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Huíla 8 de Dezembro: No âmbito das comemorações do aniversário da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, 10 de Dezembro, o Ministério da Justiça e dos 

Direitos Humanos realiza amanhã, 9 de Dezembro, no Hotel Serra da Chela, às 

8h30, o acto central com o tema “Os direitos das Mulheres no ano dos Direitos 

Humanos em África”. 

 
A actividade visa promover e defender os direitos e liberdades fundamentais dos 

cidadãos, quer como indivíduos quer como membros de grupos sociais 

organizados e assegurar o respeito e a garantia da sua efectivação através dos 

poderes Legislativo, Executivo e Judicial, seus órgãos e instituições, bem como por 

todas as pessoas singulares e colectivas 

 

Com dois painéis, durante o acto central, serão discutidos temas como: Acesso à 

Justiça e Cultura dos direitos Humanos em Angola; os Direitos Humanos em 

África : Presente e futuro; os Direitos da mulher africana num continente em 

conflito e o papel da mulher na estabilização da sociedade angolana face aos seus 

direitos. 

 

A serem abertas pelo governador da província da Huíla, Dr. João Marcelino 

Tyipinge, as jornadas têm o objectivo de reflectir sobre o papel do Estado na 

promoção e protecção dos Direitos Humanos no contexto mundial, regional e 

nacional, Promover os Direitos Humanos e educar para a cidadania, através de 

acções que visam a divulgação e consciencialização da sociedade angolana. 

 

A promoção e protecção dos Direitos Humanos, consagrados na constituição de 

Angola, constituem fundamento da República de Angola, tendo o governo vindo a 

aumentar significativamente os seus esforços com vista a assegurar que os  

direitos humanos sejam respeitados por cada membro da sociedade, apesar de 

existirem ainda desafios e melhorias a serem observadas. 
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Sobre o dia 10 de Dezembro 
 

O Dia Internacional dos Direitos Humanos é celebrado anualmente a 10 de 

Dezembro. A data visa homenagear o empenho e dedicação de todos os cidadãos 

defensores dos direitos humanos e colocar um ponto final a todos os tipos de 

discriminação, promovendo a igualdade entre todos os cidadãos. 

 

Luanda, 08 de Dezembro de 2016 

 

 


