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Todas as pessoas, simplesmente em virtude da sua humanidade,
têm a capacidade para gozar de direitos que lhes são fundamentais.
Este conceito é expresso no direito internacional dos direitos
humanos, na teoria geral dos direitos humanos e em regulamentos
internos, mas as suas raízes são encontradas em épocas anteriores
e documentadas em muitas culturas e religiões.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) de 1948 é o
documento de direitos humanos mais importante do mundo e foi
considerada uma declaração política comum como resposta às graves violações dos direitos humanos da Segunda Guerra Mundial.
Ao elaborar a Carta das Nações Unidas, a ideia inicial era incluir na
Carta um conjunto de direitos humanos juridicamente vinculativos,
mas, devido a limitações de tempo, este trabalho foi atribuído a
uma comissão separada, para ser adoptado como uma convenção
sob o direito internacional.
Originalmente, foi contemplado que um tratado juridicamente vinculativo seguiria rapidamente a DUDH, uma vez que a declaração
não é um texto juridicamente vinculativo. No entanto, o período da
Guerra Fria atrapalhou este trabalho. O ano de 1966 constitui o
marco em que as normas contidas na DUDH seriam transformadas
em tratados juridicamente vinculativos através do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e do Pacto Internacional
sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais.
O preâmbulo da DUDH declara que os Estados Membros da Organização das Nações Unidas (ONU) se esforçarão para garantir o
«reconhecimento e observância universal e efectiva» dos direitos
ali listados. Até a data, a DUDH continua a ser uma fonte amplamente utilizada para a compreensão e interpretação das normas de
direitos humanos. Isso reflecte-se na prática de um grande número
de tribunais e órgãos de direitos humanos, que frequentemente se
referem à Declaração em seu trabalho e julgamentos. É amplamente aceite que, ao longo do tempo, os princípios da Declaração
adquiriram o estatuto de direito internacional consuetudinário e,
portanto, vinculam todos os Estados.
Ao longo das últimas décadas, vários tratados foram estabelecidos,
referindo-se à DUDH. Muitos destes documentos juridicamente
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vinculativos não apenas detalham as diferentes normas de direitos
humanos, mas também estabelecem mecanismos para uma visão
geral da implementação das normas a nível nacional. Além desses
mecanismos de monitoramento baseados em tratados, encontramos os mecanismos derivados da Carta das Nações Unidas, como o
Conselho de Direitos Humanos da ONU (chamados mecanismos
baseados na Carta).
Este livro apresenta uma visão geral dos sistemas de direitos
humanos global e regionais que trabalham para a implementação e
o monitoramento dos direitos humanos. Os direitos humanos são
monitorados por uma variedade de órgãos globais, regionais e
nacionais de direitos humanos. O trabalho destes vários órgãos
pode ser delimitado por assunto ou país, e as áreas de enfoque de
diferentes órgãos de direitos humanos sobrepõem-se muitas vezes.
Os três primeiros capítulos do livro fornecem uma visão geral sobre
dois sistemas regionais de direitos humanos, nomeadamente o sistema Africano e o sistema Europeu. Em seguida, o livro discute a
relação entre os níveis global e regional, e percorre as vantagens e
os desafios dessa cooperação. Na sequência, segue uma abordagem
mais prática, que apresenta uma discussão sobre cooperação internacional em matéria de direitos humanos, assim como o papel das
Instituições Nacionais de Direitos Humanos. Além disso, discorre
sobre os diferentes mecanismos de relatórios da ONU, como a
Revisão Periódica Universal (RPU), e finaliza tratando sobre a
implementação de direitos humanos em Angola e o exame do país
na RPU.
Esta publicação enquadra-se no âmbito do projecto denominado
«Formação no Domínio dos Direitos Humanos em Angola», realizado pelo Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos (MJDH) e
pelo instituto Norueguês, International Law and Policy Institute
(ILPI), enquanto parceiros de implementação. O projecto teve início em 2013 e é financiado pela Embaixada Real da Noruega em
Luanda. Os textos deste livro reflectem diferentes seminários e
workshops que foram realizados em Angola e na Noruega ao longo
dos últimos quatro anos. Os textos foram escritos primariamente
para o público Angolano, mas não só.
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O livro foi escrito por vários autores. São eles: Dr. José Manzumba
da Silva, Director Nacional do Gabinete de Estudos e Análise dos
Direitos Humanos do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos; Dr. Aquinaldo Célio Mandlate, Advogado e Assessor Jurídico
filiado ao Instituto de Direito e Política Internacional (ILPI); Dr.
Njal Hostmaelingen, Director do ILPI; Dr. João A. Francisco, Funcionário Sénior do Gabinete de Estudos e Análise dos Direitos
Humanos do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos; Dra.
Anja S. Ostgard, Assessora e Coordenadora do projecto de Formação no Domínio dos Direitos Humanos em Angola, do ILPI; Dra.
Luísa Esperança Buta, Funcionária Sénior do Gabinete de Direitos
Humanos do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos; Dra.
Ana Celeste Januário, Directora Nacional do Gabinete dos Direitos
Humanos do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos; e Dr.
António Ngola, Chefe do Departamento Nacional de Monitoria do
Ministério da Assistência e Reinserção Social (MINARS). Os textos
baseiam-se em experiências e palestras acumuladas ao longo da
implementação do projecto, nomeadamente no Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, no Instituto Superior Politécnico do
Kangonjo, no Instituto Superior de Relações Internacionais-Mirex,
nos Comités Provinciais de Direitos Humanos de Malange, Kuanza
Sul e Bengo, entre outras actividades.
O Director Nacional do Gabinete de Estudos e Análise dos Direitos
Humanos do MJDH, José Manzumba da Silva, e o Director do
ILPI, Njal Hostmaelingen, são os editores-chefes, coadjuvados por
Anja S. Ostgard, do ILPI e Coordenadora do projecto, tendo sido a
responsável pela estruturação dos trabalhos, a edição e a formatação desta publicação. Contou ainda com o apoio técnico de Lucília
Monteiro, Tainá Garcia Maia, Anne Guro Dimmen, Sigrun Stigen
Holter e Maren Grytting, do ILPI, e de João Francisco, do MJDH.
Tratados e textos legais relevantes foram incorporados neste livro
com vista a auxiliar e facilitar a referência, assim como o acesso à
informação sobre este tema.
José Manzumba da Silva
Njal Hostmaelingen

II
O sistema Africano
de protecção dos
direitos humanos
– visão, dinâmicas
e desafios
José Manzumba da Silva1

1

José Manzumba da Silva, Director Nacional, Gabinete de Estudos e Análise dos
Direitos Humanos do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. É docente universitário e do Instituto Nacional de Estudos Judiciários (INEJ), diplomado em
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anos 1990.
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1. Introdução
O presente artigo procura de forma sucinta compreender as dinâmicas evolutivas e seus desafios pelo respeito dos Direitos Humanos no continente, uma vez, ter a União Africana declarado o ano
de 2016, como sendo o dos Direitos Humanos, particularmente,
para os direitos das Mulheres.
O artigo se divide em 4 partes fundamentais, nomeadamente, a primeira que centra a sua atenção para a compreensão da visão africana dos direitos humanos, à luz da Carta de Banjul (The Banjul
Charter); enquanto a segunda, se cinge no valor dos mecanismos e
instrumentos de protecção regional dos direitos humanos; a terceira presta uma dedicada atenção para os progressos até agora
alcançados, por via da Comissão Africana dos Direitos Humanos e
dos Povos. A quarta examina o papel dos Comissários da Comissão
Africana versus os chamados processos de avaliação. Por último,
uma breve nota de considerações que resumirá todo o debate acima
descrito, em sede da pesquisa aqui elaborada.
A União Africana ao ter estatuído o ano de 2016, como «o ano dos
Direitos Humanos com realce aos Direitos das Mulheres», queria
chamar especial atenção pelo respeito que se impõe aos direitos
humanos no continente berço. Apesar de todas as envolturas a que
o assunto merece, ainda assim continua no coração da pesquisa
para a paz e justiça em África.
Por outro lado, a realização dos grandes alcances da solidariedade
entre os povos e países africanos estariam indubitavelmente na base
da promoção da paz, da segurança e estabilidade do continente. Sendo
assim, os direitos humanos estão baseados nos valores da liberdade,
da igualdade, do respeito e da dignidade da pessoa humana.

2. Visão Africana dos direitos humanos à luz da Carta
de Banjul (The Banjul Charter)
Consta dos manuais de distintos autores que o sistema Africano dos
Direitos Humanos desenvolveu-se em duas etapas, a primeira constituiu-se da aceitação da Carta de Banjul conhecida por Carta Africana
dos Direitos Humanos e dos Povos (The Banjul Charter), estatuída
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pela Organização da Unidade Africana (OUA), em 1981, mas adoptada apenas em 1986, quando foram reunidos os requisitos exigidos
no próprio documento para a sua ratificação.
Para o académico Marcolino, José Carlos Moco sustenta na sua obra
Direitos Humanos e Seus Mecanismos de Protecção, que a adopção
da designação Carta, em vez de Convenção, como acontecera com
os instrumentos homólogos na Europa e na América.2 Segundo o
mesmo autor, a discussão não limitou apenas nesta questão formal,
mas se embrenhou nos domínios mais substantivos, por exemplo, a
questão suscita debate pelo facto dos chamados Direitos dos Povos
que não foram em momento nenhum referidos nem na Convenção
para a Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais (Convenção Europeia dos Direitos Humanos (CEDH)) nem
na Convenção Americana dos Direitos Humanos (CADH) de cujos
autores, especialmente ocidentais, suscitaram uma discussão doutrinária sobre se são mesmo Direitos Humanos ou se trata de
direitos de outra natureza (direitos colectivos).3
Segundo Arthur Maximus Monteiro argumenta que «a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos não surgiu por pura vontade dos países Africanos».4 Este autor obriga que se faça uma reflexão em torno de um continente marcado por violações maciças e
cotidianas aos direitos humanos, em que por exemplo, a fome se
associa à guerra para criar um cenário de desolação, cuja necessidade de adopção de um sistema de direitos humanos era obrigatória e urgente, se não para eliminar, pelo menos para atenuar o flagelo que se abate sobre o continente negro, conclamada pela comunidade internacional.5

2

Moco, M., 2010. Direitos humanos e seus mecanismos de protecção: as particularidades do sistema Africano.

3

ibid.

4

Monteiro, A. M., 2011. Lugar e natureza jurídica dos direitos económicos, sociais e
culturais na Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. Em: Alexandrino,
J. M., 2011. Os direitos humanos em África: estudos sobre o sistema Africano de
protecção dos direitos humanos, p. 21.

5

ibid., p. 21.
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Por outro lado se levanta o debate em torno da dicotomia dos
direitos humanos na Carta Africana dos Direitos Humanos e dos
Povos (CADHP) que põe, de um lado, os direitos civis e políticos e
do outro, os direitos económicos, sociais e culturais, não apenas no
âmbito da realidade constitucional de cada país, mas também – e
principalmente – no plano internacional.
No quadro dessa discussão académica, Arthur Maximus Monteiro
argumenta que se «encontra latente uma visão própria de Estado».6
Como se pode observar, isso permite entender a de um Estado
Liberal, em que se devem assegurar as necessidades dos cidadãos e
a de um Estado social, em que, além das liberdades fundamentais,
se deve prover ao indivíduo bens de vida tidos como essenciais
(saúde, educação, habitação, etc.) aos quais, por variadas razões,
não poderiam os cidadãos alcançar por seus próprios meios, em
face das disfunções inerentes ao sistema capitalista.
Embora, mais do que uma discussão puramente teórica, a definição
acerca da existência ou não da dicotomia entre as duas classes de
direitos possui implicações práticas imensas. Neste, Arthur M.
Monteiro acrescenta que enquanto a doutrina clássica defende que
os direitos civis e políticos podem ser judicialmente exigidos pelos
seus titulares, essa mesma doutrina reserva aos direitos económicos, sociais e culturais um papel secundário.7
Prossegue Maximus Monteiro que a sua falta não corresponde o
direito de recorrer a uma instância judicial para exigir do Estado a
sua implementação.8 De acordo com a Carta Africana dos Direitos
Humanos e dos Povos, no seu preâmbulo levantou a discussão
acerca de um sistema dicotómico estabelece que «os direitos civis e
políticos são indissociáveis dos direitos económicos, sociais e culturais, tanto na sua concepção como na sua universalidade, e que a
satisfação dos direitos económicos, sociais e culturais garantem o

6

Monteiro, A. M., 2011. Lugar e natureza jurídica dos direitos económicos, sociais e
culturais na Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. Em: Alexandrino,
J. M., 2011. Os direitos humanos em África: estudos sobre o sistema Africano de
protecção dos direitos humanos, p. 25.

7

ibid., p. 25.

8

ibid.

Este livro examina os mecanismos globais e regionais de monitoramento dos direitos humanos. Os diferentes artigos darão ao leitor uma
melhor compreensão do sistema internacional de monitoramento e
como o sistema global e os sistemas regionais interagem. É dada
atenção especial à Revisão Periódica Universal (RPU) sob o Conselho de
Direitos Humanos da ONU, e muitos dos artigos percorrem também
diferentes aspectos da implementação interna.
Esta publicação enquadra-se no âmbito do projecto denominado «Formação no Domínio dos Direitos Humanos em Angola», realizado pelo
Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos (MJDH) e pelo instituto
Norueguês, International Law and Policy Institute (ILPI), como parceiros
de implementação. Este projecto teve início em 2013, e é financiado
pela Embaixada Real da Noruega, em Angola (Luanda).
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