República de Angola
Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos
Gabinete de Tecnologias de Informação e Comunicação Institucional

Nota de Imprensa
O Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos em parceria com o Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) realiza, no 22 de Junho de 2022,
às 9H00, no Memorial Dr António Agostinho Neto, o Seminário sobre inclusão e
não discriminação com foco nas diversidades sexuais e de género.
Preside a sessão de abertura a Secretária de Estado para os Direitos Humanos e
Cidadania, Ana Celeste Cardoso Januário. Estará presente no acto a Secretária
de Estado para a Família e Promoção da Mulher, Elsa Barber.
A actividade está enquadrada no âmbito da implementação Estratégia Nacional
dos Direitos Humanos e tem como objectivos, analisar o quadro legal e as políticas
públicas de Angola sobre não discriminação e inclusão das minorias sexuais de
género para possíveis recomendações de alinhamento com os padrões
internacionais, promover e visibilizar os direitos humanos das minorias sexuais e
de género, fomentar a inclusão das minorias sexuais e de género na sociedade,
fortalecer o diálogo com as Organizações da Sociedade Civil de defesa dos direitos
humanos das minorias sexuais e de género e promover a implementação da
Estratégia Nacional dos Direitos Humanos.
A Estratégia Nacional dos Direitos Humanos e o seu Plano de Implementação
aprovado pelo Decreto Presidencial nº 100/20, de 14 de Abril, tem como objectivo
central conquistar a maioridade em Direitos Humanos, que consiste na
capacidade endógena de Angola para defender, proteger os Direitos Humanos e
prevê um conjunto de acções, em Direitos Humanos. Para a concretização deste
princípio torna-se necessário dar relevância prática a alguns dos princípios
básicos de cidadania, difundi-los e preparar a sociedade para os assumir e exercer
de forma consciente e consequente. Entre esses princípios destacam-se o da
igualdade, da não discriminação, (com especial atenção aos grupos vulneráveis,
como são os colectivos LGBTI ou minorias sexuais e de género).
Angola foi incluída numa actividade regional denominada “Iniciativa de
Governação Inclusiva”, apoiada pelo PNUD, que reconhece que as minorias
sexuais e de género costumam ser particularmente marginalizadas e excluídas e,
portanto, pretende desenvolver um quadro estratégico para a promoção dos
direitos humanos e da inclusão dessas populações na região, como parte de
esforços mais amplos para alcançar os ODS e a Agenda 2063. Os países quer
formam parte desta Iniciativa são Angola, Cotê d’Ivoire, República Democrática
do Congo, Quénia, Namíbia e Zimbabwe.
Nos últimos anos, denotam-se progressos na inclusão do colectivo, com a
legalização das primeiras organizações da sociedade civil de defesa, promoção e
protecção dos Direitos Humanos das minorias sexuais e de género e uma maior
participação na vida pública.
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Gabinete de Tecnologias de Informação e Comunicação Institucional,
Luanda, 21 de Junho de 2022.
Para mais informações contacte
923401189
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