
 
 
 

 
Edifício Escom | Rua Marechal Brós Tito, nº 35, 6º andar,  Luanda  | S  www.ufolo.org  |  E  info@ufolo.org  |  T  (+244) 942 323 212 / (+244) 942 323 26 

 

 

ENQUADRAMENTO  

ENCONTRO “OPORTUNIDADES  
PARA A BOA GOVERNAÇÃO” 

 
Data: por definir| Local: por definir 

 

 
CONTEXTO 
Durante décadas, o saque e a impunidade reinaram em Angola. Nos últimos dois anos, os esforços 

institucionais para combater a corrupção e pôr fim à impunidade têm marcado a agenda política.  

 
Todavia, várias questões preliminares se levantam. Será possível levar esse combate a bom porto sem 

introduzir mudanças estruturais profundas no seio da administração do Estado e da Justiça? Como se 

consegue ganhar a luta contra a corrupção perante um contexto de grave crise económica e de tensão 

social latente? Mesmo estando esta luta no centro da agenda presidencial, como podemos reverter 

uma mentalidade governativa arreigada à apropriação privada dos bens públicos, segundo a qual “o 

cabrito come onde está amarrado”? O que fazer quando os governantes não dispõem das necessárias 

aptidões em matéria de coordenação de políticas, decisões e execução da agenda socioeconómica?  

 
Angola tem condições ímpares para alcançar a prosperidade. Com as suas imensas riquezas naturais, 

uma população jovem e vigorosa e um crescente espaço de vontade política, precisamos agora de 

avançar firmemente rumo à boa governação e à necessária justiça social e económica.  

 

Há muito a fazer também na sociedade civil. Desde já, é imperioso aproveitar o espaço público para 

promover um diálogo contínuo sobre a actual situação socioeconómica do país. A luta contra a 

corrupção tem de ser articulada com a estruturação de um governo melhor e mais transparente, com 
uma administração pública funcional e uma sociedade civil organizada e participativa.  

 

Falamos de condições fundamentais para o estabelecimento de um novo modelo económico no país. 

Mediante uma nova mentalidade social e uma nova abordagem governativa, temos de promover um 

país que seja transparente, livre e produtivo. Num ambiente concorrencial e empreendedor, poderemos 

tirar o melhor partido das nossas riquezas naturais e industrializar o país, gerando mais empregos e 

reduzindo a pobreza. E devemos fazê-lo pensando no longo prazo – nas actuais, mas também nas 

futuras gerações –, com planos que assegurem a sustentabilidade económica e ambiental.  
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No «Encontro Oportunidades para a Boa Governação», lançamos o debate sobre estas amplas 

questões, todas elas fundamentais para promover a boa governação e a prosperidade em Angola. 

 

O Encontro terá como temas centrais:   

1. PGR: Os Desafios Legais do Combate à Alta Corrupção  
2. Das Lógicas Políticas de Grupo à Construção do Interesse Colectivo  

3. A Realidade, os Vícios do Poder e Soluções para a Crise Económica 

4. O Percurso de Moçambique no Controlo da Corrupção e os Desafios de Governação 

5. A Corrupção Mata! Justiça precisa-se! 

 

 


