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1. Metodologia de análise dos direitos humanos: visão 
geral
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 Objectivo: Identificar o impacto potencial do Acordo sobre os direitos 
humanos

 Os direitos humanos são definidos conforme o estabelecido:

 Na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia

 Nos tratados da UDHR e nos principais tratados sobre os direitos 
humanos da ONU

 Nos tratados regionais sobre os direitos humanos pertinentes

 Metodologia baseada em:

 Princípios Orientadores da ONU relativos a avaliações do impacto sobre 
os direitos humanos de acordos de comércio e de investimento (2011)

 Directrizes da CE relativos à análise do impacto sobre os direitos 
humanos  nas avaliações de impactos sobre iniciativas de políticas 
relacionadas ao comércio (2015)

 Para "isolar" os efeitos do APE, aplicamos uma abordagem 
multifacetada - validação cruzada / corroboração dos dados de várias 
fontes (ver gráfico)



1. Metodologia de análise dos direitos humanos: etapas
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1ª Etapa

• Descrição e análise da linha de referência

• Situação actual em Angola: Obrigações e vulnerabilidades internacionais  

2ª Etapa 

• Análise e determinação do âmbito 

• Quais direitos humanos podem ser comprometidos pelas disposições do APE ou seus efeitos económicos? Como?

3ª Etapa

• Avaliação detalhada de áreas com potenciais efeitos

• Análise qualitativa e quantitativa

4ª Etapa

• Estudo de caso

• Potenciais efeitos do APE sobre o trabalho infantil em Angola

5ª Etapa

• Conclusões e recomendações:

• Como é que os impactos positivos podem ser reforçados  / potenciais efeitos negativas mitigados?



2. Situação dos direitos humanos em Angola

 Registo de ratificação dos principais tratados sobre os direitos humanos: 7 de 9 (CPED e ICMW)

 A situação actual dos direitos humanos é desfavorável, a.o.

 discriminação,

 violações dos direitos laborais,

 trabalho infantil,

 alta taxa de desnutrição,

 Impacto negativo da indústria extractiva sobre o direito à saúde, direito à água e direito à 
alimentação

 falta de concertação para chegar a um consentimento livre, prévio e informado

 situação crítica devido ao COVID-19

5

C
A

T

IC
C

P
R

C
P

E
D

C
E

D
A

W

IC
E

R
D

IC
E

S
C

R

IC
M

W

C
R

C

C
R

P
D

  S      

CAT: Convenção contra Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes; PIDCP: Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; CPED: Convenção Internacional para a Protecção de Todas as
Pessoas contra o Desaparecimento Forçado; CEDAW: Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres; ICERD: Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação Racial; PIDESC: Pacto Internacional sobre Direitos Económicos, Sociais e Culturais; ICMW: Convenção Internacional sobre a Protecção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e Membros de suas
Famílias; CRC: Convenção sobre os Direitos da Criança; CRPD: Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência



3. Resultados da análise preliminar do impacto: visão geral
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Medida 
comercial

Referência
no Acordo

Direitos humano s/ quadro normativo Tipo de 
impacto

Grau de impacto Grupo populacional 
potencialmente afectado

Liberalização 
das tarifas 
sobre 
mercadorias

Parte II, Capítulo I Comércio 
de Mercadorias

Direito ao emprego (UDHR, Art.23, 24; ICESCR, Art. 6 & 7; CFR, Art. 
15 & 31;  ACHPR, Art. 15)

Direito a um nível de vida adequado (UDHR, Art. 25; ICESCR, Art. 11)

Directo Menor Trabalhadores em Angola

Facilitação do 
investimento

Capítulo IX do APE 
Comércio de Serviços e 
Investimento
Acordo de Facilitação de 
Investimento Sustentável

Direito ao emprego (UDHR, Art.23, 24; ICESCR, Art. 6 & 7; CFR, Art. 
15 & 31;  ACHPR, Art. 15)

Direito a um nível de vida adequado (UDHR, Art. 25; ICESCR, Art. 11)

Directo Menor Trabalhadores em Angola

Direito à propriedade (UDHR, Art. 17; CFR, Art. 17; ACHPR, Art. 14) Directo Menor, provavelmente 
maior em sectores ou 
áreas específicos

• Populações indígenas
• Comunidades rurais
• Comunidades que vivem nas 

proximidades de projectos de 
desenvolvimento

Direito à água (ICESCR, Art. 11; Comentário Geral No. 15 do CDESC; 
Directrizes da ACHPR sobre os direitos à água em África)

Direito à saúde (UDHR, Art. 25; ICESCR, Art. 12; Comentário Geral 
No. 14 do CESCR; CFR, Art. 35; ACHPR, Art. 16)

Directo Menor, provavelmente 
maior em sectores ou 
áreas específicos

Comunidades que vivem nas 
proximidades de projectos de 
desenvolvimento

Direito à alimentação (UDHR, Art. 25; ICESCR, Art. 11; Comentário 
Geral No. 12 do CESCR; ACHPR/Res.431(LXV)2019)

Indirecto Provavelmente maior 
em sectores/áreas  
específicos

Comunidades que vivem nas 
proximidades de projectos de 
desenvolvimento

Medidas de 
salvaguarda

Artigo 36 sobre salvaguardas 
da segurança alimentar
Capítulo VII sobre 
(cooperação) Agrícola

Direito à alimentação (UDHR, Art. 25; ICESCR, Art. 11; Comentário 
Geral No. 12 do CDESC; ACHPR/Res.431(LXV)2019)

Indirecto Menor População angolana em geral



3. Resultados da análise preliminar do impacto: conclusões
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 Direitos selecionados para uma avaliação 
detalhada com base no exercício de análise e 
determinação do âmbito:

 Geral: impacto menor variado

 Potencial impacto sobre o direito à água e o 
direito à saúde devido à poluição - avaliado como 
parte da análise ambiental

 Potencial impacto em áreas específicas sobre o 
direito à alimentação

 Potencial impacto em áreas específicas sobre o 
direito à propriedade

Direito à alimentação

Direito à propriedade



4. Analises adicionais
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1. Avaliação detalhada (quantitativa e qualitativa) dos direitos humanos 
selecionados:

2. Estudos de caso:

 analisar detalhadamente tópicos específicos (trabalho infantil e direitos da criança)

3. Conclusões e recomendações políticas

Etapas Estado



Avaliação do Impacto da Sustentabilidade: Adesão de Angola 
ao APE UE-SADC

http://angola.fta-evaluation.eu

sia@bkp-advisors.com

@BKPEconAdvisors
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