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Cerimónia de apresentação do Manual do Processo Penal Angolano e entrega dos 

certificados da formação de formadores aos Técnicos e Oficiais de Justiça de 

Angola 

 

Instituto Nacional de Estudos Judiciários de Angola 

Luanda, 30 de junho de 2022 

 

Excelências e Ilustres colegas  

Caros formadores e formandos, 

Minhas senhoras e meus senhores, 

 

É com muita honra que em representação do Camões, I.P., juntamente com o Dr. 

Miguel Girão de Sousa, Adido para a Cooperação da Embaixada de Portugal em 

Angola, participo nesta cerimónia, que se reveste de particular simbolismo por se 

tratar da última atividade organizada no âmbito do PACED.  

 

A apresentação deste Manual assinala a conclusão da implementação de um projeto 

que muito tem honrado a Cooperação Portuguesa, a União Europeia e os países que 

integram o Grupo dos PALOP e Timor-Leste. 

 

No momento em que juntos encerramos o período de implementação do PACED, 

devo sublinhar que com a colaboração de todos aqui presentes alcançámos 94,2% de 

execução técnica; 90,8 % de execução financeira; tivemos 2.541 participantes nas 

atividades formativas; e 9.610 participantes nas diferentes conferências, workshops e 

seminários nacionais e internacionais, perfazendo um total de cerca de 12.151 

participantes. 

 

No que respeita a indicadores - e apenas para referir um - cinco dos seis países 

parceiros do PACED melhoraram a sua posição no Índice de Perceção da Corrupção 

relativo a 2021, divulgado pela Transparência Internacional (TI). Angola, por exemplo, 

subiu duas posições na lista e ocupa agora a posição 136, com 29 pontos, mantendo a 

tendência de melhoria pelo quarto ano consecutivo. 

 

Mas abandonemos a aridez da quantificação e dos números e centremo-nos nas 

pessoas, nos parceiros deste Projeto, nos formandos e formadores, nos pontos focais 

que de forma desinteressada e demonstrando plena apropriação, se envolveram e 

executaram as atividades do projeto. 

 

Este novo Manual é uma obra diferente, e integra-se num plano de formação com 

diferentes fases, que foi desenvolvido em parceria entre o Centro de Formação da 

Direção-Geral da Administração da Justiça de Portugal e o INEJ, que apostou na 
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formação de formadores, 28 formadores nacionais, e na criação de ferramentas 

inovadoras como este manual, produzido precisamente por esses 28 formadores. 

 

Não foi um trabalho fácil, nem rápido. Foi um trabalho de cariz essencialmente 

colaborativo e com uma preocupação prática, feito por técnicos e oficiais de justiça de 

Angola, muitas vezes em condições difíceis. 

 

Apesar de tudo, foi possível garantir a existência das condições necessárias ao 

desenvolvimento desta formação, num formato que ligou mais de 30 técnicos e 

oficiais de justiça de Angola ao Centro de Formação da Direção-Geral da 

Administração da Justiça, através do INEJ e dos Tribunais Provinciais do Huambo, 

Huíla (Lubango), Cuanza-Norte, Benguela e Lobito. 

 

Na impossibilidade de nomear aqui cada um dos técnicos e oficiais de justiça, não 

poderia deixar de recordar a Sara Miguel Tuta Dias dos Santos, que nos deixou já, mas 

que certamente nos acompanharia no entusiasmo de ver concretizada esta obra. 

 

O PACED soube, na verdade, consolidar-se como um parceiro presente, sendo 

reconhecido por todos os parceiros nos diferentes países e produziu importantes 

resultados, designadamente em Angola, em linha com o esforço nacional de 

consolidação do Estado de Direito, através da adoção de medidas de prevenção e 

combate à corrupção, ao branqueamento de capitais e à criminalidade organizada. 

 

Num momento em que estão em curso os trabalhos de formulação do novo Projeto de 

Apoio ao Estado de Direito nos PALOP e Timor-Leste, pensado como uma 

continuação do atual projeto PACED, esta é a prova que seguimos pelo caminho 

certo, apostados numa verdadeira parceria entre iguais, que fortalece os sucessos que 

coletivamente temos alcançado e nos inspiram a fazer sempre mais e melhor.  

 

Nas suas múltiplas atividades, o PACED e as entidades responsáveis pela sua 

implementação ao apostarem em soluções inovadoras, como o Curso que deu origem 

a este Manual, têm conseguido, numa sensível área de soberania, traduzir da melhor 

forma o empenho e a capacidade de mudança efetiva que projetos como este têm. 

 

Este é um trabalho com impacto multidimensional nas nossas sociedades, 

contribuindo para a consolidação do Estado de direito, para o desenvolvimento 

económico e social e, não menos importante, para melhorar a imagem externa dos 

países parceiros beneficiários, nomeadamente de Angola. 

 

E, por isso mesmo, deixo aqui hoje, juntamente com o Dr. Miguel Girão de Sousa, uma 

palavra de renovado incentivo a todos os interlocutores mais diretamente envolvidos 
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neste trabalho, em particular aos Técnicos e Oficiais de Justiça de Angola, para que 

continuem a aprofundar o bom trabalho feito até agora.  

 

Muito obrigado. 

 

José Manuel Correia 

Chefe de Missão Adjunto da Embaixada de Portugal em Angola 


