 

aliás, que – mesmo nos anos da crise (que coincidem com o fim do segmento 

temporal abrangido pelo presente estudo) – a média de crescimento económico 

foi superior a 3%, superando a de vários países africanos. 

b) Média de Anos de Escolaridade: é o indicador que exprime o grau de 

escolaridade de uma população em mediana. Em 2010, ano em que o 

Relatório de Desenvolvimento Humano do PNUD cumpriu o vigésimo 

aniversário, surgiu a figura da média de anos de escolaridade, razão pela 
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qual, por motivos de rigor científica e ético, a análise do referido 

componente será feita no segmento temporal que compreende os anos 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015. Os respectivos dados são 

reveladores. Vejamos: 

i. República do Congo: em 2010, este país possuía uma média de 

anos de escolaridade (MAE) de 5,9. Em 2015, a MAE da República 

do Congo passou a ser de 6,1.  O aumento foi de 3,2%. Foi inferior 

à de Angola em 3,1%; 

ii. República Democrática do Congo: em 2010, a RDC tinha uma MAE 

de 3,8. Esta passou para 6, representando um aumento de 36,6%. 

Sendo seis vezes superior à de Angola, a MAE de Angola revelou 

(denunciou) tanto o investimento algo caótico no sector da 

educação como a insuficiência do mesmo;  

iii. República da Zâmbia: a MAE de 2010 era de 6,5 e passou para 6,6 

em 2015, com um aumento de 1,5%, inferior à de Angola.  

iv. República da Namíbia: em 2010, a MAE da República da Namíbia 

era de 7,4. Em 2015 passou a ser de 6,2. Houve uma redução de 

19,3%. Namíbia é o único dos países vizinhos que registou um 

decréscimo considerável.  

Os dados expostos permitem inferir que Angola teve uma taxa de crescimento 

da MAE superior à da República do Congo e da República da Zâmbia.  

c) Rendimento Nacional Bruto per capita: este indicador permite 

compreender a relação PIB/população, ou seja, o rácio que resulta da 

divisão do produto interno bruto pela população. No período 2002-17, 

nomeadamente nos subperíodos 2002-8 e 2009-2013, Angola produziu 

uma tremenda riqueza resultante essencialmente da indústria de 

exploração do petróleo. Pela primeira vez na sua história, o país teve à 

sua disposição centenas de milhares de milhões de dólares. Analisaremos 

a seguir em que medida a taxa de crescimento do rendimento nacional 
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bruto per capita (RNBPC) se reflectiu na real qualidade de vida dos seus 

cidadãos. 

a) República do Congo: em 2002, o RNBPC deste país era de 650 dólares. 

Em 2014, este passou a ser de 6 012 dólares, constituindo um aumento 

de 89,1%. Este aumento foi superior ao de Angola (68,7) em 20,4%.  

b) República Democrática do Congo: é o único dos quatro países vizinhos 

de Angola que possui RNBPC de 680 dólares por habitante, quase 

estagnado.  

c) República da Zâmbia: em 2002, o RNBPC da República da Zâmbia era 

de 840 dólares. Em 2014 passou para 3 734 dólares. O aumento foi de 

77,5%. O RNBPC zambiano foi superior ao de Angola em 8.8%.  

d) República da Namíbia: o RNBPC namibiano era de 6 210 dólares em 

2002. Passados doze anos, o mesmo foi de 9 418 dólares, com um 

aumento de 34%, superior ao de Angola em 34,7%. 

As diferenças na taxa de crescimento do RNBPC de Angola com os dos países 

vizinhos são reveladoras.  

Considerando que nenhum dos referidos países teve um crescimento económico 

que sequer chegou à metade da média de crescimento verificada durante a Mini-

idade de ouro da economia angolana, fica evidente que o processo de distribuição 

da riqueza em Angola esteve longe de reflectir a sua fabulosa pujança económica 

que compreendeu os subperíodos 2002-2008 e 2009-2013. 

Angola continua a ter grandes franjas da sua população a viver numa pobreza 

agreste. Os países vizinhos, com excepção da RDC, possuem um processo de 

distribuição da riqueza menos iníquo. A Namíbia, país de rendimento médio, 

apresenta níveis de bem-estar social superiores aos de Angola. E este facto se 

torna mais intrigante ao termos em presença outro: Angola também é país de 

rendimento médio, embora há menos tempo que o seu vizinho a sul.  
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Com a excepção da MAE (média de anos de escolaridade), em que se apresenta 

melhor posicionada, Angola é superada pelos países que lhe são limítrofes nos 

componentes ou aspectos concretos da EVN (esperança de vida à Nascença) e 

RNBPC (rendimento nacional bruto per capita). 

Entretanto, é importante sublinharmos que um país com uma MAE de 4,7 ou 

mesmo 5,7 está longe de alcançar o desenvolvimento. Muito longe. Em média, o 

angolano não possui o ensino primário concluído.  

3.3. Comparação do Índice de Desenvolvimento Humano de 

Angola com o de países africanos em geral  

 

Nesta secção, procederemos a uma análise crítico-comparativa da evolução do 

desenvolvimento humano de Angola à luz da realidade de outros países na 

mesma matéria. Compararemos os indicadores de Angola com os dos Países 

Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), países da Comunidade de 

Desenvolvimento da África Austral (SADC [Southern Africa Development 

Community], em inglês) e, finalmente, com países africanos em geral.  

3.3.1. Os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa 

O quadro evolutivo do desenvolvimento humano nestes países é melhor 

compreendido quando analisados comparativamente com os de Angola. 

Neste sentido, procederemos à devida análise crítico-comparativa entre a 

realidade do desenvolvimento humano de Angola e a dos países em referência. 
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Tabela nº 6: Aspectos concretos do DH de Angola e dos PALOP. 

 

Países 

Esperança de 

Vida à 

Nascença 

Média de 

Anos de 

Escolaridade  

Rendimento 

Nacional 

Bruto per 

capita 

2002 2014 2010 2015 2002 2014 

Angola  40,1 52,3 4,4 4,7 2 130 6 822 

 

Cabo Verde  70 73,3 3,5 4,7 5 000 6 094 

Guiné-Bissau 45,2 55,2 2,3 2,8 710 1 362 

Moçambique  38 55,1 1,2 3,2 1 050 1 123 

São Tomé e Príncipe 69,7 66,5 4,2 4,7 1 317 2 918 

Fonte: Relatórios de Desenvolvimento Humano do PNUD (2000-2017). 

As inferências dos dados acima expostos são as seguintes: 

a) Esperança de Vida à Nascença: 

i. Cabo Verde: em 2002, este país insular possuía uma EVN de 70 

anos. Em 2014, a EVN foi de 73,3 anos. O aumento foi de 4,5%. 

Na verdade, Angola levará muito tempo para chegar à EVN que 

Cabo Verde tinha em 2002. Levará cerca de 25 anos para alcançar 

a EVN de 70 anos para os seus cidadãos, isto se não houver 

decréscimos nos componentes do seu IDH; 

ii. Guiné-Bissau: em 2002, a Guiné-Bissau tinha a EVN de 45,2 anos. 

houve um aumento de 10 anos, na medida em que a EVN passou 
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para 55,2. O aumento foi de 18,1%. Tal como Cabo Verde, a Guiné-

Bissau possui uma EVN superior à de Angola; 

iii. Moçambique: com 38 anos de EVN em 2002, Moçambique passou 

a apresentar um EVN de 55,1 de anos para os seus cidadãos, tendo 

havido um aumento de 31%, superior à de Angola em 7,7%; 

iv. São Tomé e Príncipe: em 2002, este país apresentava uma EVN de 

69,7 anos. Em 2014, a EVN foi de 66,5 anos, registando um 

decréscimo de 4,6%. Na verdade, também neste caso, Angola 

levará muito tempo para chegar à EVN que São Tomé e Príncipe 

tinha em 2002. Levará igualmente cerca de 25 anos para alcançar 

a EVN de 70 anos para os seus cidadãos (com a condição de não 

houver decréscimos nos componentes do seu IDH).  

É notável que todos os PALOP têm uma EVN que, em média, é superior à de 

Angola na ordem de 10,2 anos.   

 

b) Média de Anos de Escolaridade:  

i. Cabo Verde: a MAE de Cabo Verde em 2015 foi de 4,7 – igual à de 

Angola; 

ii. Guiné-Bissau: a MAE da Guiné-Bissau em 2015 foi de 2,8 – inferior 

à de Angola;  

iii. Moçambique: a MAE de Moçambique em 2015 foi de 3,2 – inferior 

à de Angola; 

iv. São Tomé e Príncipe: a MAE de São Tomé e Príncipe em 2015 foi 

de 4,7 – igual à de Angola.  

Note-se que os PALOP com MAE inferior à de Angola são apenas Guiné-Bissau e 

Moçambique. Como se vê, a MAE é uma categoria-componente em que Angola 

apresenta um equilíbrio. 

c) Rendimento Nacional Bruto per capita:  

i. Cabo Verde: em 2002, Cabo Verde apresentava um RNBPC de 5 

000 dólares. Este valor passou a ser de 6 094 dólares em 2014, 
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com um aumento de 20% (inferior ao de Angola, que é de 68,7%). 

Note-se que em 2002, Cabo Verde tinha um RNBPC 2,3 vezes 

superior ao de Angola;  

ii. Guiné-Bissau: o RNBPC da Guiné-Bissau passou de 710 dólares em 

2002 para 1 362 dólares em 2014. O aumento foi de 47,8%, inferior 

ao de Angola em 21%; 

iii. Moçambique: em 2002, Moçambique tinha um RNBPC de 1 050 

dólares, o qual subiu para 1 123 dólares em 2014. O aumento foi 

de 6,5% (inferior ao de Angola em 62,2%); 

iv. São Tomé e Príncipe: o RNBPC de São Tomé e Príncipe passou de 

1 317 dólares em 2002 para 2 918 dólares em 2014. Foi um 

aumento de 54,8% (inferior ao de Angola em 13,8%).  

Angola apresenta um RNBPC e uma MAE melhores que os dos outros Países 

Africanos de Língua Oficial Portuguesa. Todavia, como se pode ver, este quadro 

de vantagem esbarra-se com a contraditória EVN de 52,3 anos. Uma vez que o 

RNBPC de 6 822 dólares fez de Angola uma País de Rendimento Médio, como se 

explica que os seus cidadãos tenham a inferior EVN de 52,3 anos? 

3.3.2. Os Países da SADC 

Angola faz parte da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC, 

sigla em inglês, isto é, Southern Africa Development Community), que 

compreende vários estados, a maioria dos quais de língua oficial inglesa. 

Compararemos os indicadores de desenvolvimento humano de Angola com 5 

países da SADC. 
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Tabela nº 7: Aspectos concretos do DH de Angola e da SADC. 

 

Países 

Esperança de 

Vida à 

Nascença 

Média de 

Anos de 

Escolaridade  

Rendimento 

Nacional 

Bruto per 

capita 

2002 2014 2010 2015 2002 2014 

Angola  40,1 52,3 4,4 4,7 2 130 6 822 

 

África do Sul 48,8 57,4 8,2 9,9 10 

070 

12 122 

Botsuana  41,4 64,5 8,9 8,9 8 170 16 646 

Malawi  37,8 62,8 4,3 4,3 580 747 

Tanzânia  43,5 65 5,1 5,1 580 2 411 

Zimbábue  33,9 57,5 7,2 7,3 2 400 1 615 

Fonte: Relatórios de Desenvolvimento Humano do PNUD (2000-2017). 

Os dados acima expostos conduzem às seguintes inferências: 

a) Esperança de Vida à Nascença:  

i. África do Sul: ao longo de doze anos, a EVN da África do Sul 

passou de 48,8 anos (em 2002) para 57,4 anos (em 2014), 

tendo havido um aumento de 15%. A EVN da África do Sul em 

referência é superior à de Angola em 5,1 anos; 

ii. Botsuana: em 2002, a EVN do Botsuana era de 41,4 anos. Em 

2014, passou para 64,5 anos – constituindo um aumento de 
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35,8%. A AVN do Botsuana é superior à de Angola em 23,1 

anos; 

iii. Malawi: a EVN do Malawi passou de 37,8 anos (em 2002) para 

62,8 anos (em 2014). O aumento foi de 39,8%. A EVN do Malawi 

é superior à de Angola em 10,5 anos; 

iv. Tanzânia: de uma EVN de 43,5 anos em 2002, Tanzânia teve o 

referido indicador aumentado para 65 anos, na ordem de 33%. 

A EVN da Tanzânia é superior à de Angola em 21,5 anos; 

v. Zimbábue: em 2002, a EVN do Zimbábue era de 33,9 anos. Em 

2014, passou para 57,5 anos. O aumento foi de 41%. A EVN do 

Zimbábue é superior à de Angola em 5,2 anos.  

Claramente, as chances de viver mais tempo são maiores nos países acima 

descritos do que em Angola.  

b) Média de Anos de Escolaridade:  

i. África do Sul: neste país (a segunda maior economia africana), 

a MAE era de 8,2 em 2010. Em 2015, passou para 9,9. O 

aumento foi de 17,1%. Note-se: o sul-africano possui em média 

quase 10 anos de escolaridade. À luz do sistema educativo 

angolano, quer dizer que o sul-africano possui o ensino primário 

concluído (6 anos) e o primeiro ciclo concluído (7ª, 8ª e 9ª 

classes). A MAE da África do Sul é superior à de Angola em 5,2 

anos; 

ii. Botsuana: a MAE dos cidadãos suaneses é de 8,9. Isto significa 

que têm o ensino primário concluído e 2 anos do primeiro ciclo. 

A MAE do Botsuana é superior à de Angola em 4,2 anos; 

iii. Malawi: este país possui semelhante MAE com o de Angola, o 

qual é de 4,3. Tanto angolanos (4,7) quanto malauis (4,3) não 

possuem escolaridade superior à 5ª classe; 

iv. Tanzânia: o país possui uma MAE de 5,1 – superior à de Angola 

em 0,4 anos; 
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v. Zimbábue: a MAE deste país sofreu um ligeiro aumento. Em 

2010, era de 7,2. Em 2015, passou a ser de 7,3, representando 

um aumento de 0,1 anos de 1,3%. A referida MAE é superior à 

de Angola em 2,6 anos.  

Evidentemente, com poucas excepções, os países da SADC possuem MAE 

superior à de Angola.  

c) Rendimento Nacional Bruto per capita:  

i. África do Sul: o RNBPC deste país era de 10 070 dólares em 

2002. Este passou para 12 122 dólares em 2014. O aumento foi 

de 17% (inferior ao de Angola em 51,7%). O RNBPC da África 

do Sul é superior ao de Angola em 5 300 dólares; 

ii. Botsuana: em 2002, Botsuana possuía um RNBPC de 8 170 

dólares, o qual subiu para 16 646 em 2014, tendo ocorrido um 

aumento de 51% (inferior ao de Angola em 17,7%). O RNBPC 

é superior ao de Angola em 9 824 dólares; 

iii. Malawi: em 2002, este país tinha 580 dólares de RNBPC, que 

subiu para 747 dólares em 2014, tendo havido um aumento de 

22,3% (inferior ao de Angola em 46,4%). O RNBPC do Malawi 

é inferior ao de Angola em 6 075 dólares; 

iv. Tanzânia: no espaço de doze anos, o RNBPC deste país passou 

de 580 dólares em 2002 para 2 411 dólares em 2014, 

representando um aumento de 76% (superior ao de Angola em 

7,2%). O RNBPC do Malawi é inferior ao de Angola em 4 411 

dólares; 

v. Zimbábue: neste país afectado por uma elevadíssima taxa de 

inflacção, resultante de uma grave crise económico-financeira, 

houve um decréscimo no RNBPC. Em 2002, o valor era de 2 400 

dólares. Passados doze anos, o mesmo ficou reduzido a 1 615 

dólares (em 2014). O decrescimento foi 32,7%. O NNBPC do 

Zimbábue é inferior ao de Angola em 5 207 dólares. 
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Deve ser notado que, ao passo que o aumento de RNBPC de Angola foi de 

68,7% no período 2002-2014, o valor do RNBPC angolano é inferior ao da 

África do Sul e ao do Botsuana.  Angola precisará de cerca de 10 a 15 anos 

para que alcançar os valores dos referidos países. 

3.3.3. Os países africanos em geral 

Procederemos agora à análise crítico-comparativa dos indicadores de 

desenvolvimento humano de Angola à luz da realidade de outros países africanos.  

Os referidos países, por estarem no mesmo continente, embora possuam suas 

especificidades, têm traços económico-sociais e culturais semelhantes aos de 

Angola. Faremos uma comparação objectiva no esforço de compreender em que 

grau de evolução Angola se encontra em matéria de desenvolvimento humano.   
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Tabela nº 8: Aspectos concretos do DH de Angola e de outros países. 

 

Países 

Esperança de 

Vida à 

Nascença 

Média de 

Anos de 

Escolaridade  

Rendimento 

Nacional 

Bruto per 

capita 

2002 2014 2010 2015 2002 2014 

Angola  40,1 52,3 4,4 4,7 2 130 6 822 

 

Argélia  69,5 74,8 7,2 7,6 5 760 13 054 

Egipto  68,6 71,1 6,5 6,6 3 810 10 512 

Gana  57,8 61,4 7,1 7 2 130 3 852 

Gabão  56,6 64,4 7,5 7,8 6 590 16 367 

Líbia  72,6 71,6 7,3 7,3 7 570 14 911 

Nigéria  51,6 52,8 5 5,9 860 5 341 

Quénia  45,2 61,6 7 6,3 1 020 2 762 

Senegal  52,7 66,5 3,5 2,5 1 580 2 188 

Etiópia  45,5 64,1 1,5 2,4 780 1 428 

Ruanda  38,9 64,2 3,3 3,7 1 270 1 458 

Fonte: Relatórios de Desenvolvimento Humano do PNUD (2000-2017). 
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A análise dos dados da tabela acima exposta é esclarecedora no esforço de 

avaliar a qualidade do desenvolvimento humano angolano e, como tal, a 

qualidade de vida dos cidadãos angolanos. 

a) Esperança de Vida à Nascença: 

i. Argélia: de uma EVN de 69,5 anos em 2002, esta passou para 

74,8 anos em 2014, tendo havido um aumento de 7%. A EVN 

argelina é superior à angolana em 22,5 anos;   

ii. Egipto: em 2002, o Egipto tinha uma EVN de 68,6 anos, a qual 

cresceu para 71,1 em 2014. O aumento foi de 3,5%. A EVN 

egípcia é superior à angolana em 18.8 anos; 

iii. Gana: de uma EVN de 57,8 anos em 2002, esta passou para 

61,4 anos em 2014, tendo havido um aumento de 5,8%. A EVN 

ganense é superior à angolana em 9,1 anos; 

iv. Gabão: em 2002, o Gabão tinha uma EVN de 56,6 anos, a qual 

cresceu para 64,4 em 2014. O aumento foi de 12%. A EVN 

gabonesa é superior à angolana em 12,1 anos; 

v. Líbia: de uma EVN de 72,6 anos em 2002, esta passou para 71,6 

anos em 2014 (decréscimo), tendo havido uma diminuição de 

1,3 %. A EVN líbia é superior à angolana em 19,3 anos; 

vi. Nigéria: maior economia africana actualmente, a Nigéria tinha 

uma EVN de 51,6 anos em 2002, que passou para 52,8 anos em 

2014. Houve um aumento de 2,2%. A EVN nigeriana é superior 

à angolana em tangenciais ou insignificantes 0,2 anos; 

vii. Quénia: este país tinha 45,2 anos de EVN em 2002, a qual subiu 

para 61,6 em 2014. O aumento foi de 26,6%. A EVN queniana 

é superior à angolana em 9,3 anos; 

viii. Senegal: em 2002, Senegal tinha 52,7 anos de EVN, que subiu 

para 66,5 em 2014. O aumento foi de 21%. A EVN senegalesa 

é superior à angolana em 14,2 anos; 
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ix. Etiópia: o país que sedeia a União Africana (UA) apresentava 

uma EVN de 45,5 anos em 2002. Passados doze anos (em 

2014), este valor subiu para 64,1. O aumento foi de 29%. A EVN 

etíope é superior à angolana em 11,8 anos; 

x. Ruanda: em 2002, este país possuía uma EVN de 38,9 anos, que 

passou para 64,2 em 2014, tendo havido um aumento de 

39,4%. A EVN ruandesa é superior à angolana em 12 anos. 

Deve ser notado que, excepto Quénia e Etiópia, nenhum dos países acima 

descritos teve uma taxa de crescimento de EVN superior à de Angola, que é de 

23,3%.  

Em média, a taxa de crescimento da EVN dos referidos países foi de 13 anos. 

Todavia, a EVN (em 2014) de Angola em momento algum é superior à de 

qualquer um dos países citados e descritos.  

Em média, Argélia, Egipto, Gana, Gabão, Líbia, Nigéria, Quénia, Senegal, Etiópia 

e Ruanda possuem uma EVN superior à de Angola em 14,5 anos.  

b) Média de Anos de Escolaridade: 

i. Argélia: em 2010, a MAE da Argélia era de 7,2. Passou a ser de 7,6 

em 2015 (aumento de 5,2%). A MAE argelina é superior à angolana 

em 3 anos; 

ii. Egipto: apresentando uma MAE de 6,5 em 2010, o Egipto passou a 

tê-la em 6,6 em 2015 (aumento de 1,5%). A MAE egípcia é superior 

à angolana em 2 anos; 

iii. Gana: este país teve um decréscimo de 1,4%. Em 2010, a MAE era 

de 7,1 e, 5 anos depois, em 2015, passou para 7. A MAE ganense 

é superior à angolana em 2,3 anos; 

iv. Gabão: em 2010, a MAE do Gabão era de 7,5 anos. Passou para 

7,8 em 2015 (aumento de 3,8%). A MAE gabonesa é superior à 

angolana em 3,1 anos; 



66 
 
 

 

v. Líbia: de 2010 a 2015, a MAE da Líbia manteve-se igual, isto é, 7,3. 

A MAE líbia é superior à angolana em 2,6 anos; 

vi. Nigéria: em 2010, a MAE da Nigéria era de 5. Passou para 5,9 em 

2015 (aumento de 15,2%). A MAE nigeriana é superior à angolana 

em 1,2 anos; 

vii. Quénia: este país teve um decréscimo de 10%. Em 2010, a MAE 

era de 7 e, em 2015, passou para 6,3. A MAE queniana é superior 

à angolana em 1,6 anos; 

viii. Senegal: tal como Gana e Quénia, o Senegal teve um decréscimo 

de 28,5%. Em 2010, a MAE era de 3,5 e, em 2015, passou para 

2,5. A MAE senegalesa é inferior à angolana em 2,2 anos; 

ix. Etiópia: em 2010, este país tinha uma MAE de 1,5. Em 2010, esta 

passou para 2,4 em 2015 (aumento de 37,5%). A MAE etíope é 

inferior à angolana em 2,3 anos; 

x. Ruanda: de uma MAE de 3,3 em 2010, o Ruanda teve este valor 

aumentado para 3,7 em 2015 (na ordem de 10,8%). A MAE 

ruandesa é inferior à angolana em 1 ano. 

Do exposto, deve ser notado o seguinte: 

A taxa média de crescimento da MAE nos países em referência corresponde a 

3,7%. Esta é inferior à de Angola em 2,6%.  

Em média, a MAE da Argélia, Egipto, Gana, Gabão, Líbia, Nigéria, Quénia, 

Senegal, Etiópia e Ruanda é superior à de Angola em 2 anos.  

c) Rendimento Nacional Bruto per capita: 

i. Argélia: o país apresentava em 2002 um RNBPC de 5 760 dólares, 

que subiu para 13 054 dólares em 2014. O aumento de 55,8% é 

inferior ao de Angola (em 13%), mas o RNBPC argelino é superior 

ao angolano em notáveis 6 809 dólares;  

ii. Egipto: apresentando um RNBPC de 3 810 dólares em 2002, este 

país teve o referido valor aumentado para 10 367 dólares em 2014. 
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O aumento foi de 63,7% e é inferior ao de Angola (em 5%), mas o 

RNBPC egípcio é superior ao angolano em 3 690 dólares; 

iii. Gana: em 2002, o país em referência tinha 2 130 dólares de RNBPC. 

Depois de doze anos – em 2014 –, este passou para 3 852 dólares, 

com um aumento de 44,7% inferior ao de Angola (em 24%) e o 

RNBPC ganense é inferior ao angolano em 2 970 dólares;  

iv. Gabão: apresentando um RNBPC de 6 590 dólares em 2002, este 

país teve o referido valor aumentado para 16 367 dólares em 2014. 

O aumento foi de 59,7% e é inferior ao de Angola (em 10%), mas 

o RNBPC gabonês é superior ao angolano em notáveis 9 545 

dólares; 

v. Líbia: o país apresentava em 2002 um RNBPC de 7 570 dólares, que 

subiu para 14 911 dólares em 2014. O aumento de 49,2% é inferior 

ao de Angola (em 19,4%), mas o RNBPC líbio é superior ao 

angolano em notáveis 8 089 dólares; 

vi. Nigéria: em 2002, o país em referência tinha 860 dólares de RNBPC. 

Depois de doze anos – em 2014 –, este passou para 5 341 dólares, 

com um aumento de 83,8% superior ao de Angola (em 15,1%) e o 

RNBPC nigeriano é inferior ao angolano em 1 481 dólares; 

vii. Quénia: o país apresentava em 2002 um RNBPC de 1 020 dólares, 

que subiu para 2 762 dólares em 2014. O aumento de 63% é 

inferior ao de Angola (em 5,6%), mas o RNBPC queniano é também 

inferior ao angolano em notáveis 4 060 dólares; 

viii. Senegal: apresentando um RNBPC de 1 580 dólares em 2002, este 

país teve o referido valor aumentado para 2 188 dólares em 2014. 

O aumento foi de 27,7% e é inferior ao de Angola (em 41%), mas 

o RNBPC senegalês é inferior ao angolano em 4 634 dólares; 

ix. Etiópia: apresentando um RNBPC de 780 dólares em 2002, este 

país teve o referido valor aumentado para 1 428 dólares em 2014. 
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O aumento foi de 45,3% e é inferior ao de Angola (em 23,3%), 

mas o RNBPC etíope é inferior ao angolano em 5 394 dólares; 

x. Ruanda: em 2002, o país em referência tinha 1 270 dólares de 

RNBPC. Depois de doze anos – em 2014 –, este passou para 1 458 

dólares, com um aumento de 12,8% inferior ao de Angola (em 

55,8%) e o RNBPC ruandês é inferior ao angolano em 5 364 

dólares. 

Com a excepção da Nigéria, em média, os países em referência apresentam um 

RNBPC inferior ao de Angola na ordem de 22%. Por outro lado, em média, 

Argélia, Egipto, Gana, Gabão, Líbia, Nigéria, Quénia, Senegal, Etiópia e Ruanda 

possuem um RNBPC superior ao de Angola na ordem de 1 829 dólares.  

A análise comparativa feita entre os indicadores de desenvolvimento humano de 

Angola e os de 18 países africanos (4 vizinhos, 4 PALOP e 10 da SADC) pode ser 

resumida da seguinte maneira: 
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Tabela nº 9: Quadro comparativo do IDH de Angola com o de outros países africanos 

 

 

 

PAÍSES  

Esperança de Vida à 

Nascença 

[EVN] 

Rendimento Nacional 

Bruto per capita15  

[RNBPC] 

Média de Anos de 

Escolaridade  

[MAE] 

Taxa de 

crescimento 

2002-2014 

em 

2014 

OBS Taxa de 

crescimento  

2002 

em 

2014 

OBS Taxa de 

crescimento  

2010-2015 

em 

2015 

OBS 

Angola  23,3% 52,3 - 68,7% 6 822 - 6,3% 4,7 - 

África do Sul 15% 57,3 Sup. 17% 12 122 Sup. 17,1% 9,9 Sup. 

Argélia  7% 78,8 Sup. 55,8% 13 054 Sup. 5,2% 7,6 Sup. 

Botsuana  35,8% 64,5 Sup. 51% 16 646 Sup. 0% 8,9 Sup. 

Cabo Verde 4,5% 73,3 Sup. 20% 6 094 Inf. 25,5% 4,7 Igual 

Egipto  3,5 71,1 Sup. 63,7% 10 367 Sup. 1,5% 6,6 Sup. 

Etiópia  29% 64,1 Sup. 45,3% 1 428 Inf. 37,5% 2,4 Inf. 

Guiné-Bissau 18,1% 55,2 Sup. 47,8% 1 362 Inf. 17,8% 2,8 Inf. 

Gabão 12% 64,4 Sup. 59,7% 16 367 Sup. 3,8% 7,8 Sup. 

Gana 5,8% 61,4 Sup. 44,7% 3 852 Inf. -1,4 7 Sup. 

Líbia  - 1,3% 71,6 Sup. 49,2% 14 911 Sup. 0% 7,3 Sup. 

Malawi 39,8% 62,8 Sup. 22,3% 747 Inf. 0% 4,3 Inf. 

Moçambique  31% 55,1 Sup. 6,5% 1 123 Inf. 62,5% 3,2 Inf. 

Nigéria  2,2% 52,8 Sup. 83,8% 5 341 Inf. 15,2% 5,9 Sup. 

São Tomé e Príncipe -4,6% 66,5 Sup. 54,8% 2 918 Inf. 10,6% 4,7 Igual 

Senegal  21% 66,5 Sup. 27,7% 2 188 Inf. -28,5% 2,5 Inf. 

Quénia  26,6% 61,6 Sup. 63% 2 762 Inf. -10% 6,3 Sup. 

Ruanda  39,4% 64,2 Sup. 12,8% 1 270 Inf. 10,8% 3,7 Inf. 

Tanzânia  33% 65 Sup. 76% 2 411 Inf. 0% 5,1 Inf. 

Zimbábue  41% 57,5 Sup. -32,7% 1 615 Inf. 1,3% 7,3 Sup. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

                                                           
15 Paridade de poder de compra em dólares nos Estados Unidos. 
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3.4. Angola perante os desafios do desenvolvimento 

O número de desafios com que Angola se confronta para alcançar o 

desenvolvimento é extenso, e cada um dos mesmos é complexo. Estes são: 

a) Processamento e distribuição de água: Angola, país possuidor da 

quarta maior bacia hidrográfica do planeta, faz parte da lista dos 10 países 

com maior quantidade de água no mundo. Todavia, a maioria da 

população angolana não tem acesso à água potável. Os dados do Governo 

apontam em cerca de 60% a fracção populacional que tem acesso à água 

potável (o que significa que apenas 40%, isto é, 11 200 000 de habitantes, 

é que não tem), mas este e demais dados são arbitrários e facilmente 

desmentidos pela realidade. Luanda, a capital, que possui cerca de 7 000 

000 de habitantes, apresenta graves problemas no que ao acesso à água 

diz respeito. A realidade é semelhante nas demais províncias. Por outro 

lado, é, porém, importante ter em presença que o conceito de acesso à 

água potável encerra três elementos fundamentais:  

i. Acesso: trata-se de os cidadãos terem a água à sua disposição 

através do sistema de canalização ou encanamento. A água 

deve chegar até à casa de cada cidadão. Não se trata de 

comunidades terem cacimbas, fontanários, chafarizes ou outro 

tipo de mecanismo de disponibilização da água que remete os 

cidadãos a um tratamento à gado, como acontece com milhões 

de angolanos; 

ii. Potabilidade: a água a ser disponibilizada aos cidadãos deve ser 

potável, isto é, apresentar as três características fundamentais: 

insípida (ausência de sabor), inodora (sem cheiro) e incolor 

(sem cor); 

iii. Gestão: trata-se do processo que garante que – através da 

movimentação da tecnologia adequada – a água, captada e 

processada, chegue aos cidadãos sem constrangimentos. Em 
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Angola, para a vasta maioria da reduzida franja da população 

que tem acesso à água encanada, o calendário está dividido em 

«dias com água» e «dias sem água», obrigando os cidadãos a 

armazenarem a mesma, num cenário que remete a viver em 

estado de excepção, realidade que dura há décadas. Mais do 

que a existência de um sistema de captação, processamento e 

distribuição de água com nível tecnológico adequado e 

qualidade química adequada, é necessário que seja feita uma 

gestão à altura das necessidades de água da população. 

b) Produção e distribuição de energia: tal como no caso da água, o 

acesso à energia eléctrica em Angola continua a ser deficitário. Na 

verdade, em 2014 e 2015, Angola foi o segundo país com o pior índice de 

distribuição e consumo de energia eléctrica em África (Relatório 2015, da 

Agência Internacional de Energia). Constitui uma minoritária franja da 

população angolana a que consome energia eléctrica sem os proverbiais 

cortes, os quais, por causa da sua frequência, se tornaram quase culturais. 

Para milhões de angolanos, há «os dias com energia» e «os dias sem 

energia».  

Como no caso da água, o acesso à electricidade é um direito básico, e este 

tem sido violado frequente e sistematicamente16.  

c) Industrialização da agricultura: em 1975, Angola fazia parte da lista 

dos 10 maiores produtores de café no mundo. Além desta particularidade, 

o País era autossuficiente, pois possuía uma agroindústria através da qual 

era possível alimentar a população. Angola, mais do que café, importava 

em grandes quantidades a banana, o sisal, o milho e outros produtos. O 

período 2002 a 2017 foi, porém, marcado pelo falhanço das autoridades 

                                                           
16 Deve notado que o falho sistema de distribuição de energia em Angola deu origem a uma espécie de 
síndrome, traduzida na dificuldade que um grande número de cidadãos desenvolveu em habituar-se ao 
consumo regular de energia eléctrica. Os proverbiais cortes de energia provocaram condicionamento nos 
cidadãos. Muitos, quando não registam cortes na electricidade, acham o facto estranho e, 
desconfortáveis, acabam desligando a electricidade por algum tempo (minutos ou horas) até recobrarem 
o equilíbrio.  
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em reerguerem a indústria agrícola. Angola está longe de ter o sistema de 

produção e distribuição de produtos agrícolas que possuía por volta de 

1975. A quase inexistência de uma indústria agrícola fica evidente nos 

incontáveis casos de «falta de escoamento de produtos». Isto é, a pouca 

produção agrícola nem mesmo beneficia de um processo de distribuição 

eficiente e eficaz. A deterioração de produtos agrícolas «não escoados» é 

comum. Na verdade, e tal como a Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e a Agricultura (FAO, em inglês) e o Programa Alimentar 

Mundial (WFP, em inglês) não se cansam de referir nos seus documentos 

técnicos e outros, um país cuja agricultura é rudimentar não consegue 

combater a fome da sua população. E a fome ainda afecta uma franja 

considerável de angolanos, um facto vergonhoso e acivilizacional. 

d) Melhoria do serviço nacional de saúde: não é possível a um país 

alcançar o desenvolvimento se o respectivo serviço nacional de saúde é 

falho. Este é o caso de Angola, cujo serviço em referência tem-se revelado 

uma tragédia. Angolanos têm morrido de paludismo, cólera e outras 

doenças facilmente evitáveis e curáveis. Languidez no atendimento, falta 

de medicamentos, falta de instrumentos e material médico e muitos outros 

problemas caracterizam o sistema nacional de saúde, cuja eficiência e 

eficácia de serviço tem sido tão baixa, de tal sorte que os cidadãos com 

melhores condições financeiras simplesmente não recorrem aos hospitais 

e centros de saúde públicos. Não confiam no sistema, tal os próprios 

responsáveis do sector. 

e) Melhoria do sistema nacional de educação: a MAE (média de anos 

de escolaridade) de Angola é inferior a 6, ou seja, é baixa. Por outro lado, 

a qualidade da referida escolaridade (competências e habilidades 

aprendidas através da escola) é precária. A rede de escolas públicas do 

País apresenta insuficiências que vão das de ordem infraestrutural à da 

qualidade dos professores. Neste sentido, a qualidade da aprendizagem 

reflecte a do ensino. No período 2002-2017, os investimentos no sector 
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da educação, sincronizados com o processo de experimentação, 

implementação e consagração da Reforma Educativa, foram 

consideráveis, embora não suficientes, como vimos, e tiveram um foco 

eminentemente quantitativo17. A eficiência e eficácia do sistema nacional 

da educação continua aquém do razoável, porquanto as muitas e graves 

debilidades dos professores primários, secundários e universitários, os 

precários e deficitários níveis das instituições de ensino em matéria de 

infraestrutura, qualidade de ensino, organização, bem como do próprio 

processo inspectivo reduzem o sistema educacional angolano à 

mediocridade. Os cidadãos formados em escolas angolanas simplesmente 

não estão em condições de competir com os de países como Namíbia, 

República do Congo, Zâmbia ou Botsuana. 

f) Diversificação da economia: a economia angolana continua a ser 

petrodependente. Se o valor do barril do petróleo caísse a 10 dólares, 

Angola colapsaria. É impossível a um país alcançar o desenvolvimento 

possuindo uma economia com apenas um ou dois pilares. Impossível. A 

economia angolana é essencialmente uma questão de vontade política e 

competência técnica, pois Angola possui recursos naturais em quantidade 

e qualidade fabulosas. Em última análise, a diversificação da economia 

angolana é um imperativo de segurança nacional. Se os 25 maiores 

consumidores de petróleo do mundo deixassem de o comprar, Angola 

simplesmente entraria em colapso e viraria colónia do país que lhe cedesse 

empréstimos para saída da crise. 

g) Fortalecimento das instituições e combate à corrupção e males 

relacionados: um dos grandes factores que levaram ao estado de 

marasmo em que se encontra Angola é o enfraquecimento das 

instituições. Em Angola, as graves consequências do problema de pessoas 

                                                           
17 Ainda existem escolas que se resumem a alunos que frequentam às aulas debaixo de árvores. Escolas-
árvore existem em províncias como Cunene e Kuando Kubango. Trata-se de uma situação que denuncia 
eloquentemente o facto de que o investimento no sector da educação ainda possui uma grande vertente 
quantitativa ao mesmo tempo que o imperativo da qualidade se faz evidente.   
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fortes se sobreporem às instituições continuam a fazer-se sentir e a atrasar 

o País. Outro grande problema é a corrupção. Naturalmente, a lista de 

problemas inclui aqueles relacionados com a corrupção18. O processo de 

fortalecimento das instituições envolve os seguintes passos: 

i. Nomeação de novos titulares de cargos públicos: as figuras que ao 

longo de muitos anos desempenharam um papel instrumental no 

enfraquecimento das instituições como prática política são 

evidentemente um obstáculo ao esforço de fortalecer as 

instituições. José Eduardo dos Santos promoveu uma asfixiante 

governação regida pelo princípio pernicioso de a pessoa sobrepor-

se à instituição. O seu estilo de gestão constituiu na verdade um 

caso de estudo sobre as trágicas consequências de um país possuir 

um presidente forte e instituições fracas. Todavia, ele não foi o 

único caso de titular de cargo público forte em instituição fraca. 

Muitos dos seus colaboradores foram-no também. No poder há 

aproximadamente um ano, o substituto de José Eduardo dos Santos 

na presidência da república, João Lourenço, tem levado a cabo uma 

governação de estabelecimento de data de corte com titulares de 

cargos públicos cujo historial de subversão do poder das 

instituições fazem-nos inaptas para o novo tempo político que o 

Presidente João Lourenço tem estado a estabelecer, ainda que mais 

no plano formal do que material. Angolanos com reputação e 

comprovado compromisso com a ética do fortalecimento das 

instituições se afiguram como melhores opções do já referido novo 

tempo; 

ii. Despartidarização das instituições: considerando que o Estado está 

(deve estar) acima dos partidos políticos, estes não devem 

condicionar o normal funcionamento das instituições públicas. 

                                                           
18 A Quarta Parte do presente relatório faz uma abordagem descritiva e analítica do quadro da corrupção 
em Angola. 
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Desinstalar o MPLA das entranhas do aparelho do Estado é 

fundamental para que o processo de reorganização e 

realinhamento funcional do País seja uma realidade traduzida no 

aumento da eficiência e eficácia das instituições no processo 

contínuo de prestação de serviço público; 

iii. Combate ao tráfico de influências: trata-se de um problema que 

configura uma situação extremamente perigosa que afecta até 

mesmo o exercício das funções fundamentais do Estado. Os 

princípios do mérito, da igualdade de oportunidades, da 

transparência e muitos outros deixam de ser vectores orientadores 

da acção de titulares de cargos públicos e seus subordinados, os 

quais, como até hoje acontece em Angola, também possuem uma 

rede através da qual influências advenientes de cargos e outras 

posições são traficadas em benefício de um grupo de indivíduos, 

representando um prejuízo aos cidadãos em geral e ao próprio 

Estado enquanto pessoa de bem; 

iv. Protecção dos operadores da justiça e outros: agentes da polícia, 

agentes do serviço de investigação criminal, magistrados e outros 

não poderão ser agentes de empoderamento das respectivas 

instituições se o Estado, através das suas estruturas competentes, 

não os proteger; 

v. Aplicação rigorosa e imparcial da lei: um país em que as leis são 

contornadas, violadas ou burladas, em que as decisões dos 

magistrados não são respeitadas, isto é, não cumpridas à risca, 

deixa de ser um país como tal. Torna-se uma república das 

bananas. Angola continua a ser este tipo de Estado, em que a lei é 

aplicada aos cidadãos descamisados. Os esforços que têm sido 

envidados pelo Presidente João Lourenço ainda não têm a desejada 

repercussão por causa, essencialmente, tanto do pouco tempo 

transcorrido (pouco mais de 10 meses) desde que que está no 
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exercício das funções como o primeiro magistrado do Estado e 

chefe do Governo quanto das complexidades que a gestão do País 

encerra no seio do grupo que detém o poder, no qual o próprio 

presidente está incluído. Independentemente do desafio de ter de 

enfrentar gente do seu próprio para fazer reformas na medida do 

necessário, correndo riscos, o Presidente da República deve agir. O 

processo de aplicação rigorosa e imparcial da lei é fundamental 

para a própria eficácia das instituições e a credibilidade destas junto 

dos cidadãos.   

O combate à corrupção e males relacionados, a saber, o saque do erário, 

a impunidade, o nepotismo, a lavagem de dinheiro, será possível mediante 

a concretização das metas acima descritas e através das seguintes: 

i. Fortalecimento da capacidade inspectiva do Estado: a Inspecção 

Geral do Estado – mais do que detectar casos de corrupção, 

peculato, nepotismo e lavagem de dinheiro – deverá proceder ao 

processo de remeter as transgressões às instituições especializadas 

em dar seguimento e solução;  

ii. Fortalecimento da capacidade da acção do Tribunal de Contas: ao 

longo do período 2002-2017, o Tribunal de Contas mais não fez do 

que fazer de contas. É preciso que, devidamente alinhada com o 

novo tempo pregado pelo actual Presidente da República e 

revigorada em sede de fortalecimento institucional, o Tribunal de 

Contas desempenhe as suas funções de forma consequente;  

iii. Reforço da capacidade de acção da Procuradoria Geral da 

República: esta instituição desempenha um papel instrumental na 

manutenção da legalidade no País. Não sendo uma instituição de 

discursos para nanar cidadãos aflitos pelo estado de debalde geral 

do sistema de justiça nacional, a Procuradoria Geral da República 

deverá – devidamente reforçada – desenvolver os necessários 

processos de investigação de casos que configuram ilegalidades. 
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Evidentemente, a transformação de Angola num país funcional é um hercúleo 

desafio que deve ser vencido se os Angolanos, através de liderança política 

visionária, arguta e competente, hão-de ter o País nos trilhos que levam ao 

desenvolvimento e consequente bem-estar social generalizado. 

3.5. Os 8 Objectivos de Desenvolvimento do Milénio em Angola 

de 2002 a 2015: uma radiografia necessária 

 

A vasta maioria dos angolanos ainda vive em más condições de vida. A fabulosa 

riqueza produzida através da indústria de exploração do petróleo durante a mini-

idade de ouro da economia e nos anos seguintes até 2014 não foi convertida em 

bem-estar generalizado. O investimento nos sectores sociais, além de 

incondizente com quantidade de riqueza produzida, foi seriamente prejudicado 

pelo saque desbragado do erário ao passo que a corrupção e males relacionados 

inviabilizaram o cumprimento de compromissos importantes, assumidos por 

Angola, como é o caso dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM). De 

facto,  

Na Assembleia Geral da ONU, de 2000, chefes de estado e de governo 

inventariaram as grandes desigualdades de desenvolvimento humano no mundo 

e reconheceram a sua responsabilidade colectiva em defender os princípios da 

dignidade humana, da igualdade e da equidade a nível mundial. Além de 

declararem o seu apoio à liberdade, à democracia e aos direitos humanos, 

fixaram oito objectivos para o desenvolvimento e a erradicação da pobreza, a 

realizar até 2015 (Relatório de Desenvolvimento Humano 2002, p. 16).  

A Declaração do Milénio, que trazia os ODM, foi adoptada numa altura difícil para 

Angola: o País estava no 26º ano da sua longa e destrutiva guerra fracticida. Mas 

quais eram estes objectivos que seriam realizados até 2015? Ei-los: 

a) Erradicar a pobreza extrema e a fome; 

b) Alcançar o ensino primário universal; 

c) Alcançar a igualdade sexual e dar poder às mulheres; 
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d) Reduzir a mortalidade juvenil; 

e) Melhorar a saúde materna; 

f) Combater o HIV/SIDA, malária e outras doenças; 

g) Garantir a sustentabilidade do ambiente; 

h) Desenvolver uma parceria mundial para o desenvolvimento. 

Felizmente, pouco depois da adopção da Declaração do Milénio, a guerra chegou 

ao fim em 2002, seguida de um período em que foi produzida uma fabulosa 

riqueza nacional bruta. Angola, através da indústria de exploração do petróleo e 

com acesso a dezenas de milhares de milhões de dólares do crédito chinês, 

passou a dispor de inéditas quantidades de recursos financeiros. Estava em 

condições tanto de realizar o processo de reconstrução nacional como tal e de 

alcançar os 8 Objectivos de Desenvolvimento do Milénio. Qual é, pois, o balanço? 

3.5.1. Objectivo Nº1 – Erradicar a pobreza extrema e a fome 

O RBNPC (rendimento nacional bruto per capita) de Angola em 2002 era de 

meros 2 130 dólares. Em 2015, ano-prazo definido na Declaração do Milénio, o 

RNBPC passou a ser cerca de 7 000 dólares. Angola estava a caminho de ser um 

PRM (país de rendimento médio).  O País não erradicou, porém, a pobreza 

extrema. Esta continua a afectar uma considerável fracção da sua população. 

Milhões de angolanos (ainda) vivem na miséria e passam fome. Evidentemente, 

o Governo diligenciou-se em esforços. Transcorridos 15 anos de paz (2002-2017), 

o quadro certamente não é mais aquele do tempo da guerra: angolanos a serem 

alimentados pelo PAM. Certamente, mediante cruzamento de dados de origem 

governamental (diversos relatórios do então Ministério da Assistência e 

Reinserção Social [MINARS], do então Ministério da Família e da Promoção da 

Mulher [MINFAMU], de comissões interministeriais diversas ligadas ao sector 

social) e de instituições internacionais Programa das Nações Unidas para a 

População [FNUAP], da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 

Agricultura [FAO], da Oxfam etc.), confirma-se o facto de que, do total de cerca 
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de 16 000 000 de Angolanos pobres em 2002, centenas de milhar saíram da 

miséria (pobreza extrema), mas  milhões continuam na mesma. O aumento da 

população de 2002 para 2015 reflectiu-se obviamente no aumento do número de 

cidadãos pobres. O número actual de Angolanos pobres é de cerca de 20 000 

000, ou seja, 70% da população. Ao longo do período 2002-2015, houve o óbvio 

aumento da população. O número de pobres, de cerca de 80% em 2002, desceu 

para cerca de 70% em 2015, ou seja, o decréscimo da pobreza foi de 10%, o 

que confirma o aumento no RNBPC19. Milhões de angolanos ainda padecem na 

pobreza moderada e na do tipo agreste, ou seja, miséria, a situação em que se 

encontram as pessoas que sobrevivem com menos de 1 dólar por dia20. E mesmo 

que houvesse apenas 1 (um) angolano na condição de pobreza extrema, ainda 

assim seria uma situação grave e preocupante. Deve ser notado aqui que não 

estamos a falar de pobreza (moderada), pois é possível ser pobre e manter e 

dignidade intacta. A Declaração do Milénio usou o termo «pobreza extrema», isto 

é, miséria, daí a sua relação com a fome. Em Angola, milhões continuam a viver 

na extrema pobreza, e este facto é facilmente percebido em Luanda, a capital do 

país. Milhões de angolanos nascem com fome, vivem com fome e morrem com 

fome. Milhões, e não milhares. Milhões. 

 

 

 

                                                           
19 As autoridades angolanas geralmente apresentam dados que, no mínimo são suspeitos. O Governo tem 
o hábito de apresentar dados exagerados para ficar bem na fotografia. Por exemplo, durante os anos 
dourados da economia nacional, o Governo afirmava categoricamente que a média de crescimento 
económico do País era de dois dígitos, o que se revelou falso, pois, como já foi demonstrado no presente 
relatório, feitos os devidos ajustes, a referida média não foi de dois dígitos – apenas de um. Os dados das 
autoridades que apresentam 60% da população afectada pela pobreza (ou ainda menos) estão distantes 
de reflectir a realidade, a qual é muito mais assustadora e deprimente. O cruzamento de dados de fontes 
diversas, locais e estrangeiras, permite concluir, com menor margem de erro que o número actual de 
pobres em Angola é de cerca de 20 000 000.  

20 No momento em que estas linhas estavam a ser escritas, 1 dólar valia 259 kwanzas. 
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Imagem nº 1: Milhões em Angola vivem na miséria. 

 

Fonte: DW/Nelson Sul. 

3.5.2. Objectivo Nº 2 – Alcançar o ensino primário universal 

Ao longo de 15 anos, os sucessivos governos de José Eduardo dos Santos fizeram 

investimentos consideráveis no sector da educação. Apesar de que, como o 

demonstrámos no presente relatório, o referido investimento esteve longe de ser 

proporcional à tremenda riqueza produzida durante a quase totalidade do período 

2002-2017 (veja-se, por exemplo, o caso das árvores-escola) e às necessidades, 

foram reabilitadas e construídas no País milhares de escolas de todos os níveis, 

dentre as quais as primárias. Todavia, segundo dados do próprio Ministério da 

Educação21, existem mais de 2 000 000 de milhões de crianças fora do sistema 

                                                           
21 Os dados do Ministério da Educação devem sempre ser analisados com alguma reserva, pois são muitos 
os casos em que o mesmo fez afirmações que se revelaram falsas. Um exemplo é o caso do número de 
escolas públicas, que certamente são milhares, mas que, devidamente analisado de forma crítica, permite 
identificar escolas que não existem. Em certas províncias, tais como Cunene e Kuando Kubango, espaços 
com uma árvore, crianças e professores são considerados escolas, quando, na verdade a situação é de 
crianças que aprendem debaixo de uma árvore, expostas a uma série de constrangimentos e perigos à 
saúde. 
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de ensino. Este facto (um de vários) que denuncia o falacioso discurso de 

realizações das autoridades permite concluir que o «ensino primário universal» 

está longe de ser uma realidade em Angola. São milhões de crianças que não 

têm acesso à escola. 

Imagem nº 2: Crianças estudando debaixo de uma árvore – facto comum em Angola. 

 

Fonte: AD. 

3.5.3. Objectivo Nº 3 – Alcançar a igualdade sexual e dar poder às 

mulheres 

 

Há vários indicadores que permitem concluir facilmente que a igualdade sexual 

não é uma realidade em Angola e o processo de empoderamento das mulheres 

registou substancial desenvolvimento no período 2002-2017. Ater-nos-emos a 

dois indicadores. Ei-los: 

a) Anos de Escolaridade Esperados: em 2014, os AEE (anos de 

escolaridade esperados) para as mulheres eram de 8,7. Por outro lado, 

os AEE dos homens eram de 14. Isto significa que, em média, as 

mulheres conseguirão concluir o 8º ano de escolaridade (8ª classe), 
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mas não o 9º ano (9ª classe). É um quadro muito diferente dos 

homens, cuja escolaridade irá até à conclusão do 14º ano, ou seja, 

ensino primário + I ciclo + II ciclo (ensino médio ou pré-universitário) 

+ 1º ano da universidade. A situação em causa manteve-se 

essencialmente assim em 2017, com diferenças quase insignificantes; 

b) Rendimento Nacional Bruto per capita: em 2014, o RNBPC dos 

homens era de 8 169 dólares. O das mulheres era de 5 497 dólares. A 

diferença entre rendimentos (em paridade de poder de compra, PPC) 

é de 32,7%. Este quadro quase não sofreu alterações em 2017.  

Apesar de o empoderamento da mulher ter registado avanços a ter em conta, 

ainda há um longo caminho a ser percorrido. Exemplos:  

a) Presença e participação na gestão empresarial: faremos aqui 

uma incursão sobre a estrutura administrativa de três empresas 

públicas estratégicas à economia do País, a saber, Sonangol, Banco de 

Poupança e Crédito (BPC) e Empresa Nacional de Distribuição de 

Electricidade (ENDE).  

i. Sonangol: em 2002, o número de mulheres no aparelho de 

direcção desta importante empresa pública era em muito 

inferior ao de homens. Na verdade, não correspondia sequer a 

10%, ou seja, a quase totalidade dos cargos de topo na gestão 

central da Sonangol era feita por homens. Em 2016, a empresa 

passou a ter uma mulher a dirigi-la através do Conselho de 

Administração, a saber, Isabel dos Santos22. Neste ano, num 

total de 11 membros, estavam no Conselho de Administração 

Eunice de Carvalho e a própria Isabel dos Santos, ou seja, as 

                                                           
22 Deve, porém, ser aqui apontado que, em condições normais, em contexto de meritocracia, Isabel dos 
Santos não teria alcançado o importante cargo de Presidente do Conselho de Administração (PCA) da 
Sonangol. Ela se tornou tal graças essencialmente à sua condição de filha de José Eduardo dos Santos, o 
então Presidente da República, que a nomeou em 2016, numa altura em que a empresa experimentava 
por momentos críticos por força da crise do petróleo. Isabel dos Santos acabou sendo exonerada do cargo 
pouco mais de um ano depois, e o cargo de PCA da empresa voltou a ser ocupado por um homem. 
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mulheres representavam apenas 18%. Foi a primeira e única 

vez que uma mulher dirigiu a Sonangol em 15 anos de paz. Este 

quadro de exiguidade de presença feminina não foi alterado em 

2017; 

ii. Banco de Poupança e Crédito: em 2002, a presença e 

participação de mulheres na estrutura directiva do Banco de 

Poupança e Crédito (BPC) era nula23. Ao longo dos anos 

seguintes, a situação continuou a mesma. Os homens 

continuaram a dominar em absoluto no Conselho de 

Administração do BPC24;  

iii. Empresa Nacional de Distribuição de Electricidade: em 2002, 

antes da designação actual, que traduz o processo de 

reestruturação por que passou, a então Empresa Nacional de 

Electricidade (ENE) apresentava uma nula presença e 

participação de mulheres na sua estrutura de direcção. Com o 

processo de reestruturação da empresa, o Conselho de 

Administração nomeado em empossado em 2015, possuía 

apenas uma mulher, o que representa 14% do total de 

membros. Este úmero indica claramente que as mulheres são 

uma minoria. 

b) Presença e participação no Governo: para fins de objectividade, 

faremos uma incursão sobre cargos ministeriais. Assim sendo, em 

2002, o então Governo de Unidade e Reconciliação Nacional (GURN) 

possuía apenas pouco mais de 10% de mulheres ministras, 

                                                           
23 É interessante que, no final de 2002, o Banco contava com 1.322 trabalhadores. Deste número, 52% 
eram mulheres. 

24 O BPC, que teve Paixão Júnior como seu PCA durante 18 anos, passou por um exaustivo processo de 
reestruturação, tanto por força da conjuntura económico-financeira de crise como por força do crédito 
malparado de dezenas de milhar de milhões de kwanzas. O banco esteve à beira da falência. Ora, com a 
reestruturação, a instituição ganhou novo fôlego. Seu actual PCA é Alcides Safeka e o novo Conselho de 
Administração tem 12 membros, dos quais 4 são mulheres, ou seja, 33,3%, o que significa que as mulheres 
estão longe de ter maior presença na estrutura administrativa do referido banco.  
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destacando-se Ana Afonso Dias Lourenço, Maria de Fátima Domingas 

Monteiro Jardim e Cândida Celeste da Silva, que lideravam 

respectivamente o Ministério do Planeamento, o Ministério do 

Ambiente e o Ministério da Família e Promoção da Mulher. Os homens 

detinham maior presença e participação no governo25. O último 

governo de José Eduardo dos Santos, formado em função das eleições 

de 2012, apresentava um quadro ligeiramente favorável, com cerca de 

20% dos cargos ministeriais ocupados por mulheres (ministras). Ainda 

assim, elas nem sequer chegaram a constituir metade dos membros 

do executivo.  

c) Presença e participação na Assembleia Nacional: em 2002, o 

número de deputadas correspondia a cerca de 25% do total de 

deputados. Os homens eram a maioria. Passados 15 anos, isto é, em 

2017, o número de mulheres na AN passou para 75 deputadas e o de 

homens passou para 145 deputados. As mulheres passaram a 

representar 34%. Assim, a presença e participação das mulheres na 

Assembleia Nacional aumentou em 11%. Mas o domínio dos homens 

continuou.  

                                                           
25 Em 2008, por imperativo das eleições de Setembro, o GURN (vigorou de 1997 a 2008 e que tinha 
membros de diversos partidos políticos) deixou de existir. José Eduardo dos Santos continuou a exercer 
as funções de Chefe de Estado e do Governo sem ser nominalmente eleito até 2017, depois de 38 anos. 
Foi nomeado Presidente da República Popular de Angola em Setembro de 1979. Em 1992, ano em que 
houve as únicas eleições presidenciais, estas não foram conclusivas, ou seja, nenhum dos candidatos teve 
a percentagem de votos que o constituísse vencedor e foi programada a segunda volta, que nunca ocorreu 
por causa do retorno da guerra. Naquela conjuntura, José Eduardo dos Santos continuou a ser Presidente 
da República. Passados 6 anos do fim da guerra, foram realizadas as eleições de Setembro de 2008, mas 
foram apenas legislativas (para formação do governo e do parlamento). As presidenciais, segundo o 
anúncio feito pelo próprio José Eduardo dos Santos em Dezembro de 2007, seriam realizadas em 2009, 
mas tal não ocorreu e, com a entrada em vigor da Constituição de 2010, que eliminou a figura das eleições 
presidenciais, José Eduardo dos Santos livrou-se formalmente do incómodo da ausência de eleições 
presidenciais e, então, em 2012, foram realizadas eleições sob o novo formato, no qual, o cabeça-de-lista 
do partido mais votado é que se torna Presidente da República, o segundo da lista se torna o Vice-
presidente da República, o terceiro se torna o Presidente da Assembleia Nacional e assim sucessivamente. 
Na verdade, o referido formato não passa de um mecanismo através do qual José Eduardo dos Santos 
evitou submeter-se ao voto popular e ser eleito nominalmente, como acontece na quase totalidade dos 
países, em que há um processo que elege o presidente da república e há outro que elege os deputados e 
permite a formação do governo. 



85 
 
 

 

d) Presença e participação nos Tribunais: analisaremos a 

composição do quadro de juízes do Tribunal Supremo, do Tribunal 

Constitucional e do Tribunal de Contas.  

i. Tribunal Supremo: em 2002, presidido por Cristiano André, o 

número de juízas conselheiras no Tribunal Supremo (TS) era 2. 

O de juízes era 5. As mulheres representavam 28.5%. O 

domínio dos homens era evidente. Em 2017, o cenário indicou 

3 juízas conselheiras e 4 juízes conselheiros26. As mulheres, 

representando 43% do total, continuam em minoria.  

ii. Tribunal Constitucional: em 2008, ano em que entrou em 

funções, sob presidência de Rui Ferreira, o Tribunal 

Constitucional (TC) tinha 3 juízas conselheiras e 4 juízes 

conselheiros. As juízas, representando consideráveis 43%, 

estavam, ainda assim, em minoria. Em 2017, o quadro 

permaneceu o mesmo; 

iii. Tribunal de Contas: em 2002, presidido por Julião António, o 

número de juízas conselheiras do Tribunal de Contas era de 2 e 

o de juízes conselheiros era de 5. As juízas, representando 

28,5%, estavam em minoria. Em 2017, o tribunal passou a ter 

3 juízas conselheiras e 4 juízes conselheiros. Os juízes, 

representando 57,1%, continuam a ser minoria, embora o 

cenário seja de aproximação ao equilíbrio. 

Evidentemente, o objectivo da promoção da igualdade sexual e o 

empoderamento da mulher não foi cumprido por Angola.  

 

 

                                                           
26 Deve ser notado que se trata do cenário anterior às eleições de 23 de Agosto e, portanto, da vigência 
do último governo de José Eduardo dos Santos. 
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3.5.4. Objectivo Nº 4 – Reduzir a mortalidade juvenil 

O facto de no período 2002-2015 Angola ter continuado a fazer parte da lista dos 

10 países com a maior taxa de mortalidade infantil do mundo é suficiente para 

inferir que o ODM Nº 4 em Angola não se cumpriu e, com as condições actuais, 

que fazem do País um lugar perigoso à infância, Angola continuará nesta lúgubre 

lista por muitos mais anos. 

Imagem nº 3: Cenários como este fazem de Angola um país perigoso à infância. 

 

Fonte: DW/Nelson Sul. 

A análise que fizemos nos relatórios da UNICEF sobre a Situação da Infância no 

Mundo, dos anos 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 permitiu-nos inferir que, em matéria de 

condições e cuidados com a infância, Angola tem estado mal na maioria dos 

requisitos, sendo raros – muitos raros – aqueles em que tem apresentado um 

quadro positivo. Angola está numa lista em que figuram Serra Leoa, Somália, 

Mali, Chade, República Democrática do Congo, República Centro-Africana, Guiné-

Bissau, Burquina, Burundi e Níger.  
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Imagem nº 4: Infância entregue ao lixo. 

 

Fonte: www.hiveminer.com. 

A situação da criança em Angola é trágica e configura um estado de violação da 

infância.  

As crianças em Angola morrem com uma facilidade e em quantidade industriais 

– é uma situação com laivos de apocalipse.  

 

3.5.5. Objectivo Nº 5 – Melhorar a saúde materna 

Os muitos relatórios produzidos por diversas organizações especializadas, das 

Nações Unidas e outras fora do seu sistema, não deixam dúvidas a qualquer 

observador ou cientista social. Trata-se de documentos técnicos produzidos pela 

OMS (Organização Mundial da Saúde), pela UNICEF, pela Save the Children e por 

muitas organizações internacionais.  

Demo-nos ao trabalho de examinar elementos do quadro geral de cada uma das 

posições de Angola nos relatórios sobre a saúde materna e/ou materno-infantil 

http://www.hiveminer.com/
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da OMS e da UNICEF, correspondentes aos anos 2000, 2001, 2002, 20003, 2004, 

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 

2017.  

Em 2000, Angola estava entre os 10 países com maior índice de mortalidade 

materna e materno-infantil no mundo, ou seja, onde ocorriam mais mortes de 

mulheres durante o parto ou pouco depois do parto, por um lado, e em que 

parturientes e seus nascituros morriam, não apenas em decorrência de falhas 

estruturais e funcionais do serviço de saúde como – também – em decorrência 

de uma combinação de outros factores, tais como subnutrição, ausência de 

assistência médica pré-natal e outros. Passados quinze anos, em 2015, a situação 

não era certamente igual à de 2000. Não, não era. Mas os progressos feitos – 

além de terem estado aquém das exigidas necessidades de investimento público 

nos sectores da educação, saneamento e outros relacionados – não foram 

suficientes para que a situação das mulheres mães e seus bebés mudasse 

estruturalmente. 

Tanto em 2015 quanto em 2017 Angola continuou a fazer parte da medonha lista 

dos 10 países com maior índice de mortalidade materno-infantil. E em muitos 

casos, esteve entre os primeiros 5 lugares.  

Angola continua a ser um dos países mais perigosos à saúde materno e materno-

infantil. 

3.5.6. Objectivo Nº 6 – Combater o HIV/SIDA, malária e outras doenças 

O Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (SIDA), provocada pelo Vírus de 

Imunodeficiência Humana (HIV, sigla em inglês) é uma doença que em 2002 

afectava cerca de 500 000 Angolanos, ou seja, 2,5% da população, então 

estimada em cerca de 20 000 000 de habitantes27. Transcorridos 13 anos, isto é, 

                                                           
27 Em 2002, ano do 27º aniversário da Independência de Angola, o país continuava sem ter realizado um 
censo da sua população. Os dados do Censo de 1970 estavam obviamente desatualizados, e a população 
era estimada. Neste sentido, as estimativas mais frequentes aprontavam entre 17 000 000 e 20 000 000, 
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em 2015, o número de Angolanos infectados passou para mais de 1 000 000, 

representando 4% da população. A criação do Instituto Nacional de Luta Contra 

o SIDA foi um passo marcante nos esforços das autoridades sanitárias em 

combater a mais temível e estigmatizadora doença dos últimos 25 anos do 

atribulado século XX e, certamente, dos 25 anos do presente século, o XXI. O 

número 1 000 000 não deixa dúvidas de que o combate contra o HIV/SIDA está 

longe de ser vencido em Angola.   

Entretanto, o VIH/SIDA não constitui a primeira causa de morte e mortalidade 

em Angola. Este lugar é ocupado por uma doença que, ao contrário daquela, tem 

cura: malária.  

No ano 2000, Angola estava em guerra, mas a malária já era detinha o lugar de 

primeira causa de morte no País. Em 2002, o cenário não foi alterado. Naquele 

ano, o número de mortes provocadas pela doença era de pouco mais de 13 000. 

Morriam de malária 1 083 angolanos por mês e 35 por dia. Em 2015, passou para 

7 000. A média mensal de mortes passou para 583 casos, sendo a diária de 19,1 

casos28. Houve seguramente uma redução de 46,1%, um reflexo do esforço das 

autoridades sanitárias. Mas o facto de Angolanos continuarem a morrer de 

malária em quantidades ainda industriais demonstra que o País não venceu a 

batalha contra a malária29. 

O falhanço do Governo Angolano no combate à malária fica evidente a olho nu. 

O mesmo acontece com muitas das «outras doenças» referidas na Declaração 

do Milénio.  

                                                           
sendo este último número o mais citado em termos de arredondamento. O Censo de 2014, o primeiro 
desde à Independência, permitiu determinar o número de 26 000 000, mas, por força da taxa de 
crescimento natural anual (TCNA), em 2017, a população estava na ordem de 28 000 000. Por outro lado, 
atendendo ao caos estatístico de então, o número 500 000 infectados pelo HIV/SIDA era uma 
aproximação à realidade.  

28 Estes são os números oficiais, fornecidos pelo Ministério da Saúde, em cujos relatórios faz quase sempre 
questão de referir o facto de uma considerável fracção da população não recorrer a hospitais para o 
tratamento da doença, o que permite concluir que o número real de mortes é superior ao formal, 
computado pelas autoridades. Ainda assim, os referidos dados reflectem em grande medida a realidade. 

29 No final de 2017, a média diária foi superior à de 2015, passando para mais de 30 mortes por dia. 
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Cólera, sarampo, febre amarela e outras patologias predominaram na paisagem 

da saúde pública do País de 2000/2002 a 2015, evidenciando o tremendo desafio 

que as autoridades enfrentaram durante o referido período30.  

3.5.7. Objectivo Nº 7 – Garantir a sustentabilidade do ambiente 

 

O Ministério do Ambiente – departamento governamental cuja existência se 

justifica, entre outras, na necessidade de salvaguardar o equilíbrio ecológico e a 

sustentabilidade ambiental em Angola – aplica e supervisiona a política nacional 

do ambiente. Ao contrário do que a maioria dos Angolanos presumiria, as funções 

do referido ministério não se limitam à protecção de florestas, parques nacionais, 

reservas nacionais e combater a desertificação. 

O termo sustentável provém do latim sustentare (sustentar; defender; favorecer, 

apoiar; conservar, cuidar). Segundo o Relatório de Brundtland (1987), 

referenciado na primeira parte do presente trabalho, o uso sustentável dos 

recursos naturais deve «suprir as necessidades da geração presente sem afectar 

a possibilidade das gerações futuras de suprir as suas»31. 

                                                           
30 Nos anos 2004 e 2005, a doença de Marburg ceifou a vida de centenas de cidadãos, especialmente nas 
províncias do Uíge, Zaire e Cabinda. Ao longo da epidemia, ficaram evidentes as deficiências do Serviço 
Nacional de Saúde em responder a situações epidémicas. 

31 O conceito de sustentabilidade começou a ser delineado na Conferência das Nações Unidas sobre o 
Meio Ambiente Humano (United Nations Conference on the Human Environment - UNCHE), realizada na 
Suécia, na cidade de Estocolmo, de 5 a 16 de Junho de 1972, a primeira conferência da Organização das 
Nações Unidas sobre o meio ambiente e a primeira grande reunião internacional para discutir as 
actividades humanas em relação ao meio ambiente. A Conferência de Estocolmo lançou as bases das 
ações ambientais em nível internacional, chamando a atenção internacional especialmente para questões 
relacionadas com a degradação ambiental e a poluição que não se limitam às fronteiras políticas mas que 
afectam países, regiões e povos muito além do seu ponto de origem. 

A Declaração de Estocolmo, que se traduziu em um Plano de Acção, define princípios de preservação e 
melhoria do ambiente natural, destacando a necessidade de apoio financeiro e assistência técnica a 
comunidades e países mais pobres. Embora a expressão «desenvolvimento sustentável» ainda não fosse 
usada, a declaração, no seu item 5, já abordava a necessidade imperiosa de «defender e melhorar o 
ambiente humano para as actuais e futuras gerações» - um objectivo a ser alcançado juntamente com 
a paz e o desenvolvimento económico e social. 

A ECO-92 - oficialmente, Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento –, realizada em 1992, 
no Rio de Janeiro, consolidou o conceito de desenvolvimento sustentável. A mais importante conquista 
da Conferência foi colocar esses dois termos, meio ambiente e desenvolvimento económico, juntos – 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estocolmo
https://pt.wikipedia.org/wiki/5_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1972
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Degrada%C3%A7%C3%A3o_ambiental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Polui%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estocolmo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paz_mundial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_econ%C3%B4mico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/ECO-92
https://pt.wikipedia.org/wiki/1992
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meio_ambiente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_econ%C3%B4mico
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Dantas e Feitosa (2009) abordam a sustentabilidade ambiental de forma 

estrutural e apresentam-na como possuindo os seguintes pilares operacionais: 

a) Princípio do desenvolvimento sustentáve; 

b) Princípio da prevenção e imprescindibilidade do bem ambiental; 

c) Princípio da precaução enquanto instrumento limitador da geração de 

riscos; 

d) Princípio da participação – instrumento ideológico da revolução 

paradigmática da sociedade de riscos; 

e) Vertente preventiva e primazia da reparação específica no princípio do 

poluidor-pagador. 

Basicamente, a sustentabilidade ambiental é uma realidade quando o processo 

de desenvolvimento é operado em função do imperativo da conservação e 

                                                           
concretizando a possibilidade apenas esboçada na Conferência de Estocolmo, em 1972, e consagrando o 
uso do conceito de desenvolvimento sustentável, defendido, em 1987, pela Comissão Mundial sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento (Comissão Brundtland). 

O conceito de desenvolvimento sustentável – entendido como o desenvolvimento que atende às 
necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das futuras gerações de atenderem às suas 
próprias necessidades – foi concebido de modo a conciliar as reivindicações dos defensores do 
desenvolvimento económico com as preocupações de sectores interessados na conservação 
dos ecossistemas e da biodiversidade. Outra importante conquista da Conferência foi a Agenda 21, um 
amplo e abrangente programa de acção visando a sustentabilidade global no século XXI. 

Em 2002, a Cimeira (ou Cúpula) da Terra sobre Desenvolvimento Sustentável de Joanesburgo reafirmou 
os compromissos da Agenda 21, propondo a maior integração das três dimensões do desenvolvimento 
sustentável (económica, social e ambiental) através de programas e políticas centrados nas questões 
sociais e, particularmente, nos sistemas de proteção social. 

O uso do termo «sustentabilidade» difundiu-se rapidamente, incorporando-se ao 
vocabulário politicamente correcto das empresas, dos meios de comunicação de massa, das organizações 
da sociedade civil, a ponto de se tornar quase uma unanimidade global. Por outro lado, a abordagem do 
combate às causas da insustentabilidade parece não avançar no mesmo ritmo, ainda que possa estimular 
a produção de previsões mais ou menos catastróficas acerca do futuro e aquecer os debates sobre 
propostas de soluções eventualmente conflitantes. De todo modo, assim como acontecia antes de 1987, 
o desenvolvimento dos países continua a ter como principal indicador, o crescimento económico, 
traduzido como crescimento da produção ou, se olhado pelo avesso, como crescimento 
(preponderantemente não sustentável) da exploração de recursos naturais. 

As políticas públicas, bem como a acção efectiva dos governos, ainda se norteiam basicamente pela crença 
na possibilidade do crescimento económico perpétuo, e essa crença predomina largamente sobre a tese 
oposta, a do decrescimento económico, cujas bases foram lançadas no início dos anos 1970 por Nicholas 
Georgescu-Roegen. Segundo Amartya Sen, Prémio Nobel de Economia de 1998: «Não houve mudança 
significativa no entendimento dos determinantes do progresso, da prosperidade ou do desenvolvimento. 
Continuam a ser vistos como resultado directo do desempenho económico». 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_sustent%C3%A1vel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comiss%C3%A3o_Mundial_sobre_Meio_Ambiente_e_Desenvolvimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comiss%C3%A3o_Mundial_sobre_Meio_Ambiente_e_Desenvolvimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ecossistema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Biodiversidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agenda_21
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XXI
https://pt.wikipedia.org/wiki/2002
https://pt.wikipedia.org/wiki/Joanesburgo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agenda_21
https://pt.wikipedia.org/wiki/Politicamente_correto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meios_de_comunica%C3%A7%C3%A3o_de_massa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade_civil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crescimento_econ%C3%B4mico
https://pt.wikipedia.org/wiki/PIB
https://pt.wikipedia.org/wiki/Decrescimento_(economia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anos_1970
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nicholas_Georgescu-Roegen
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nicholas_Georgescu-Roegen
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amartya_Sen
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAmio_Nobel_de_Economia
https://pt.wikipedia.org/wiki/1998
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preservação do meio ambiente. Neste sentido, Dantas e Feitosa (2009) concluem 

aptamente: 

[Há] uma certa gradação de eficácia dos princípios executores para o 

desenvolvimento sustentável. O primeiro na linha de protecção e mais eficaz na 

tutela do bem ambiental, sem dúvida, é o da participação, pois permite a 

fomentação de uma conscientização ambiental, capaz de gerar a realização de 

práticas por toda a sociedade no intuito da preservação ambiental, ao lado do 

Estado, além de fiscalizá-lo quando necessário. 

Em segundo, apresenta-se o da precaução, pois mesmo diante da inexistência 

de certeza de que uma prática ensejará a promoção de danos ambientais, o risco, 

diante da delicadeza e complexidade dos ecossistemas, já é suficiente para 

alertar acerca do prejuízo que poderá advir futuramente, mesmo que incerto. 

Mas como nada pode afectar a sustentabilidade, a continuidade da sobrevivência 

da humanidade, tal princípio encontra sua legitimidade numa espécie de instinto 

colectivo de sobrevivência, já que a racionalidade não foi capaz de realizar as 

mudanças necessárias. 

Em terceiro, coloca-se o princípio da prevenção que, por intermédio de seus 

instrumentos, considerando as actividades que comumente causam danos ao 

meio ambiente, condiciona o início e continuidade das actividades a um prévio e 

percuciente estudo, para se saber com a maior perspicácia possível, a 

potencialidade danosa de determino empreendimento. Esse princípio funciona 

como freio à sanha capitalista de maximização dos meios de produção. 

Por fim e não menos importante, está o princípio do poluidor-pagador, pois gera 

a prevenção para as possíveis degradações futuras, além de primar pela 

reparação específica do dano ambiental. Como nem sempre tal se faz possível, 

procede-se à condenação de indenização em dinheiro, que pode servir para 

atenuar a degradação ambiental, mas nem sempre garantida. 

Desenvolver, sustentavelmente, exige uma releitura dos princípios ambientais 

que estruturam a execução do desenvolvimento enquanto barreira ao 

crescimento económico, em promoção da preservação ambiental. 

Mas tal releitura somente será possível quando findar o processo de revolução 

paradigmática em que vivemos. Transpassa-se da Primeira para a Segunda 
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Modernidade, sendo que aquela se baseia na clara distinção entre sociedade e 

natureza “sendo esta concebida como fonte inesgotável do processo de 

industrialização, como mero conceito daquilo que é estranho, daquilo que está 

fora da sociedade e precisa ser controlado”; a segunda, já encara a natureza 

como “parte integrante do processo de industrialização e vem se transformando 

em riscos e perigos”, em suma, é a sociedade de risco. 

O princípio da participação e seus institutos correlatos são a chave para saída da 

sociedade de riscos, pois os demais princípios apenas combatem as 

consequências da sua não observância, sendo a sua superação o percurso a ser 

seguido em busca da sustentabilidade (pp. 2921-2922). 

Angola é o típico país que leva a cabo um processo de desenvolvimento 

económico que está longe de ter a natureza como parte integrante do processo 

de industrialização, fazendo-se uma sociedade de risco. Apesar de existir um 

quadro legal em sintonia geral com os avanços mundiais em matéria de 

deliberações obre a sustentabilidade ambiental e o desenvolvimento sustentável, 

a verdade é que o País vive uma espécie de caos ambiental, traduzido na ausência 

de projectos ambientais nas zonas habitadas.  

Ora, o facto de haver umas árvores bairros nos bairros não quer dizer que, 

necessariamente, existe uma governação ambiental, ou seja, gestão do País que, 

promovendo as diligências para o desenvolvimento, também promove a 

salvaguarda do meio ambiente, certificando-se de que as futuras gerações 

tenham qualidade de vida (prosperidade económico-social e ambiental). 

O estado de debalde geral que se verifica nas zonas habitadas, sobretudo onde 

a densidade populacional é maior, deixa evidente que o governo, se não 

consegue manter as cidades verdes, também não conseguirá tratar das questões 

macro-ambientais, ligadas à exploração desenfreada dos recursos naturais do 

País e à poluição. 
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Imagem nº 5: Caos urbanístico e ausência de condições ambientais – um cenário comum. 

 

Fonte: AuD. 

Tal como não se pode esperar que o governo consiga erradicar ou reduzir a níveis 

controláveis a malária se o mesmo não melhorar o saneamento básico, também 

não é expectável que Angola alcance a sustentabilidade ambiental se o seu 

governo nem mesmo consegue tornar verdes as cidades do País. 
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Imagem nº 6: Angola nem sequer consegue manter o lixo longe das crianças. 

 

Fonte: www.estrategizando.pt. 

Em Angola, milhões de cidadãos vivem próximo do lixo. Na verdade, sobretudo 

nas cidades mais populosas, bairros inteiros estão erguidos sobre quilométricos 

montes de lixo. 

As cidades angolanas são esgotos a céu aberto.  
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Imagem nº 7: Caos no saneamento – cenário comum durante o período 2002-2017. 

 

Fonte: Patrícia Guinevere. 

A inferência clara é que Angola não cumpriu com nenhum dos 8 Objectivos de 

Desenvolvimento do Milénio. Fracassou. Obteve a paz pouco depois do inicio de 

vigência da Declaração do Milénio e, mal conseguiu livrar-se da guerra, sobreveio 

ao País um período de fabuloso crescimento económico, bem como as 

portentosas ajudas económicas vindas de países como a China e o Brasil. O 

investimento nos sectores sociais não foi o suficiente e, como se viu, tal se deveu 

a uma gritante falta de projecto de reconstrução nacional.  

A alegada reconstrução nacional não passou de um processo improvisado, cujos 

resultados são facilmente perceptíveis ao se comparar a tremenda riqueza 

petrolífera produzida no período abrangido pelo presente relatório com o quadro 

de necessidades que o País apresentava a 4 de Abril de 2002 (data em que o 
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machado da guerra foi formalmente enterrado). Na verdade, para os 20 000 000 

de Angolanos afectados pela pobreza e consequente má qualidade de vida, a paz 

social continua por ser conquistada.  

A ruidosa publicidade dos sucessivos governos de José Eduardo dos Santos, feita 

ao longo dos 15 anos que se seguiram à paz sobre as realizações do executivo 

revelaram-se enganadoras.   

Esperava-se que Angola fosse levada à condição de paraíso em 15 anos? De 

forma alguma. Esperava-se apenas que Angola concretizasse os 8 Objectivos de 

Desenvolvimento do Milénio, pois teve mais do que os recursos necessários. Sem 

a «acumulação primitiva do capital», processo perverso através do qual foram 

drenadas dezenas de biliões de dólares para beneficiar um pequeno grupo de 

agentes do Estado, Angola, mais do que ter os 8 ODM cumpridos, seria hoje um 

país com bem-estar social generalizado em bases suficientes para viabilização 

tanto do desenvolvimento humano como, é claro, do desenvolvimento 

sustentável.  

 

3.5.8. Objectivo Nº 8 – Desenvolver uma parceria mundial para o 

desenvolvimento 

 

Angola enquanto Estado-membro da Organização das Nações Unidas participou 

ao longo do período 2002-2017 em diversos processos de ajuda internacional ao 

desenvolvimento. O País subscreveu e ratificou diversos instrumentos inseridos 

em esforços de realização de uma parceria mundial para o desenvolvimento. Um 

exemplo é a Agenda 2030. 

Em 2015, ano-prazo dos 8 Objectivos de Desenvolvimento do Milénio, o balanço 

feito revelou que, por um lado, dezenas de países tinham conseguido realizá-los 

e, outros, dentre os quais Angola, não o tinham conseguido. Evidentemente, 

nenhum de tais países ficou em estaca zero. De 2000 a 2015 houve progressos, 
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mas estes não implicaram a resolução dos problemas que inspiraram a 

Declaração do Milénio. Houve esforços, muitos dos quais notáveis, mas os 8 ODM 

não foram cumpridos. Em todo o caso, no espírito de contínuo esforço mundial 

de concretizar uma sociedade humana ideal na medida do possível, o ano 2015 

registou um marco importante. 

Em 2015, foi feita a definição dos 17 Objectivos de Desenvolvimento Sustentável 

(17 ODS), fixados numa cimeira da ONU, em Nova York (EUA), de 25 a 27 de 

Setembro, que reuniu os líderes mundiais para a adopção de uma agenda 

ambiciosa com vista à erradicação da pobreza e ao desenvolvimento económico, 

social e ambiental à escala global até 2030, conhecida como Agenda 2030 para 

o Desenvolvimento Sustentável. 

A Agenda 2030 é fruto do trabalho conjunto de governos e cidadãos de todo o 

mundo para criar um novo modelo global para acabar com a pobreza, promover 

a prosperidade e o bem-estar de todos, proteger o ambiente e combater as 

alterações climáticas e integra 17 Objectivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), sucessores dos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, que deverão 

ser implementados por todos os países e que abrangem áreas tão diversas, mas 

interligadas, tais como: o acesso equitativo à educação e a serviços de saúde de 

qualidade; a criação de emprego digno; a sustentabilidade energética e 

ambiental; a conservação e gestão dos oceanos; a promoção de instituições 

eficazes e de sociedades estáveis e o combate à desigualdade a todos os níveis. 

Angola teve a sua parcela de participação no processo de definição da Agenda 

2030, com destaque para a defesa mais vincada dos objectivos de promover 

sociedades pacíficas e inclusivas, de erradicar todas as formas de discriminação 

e de violência com base no género e de conservar os mares e oceanos, gerindo 

os seus recursos de forma sustentável. 

O documento adoptado na Cimeira, para vigorar até 2030, tem a designação de 

Transformando o nosso Mundo: a Agenda para o Desenvolvimento Sustentável 

de 2030. 
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Quarta Parte 

CORRUPÇÃO: O GRANDE CANCRO DE ANGOLA  

 

 corrupção em Angola é um fenómeno tão enraizado e amplo, que é já 

uma prática cultural. Segundo o Dicionário Priberam da Língua 

Portuguesa, a palavra corrupção provém do latim corruptionis, que 

basicamente significa deterioração, sedução, depravação: 

É o acto ou efeito de corromper ou de se corromper; deterioração física de uma 

substância ou de matéria orgânica, por apodrecimento ou oxidação, o que implica 

decomposição, putrefacção, putrescência; alteração do estado ou das 

características originais de algo, adulteração; comportamento desonesto, 

fraudulento ou ilegal que implica a troca de dinheiro, valores ou serviços em 

proveito próprio; degradação moral, depravação, perversão. 

A definição apresentada conduz à inferência de que, por um lado, a corrupção é 

um quadro de degradação ética e moral do indivíduo, do grupo ou da instituição, 

regido pelo objectivo de canalizar recursos financeiros, materiais ou serviços em 

proveito próprio. Por outro lado, a corrupção é um mecanismo entorpecedor da 

ordem grupal ou social das coisas e inviabiliza a gestão proba dos interesses 

públicos. 

Embora a ênfase seja dada no quadro da res pública, o conceito de corrupção 

também abrange o sector privado. A partir do momento em que bens ou serviços, 

que devem ser disponibilizados num quadro legal, ético e deontológico 

estabelecido, são concedidos fora deste padrão, a título de proveito próprio, do 

funcionário (do sector público ou privado), está-se em presença da corrupção. 

À pessoa que toma  a  iniciativa  de  conseguir  vantagens  desta  forma  chama-

se corruptor(a).  A quem aceita a proposta  chamamos corrompido(a).  Ambas 

são  corruptas. 

A 
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A organização Transparência Internacional tem publicado desde 1995 o relatório 

anual denominado Índice de Percepção de Corrupção no Mundo (IPCM), que 

ordena os países do mundo de acordo com o grau em que a corrupção é 

percebida entre os funcionários públicos e políticos. A organização define a 

corrupção como «abuso do poder confiado para fins privados». 

Uma cuidadosa análise da fenomenologia da corrupção, aferível no IPCM, período 

de 2002 a 2014, leva à conclusão de que em Angola a corrupção, para além de 

já ser cultural, se consagra – a bem dizer – como um direito!  

Em Angola, a corrupção é um mecanismo omnipresente tanto nas relações 

humanas como nas relações sociais. 

Apresentaremos a seguir dados sobre a corrupção em Angola que abrangem o 

período 2002-2017, e que demonstram que a corrupção, a par do saque 

desbragado do erário angolano, é um grande cancro que tem devastado País ao 

longo das suas pouco mais de quatro décadas como Estado independente, 

especialmente no período acima indicado. 

4.1. Corrupção na Presidência da República 

Esta instituição tem sido ao longo dos anos um antro de corrupção32.  Num 

relatório que resultou de um estudo exaustivo desenvolvido a respeito, o 

jornalista e activista Rafael Marques coloca a Presidência da República como foco 

e exemplo da corrupção no país. Na introdução ao seu relatório intitulado 

Presidência da República: O epicentro da corrupção em Angola, afirma: 

O presente relatório revela o modo como a Presidência da República de Angola 

tem sido usada como um cartel de negócios obscuros e as consequências dessa 

prática para a liberdade e o desenvolvimento dos cidadãos assim como para a 

                                                           
32 José Eduardo dos Santos deixou de ser Presidente da República de Angola a 26 de Setembro de 2017, 

logo, o carácter recente do facto não altera os factos abordados aqui. José Eduardo dos Santos deixou um 

legado de corrupção, saque, cabritismo, nepotismo, clientelismo e demais males que deixaram os cofres 

públicos depauperados. 
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estabilidade política e económica do país. O texto responde aos apelos da política 

de tolerância zero contra a corrupção decretada pelo Presidente José Eduardo 

dos Santos, a 21 de Novembro de 2009. 

Neste relatório, são apresentadas informações detalhadas sobre uma série de 

actos e processos de corrupção  e outras  violações  gravíssimas  da  Lei  de 

Probidade Pública vigente em Angola, que envolve[ra]m várias empresas, tais 

como as seguintes: Movicel, Banco  Espírito  Santo,  Biocom,  Nazaki  Oil,  Media  

Nova,  World  Wide  Capital  e Lumanhe. 

Para evitar tornar fastidiosa a presente abordagem, das empresas acima 

mencionadas, vamos concentrar-nos exaustivamente apenas na Movicel, 

exemplo paradigmático de corrupção e violação da probidade por parte dos 

membros do regime, especialmente aqueles e aquelas mais chegados à 

presidência. Sobre a Movicel, lemos: 

A Movicel foi criada pelo governo, em 2003, como uma subsidiária da empresa 

telefónica estatal Angola-Telecom. 

No ano passado [2009], através da Resolução n° 67/09 de 26 de Agosto, o 

Conselho de Ministros determinou a privatização expedita e sem concurso público 

da Movicel, a um consórcio de empresas angolanas, pelo valor 200 milhões de 

dólares. Para o efeito, o órgão do governo invocou a dificuldade na mobilização 

de outros investidores para a privatização da companhia. Argumentou, também, 

sobre a urgência em gerar fundos para os cofres do governo «face à crise 

financeira mundial». Essa decisão, segundo a referida resolução governamental, 

teve em conta a identificação de “uma estrutura do empresariado nacional, que 

assegura os recursos financeiros vitais para a aplicação imediata do plano de 

investimentos da Movicel e o encaixe financeiro esperado para o tesouro 

nacional. 

De facto, o Conselho de Ministros determinou que a Movicel fosse privatizada de 

forma expedita e sem concurso público. Um «consórcio de empresas angolanas» 

compraria a Movicel pelo valor de 200.000.000,00 (duzentos milhões) de dólares. 

Além da anormalidade radicada na falta de concurso público, outro facto 

preocupante é relatado pela fonte que temos vindo a citar, segundo a qual, 
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No entanto, 59% do capital da Movicel foi transferido para duas empresas afectas 

a altas patentes subordinadas ao ministro de Estado e chefe da Casa Militar, 

general Manuel Hélder Vieira Dias Júnior “Kopelipa”, a Portmill e a Modus 

Comunicare […] A 10 de Junho de 2009, o general Kopelipa, o general Dino e 

Manuel Vicente, apartaram-se formalmente da sociedade Portmill Investimentos 

e Telecomunicações de que eram proprietários, com 99,96% das acções 

equitativamente repartidas entre si. Cederam as suas quotas, por intermédio do 

português Ismênio Coelho Macedo, a um grupo de altos oficiais da Unidade de 

Guarda  Presidencial  (UGP),  […].  No  caso  da  Portmill,  o  tenente-coronel 

Leonardo Lidinikeni, oficial da escolta presidencial, detém 99,96% das acções da 

empresa. Na Modus Comunicare, o tenente-coronel Tadeu Agostinho dos Santos 

Hikatala, responsável da escolta presidencial, é o titular de 99,92% das acções. 

A UGP está subordinada à Casa Militar. 

Coube também ao gestor dos negócios privados do general Kopelipa, Ismênio 

Coelho Macedo, a operação de compra e reestruturação de uma pequena 

empresa de comunicação, publicidade e marketing, a Modus Comunicare – 

Comunicação e Imagem Lda., que não tinha expressão no mercado, colocando 

na sua estrutura accionista altas patentes do palácio presidencial. A empresa foi 

transformada em sociedade anónima, dedicada às telecomunicações, a 14 de 

Agosto de 2009. Essa data indica que o processo de reconhecimento legal da 

transacção, a sua transformação em sociedade anónima e alteração do objecto 

social apenas ficou concluída duas semanas após o governo, dirigido pelo 

Presidente José Eduardo dos Santos, ter atribuído 19% do capital da Movicel a 

esta empresa. 

A distribuição do bolo foi feita da seguinte forma: 

A 29 de Julho de 2009, o Conselho de Ministros aprovou a privatização de 80% 

do capital da Movicel a favor das empresas angolanas Portmill Investimentos e 

Telecomunicações (40%), Modus Comunicare (19%), Ipang – Indústria de Papel 

e Derivados (10%), Lambda (6%) e Novatel (5%). Por sua vez, as empresas 

estatais Angola Telecom e a Empresa Nacional de Correios e Telégrafos de Angola 

detêm respectivamente 18% e 2% do capital social da Movicel120. 

A Ipang é a única empresa beneficiária que apresenta, na sua estrutura accionista 

formal, empresários.  A N’datembu tem entre os seus accionistas Miguel 

Domingos Martins e filhos, o advogado Ildeberto Manuel Teixeira e o português 
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José Mamade Etbal. Outro nome associado à Ipang é o do empresário espanhol 

Óscar Ouersagasti Soraluce. De qualquer modo, a entrada no capital da Movicel 

é a única actividade empresarial publicamente conhecida da Ipang. 

Notem-se os detalhes do processo, recheado de violações gravíssimas à Lei da 

Probidade Pública. A fonte prossegue: 

Enquanto director nacional das Telecomunicações, Aristides Cardoso Frederico 

Safeca integrou a Comissão de Negociação da Movicel, em cumprimento do 

Despacho n° 67/07 do ministro das Finanças José Pedro de Morais, datado de 19 

de Janeiro de 2007. Essa comissão era chefiada pelo então assessor económico 

do Presidente José Eduardo dos Santos, Archer Mangueira. 

Desde 2 de Outubro de 2006, Aristides Safeca exerce as funções de presidente 

do Conselho de Administração e director da empresa belga Parisa, S.A. O mesmo 

Aristides Safeca, em sociedade com os seus irmãos Alcides Safeca, secretário de 

Estado do Orçamento (Ministério das Finanças) e Amílcar Safeca, director da 

UNITEL, são os sócios maioritários da Trans Omnia, na qual se associam ao 

general Fernando Vasquez Araújo, chefe da Direcção Principal de Armamento e 

Técnica do Estado Maior General das FAA. A Trans Omnia tem sido privilegiada 

com contratos  multimilionários  para  o  abastecimento  de  bens  alimentares  

às FAA, um assunto a ser abordado à parte. 

Apesar da nova Lei da Probidade, Aristides Safeca continua, de forma impune, a 

acumular funções públicas com cargos privados. O vice-ministro para as 

Telecomunicações mantém-se como presidente do Conselho de Administração e 

director de uma empresa estrangeira, a Parisa (com sede na Bélgica), e a realizar 

múltiplos negócios com o Estado para seu enriquecimento e de familiares. 

A atribuição de uma quota à Novatel, na privatização da Movicel, é mais uma 

prova de desvio do património público em prejuízo do Estado. A Novatel foi criada 

a 29 de Abril de 2009, após apresentação do parecer da Comissão de Negociação 

da Movicel e três meses antes do anúncio formal das empresas beneficiárias, pelo 

Conselho de Ministros. 

À data da privatização formal da Movicel, os sócios da Novatel […] não 

apresentavam individual ou solidariamente quaisquer investimentos que os 

identificassem como empresários. Apesar  das objecções  de  uma  das figuras 

citadas em assumir a sua participação no negócio, devido à existência de 
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expedientes jurídicos para encobrir os verdadeiros accionistas, as acções da 

Novatel são nominativas. 

Tal como os estatutos obrigam (artigo 5º, número1), as acções têm titulares 

precisos e determinados […] Para todos os efeitos, são formalmente responsáveis 

pelos deveres e obrigações decorrentes da titularidade das acções, sendo 

portanto accionistas formais os titulares das mesmas33. 

Ainda sobre a Movicel, o relatório prossegue a análise dos factos e refere o 

seguinte: 

Os nomes revelados nas estruturas accionistas das empresas a favor das quais o 

Conselho de Ministros privatizou a Movicel revelam, de forma clara, a mentira do 

governo sobre o assunto. Não se trata de um negócio sedimentado numa 

estrutura do empresariado nacional e muito menos de grupos com recursos 

financeiros para contribuir para o tesouro nacional face «à crise financeira 

mundial», conforme argumento oficial acima referido.  A urgência a que o 

governo aludia para gerar fundos para os cofres do Estado também é um engodo, 

pois não há qualquer confirmação oficial e pública do pagamento dos 200 milhões 

de dólares ao Estado, como é regra. Por outro lado, vários economistas estimam 

que a Movicel, mesmo na venda a saldos, vale vezes mais do que o valor 

estabelecido pelo governo. Trata-se de um expediente de alienação do 

património do Estado a favor de desígnios privados geridos pelo chefe da Casa 

Militar do Presidente da República em cumplicidade com outros órgãos de 

influência junto da presidência e dos titulares do Ministério das Telecomunicações 

e Tecnologias de Informação acima mencionados. 

Os membros do governo e altos oficiais da Presidência da República incorrem, de 

acordo com a Lei da Probidade Pública, em diversas ilegalidades. O princípio da 

probidade pública impede o agente público, para o caso, de aceitar empréstimos, 

facilidades ou ofertas que possam afectar «a independência do seu juízo e a 

credibilidade e autoridade da administração pública, dos seus órgãos e serviços». 

A privatização da Movicel revela-se, sem escrúpulos, numa benesse concedida 

pelo chefe do governo, o Presidente José Eduardo dos Santos, aos seus 

subordinados. 

                                                           
33 Todas as empresas privadas accionistas da Movicel têm na sua estrutura accionista figuras do regime: 

militares, funcionários da Presidência, ministros etc. Para os detalhes, consulte o respectivo relatório. 
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Um jurista, que preferiu escrever sob o anonimato, descreve a privatização da 

Movicel como um «acto administrativo que padece do vício de desvio de poder 

por motivo de interesse privado». Segundo o jurista, esse desvio ocorre «quando 

a administração não prossegue um fim de interesse público, mas um fim de 

interesse privado - por razões de parentesco, de amizade (…), por motivos de 

corrupção, ou quaisquer outros de natureza particular». 

Enquanto empresa pública, a Movicel era uma das empresas mais rentáveis e 

melhor organizadas do Estado, com mais de 2.5 milhões de clientes. A 

privatização da Movicel não contribui para a sua maior eficiência ou em mais 

receitas para os cofres do Estado. Todavia, o acto desencoraja a competitividade 

do mercado e o empresariado nacional por reforçar o controlo do sector privado 

por parte dos governantes que assumem a dupla função de empresários, através 

da apropriação de património público. 

O jurista acima referido considera, logo à partida, a nulidade da privatização da 

Movicel, que «a falta de concurso público, quando legalmente exigível, torna nulo 

o procedimento e o subsequente contrato, por preterição de um elemento 

essencial (Artigos 76º, nº 2, alínea f) e 127º do Decreto-Lei nº 16- A/95, de 15 

de Dezembro)». O argumento do jurista é o seguinte: 

Estatui o Artigo 77º do mesmo diploma legal que: 1. O acto nulo não produz 

quaisquer efeitos jurídicos, independentemente da declaração de nulidade. 2. A 

nulidade é invocável a todo o tempo por qualquer interessado e pode ser 

declarada, também a todo o tempo, por qualquer órgão administrativo ou por 

qualquer tribunal. 

Outrossim, os agentes públicos descritos como beneficiários da privatização da 

Movicel, cometeram acto conducente ao enriquecimento ilícito de acordo com a 

Lei da Probidade Pública (artigo 25º, a), por recebimento de percentagem num 

negócio privado com o Estado. Os mesmos agentes cometem ainda actos lesivos 

ao património público, segundo a Lei da Probidade Pública (artigo 26º, número 

2, a) por integrarem, em património particular, uma empresa pública. 

Quais são, então, as sérias implicações desta situação, que configura pura 

bandidagem? Lemos o seguinte na mesma fonte: 

Outra questão grave, na privatização da Movicel, tem a ver com a natureza do 

regime que depende, de modo extremo, dos serviços de segurança, ao contrário 
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dos preceitos do Estado de direito. As telecomunicações são uma área muito 

sensível para os serviços de inteligência e fundamentais no processo de vigia e 

controlo das relações entre os cidadãos. O controlo privado das duas operadoras 

de telemóveis no país, por parte do círculo presidencial, reforça o poder privado 

e caprichoso de controlar, através de escutas arbitrárias e outros mecanismos 

malsãos, a liberdade de expressão dos cidadãos. O general Leopoldino Fragoso 

do Nascimento, chefe de comunicações da presidência, é accionista da Unitel, 

através da Geni, que detém 25% do capital da operadora. 

O exemplo da Movicel é extraordinariamente elucidativo do facto de que a 

Presidência da República é (isto é, funcionou como) o epicentro da corrupção em 

Angola durante os longos 38 anos em que José Eduardo dos Santos exerceu as 

funções de Chefe de Estado e do Governo. O relatório conclui: 

As acções do triunvirato formado pelos generais Kopelipa, Leopoldino Fragoso do 

Nascimento e Manuel Vicente encontram terreno fértil numa sociedade onde os 

cidadãos lutam pela sobrevivência económica, física e moral, sem que prestem a 

devida atenção à funcionalidade do Estado. Todavia, o descaso da sociedade 

pelos efeitos nefastos da corrupção e da privatização da Presidência da República 

pode também criar um vácuo no poder institucional, pelo distanciamento dos 

actuais dirigentes, que trocaram o serviço do povo pelo dinheiro. 

 

4.2. Corrupção no Governo 

Ao introduzirmos esta secção, consideramos pertinente apontar que, se a 

Presidência da República é o epicentro da corrupção, não é difícil concluir que no 

Governo seja praticada a alta corrupção. As ocorrências de corrupção no seio do 

executivo são abundantes e eloquentes em demonstrar que, por um lado, como 

bem diz Rafael Marques no seu relatório, «os actuais dirigentes trocaram o povo 

pelo dinheiro»34, e, por outro lado, tal governo corrupto, em conluio com a 

                                                           
34 Não há razões para acreditar que o mesmo não esteja a ocorrer com o governo do Presidente João 

Lourenço, o qual, apesar da sua retórica anticorrupção e contra todos os outros males que foram a marca 

da governação de José Eduardo dos Santos, tem sido confrontado com denúncias que demonstram que 

os vícios antigos persistem e prevalecem. E o facto de um número considerável de titulares de cargos 
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presidência, é uma prova irrefutável da banditização do Estado. Citamos apenas 

um exemplo, aparentemente simples, mas paradigmático, que ilustra bem como 

a corrupção em Angola se tornou prática corrente, banalizando-se tanto política 

quanto culturalmente: 

Em 2013, o Ministro do Ensino Superior, Adão do Nascimento, recebeu uma 

vivenda e uma viatura das mãos do Sr. Fueto Tecasala, o dono do Instituto 

Superior Politécnico do Cazenga (ISPOCA). Certamente, o objectivo deste 

empresário era o de criar uma relação de boas graças junto do ministro. O 

Instituto Superior Politécnico do Cazenga, localizado em Luanda, no Município do 

Cazenga, Bairro Mabor, Rua da IEBA (Igreja Evangélica Baptista de Angola), 

reconhecido pelo Decreto Executivo nº 113/11, de 5 de Agosto de 2011, é uma 

perfeita amostra da mentira em que está transformado o subsistema de ensino 

superior angolano35. 

Esquemas de corrupção como o acima descrito são comuns, nos quais agentes 

privados corrompem publicamente agentes públicos, incluindo ministros; mas o 

contrário também é verdade: agentes públicos corrompem agentes privados. O 

que são, porém, agentes públicos? A Lei da probidade define agente público 

como «pessoa que exerce mandato, cargo, emprego ou função em entidade 

pública, em virtude de eleição, de nomeação, de contratação […]».  

                                                           
públicos possuir uma longa ficha de improbidade compromete seriamente tanto o discurso oficial do novo 

presidente quanto a prática verificada.  

35 Salvo raras excepções, a totalidade das instituições de ensino superior em Angola possui dentre o seu 

quadro docente um elevado número de falsos professores, ou seja, não possuem titulação académica 

nem científica para actuarem como professores universitários. O ISPOCA é apenas um exemplo 

paradigmático, onde, além dos casos de falsa qualidade de um elevado número professores, a corrupção 

é promovida de diversas formas. 



108 
 
 

 

De forma específica, a lei, no artigo 2º, alíneas d, h e i, enquadra os membros 

da administração central, os gestores de património público afectos às Forças 

Armadas Angolanas e os gestores de empresas públicas como agentes públicos36. 

Evidentemente, os ministros são agentes públicos, e sua acção deve ser regida 

pela lei. De facto, segundo a Lei da Probidade Pública, artigo 5º, o agente público 

está proibido de solicitar ou aceitar empréstimos «que possam pôr em causa a 

liberdade da sua acção, a independência do seu juízo e a credibilidade e 

autoridade da administração pública, dos seus órgãos e serviços». 

a) Liberdade da sua acção: ao receber uma residência e uma viatura das 

mãos de um empresário corrupto, o ministro, também corrupto, 

prejudicou seriamente a sua liberdade de acção enquanto titular do órgão 

do governo responsável pelo sector do ensino superior. Fica limitado nos 

casos que envolvem a instituição cujo dono o corrompeu. 

b) Independência do seu juízo:  fica esta efectivamente  comprometida, 

pois em situações que exigiriam sua avaliação independente, objectiva e 

fria, este tomará em consideração outros interesses, repercutindo-se tal 

facto negativamente no sector que dirige. 

c) Credibilidade e autoridade da administração pública, dos seus 

órgãos e serviços: o facto de o ministro se ter deixado corromper pelo 

dono do Instituto Superior Politécnico do Cazenga (ISPOCA), afecta a 

credibilidade tanto da sua pessoa enquanto gestor sério como da sua 

qualidade de titular de autoridade política e moral competente para lidar 

com questões públicas. 

 

                                                           
36 As entidades em referência incluem o Presidente da República, o Vice-presidente da República, Juízes 

e Procuradores, Ministros de Estado, Ministros, Secretários de Estado, Governadores Provinciais, 

Administradores Municipais, Administradores Comunais, gestores do património das Forças Armadas 

Angolanas (FAA) e da Polícia Nacional, Directores de institutos públicos, Directores ou Presidentes e 

Membros do Conselho de Administração dos fundos públicos, Directores ou Presidentes de fundações 

públicas, Presidentes e Membros dos Conselhos de Administração de empresas públicas, Deputados, bem 

como os titulares de órgãos executivos e deliberativos autárquicos. 
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4.3. Corrupção nas repartições públicas 

Um facto perturbador é que a corrupção se transformou no mecanismo 

consensual entre funcionário público e cidadão para efectivação dos serviços 

públicos que este solicita ao Estado, enquanto pessoa de bem. Mas acontece que 

a pessoa indicada para atender ao cidadão transforma o seu dever profissional 

em meio de conseguir dinheiro para proveito próprio, passando a ter duas fontes 

de arrecadação de receitas para o seu sustento, sendo a segunda à custa do 

cidadão. Ou seja, o cidadão até já sabe que não basta munir-se dos valores 

legalmente requeridos ou emolumentares para a concessão do serviço que 

pretende junto da repartição pública. Nas conservatórias, cartórios, bancos, 

hospitais, esquadras e penitenciárias, guichés de atendimento etc. o atendimento 

será célere se o cidadão aceitar pagar a gasosa37 ao funcionário. 

a) Conservatórias: a corrupção está arraigada nas conservatórias e de 

diversas maneiras. Para conseguir tratar de uma cédula, um assento de 

nascimento, um boletim de óbito etc. de forma célere, sem passar pelos 

trâmites normais, e para que o documento esteja em mãos do cidadão em 

tempo útil, este paga a gasosa ao funcionário ou intermediário, que fica 

destacado entre os cidadãos aglomerados para «angariar» os que estão 

dispostos a pagar para evitarem submeter-se aos trâmites estabelecidos. 

Enquanto os funcionários corruptos levam a cabo seus esquemas 

antiéticos e imorais, dezenas a centenas de cidadãos passam pela tortura 

de esperar durante horas a fio pela sua vez, pois os que pagam gasosa é 

                                                           
37 A palavra gasosa (refrigerante) é a forma de designação algo eufemística do meio de corrupção. Há 

cerca de 30 anos, a gasosa, ou refrigerante, era um item de consumo restrito. Era praticamente uma 

bebida de luxo. À medida que a corrupção tomava de assalto as diversas áreas da vida pública, como é o 

caso da educação, o meio de corrupção era a gasosa, uma unidade ou mesmo uma embalagem ou grade. 

Nas escolas públicas, os professores, para darem notas positivas aos alunos com mau desempenho e os 

fazerem transitar de classe, pediam gasosa, que os pais acabavam por enviar. Algum tempo depois, por 

volta de meados da década de 90, a palavra deixou de ser usada com significado literal, e passou a ter um 

significado metafórico. 
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que são priorizados. É comum funcionários e intermediários terminarem o 

dia com dezenas de milhares de Kwanzas em mãos, dinheiro conseguido 

à maneira angolana, ou seja, graças à corrupção! 

b) Cartórios: conseguir que um documento seja autenticado sem o cidadão 

ter de se submeter aos trâmites de rotina, propositadamente mantidos 

maçantes para os cidadãos, passa frequente e sistematicamente pelo 

pagamento da gasosa. Com toda a falta de vergonha, é dito ao cidadão 

que ele tem duas vias ou alternativas: ou segue os procedimentos 

normais, oficiais, ou segue o procedimento   à   maneira   angolana, 

pagando   a   gasosa.  Se quiser   ver autenticado sem inconveniente o 

seu certificado de habilitações ou diploma, a sua declaração de cedência, 

o seu termo de compromisso etc., o cidadão tem de corromper. Na 

verdade, em muitos casos, o cidadão até já sabe disso, de todo o esquema 

montado, por isso vai preparado para corromper. 

c) Bancos: nos bancos, especialmente nas agências do Banco de Poupança 

e Crédito (BPC), a situação é tragicómica. Vejamos: para conseguir um 

crédito ou para conseguir levantar salário, o cidadão tem que se submeter 

ao esquema de corrupção, urdido e imposto por funcionários corruptos. 

No caso dos créditos, o cidadão concorda em ceder uma percentagem do 

dinheiro a ser creditado pelo banco. Ceder a quem? Ao funcionário que 

tratará de que o crédito seja concedido. Solicitar crédito segundo as 

normas oficialmente estabelecidas dificilmente ou nunca resulta. O banco 

simplesmente não o dá, pois está implantada na mente dos funcionários 

a lógica da gasosa e, por isso, frequentemente o processo de solicitação 

de crédito nem sequer chega ao departamento ou secção especializada na 

análise e cedência de crédito. Mas o problema da corrupção também 

reside nos bancos privados. Outro problema é o seguinte: cidadãos que 

pretendem levantar dinheiro no multicaixa, ou multibanco, para não 

suportarem as filas ou outras situações, corrompem os seguranças 

presentes, que – a troco de alguns Kwanzas – recebem o cartão de crédito 
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e a respectiva senha e que, suspendendo o andamento da fila, retiram a 

quantia solicitada pelo cidadão.  Ou seja, o cidadão corrompe o segurança 

com dinheiro para levantar dinheiro no multicaixa. 

d) Hospitais:  nestas instituições, a corrupção, a bem dizer, está instalada 

na medula óssea do seu pessoal. A corrupção é instrumento banal para 

conseguir atendimento sanitário em hospitais públicos. Paga-se para um 

atendimento rápido, paga-se para conseguir a marcação e realização de 

uma cirurgia, paga-se para garantir que o ente querido doente não seja 

abandonado à sua sorte enquanto internado, paga-se para que a esposa 

ou namorada que vai dar à luz seja tratada com humanismo. Paga-se por 

tudo e mais alguma coisa. Neste sentido, os cidadãos sem dinheiro para 

satisfazer (corromper) médicos, enfermeiros e outros funcionários 

corruptos, ficam à deriva. Perdidos num antro chamado hospital público. 

Não podemos deixar de mencionar aqui as condições dantescas de uma 

parte considerável das morgues. Note-se que, para garantir que o cadáver 

do ente querido seja mantido em razoáveis condições de conservação, a 

corrupção é o caminho. É paga a simples diligência feita pelo funcionário 

da morgue para que os familiares possam certificar-se das condições de 

conservação do seu ente querido. Deve-se pagar a gasosa. Ou seja, os 

funcionários, que são pagos pelo Estado pelo serviço que realizam, 

transformam seus deveres, ou parte deles, em mecanismos de corrupção. 

e) Esquadras e penitenciárias: há também corrupção nas esquadras? Há, 

e de tal sorte que o cidadão se mentalizou que a gasosa consegue resolver 

praticamente qualquer problema com a polícia. As situações em que 

agentes corruptos da polícia são pagos para levar a cabo determinadas 

diligências, sejam ou não casos de polícia, são frequentes. A caução para 

cidadãos detidos ou mesmo presos em esquadras é confundida com a 

gasosa. A situação da corrupção nas penitenciárias envolve tanto agentes 

da polícia como dos serviços prisionais. A corrupção é instrumento que 

rege parte considerável dos actos envolvendo encarceramento, celeridade 
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processual, garantia de colaboração dos agentes prisionais, libertação etc. 

Aliás, a palavra colaboração também significa corrupção. Quando é dito a 

alguém «colabore só», não se trata de solicitação de favor, mas da 

obrigação de pagar a gasosa. 

f) Guichés de atendimento: para o tratamento de bilhete de identidade, 

para o tratamento de um atestado de residência ou de um certificado de 

agregado familiar no guiché de uma administração municipal ou comunal; 

para o tratamento da carta de condução e do livrete no guiché da Direcção 

Nacional de Viação e Trânsito ou para a realização da inspecção da viatura, 

o cidadão, além dos valores emolumentares devidamente estabelecidos 

por lei, se quiser atendimento digno e celeridade processual, deve pagar 

a gasosa. 

 

4.4. Corrupção na via pública 

Nas estradas de Angola, a corrupção vai nua! Os agentes da polícia e os cidadãos 

perderam a vergonha. Corrompe-se à vista de todos. 

a) Corrupção entre taxistas e agentes da polícia: os milhares de 

taxistas que circulam pelas estradas, sobretudo em Luanda, fazem-no para 

ganhar a vida. Mas estes, por força de muitas insuficiências que 

apresentam, no que ao cumprimento da lei diz respeito, se tornaram 

vulneráveis à insaciável sanha corrupta de agentes da polícia de trânsito. 

Mas a verdade é que a corrupção parte dos dois lados: polícias corrompem 

taxistas e vice-versa. As inúmeras violações do código de estrada são 

geralmente resolvidas à maneira angolana, ou seja, via gasosa.  A 

corrupção nas estradas acabou tendo um grande impulso com as 

declarações de Fernando Dias dos Santos «Nandó», que – na qualidade 

de Comandante Geral da Polícia Nacional – disse certa vez o seguinte: «a 

gasosa é o entendimento entre o polícia e o cidadão». A corrupção está 

de tal maneira instituída, que mal o taxista seja interpelado, este lança 
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mãos ao dinheiro, coloca-o entre os documentos a apresentar ao agente, 

o qual já está à espera dos 500, dos 1.000 kwanzas ou mais38. 

Evidentemente, não são apenas os taxistas que corrompem ou são 

corrompidos. Outros cidadãos violadores do código de estrada também 

corrompem ou são corrompidos. Entre tantas corrupções, é a reputação 

da polícia como responsável pela manutenção da ordem que fica 

destruída; a imagem que os cidadãos têm da polícia é a de uma 

corporação de delinquentes travestidos de agentes! 

b) Corrupção entre camionistas e agentes da polícia: os camionistas e 

outros que fazem longo curso também não escapam à ganância corrupta 

de agentes da polícia que perderam há muito o norte ético e moral. Nos 

chamados postos de controlo, instalados ao longo da rede de estradas 

interprovinciais, a corrupção impera. Agentes corrompem camionistas e 

camionistas corrompem agentes. Nesta vertente, os valores da gasosa são 

muito mais elevados, e este facto influi sobremaneira nos rendimentos dos 

condutores de camião, pois é comum desembolsarem dezenas de milhares 

de Kwanzas ao longo da sua rota. 

 

4.5. Corrupção na educação 

A educação em Angola, que já é de má qualidade, é agravada, lamentavelmente, 

pelo cancro da corrupção. Neste sector crucial ao desenvolvimento, a corrupção 

está instituída independentemente do nível de ensino. Há corrupção do ensino 

primário ao superior. Professores, gestores, alunos e encarregados de educação 

fazem parte de teia de corrupção instalada no sistema educativo. Ao contrário do 

                                                           
38 É curioso que os próprios passageiros também acabam incentivando o taxista a corromper: “dê-lhe 500 

ou 1000 kwanzas para evitar complicações”, dizem. Este comportamento dos passageiros, que é 

generalizado, denuncia a lógica da gasosa que se instalou na mentalidade dos cidadãos e que preside a 

sua acção nos tratos sociais. 
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que parece, a corrupção não é exclusiva às instituições públicas. Escolas privadas 

também são espaços de corrupção. 

a) Corrupção no ensino médio: para ter boas notas e transitar de classe 

a corrupção é o caminho encontrado por muitos alunos e professores. A 

iniciativa de corromper tanto pode ter origem no aluno como no professor, 

reforçando culturalmente as práticas pouco éticas e premiando as posturas 

imorais. Em casos extremos, professores corruptos pedem sexo a alunas 

para que estas tenham a nota pretendida, a dispensa de determinadas 

actividades, a passagem de ano etc. Padecendo das graves insuficiências 

nas áreas de hábitos de estudo e cultura da leitura assim como uma 

deficitária estrutura de valores ético-morais, grande parte dos alunos vê 

na corrupção a única via para obter bons resultados escolares. Professores 

corruptos aproveitam as muitas debilidades dos alunos para exigir o 

pagamento da gasosa. O correcto seria dar aulas de superação e ajudar 

os alunos a desenvolverem uma cultura de leitura, de curiosidade, 

interesse e bons hábitos de estudo, para dessa forma terem sucesso na 

formação académica. Mas, numa sociedade em que o altruísmo 

profissional é raro, a grande maioria dos professores, regendo-se pelo 

chavão de que «Angola é país dos vivos [espertos]»39, entregam-se 

desalmadamente à corrupção. 

b) Corrupção no ensino superior: no subsistema de ensino superior 

angolano a corrupção é um sério problema que afecta tanto as 

universidades públicas como as privadas.  Nas escolas superiores, 

institutos superiores e universidades, a corrupção institucionalizou-se. O 

próprio acesso às universidades públicas é um processo comprometido 

não só pela corrupção, mas, também, num nível mais subtil, pelo tráfico 

                                                           
39 A ideia é que ser decente é fraqueza. Por outro lado, é um facto que em Angola a competência é 

sobrepujada por esquemas antiéticos de progresso pessoal e social. A frase “Angola é país dos vivos” 

reflecte eloquentemente o grau de destruição do tecido ético-moral da sociedade. 
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de influências40. Os milhares de cidadãos que ingenuamente concorrem a 

uma vaga em tais universidades não ignoram o problema que abordamos, 

mas parecem reger-se pela lógica da sorte41.  A corrupção está instituída 

e sua força reside em que se apresenta não apenas como natural, mas, 

sobretudo, como incontornável; é o caminho mais fácil, escolhido por 

professores e estudantes corruptos, para os quais os fins justificam os 

meios. Boas notas e dispensa de exames, por exemplo, para uma boa 

parte de estudantes, são conseguidas com gasosa. Por outro lado, 

professores dificultam a aprendizagem dos estudantes e submetem-nos a 

provas inacessíveis para que, depois do desastre destes, a corrupção tome 

as rédeas do processo. Mais atarantador ainda é o facto de que 

professores orientam delegados de turma a inscrever numa lista os 

estudantes que queiram, ou melhor, devem pagar gasosa para melhorar 

a nota, e os estudantes geralmente aceitam aderir ao esquema. Por 

exemplo, se um professor estipular 10.000 Kwanzas por estudante, numa 

turma de 50 na qual 30 estudantes paguem este valor, ele (o professor) 

terá amealhado 300.000,00 (trezentos mil) Kwanzas! Lamentavelmente, 

convive-se numa completa anormalidade e barbaridade ética e 

deontológica, onde até surgiu o conceito de NST (notas sexualmente 

transmissíveis) para designar professores que sugerem sexo por uma nota 

positiva ou uma transição de ano. É comum estudantes afirmarem que 

não estão preocupados com a assistência às aulas ou com a realização de 

trabalhos da cadeira de um certo professor porque, como dizem, 

                                                           
40 Tráfico de influência é a prática ilegal de uma pessoa se aproveitar da sua posição privilegiada dentro 

de uma instituição (empresa ou entidade), ou das suas conexões com pessoas em posição de autoridade, 

para obter favores ou benefícios para terceiros, geralmente em troca de favores ou pagamento. 

41 Nos últimos anos, o número de candidatos a uma vaga na Universidade Agostinho Neto (UAN) tem sido 

superior a 40.000 (quarenta mil). Aqui reside um facto algo perturbador: o processo de inscrição marcado 

pela escassez de vagas, aliada aos valores de inscrição que cada candidato paga (6.000,00 kwanzas), 

transformou-se num negócio lucrativo da própria universidade. De 2013 a 2018, a UAN arrecadou mais 

de 1.200.000.000,00 (mil milhões e duzentos milhões) de kwanzas. 
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«resolverão o problema com o professor» – o quer dizer que o professor 

será corrompido. Estudantes chegam a negociar com professores o preço 

da gasosa. De facto, professores universitários corruptos estipulam por 

vezes o seu preço em 5.000, 10.000, 15.000 ou 20.000 kwanzas42.  Não é 

difícil inferir que o ensino superior angolano se tornou numa espécie de 

nível superior da fraude43. 

 

4.6. Corrupção nos serviços de migração 

À luz da lógica da corrupção que rege uma grande parte dos funcionários do 

Serviço de Migração e Estrangeiros (SME), um senegalês ou maliano pode ser 

angolano da noite para o dia! É que nesta importante instituição do Estado a 

corrupção e o tráfico de influências são de tal magnitude, que cidadãos 

guineenses, marfinenses, malianos, senegaleses e outros já têm bilhete de 

identidade de cidadão   angolano   antes   mesmo   de entrarem em   Angola.  

                                                           
42 Sendo verdade que parte considerável dos professores universitários ostenta um nível de vida material 

suportado pelos seus legítimos rendimentos, também o é que milhares dos mesmos conseguem adquirir 

viaturas, construir casas, pagar arrendamentos e outras contas com o dinheiro da corrupção. Por exemplo, 

se um professor receber 10.000,00 (dez mil) kwanzas por cada um de um total de 100 alunos, ele terá 

1.000.000,00 (um milhão) de kwanzas. Se cada um dos referidos alunos tiver de pagar por duas disciplinas 

ou cadeiras, então, o valor será de 2.000.000,00 (dois milhões) de kwanzas. Este exemplo é apenas uma 

forma de ilustrar a realidade traduzida no facto de um número cada vez mais crescente de professores 

consegue arrecadar valores astronómicos através da corrupção. 

43 «As universidades e institutos superiores angolanos são microcosmos de Angola. Reflectem – 

infelizmente – as características negativas da sociedade angolana. Grande parte dos cidadãos apresenta 

uma visão redutora e distorcida sobre a universidade. A doutoromania tem-se traduzido na sanzalização 

do ensino superior. Têm sido criadas instituições com infraestrutura ao nível da escola primária.  Os 

cidadãos encaram a universidade como mera rampa de lançamento para o sucesso no mercado de 

trabalho e “subida de salário”. Estas visões configuram as atitudes que estão na base da superficialidade 

académica que a vasta maioria dos estudantes demonstra durante a formação superior, evidenciando 

níveis de leitura e hábitos de estudo bastante abaixo da média requerida. Em pesquisa realizada em 

Novembro de 2013 (Hábitos de Leitura e de Estudo nas Comunidades Académicas) foi possível observar 

que num universo de 4.000 estudantes universitários apenas cerca de 5% já tinha lido pelo menos 1 livro 

no período Janeiro – Outubro de 2013». Extracto do artigo o estado superior da fraude. Disponível em 

http://club-k.net/index.php?option=com_content&view=article&id=19105:o-estado-superior-da fraude-

nuno-alvaro-dala&catid=17: 

http://club-k.net/index.php?option=com_content&view=article&id=19105:o-estado-superior-da
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Evidentemente, há a colaboração de outros serviços, colocados à disposição de 

interesses nefastos a Angola. Cidadãos oeste-africanos e outros (portugueses 

incluídos) em situação ilegal pululam por Angola adentro, muitos dos quais 

assumindo comportamento arrogante diante dos angolanos, pois, afinal, eles 

gozam de protecção de gente corrupta e mafiosa no interior do SME e não só44. 

Ao passo que as autoridades policiais vão passando a impressão de que a 

«situação está sob controlo», funcionários corruptos do Estado abrem as 

fronteiras de Angola a toda sorte de gente, que invade o país, deixando os 

angolanos incrédulos diante da grande balda a que está entregue a gestão das 

fronteiras, que são todos os dias violadas a troco de dinheiro. 

4.7. Corrupção política 

Segundo Simão (2011), a corrupção política é o «uso do poder público para 

proveito, promoção ou prestígio particular, ou em benefício de um grupo ou 

classe, de forma que constitua violação da lei ou de padrões de elevada conduta 

moral.» A corrupção política em Angola é uma prática habitual do Presidente da 

República e seus pares45. Vamos aqui relatar três casos de corrupção política que 

demonstram o que acima afirmamos. 

4.7.1. O caso de Brigadeiro 10 Pacotes 

Este jovem rapper e produtor musical ganhou bastante simpatia e admiração da 

juventude angolana na primeira metade da década de 2000. Sua música de 

                                                           
44 Não subscrevemos de modo nenhum ao tratamento desumano contra estrangeiros com situação 

migratória ilegal. O facto é que o debalde a que estão entregues as fronteiras de Angola é da 

responsabilidade de altos funcionários do Governo e outros que demonstram não estarem preocupados 

com o país. Estes delinquentes são cúmplices da direcção errada em que se encontra Angola. 

45 Não são (ainda) conhecidas práticas de corrupção política por parte do Presidente João Lourenço, o 

qual, no momento em que estas linhas estão a ser escritas, está no cargo há 8 meses. Quanto aos 

membros do seu governo, há indícios sérios de muitos estarem envolvidos em actos de corrupção, mas 

este problema faz parte de outros projectos de investigação a serem levados a cabo. 
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pungente intervenção social se tornou referência entre os angolanos, sobretudo 

a juventude.  Ora, algum tempo antes das eleições de 2008, a sociedade 

angolana, ou pelo menos parte dela, notou a ascensão meteórica de Brigadeiro 

na área do cinema, entre outras actividades «novas», tendo grande exposição 

na comunicação social pública, sobretudo na TPA (Televisão Pública de Angola), 

destacando-se com a sua empresa Independente Universal Produções, tendo 

dado evidências de possuir elevado poder financeiro para tal. À medida que o 

rapper ascendia, sua atitude e comportamento foram revelando distanciamento 

das posições que o tinham destacado como rapper underground, crítico ao 

sistema. Em 2007, ele chegou ao ponto de afirmar publicamente, numa rádio 

pública, que não tinha dado autorização à Rádio Despertar para tocar sua música 

nas emissões46. Por essa altura, Brigadeiro tinha já uma actividade musical 

intervencionista nula, tendo passado a dedicar-se à produção de filmes, uma 

actividade cara que obviamente requer muito dinheiro. Durante a campanha 

eleitoral de 2008, fruto de contrato e de ter recebido dinheiro do regime47, 

Brigadeiro apoiou o MPLA na sua campanha pelo País. Todavia, segundo ele 

próprio, numa entrevista ao Programa Njando, da Rádio Despertar, dada em 

2010, «as promessas feitas pelo regime não foram cumpridas.»  De facto, além 

do dinheiro adicional que receberia por apoiar a campanha do MPLA, ele 

receberia outros bens, incluindo um apartamento. Não os recebeu. Acabou traído 

pela mesma gente que o próprio várias vezes criticara nas suas músicas. 

Revoltado com a situação, o rapper denunciou tudo, embora tentasse iludir a 

                                                           
46 Na verdade, tratava –se de atingir a UNITA, partido proprietário da Rádio Despertar, um dos raros 

exemplos de jornalismo crítico ao regime. Uma característica interessante desta estação é dar 

sistematicamente aos cidadãos a oportunidade de expressarem suas opiniões sobre o estado de coisas 

em Angola. 

47 Tal dinheiro serviu-lhe para, entras questões, financiar as suas actividades como produtor de cinema. 

O regime tem a prática de primeiro desmantelar o indivíduo das suas posições políticas com recurso a 

dinheiro, carros, casas e  outros  meios.  Daí, impõe ao  indivíduo  (que  se  vendeu)  um  contrato  que  

geralmente  inclui  manifestar publicamente seu distanciamento de figuras idóneas ou instituições da 

sociedade civil, para depois manifestar seu apoio ao Presidente da República e, concomitantemente, ao 

sistema que este representa. 
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opinião pública com a alegação de que ele aceitara o dinheiro (com o qual, entre 

outros empreendimentos, ascendeu na actividade cinematográfica) por entender 

que ele também tem direito ao «dinheiro do petróleo». Na verdade, estava com 

dificuldades em admitir que se vendera ao regime. Um ano depois, em 2011, 

Brigadeiro lançou a música «estado da nação», bastante crítica ao regime, na 

qual diz, por exemplo, que «Angola é uma prostituta nua» com a qual todos têm 

relações e «não deixam nada». Na parte final da música, o rapper tenta justificar 

sua ausência na música de intervenção social e política com a alegação de que 

estava [de longe] a observar os governantes para ver se mudariam, quando o 

mais sensato seria dizer que sua ausência se deveu ao facto de ter-se vendido 

ao regime! Apesar dos esforços para se reabilitar, a sua reputação nunca mais 

foi a mesma48. 

 

 

                                                           
48 Brigadeiro acabou exilando-se na França, onde apresentou a alegação de que era perseguido pelo 

regime do MPLA. Reside naquele país há 5 anos. Apesar de ciente da sua perda de autoridade moral, o 

mesmo tem protagonizado actos de tentativa de chamar a atenção da opinião pública angolana, com o 

objectivo de aferir em que medida ele ainda é visto como uma figura em permanente processo de luta 

cívico-política para o avanço da sociedade. A última tentativa – de dimensões cómicas – ocorreu em Abril 

de 2018. Circularam imagens nas redes sociais a exibir o mesmo acamado, «em estado de coma», dizia-

se. Alguns dias depois, a sua esposa fez algumas declarações públicas em que chamou a atenção dos 

Angolanos para a necessidade de ser feita corrente positiva a favor do seu marido, o qual, afinal, 

argumentou ela, «fez muito pelo País». Pouco depois, fez outra declaração, já de cariz crítico, na qual, 

censurou a sociedade por a mesma não ter estado a fazer nada pelo seu marido. Para tornar a sua crítica 

mais contundente, citou o célebre caso do Processo 15+2. Afirmando que os integrantes do referido 

processo receberam todo o apoio da sociedade e do resto do mundo, a esposa de Brigadeiro criticou a 

apatia e falta de solidariedade dos Angolanos em relação ao caso do estado de coma do seu marido. 

Curiosamente, porém, passados alguns dias, Brigadeiro publicou um texto nas redes sociais, no qual dizia 

ter sido acordado do coma por Jesus Cristo. Pouco depois criticou os 15+2 por, a seu ver, não terem feito 

nada a seu favor, mencionando o facto de o mesmo ter feito campanha na França a favor da libertação 

dos referidos activistas. Estes, por razões objectivas, não responderam à crítica. O «plano de coma» 

engendrado por Brigadeiro revelou-lhe uma dura verdade: não é mais visto como uma figura idónea da 

sociedade civil, razão pela qual não ocorreu nenhum movimento nacional de solidariedade. E os 15+2 

nada têm a ver com o facto de os Angolanos enquanto povo não terem prestado a ele a atenção que 

considerou merecer. 
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4.7.2. O caso de Fridolim Kamolakamwe 

Este poeta poliglota e de mão cheia embarcou na mesma aventura que Brigadeiro 

10 Pacotes. Entre os seus próximos, alegou que a periclitante situação de saúde 

de sua mãe o teria feito enveredar pela «aliança» com o regime. Escreveu 

extensos textos no jornal Folha 8, publicados em 2010, nos quais, entre outras 

questões, contou os detalhes da aventura na qual se lançara com o Brigadeiro, 

de relações com o regime, resultando no desastre que lhes angariou imensos 

danos reputacionais.  O regime conseguiu usá-los e depois descartá-los, qual lata 

de refrigerante ou cerveja que é deitada no lixo, depois de consumido o líquido. 

Aliás, ainda que a aventura tivesse sido pessoal ou economicamente um sucesso, 

tal não mudaria o caso de duas figuras cuja reputação foi destruída pela 

corrupção do regime49. 

4.7.3. O caso de António Manuel da Silva «Jojó» 

Em Fevereiro de 2012, o apresentador do Programa Njando, um programa de 

sátira e crítica social e política, de grande audiência, António Manuel da Silva 

«Jojó» surpreendeu quase toda a opinião pública com a informação de que 

terminara sua ligação com a Rádio Despertar, e concomitantemente – como se 

verificou depois – o Njando chegara ao fim50. Durante uma conferência de 

imprensa em que acusou a direcção da rádio de faltar com as suas 

responsabilidades para com ele, tanto em termos de segurança como em termos 

de assistência económica, «Jojó» afirmou: 

Gostaria que os meus colegas jornalistas entendessem que não fui pago nem 

recebi de algum partido político um valor ou convite para abandonar a Rádio 

Despertar. Foi uma decisão própria […] Neste momento estou desempregado e 

solicitei essa conferência de imprensa para justificar a minha saída, pois sei que 

                                                           
49 Ao contrário de Brigadeiro, Fridolim preferiu gerir a experiência com maior autocrítica pessoal. 

50 «Jojó» não abandonou sozinho a Rádio Despertar. Mário Silva Sikila, seu assistente técnico, seguiu-o. 
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haverá especulações. O pensamento é que o «Jojó» foi pago, mas não vendo a 

minha dignidade; estou a sair para ver questões que têm a ver com o meu futuro, 

a minha progressão, o meu desenvolvimento e, sobretudo, como jovem que sou, 

para não envelhecer onde sei que não há condições de trabalho. 

Embora tenha feito um grande esforço discursivo para passar a ideia de que sua 

saída da Rádio Despertar e o abandono do projecto Njando se deviam meramente 

a questões dos alegados incumprimentos, o público não acreditou. Quase toda a 

opinião pública considerou-o vendido ao regime, como se veio a confirmar. Nos 

mais de 300 comentários feitos por cidadãos, no site Club-K, e também via 

Facebook, ficou evidente que ele não conseguiu de facto «atirar areia para os 

olhos das pessoas», ou seja, não conseguiu enganar a opinião pública. O cidadão 

Kintombo Alberto Pedro reagiu assim: 

Já se previa isto. Primeiro foi o programa Retrospectiva da Semana com o Makuta 

Nkondo; eu já previa que o Njando seria o próximo. Muita coisa está a acontecer 

neste ano e muita gente não vê. O debate da TV Zimbo, protagonizado pelos 

[senhores] Paulo Ganga e Norberto Garcia, foi-se. Então, saibam que o regime 

optou por uma estratégia de aliciamento e [em] silenciar as vozes discordantes 

desde aqui, no interior, até ao exterior, a fim de apresentar ao mundo [a imagem 

de] que Angola é um Mar de Rosas. Mas dá para perceber que a oposição não 

tem perspectiva para alternância no poder, nem em 2012 e nem nunca, caso 

contrário, que surja uma nova liderança nos partidos da oposição. [Estas] são 

claras evidências de que nestas eleições as coisas ainda vão piorar, pois os 

partidos da oposição estão condenados ao silêncio e com acordos secretos com 

o regime: JES/MPLA. 

Para o cidadão Banzo Muxima: 

Alguns anos após as eleições de 2012 veremos este pobre jovem a lamentar-se 

como fizeram Fridolim e Brigadeiro 10 Pacotes e vou querer ouvir o mesmo a 

dizer a [ladainha] «não vendo a minha dignidade». Espero que saibas gastar o 

pouco ou o muito que te deram para manter o sofrimento de nós, Angolanos! 

Mas sei que não vai demorar muito! Pois o carro que comprarás passará pelos 

mesmos buracos na estrada que o meu! E lá se vão as molas! O teu bairro 

continuará sem luz e água, mas pagarás sempre [a conta]! O teu filho, para ir à 
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escola ou ao hospital, terás de pagar as mesmas gasosas que eu pago! Mas em 

tudo isso eu sou mais feliz, pois a minha dignidade ainda não a vendi! 

Por último reproduzimos também comentário do cidadão que assinou pelo nome 

JMC, que asseverou: 

Jojó, eu sou sulano e estou muito triste porque é por causa de pessoas como tu 

que nós, sulanos, somos mal falados. Se realmente estás insatisfeito, tudo bem, 

podemos respeitar a tua decisão de saíres da [Rádio] Despertar. Mas 

sinceramente, era preciso chamar a RNA, a TPA, o JA e companhia para anunciar 

a tua saída? Era? Tu não enganas ninguém: ESTÁS VENDIDO e não há um pingo 

de dúvida. Mas vou te dar uma dica: eles só te estão a usar e quando as eleições 

passarem vão te dar um bico do cú e podes ter a certeza que tiveste uma 

escolha/decisão errada. Exactamente agora que o MPLA está no fim é que te 

juntas a eles? Não tens visão, meu irmão! 

Os cidadãos se revelaram verdadeiros profetas: o regime fez uso de «Jojó» e o 

descartou, colocando-o numa situação que em praticamente nada se compara 

com sua vida anterior: não ser rico materialmente, tinha um elevado capital 

político, tinha autoridade moral e era respeitado pelos cidadãos e tido como um 

exemplo de coragem e dignidade. «Jojó» suicidou-se ética, moral e 

politicamente51.  

A incursão que fizemos até aqui é sobejamente eloquente: a corrupção é 

indubitavelmente uma instituição em Angola. 

4.8. Angola: paz e corrupção 

Dirigimos agora a nossa atenção à situação de Angola no palco mundial no que 

à corrupção diz respeito. Ora, de acordo com os padrões do Índice, quanto menor 

for o número da posição na lista, melhor a colocação do país no quadro global. 

                                                           
51 O povo encara-o como mais um dos milhentos exemplos de como a corrupção é destrutiva, reduzindo 

a pessoa à categoria se carcaça moral. A venda da dignidade é um erro cujas consequências perseguem o 

indivíduo por toda a sua vida. 
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E quanto maior o número de classificação, menor o grau de corrupção, tal como 

ilustramos abaixo: 

Tabela nº 10: Lista dos dez países menos corruptos do mundo. 

Posição  País 2014 

1  Dinamarca 92 

2  Nova Zelândia 91 

3 Finlândia 89 

4 Suécia 87 

5  Noruega 86 

6 
 

 Suíça 
 86 

7 Singapura 84 

8 Países Baixos 83 

9 Luxemburgo 82 

10  Canadá 81 

Fonte: IPCM, 2014. 

Como vemos, o primeiro número é o da posição, ou ranking, do país, o número 

seguinte na coluna à direita corresponde à classificação, ou a «nota», do país. 

Neste exemplo real, baseado no Índice de Percepção da Corrupção no Mundo 

(IPCM) 2014, a Dinamarca é o país menos corrupto do mundo, com a 

classificação 92. Prosseguindo, temos assim a lista dos 10 países menos 

corruptos do mundo. 

Em 2002, ano em que terminou a guerra, Angola ocupava a posição 168 no IPCM, 

com a classificação 17. Depois de 10 anos, isto é, em 2012, Angola ocupava a 

posição 161, com a classificação 22. No ano seguinte, 2013, Angola passou para 

a classificação 23. Em 2014, a classificação é 19. Abaixo reproduzimos o eixo do 

IPCM em que se encontra Angola: 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Zel%C3%A2ndia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Finl%C3%A2ndia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Su%C3%A9cia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Noruega
http://pt.wikipedia.org/wiki/Su%C3%AD%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Singapura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Baixos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Luxemburgo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
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Tabela nº 11: Lista dos vinte países mais corruptos do mundo. 

156  Camboja 21 

156  Myanmar 21 

156  Zimbabwe 21 

159  Burundi 20 

159  Síria 20 

    161    Angola    19   

161  Guiné-Bissau 19 

161  Haiti 19 

161  Venezuela 19 

161  Iémen 19 

166  Eritreia 18 

166  Líbia 18 

166  Uzbequistão 18 

169  Turquemenistão 17 

170  Iraque 16 

171  Sudão do Sul 15 

172  Afeganistão 12 

173  Sudão 11 

174  Coreia do Norte 8 

174  Somália 8 

Fonte: IPCM, 2014. 

Todos estes números indicam um facto: Angola não está melhor do que em 2002. 

Depois de 12 anos, em tempos de paz, em 2014, o país fazia parte da lista dos 

20 PMCM (Países Mais Corruptos do Mundo), num universo de 174 países 

avaliados, ou seja, está na cauda, com a deprimente classificação 19. Ao longo 

do período 2002-2017, Angola continuou a fazer parte da lista dos países mais 

corruptos do mundo.  

A corrupção, da pequena à grande, atingiu níveis inauditos. De 1995 a 2001, 

Angola era seguramente um país altamente corrupto, mas o facto relevante 

consiste no seguinte: com o alcance da paz, ao contrário do que era ou seria 

esperado, os índices de corrupção aumentaram consideravelmente. Angola 

passou a ser uma sociedade mais corrupta em tempo de paz do que de guerra. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Camboja
http://pt.wikipedia.org/wiki/Myanmar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Zimbabwe
http://pt.wikipedia.org/wiki/Burundi
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Angola
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guin%C3%A9-Bissau
http://pt.wikipedia.org/wiki/Haiti
http://pt.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://pt.wikipedia.org/wiki/I%C3%A9men
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eritreia
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADbia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uzbequist%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Turquemenist%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Iraque
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A3o_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Afeganist%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Coreia_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Som%C3%A1lia
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CONCLUSÃO 

 período de 15 anos posteriores ao fim da guerra foi marcado por um 

crescimento económico extraordinário e inédito na História Económica 

de Angola e por um processo de reabilitação, requalificação e 

construção de infraestruturas que representou um investimento bilionário, que 

foi possível tanto pelos altos rendimentos da indústria petrolífera como pela 

gigantesca linha crédito cedida pela China, cujas empresas desempenharam um 

papel fundamental na realização das muitas obras sob gestão do Gabinete de 

Reconstrução Nacional (GNR), que foi extinto pelo Presidente José Eduardo dos 

Santos na qualidade chefe do governo. A extinção do GNR foi feita depois que as 

grandes obras sob sua responsabilidade foram concluídas e depois de os 

assessores do também chefe de Estado terem inferido estabelecido que a 

reconstrução nacional tinha sido concluída.  

Entretanto, o processo de reerguimento de um país destruído pela guerra não 

passa apenas pela reabilitação de infraestruturas, da sua requalificação e da 

construção de novas infraestruturas. Estas são etapas materiais – investimento 

no betão. O reerguimento de um país é muito mais do que a reconfiguração do 

elemento físico. 

A guerra destruiu mais 500 000 vidas angolanas, levou ao deslocamento de 

milhões de cidadãos. E deixou a maioria – os vivos – com o tecido psicológico 

destruído.  

Ao longo do período 2002-2017, além da questionável qualidade técnica de 

grande parte das obras realizadas no País, o investimento na reabilitação 

psicológica dos militares que fizeram a guerra foi inexistente.  

Durantes os 15 anos em referência, o investimento no sector da saúde jamais foi 

superior a 10%. O investimento no sector da educação jamais foi superior a 10% 

O 



126 
 
 

 

e o mesmo ocorreu noutros sectores sociais. A defesa e a segurança sempre 

tiveram o maior investimento, que na maioria dos casos – por ano – foi 10 vezes 

superior ao da saúde, educação e agricultura juntos.  

A vasta maioria dos Angolanos vive em más condições. Milhões vivem numa 

agreste pobreza que denuncia o facto de não terem beneficiado da fabulosa 

riqueza produzida no País no referido período. 

Habitações precárias, lixeiras, charcos, poeira, falta de água potável, falta de 

energia eléctrica, falta de um serviço de saúde próximo, eficiente e eficaz, 

milhões de crianças fora do sistema de ensino. Enfim, o quadro de condições de 

vida da maioria dos Angolanos no período 2002-2017 foi de tragédia social com 

laivos de apocalipse.  

A corrupção, o tráfico de influências, o saque do erário e outros males 

perpetrados por titulares de cargos públicos e inúmeros funcionários da 

administração pública e não só desempenharam um papel instrumental para que 

viver mal fosse regra em Angola – para uma vasta maioria. 

Em 2002, os Angolanos puseram fim a uma guerra de décadas. O surgimento da 

paz anunciava um tempo novo, no qual, ultrapassada a guerra, o processo de 

transformação dos imensos e diversos recursos naturais de Angola resultaria 

gradualmente na generalização do bem-estar social para os seus cidadãos. Mas, 

como ficou demonstrado no presente relatório, isto não aconteceu senão com 

uma minoria da população.  

O desenvolvimento humano é o resultado da equilibrada relação entre a 

quantidade de riqueza e a satisfação das necessidades do ser humano a todos 

os níveis. Indubitavelmente, 

O desenvolvimento humano é muito mais do que o aumento ou quebra dos 

rendimentos nacionais. Tem a ver com a criação de um ambiente no qual as 

pessoas possam desenvolver o seu pleno potencial e levar vidas produtivas e 

criativas, de acordo com as suas necessidades e interesses. As pessoas são a 

verdadeira riqueza das nações. O desenvolvimento tem a ver, portanto, com o 
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alargamento das escolhas que as pessoas têm para levar uma vida a que dêm 

valor. E tem a ver com muito mais do que o crescimento económico, que é apenas 

um meio – ainda que muito importante – de alargar as escolhas das pessoas. 

Para alargar estas escolhas, é fundamental a criação das capacidades humanas 

– o conjunto de coisas que as pessoas podem ser, ou fazer, na vida. As 

capacidades mais elementares para o desenvolvimento humano são: ter uma 

vida longa e saudável, ser instruído, ter acesso aos recursos necessários para um 

nível de vida digno e ser capaz de participar na vida da comunidade. Sem estas, 

muitas outras escolhas simplesmente não estão disponíveis e muitas 

oportunidades na vida mantém-se inacessíveis. 

Esta forma de olhar para o desenvolvimento, frequentemente esquecida na 

preocupação imediata com a acumulação de bens e riqueza financeira, não é 

nova. 

Os filósofos, economistas e líderes políticos, desde há muito que enfatizam o 

bem-estar humano como o objectivo, o fim, do desenvolvimento. Como dizia 

Aristóteles, na Grécia antiga, "A riqueza não é, evidentemente, o bem que 

procuramos, pois ela é útil apenas para obter outra coisa qualquer". 

Na procura dessa outra coisa qualquer, o desenvolvimento humano comunga de 

uma visão comum com os direitos humanos. O objectivo é a liberdade humana. 

E esta liberdade é vital na persecução das capacidades e na realização dos 

direitos. As pessoas têm de ser livres para exercer as suas escolhas e para 

participar na tomada de decisão que afecta as suas vidas. O desenvolvimento 

humano e os direitos humanos reforçam-se mutuamente, ajudando a garantir o 

bem-estar e a dignidade de todos, criando respeito próprio e respeito pelos outros 

(PNUD, 2001, in Relatório de Desenvolvimento Humano). 
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