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Nota de Imprensa 
 

Por ocasião das celebrações do 70º aniversário da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, e no quadro da parceria estratégica entre Angola e a União 

Europeia "Caminho Conjunto", o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos e 

a Delegação da União Europeia em Angola realizam no dia 21 de Novembro de 

2018 um Seminário sobre Direitos Humanos, Migrações e Pessoas em 

Movimento, que terá lugar no Instituto Camões, Luanda, pelas 08H30.  

 

O discurso de abertura será proferido pela Secretária de Estado para os Direitos 

Humanos e Cidadania, Dra. Ana Celeste Januário. Seguir-se-ão painéis sobre 

“Direitos Humanos, Migrações, Inclusão e integração na União Europeia”, 

"Direitos Humanos e Migrações em Angola" e "Migrações, grupos vulneráveis, 

Tráfico de Seres Humanos e género  em Angola".  

 

As migrações humanas representam desafios e oportunidades tanto para Angola 

quanto para Europa. O seminário versará sobre as soluções que Angola e a UE 

encontraram para lidar com a migração, a mobilidade regional, os requerimentos 

de asilo e as crises de refugiados, desde o ponto de vista oficial mas incluindo 

também a visão da sociedade civil activa nesta área. 

 

A actividade tem como objectivos: Sensibilizar e informar á Sociedade sobre as 

Migrações desde uma perspetiva dos Direitos Humanos; Reflectir sobre a 

importância de construir uma sociedade de direitos no actual contexto mundial, 

regional e nacional; Reforçar a parceria na área dos Direitos Humanos entre o 

Estado Angolano e a União Europeia; e Promover a Educação para Cultura dos 

Direitos Humanos em Angola. 

 

A apresentação sobre a situação na Europa será feita pelo activista Mamadou Ba, 
militante anti-racista que se dedica à luta pelos Direitos Humanos dos migrantes 
e das minorias étnicas em Portugal. A situação em Angola será analisada por 

representantes do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, Dra. Sónia 
Gomes, Ministério do Interior, Serviço Jesuíta dos Refugiados, Dr. Bartolomeu 

Milton e da Comissão Episcopal da Pastoral para os Migrantes e Itinerantes de 
Angola e São Tomé, (CEPAMI), Irmã Neide, com grande experiencia de trabalho 
no terreno com migrantes e refugiados. 
 

Para mais informações, contacte:  
http://www.servicos.minjusdh.gov.ao/noticias/444/70o-aniversario-da-declaracao-universal-
dos-direitos-humanos 
http://www.minjusdh.gov.ao/vernoticia.aspx?id=36876 
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