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Nota de Imprensa 
 
O Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos realiza no dia 21 de Março de 2018, na 
província do Uíge, a 1ª Conferência Provincial sobre a Justiça e Direitos Humanos. 
O evento terá a duração de 1 dia e decorrerá sob o lema: Protecção da Criança na Província 
do Uíge. 
 

A Conferência será presidida por Sua Excia. Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, 
Francisco Queiroz e contará com a presença do Governador da Província do Uíge, Mpinda 
Simão, o Representante do UNICEF em Angola, Abubacar Sultan, e outras entidades 
Governamentais da província e do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. 
 
O evento tem como objectivo promover uma reflexão sobre a capacidade dos Serviços do 
Sistema de Protecção da Criança no Uíge em dar resposta aos assuntos relacionados 
com o acesso ao Registo de Nascimento. 
 
Durante a Conferência Provincial sobre a Justiça e Direitos Humanos prevê-se analisar 
a tendência dos serviços face às consequências da crise económica ou financeira para o 
sector da justiça; debater com os técnicos e profissionais os instrumentos 
imprescindíveis no exercício diário das suas funções, particularmente a legislação 
aplicável e os instrutivos utilizados, que dificultam o desempenho das funções; e 
finalmente, identificar linhas de acção e estabelecer uma visão estratégica comum sobre 
o caminho a seguir em 2018, para garantir uma resposta adequada às necessidades das 
crianças e das suas famílias. 
 
Participarão do evento funcionários e técnicos provinciais e municipais afectos à 
Delegação da Justiça no Uíge, técnicos dos Serviços de Investigação Criminal e Serviços 
Penitenciários, do Tribunal Provincial e Procuradoria-geral da República, da Delegação 
Provincial da Saúde e da Educação, Instituições Académicas relevantes na província, 
Igrejas e representantes do sector privado. 
 

O início da Conferência será antecedido pela inauguração do Posto de Registo na 
Maternidade Central do Uíge, enquadrado no programa Nascer com Registo, 
desenvolvido pelo Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos em parceria com o 
Ministério da Saúde e o Ministério da Acção Social, Família e Promoção da Mulher, que 
conta com o financiamento da União Europeia e o apoio técnico do UNICEF.   

  
Luanda, 19 de Março de 2018.- 

 
  Para mais informações, aceda: 
 
http://www.servicos.minjusdh.gov.ao/    
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