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RESUMO 

O presente ensaio versa sobre as políticas públicas para mitigação da Covid-19 

em Angola. Por isso procura-se responder até que ponto as políticas públicas 

definidas pelas autoridades angolanas ajudaram na mitigação dos impactos da 

COVID-19 no país. Para responder à questão de investigamos entendemos ser 

imperioso revisitar de forma sintética o estado da arte sobre políticas públicas 

colocando tónica naquelas que melhor se ajustam aos tempos de crise. É assim que 

caracterizamos as políticas públicas adoptadas pelas autoridades angolanas, bem 

como identificamos os principais desafios e oportunidades decorrentes deste novo 

normal. o presente trabalho assenta na estratégia metodológica exploratória, cujo 

interesse é explorar o tema possibilitando a geração de hipóteses, passíveis de serem 

testadas em investigações futuras e mais aturadas. Adopta-se como método de 

investigação, o método misto (que cruza os métodos qualitativos e quantitativos), por 

via da análise documental (e bibliográfica) enquanto técnicas e instrumentos de 

recolha de dados, sendo a análise de conteúdo a técnica para análise dos dados (no 

entanto sem recurso aos softwares específicos). 

 Palavra-chave: Políticas Públicas, Covid-19, Angola, Políticas de mitigação. 
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ABSTRACT 

This essay deals with public policies for mitigating Covid-19 in Angola. That is why 

it seeks to answer to what extent the public policies defined by the Angolan 

authorities helped to mitigate the impacts of COVID-19 in the country. To answer the 

question of investigating, we understand that it is imperative to revisit the state of 

the art on public policies in a synthetic way, emphasizing those that best fit the times 

of crisis. This is how we characterize the public policies adopted by the Angolan 

authorities, as well as identifying the main challenges and opportunities arising from 

this new normal. The present work is based on the exploratory methodological 

strategy, whose interest is to explore the theme, enabling the generation of 

hypotheses, which can be tested in future and more accurate investigations. The 

mixed method (which crosses qualitative and quantitative methods) is adopted as a 

research method, through documentary (and bibliographic) analysis as data 

collection techniques and instruments, with content analysis being the technique for 

data analysis. (However without recourse to specific software). 

Keyword: Public Policies, Covid-19, Angola, Mitigation Policies. 
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INTRODUÇÃO 

Em decorrência da pandemia COVID-19 o nosso mundo vive desde o mês de 

Dezembro último, momentos difíceis da sua existência. A continuidade da espécie 

humana foi uma vez colocada à prova. Obrigando que os cientistas dos 

variadíssimos ramos do saber revisitassem as várias teorias que perfazem as 

respectivas áreas de formação no interesse de explicar ou buscar respostas para o 

novo normal instituído pela referida pandemia. Se por um lado a comunidade 

científica das ciências da vida, mormente, as ciências médicas, biológicas, químicas e 

farmacêuticas e outras engajaram-se, entre outras, na busca de uma vacina ou um 

fármaco para resolver, digamos, em definitivo, um problema que a todos atinge e 

aflige. Por outro lado cabe aos cientistas sociais analisar a problemática de um outro 

ponto de vista. Dito de outro modo, os cientistas sociais têm a obrigação de indicar 

soluções que sirvam a sociedade no momento actual, e essencialmente, no pós 

COVID-19; afinal, as sociedades devem continuar a marcha. 

É segundo a perspectiva acima que entendemos de capital interesse a proposta do 

Centro de Estudos Africanos para Desenvolvimento e Inovação (CEADI) em estudar 

a pandemia COVID-19 no mundo lusófono; digamos, colocando ênfase nos desafios 

e oportunidades dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP). É pois 

neste quadro que nos propusemos analisar as políticas públicas para mitigação da 

COVID-19 em Angola.  

Considerando que a questão central do estudo, isto é, a pandemia COVID-19 no 

mundo lusófono, procura responder quais os impactos da COVID-19 nos países 

lusófonos. Entende-se oportuno acoplar àquela uma segunda questão, que, digamos, 

mais não é do que uma subquestão. É assim que para o estudo intitulado as políticas 

públicas para mitigação da COVID-19 em Angola procura-se responder até que 

ponto as políticas públicas definidas pelas autoridades angolanas ajudaram na 

mitigação dos impactos da COVID-19 no país.  
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A definição desta subquestão permitirá, no geral, entender se os governos 

anteciparam-se ou não nas medidas para mitigação da propagação da COVID-19. 

Desde logo tendo em conta que a larga maioria dos países africanos (e não só) 

avançaram na direcção das restrições das liberdades - mediante Declaração do 

Estado de Emergência; o isolamento social - paralisação de aulas e outras actividades 

ou formas de concentração de pessoas; e, principalmente, o bloqueio na entrada de 

pessoas com proveniência dos principais centros de contágio (entre outros, China e 

Itália com maior destaque). Assim como a maioria dos países avançaram na direcção 

das medidas socioeconómicas e coesão.   

Em termos de objectivos de investigação vale antes dizer que os mesmos 

enquadram-se na perspectiva apresentada por Fortin; Côte e Filion (2009, p. 160), 

segundo o qual o seu enunciado deve indicar de forma clara e límpida qual é o fim 

que o investigador persegue. É para o efeito o objectivo definido esclarecendo o 

produto final que se obterá com determinada finalidade. É a meta a ser alcançada, 

por isso, deve ser definida de forma precisa no sentido de estabelecer o tipo de 

relacionamento entre as variáveis. Marconi e Lakatos (2003, p. 156) afirmam que 

“toda pesquisa deve ter um objectivo determinado para saber o que se vai procurar e 

o que se pretende alcançar”.  

Assim, pretende-se com o presente estudo alcançar os objectivos abaixo 

mencionados.  

Geral:  

(i) Estudar as políticas públicas para mitigação da COVID-19 em Angola. 

Específicos:  

(i) Revisitar de forma sintética o estado da arte sobre políticas públicas colocando 

tónica naquelas que melhor se ajustam aos tempos de crise;  

(ii) Caracterizar as políticas públicas adoptadas pelo governo angolano e seus 

respectivos sectores;  



 
 
 
 

 ESTUDO SOBRE A PANDEMIA DA COVID-19 NOS PAÍSES LUSÓFONOS  DESAFIOS E OPORTUNIDADES 

“Políticas públicas para mitigação da pandemia Covid-19 em Angola” 

 

 

 

(iii)  Identificar os principais desafios e oportunidades decorrentes deste novo 

normal; 

(iv) Propor medidas de políticas públicas que melhor se ajustam aos desafios e 

oportunidades decorrentes do novo normal.  

  



 
 
 
 

 ESTUDO SOBRE A PANDEMIA DA COVID-19 NOS PAÍSES LUSÓFONOS  DESAFIOS E OPORTUNIDADES 

“Políticas públicas para mitigação da pandemia Covid-19 em Angola” 

 

 

 

APRESENTAÇÃO DO OBJECTO DE ESTUDO 

Angola é um País da costa ocidental africana, do ponto de vista constitucional é 

um Estado Democrático e de Direito, limitado ao norte e nordeste pelas Repúblicas 

do Congo e Democrática do Congo, respectivamente; a leste pela República da 

Zâmbia, a sul pela República da Namíbia e a oeste pelo Oceano Atlântico. A sua 

extensão territorial é de 1.246.700 km2. A sua fronteira terrestre é de 4.837 km e uma 

costa atlântica de 1.650 km de extensão, tem uma latitude de 04°22'G ao Norte e 

18°02'G ao Sul, do ponto de vista longitudinal, ao Leste é de 24°05'E.G e 11°41'E.G ao 

Oeste.  

Conforme dados do Censo de 2014, divulgados pelo Instituto Nacional de 

Estatística (INE), a população angolana está acima dos 25,5 milhões de habitantes; 

contudo, dados do INE1 e do Banco Mundial em 20192 apontam para uma população 

acima de 30 milhões de habitantes. A densidade populacional é de 19 pessoas por 

cada km2, as sete províncias mais populosas ultrapassam a barreira de um milhão de 

habitantes, enquanto as menos populosas não ultrapassam os 700 mil habitantes. Há 

uma forte concentração populacional no centro Sul do país. Quanto à distribuição 

populacional por sexo, há mais mulheres (51,6%) do que homens (48,4%). Segundo 

dados do Banco Mundial Angola regista há mais de 15 anos uma taxa de crescimento 

populacional na casa dos 3%. Nos últimos quatro anos, isto é, 2015 a 2018 as taxas de 

crescimento da população angolana foram de 3,4% (2015 e 2016) e 3,3% (2017 e 2018). 

A composição ou estrutura da população angolana demonstra que a maioria da 

população tem menos de 15 anos de idade.  

O objecto de estudo possui um vasto e diversificado conjunto de recursos 

naturais, muitos dos quais sem exploração por ora. A produção média diária de 

petróleo de Angola em 2016, segundo o “The World Factbook, 2017” da Central 

 
1 Cf. Projecções da população angolana conforme o INE em: https://www.ine.gov.ao/ 
2 Cf. Projecções da população angolana conforme o Banco Mundial aqui: 
http://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/ 

https://www.ine.gov.ao/
http://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/
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Intelligence Agency foi de 1,77 fazendo de Angola o maior produtor em África 

naquele ano. Os combustíveis minerais representam mais de 60% das exportações 

angolanas. Numa análise, digamos, articulada, entre os dados anteriormente 

mencionados com o factor estrutura económica, vale ressaltar a dependência 

excessiva da economia angolana ao petróleo. Sendo pois certo que qualquer choque 

que aquela commodity regista tem fortes implicações nas finanças públicas do país. 

No subsolo angolano encontram-se 35 dos 45 minerais mais importantes do comércio 

internacional, tais como o gás natural, fosfato, ferro, cobre, substâncias betuminosas, 

magnésio, ouro e rochas ornamentais, só para citar estes. O sistema hidroeléctrico 

angolano comporta os três componentes - produção, transporte e distribuição -, 

contudo, é por demais visível o grande défice no acesso eléctrico. Segundo a CIA 

(2017), mais de 15 milhões de angolanos não têm acesso eléctrico (o que contraste 

com a capacidade hidrográfica, e até mesmo, com os inúmeros aproveitamentos 

hidrográficos existentes), por outro lado, tendo como referência os dados do Censo 

de 2014 publicados pelo INE/Angola, apenas 37,5% da população usa telemóvel; 

9,9% usa computador e 10,2% usa internet.  

Do ponto de vista macroeconómico podemos considerar que o objecto de estudo 

apresenta uma situação bastante débil. Motivada, essencialmente, pelos constantes 

défices orçamentais decorrentes da grave quebra da sua principal commodity – o 

petróleo. Sendo pois uma das explicações da contração económica em Angola nos 

últimos quatro anos. Como se pode ver, no geral, a partir do quadro síntese com a 

variação real homóloga do PIB.  
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Fonte: INE/Angola, contas anuais, 2019. 

Vamos terminar esta secção que entendemos chamar apresentação do objecto de 

estudo introduzindo algumas breves referências sobre as condições de vidas das 

pessoas. Isso, reflectidas, entre outras, no Índice de Desenvolvimento Humano – 

IDH. Dito isto vale pois afirmar que o IDH é uma medida avaliadora do progresso 

dos países; Sendo que, podemos retirar três dimensões importantes, a primeira 

relacionada com uma vida longa e saudável; a segunda que tem que ver com o acesso 

ao conhecimento e a terceira relacionada com padrões de vida decente3.  

Tabela 2 – Tendências do IDH em Angola 

Anos Expectativa de 

vida à 

nascença 

Anos 

esperados de 

escolaridade 

Média de 

anos de 

escolaridade 

RNB per capita 

($ PPC 

em2011) 

IDH 

2015 59,4 11,0 5,0 6.440 0,565 

2016 59,9 11,4 5,1 6.051 0,570 

2017 60,4 11,8 5,1 5.950 0,576 

2018 60,8 11,8 5,1 5.555 0,574 

Fonte: Human Development Report, 2019. 

Da tabela acima construída a partir do Human Development Report (2019) 

publicado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento em Angola – 

PNUD/Angola, o valor do IDH de Angola para 2018 é de 0,574 – facto que coloca o 

país na categoria de desenvolvimento humano médio. Posicionando-o, digamos, na 

posição 149 num total de 189 países e territórios. Vale ainda referir que entre 2000 e 

 
3 O IDH é uma métrica do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, que, 

digamos, publica regularmente, o Human Development Report. Vide: Human Development Report, 2019. 

 Tabela 1 – Variação real homóloga do PIB em Angola 

ANos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

% 4,7 3,5 8,5 5,0 4,8 0.9 -2,6 -0,1 -2,0 -0.9 
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2018, o valor do IDH de Angola aumentou de 0,394 para 0,574, portanto, um 

aumento de 46%. Quando olhamos para outros indicadores presentes nas colunas 

anteriores percebe-se a realidade desenvolvimentista do país. 

CONTEXTUALIZAÇÃO DA PROBLEMÁTICA 

O presente estudo - que versa sobre as políticas públicas para mitigação da 

pandemia Covid-19 em Angola -, é parte do relatório que o Centro de Estudos 

Africanos para Desenvolvimento e Inovação (CEADI) desenvolveu com o fito de 

analisar a pandemia da Covid-19 nos países lusófonos. Se admitirmos por hipótese 

que cada um dos países lusófonos, sobretudo os chamados Países Africanos de 

Língua Oficial Portuguesa - PALOP, apresentam vulnerabilidades similares. É justo 

mencionar que o relatório do CEADI tenciona, no essencial, apresentar os trilhos que 

cada um daqueles países isoladamente (ou no geral) percorreram durante a 

pandemia, mas, principalmente, compreender os desafios e as oportunidades 

futuras; ou dito de outro modo, determinar os possíveis impactos presentes e futuros 

da Covid-19 na lusofonia.  

Do que se disse acima justifica-se introduzir aquilo que podemos chamar de 

definição do conceito da doença. Conforme menciona Zhang (2020) a Covid-19 é o 

nome oficial que a Organização Mundial da Saúde atribuiu à doença provocada pelo 

novo coronavírus, SARS-COV-2. Aquele autor refere, também, que o SARS-COV-2 é 

um vírus pertencente ao coronavírus, bem como o pagógeno que provocou a 

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS)4. Trata-se pois de uma doença 

altamente contagiosa manifestada por febre, tosse seca, fraqueza e falta de ar. 

Segundo a comunidade médica a doença é transmitida por gotículas respiratórias e 

ou contacto directo com secreções infetadas; Zhang (2020) considera os aerossóis 

como sendo uma outra via de transmissão da doença, sendo que, a transmissão no 

 
4 Do termo anglófono: Severe Acute Respiratory Syndrome. 
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trato digestivo ainda não foi confirmada. O período de incubação da doença é de 1 a 

14 dias, contudo, podem ocorrem noutros períodos. A comunidade médica considera 

todas as pessoas suscetíveis de contrair o vírus, no entanto, podem ser considerados 

grupos com maior risco de infecção, os idosos e as pessoas com doenças crónicas.      

Em termos de referências cronológicas podemos mencionar que a doença foi 

identificada pela primeira vez no dia 01 de Dezembro de 2019, apesar de o primeiro 

caso ter sido reportado a 3 de Dezembro daquele ano, isso, na República Popular da 

China, concretamente em Wuhan, na província de Hubei. No contexto africano, o 

primeiro caso de Covid-19 foi anunciado a 14 de Fevereiro de 2020 no Egipto. Este 

facto obrigou dos Estados africanos o que se pode referir como a definição de um 

macro objecto, isto é, fortalecer as capacidades de entidades nacionais e regionais em 

questões relacionadas com a vigilância, prevenção e deteção precoce do novo 

coronavírus, bem como de outras medidas relacionadas com a mitiga e ou 

propagação da doença. O Ministério da Saúde de Angola confirmou o primeiro caso 

de Covid-19 no dia 23 de Março de 2020, por outro lado, as primeiras mortes foram 

confirmadas no dia 19 de Abril do mesmo ano, portanto, cerca de 27 dias depois.  
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PERSPECTIVAS METODOLÓGICAS  

A investigação é um instrumento da ciência, enquanto modo de aquisição de 

conhecimentos é utilizada na maior parte das disciplinas. Mas é conduzida 

diferentemente de uma disciplina para outra, a sua orientação difere segundo a 

filosofia que a sustenta e o seu campo de aplicação. Qualquer que seja a disciplina a 

que diz respeito, a investigação científica é sempre um processo rigoroso de 

aquisição de conhecimentos. O presente trabalho considera-se de natureza 

exploratória. Na medida em que a conceptualização do objecto de estudo procura 

explorar um assunto relevante no interesse de gerar hipóteses de trabalhos futuros 

sobre a temática. Que possibilitem a compreensão ou interpretação do ponto de vista 

da sua significação no campo das políticas públicas. 

 A metodologia em um trabalho de investigação científica refere-se aos métodos, 

técnicas e instrumentos utilizados no processo de pesquisa, conduzindo ao alcance 

dos objectivos fixados. A perspectiva metodológica do presente trabalho está 

alinhada àquilo que a Funiber (2012) e Fortin et al (2009) esclarecem como sendo as 

estratégias metodológicas, que implica ao pesquisador conceber de maneira prática e 

especifica as questões de investigação de sua pesquisa, alinhando-as em estrita 

ligação com os objectivos de estudo, assim como responder às questões expostas. 

Como se disse, o presente trabalho assenta na estratégia metodológica 

exploratória, cujo interesse é explorar o tema possibilitando a geração de hipóteses, 

passíveis de serem testadas em investigações futuras e mais aturadas. Adopta-se 

como método de investigação, o método misto (que cruza os métodos qualitativos e 

quantitativos), por via da análise documental (e bibliográfica) enquanto técnicas e 

instrumentos de recolha de dados, sendo a análise de conteúdo a técnica para análise 

dos dados (no entanto sem recurso aos softwares específicos dada as limitações – que 

se diga, próprias em trabalhos do género). Faz-se recurso a pesquisa bibliográfica e 

documental, tendo como fonte, artigos de publicações pertinentes disponíveis nas 
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mais diversas bases de dados da Universidade de Lisboa (mais precisamente do 

ISCSP) com destaque para b-on, bem como em livros publicados sobre a temática em 

abordagem e de documentos publicados pelo governo angolano ou outras entidades 

nacionais e internacionais (incluindo os órgãos de comunicação social angolanos e 

estrangeiros).  

Do que se disse acima é justo referir que se trata de um exercício feito no único 

interesse de responder as questões de investigação e alcançar os objectivos da 

pesquisa, claro, esclarecendo o tópico central e os respectivos sub - tópicos 

desenvolvidos ao longo do trabalho. 

 

AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MITIGAÇÃO DA PANDEMIA COVID-19 EM 

ANGOLA  

1.1. Nota prévia 

Mais acima mencionamos que o presente estudo enquadra-se ou é parte do 

relatório sobre a pandemia da Covid-19 nos países lusófonos desenvolvido pelo 

Centro de Estudos Africanos para Desenvolvimento e Inovação (CEADI). Sendo pois 

certo que o mesmo versa sobre as políticas públicas para mitigação da pandemia 

Covid-19 em Angola. Nesta secção - depois de termos feito a abordagem 

introdutória, apresentação do objecto de estudo, contextualização da problemática e 

efectuarmos o enquadramento metodológico mediante aquilo que chamamos de 

perspectivas metodológicas -, trataremos, digamos, da análise propriamente dita. 

Desta feita, tendo em conta a multidisciplinaridade do relatório em que se inscreve o 

presente estudo, é justo começarmos a análise introduzindo um possível 

enquadramento teórico ou conceptual. 
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1.2. Um possível enquadramento teórico ou conceptual 

A área de conhecimento e ou disciplinar que se convencionou chamar políticas 

públicas nasceu nos Estados Unidos da América (EUA). Do ponto de vista 

cronológico a génese das políticas públicas é atribuída ao período da Guerra Fria e da 

valorização da tecnocracia como forma de enfrentar suas consequências, como diria 

Souza (2006). Para essa autora o introdutor desta corrente do saber no governo dos 

EUA foi Robert McNamara, em 1948, por conta, digamos, da criação da RAND 

Corporation, uma Organização Não-Governamental (ONG) financiada com fundos 

públicos. Diferentemente da Europa onde as políticas públicas surgem como “um 

desdobramento dos trabalhos baseados em teorias explicativas sobre o papel do 

Estado e de uma das mais importantes instituições do Estado – o governo” (Souza, 

2006, p. 22). Nos EUA surge na academia “sem estabelecer relação com as bases 

teóricas sobre o papel do Estado” (Ibdem). Ou seja, se na Europa as políticas públicas 

surgem como desdobramentos em trabalhos académicos, nos EUA atribuiu-se 

particular destaque sobre as acções dos governos. Este facto ocorrido nos EUA 

somado com um outro vector, nomeadamente, de o governo ser o principal player na 

produção de políticas públicas do Estado. Talvez seja a razão explicativa da definição 

apresentada por Dye (1984), ou seja, Thomas Dye sugere que as políticas públicas 

sejam entendidas como o que o governo escolhe fazer ou não fazer. Afigurando-se 

como uma das mais populares definições daquela disciplina.   

Do que se disse antes podemos introduzir outras definições não menos 

importantes que a perspectiva de Dye. No essencial referir, e como justificaria Souza 

(2006), que não existe uma única nem uma melhor definição de políticas públicas. 

Dito isto, vale mencionar a conhecidíssima definição de Harold D. Laswell, que 

descreve as políticas públicas como sendo decisões e análises que implicam 

responder essencialmente três questões fundamentais, isto é, quem ganha o quê; por 

quê e que diferença faz. Por seu turno, Souza (2006, p. 26) entende que política 
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pública “é o campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, colocar o governo 

em ação e/ou analisar essa ação (variável independente) e, quando necessário, propor 

mudanças no rumo ou curso dessas ações (variável dependente) ”. Quando 

Velasques (1999) define-a como as várias e sucessivas iniciativas, bem como decisões 

e acções do poder político frente a situações socialmente problemáticas, sendo o 

grande objectivo buscar as respectivas resoluções. Vale também introduzir a 

definição de Teixeira (2002, p. 3), entre outras, por considerar as políticas públicas 

acções que envolvem aplicação de fundos públicos no relacionamento entre o poder 

público e a sociedade, formulados em documentos como leis, programas ou planos e 

linhas de financiamentos. Vamos terminar este quadro, digamos, de apresentação de 

definições de políticas públicas, mencionando mais três autores essenciais para os 

objectivos deste estudo. A primeira definição é retirada em Peters (1986), este autor 

considera as políticas públicas como a soma das actividades dos governos, que agem 

directamente ou através de delegação, e que influenciam a vida dos cidadãos. Lynn 

(1980) sugere que se olhe a política pública como o conjunto de acções do governo 

que irão produzir efeitos específicos. Por último introduzir a perspectiva de Mead 

(1995) que a define como um campo dentro do estudo da política que analise o 

governo à luz de grandes questões públicas.  

Depois do quadro acima urge construir uma abordagem mais voltada àquilo que 

se pode chamar operacionalização de políticas públicas. Quando analisamos as 

definições sugeridas por Dye (1984), Lynn (1980), Mead (1995), Peters (1986), Souza 

(2006), Teixeira (2002) e Velasques (1999), a primeira nota de realce é, certamente, a 

quase unanimidade entre eles no que se refere à necessidade de as políticas públicas 

colocarem no centro a resolução dos problemas públicos no interesse de melhorar a 

condição de vida das pessoas. Por essa razão a nossa definição sugere que se olhe as 

políticas públicas como sendo o conjunto de acções desenvolvidas pelos governos e 

demais stakeholders organizadas em planos e ou programas ordinários ou 
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extraordinários cujo objectivo central é a resolução dos problemas públicos no 

interesse de melhorar a condição de vida das pessoas. Desta nossa definição 

podemos retirar três dimensões essenciais. A primeira voltada às acções do governo 

e das demais partes interessadas do Estado; a segunda relacionada com a 

organização das acções em planos ou programas ordinários e extraordinários; e por 

último, que o objectivo das acções seja a resolução dos problemas públicos para 

melhoria da condição de vida das pessoas.  

Figura 1 – Síntese da definição de políticas públicas 

Fonte: Construção do autor, 2020 

Os governos devem trabalhar com os olhos postos no objectivo central descrito na 

terceira dimensão. É pois justo mencionar que do nosso ponto de vista as acções 

desenvolvidas pelos demais stakeholders, concretamente, as ONG´s, as organizações 

da chamada sociedade civil organizada, as igrejas e outros actores sociais. Quando 

financiadas por fundos públicos controlados pelo poder executivo – no caso vertente 

o governo -, ou se inscritas nos planos e programas daquele poder, podem traduzir-

se em políticas públicas. Tanto que, considerando a obrigatoriedade de as acções 

serem organizadas em planos e ou programas ordinários e extraordinários, facilita a 

planificação ou conjugação de acções de todas as partes interessadas. Sendo, 

portanto, o grande objectivo de todo o processo, a melhoria da condição de vida das 

pessoas, que pretendemos significar felicidade, prosperidade e bem-estar social.  

1ª Dimensão

Acções desenvolvidas pelo governo (e demais 
stakeholders)

2ª Dimensão

Acções organizadas em planos e programas ordinários e 
extraordinários

3ª Dimensão

Acções para resolver problemas públicos que melhorem a 
condição de vida das pessoas
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A ideia acima é justificada, entre outras, pela perspectiva de Fadigas (2015, p. 9) 

ao sugerir que a “razão de ser das políticas públicas é a resolução de problemas de 

organização e funcionamento da sociedade”. Se é verdade que as políticas públicas 

são acções desenvolvidas pelo Estado com a pretensão de responder os anseios dos 

cidadãos organizados ou não, não é menos verdades que os interesses sociais e 

políticos que conformam os Estados delimitam o relacionamento entre o poder 

soberano – o povo - e os decisores políticos mandatados democraticamente. Sendo 

por isso verdade que o sucesso e insucesso das políticas públicas determina a maior 

ou menor possibilidade de continuidade temporal do modelo de Estado em questão, 

como escreve Fadigas (2015).  

As políticas públicas podem ser classificadas de várias formas, alguns autores 

colocam enfase nos modelos e outros na natureza das políticas. Quando a 

classificação é feita a partir da delimitação por modelos, cita-se, geralmente, o 

modelo party government – onde a capacidade de intervenção face à política pública 

tem a origem nos partidos políticos e seus membros (Caeiro, 2015); ou o modelo 

corporativo – governo, organizações sindicais e associações empresariais; os 

triângulos de ferro – formado por três grupos principais, a saber, os grupos de 

interesse, os serviços burocráticos e administrativos e as comissões parlamentares; as 

redes temáticas – constituída por episódicas interações destinadas à exposição 

pública e de curta duração, como diria Caeiro (2015, p. 94); por fim, as comunidades 

políticas. Por outro lado, se a classificação for mediante a natureza das políticas 

públicas, então, a delimitação engloba quatro grupos essenciais, isto é, política 

pública regulatória – que estabelece padrões de comportamentos para actores 

públicos e privados; política pública distributiva – geralmente é o governo o tomador 

desta decisão que não considera o todo dada as limitações de recursos; política 

pública redistributiva – diferentemente da anterior essa é geralmente uma medida 

que visa o todo, cujo grande objectivo é a correcção da concentração do rendimento; 
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e por último, a política pública constitutiva – está acima das anteriores por definir as 

regras de disputa política, competências e regras de elaboração de políticas públicas.         

Apesar de reconhecermos certa legitimidade de outras partes interessadas 

actuarem como player nas políticas públicas, devemos aqui assinalar que é o Estado 

– entenda-se governo – quem exerce o poder de criar e executar as políticas públicas. 

Basta ver que as cinco fases sequenciais de actividades colectivas e estruturas em 

sede de políticas públicas são da alçada do poder político. Se quisermos dizer de 

outro modo, Jones (1970) adverte que na primeira fase deve-se identificar o problema 

através do sistema político e inclusão na agenda governamental; em seguida 

procurar ou formular uma ou várias soluções para o problema e os respectivos 

objectivos a alcançar; depois disto, segue-se a fase de tomada de decisão acerca das 

soluções propostas; daí, e já na quarta fase, aplica-se a acção através da 

administração pública ou privada; segue-se, por fim, a avaliação dos resultados, 

considerando que a acção chegou ao seu fim. Na perspectiva de Caeiro (2015) 

distinguem-se três grupos privilegiadamente intervenientes no domínio das políticas 

públicas. No topo do grupo está o Estado, claro, considerando o governo como o 

player principal mas sem desprimor do chamado aparelho de Estado. Seguem-se, 

respectivamente, as organizações sindicais e as associações empresariais. Como diria 

Pasquino (2002, p. 258), estas são “bem organizadas, estáveis ao longo do tempo e 

dotadas de recursos consideráveis que podem permitir-se chegar a acordos de 

grande envergadura e, sobretudo, respeitá-los”.   

As políticas públicas enquanto instrumento de modelação social e de organização 

do Estado organizam o sistema de resposta aos problemas que ao Estado incumbe 

resolver. É deste ponto de vista bastante útil o seu estudo e compreensão. Aliás, 

como escreve Fadigas (2015, p. 10) “a sua análise é essencial para conhecimento da 

realidade social, a organização e o funcionamento da economia e, também, para a 

compreensão da especialização das actividades humanas”. Sendo as políticas 
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públicas um instrumento vocacionado à resolução dos problemas públicos no 

interesse de melhorar a vida das pessoas, entende-se necessário, para não dizer 

obrigatório, que a tomada de decisão seja (em muitos casos) uma espécie de 

conjugação de forças entre diversos intervenientes – públicos e privados. É por essa 

razão que Fadigas (2015, p. 10) adverte que “a importância das políticas públicas não 

se limita aos aspectos políticos e sociais ou às questões directamente ligadas ao 

exercício do poder e à organização do Estado”. Por isso deve-se perceber que a 

política pública não constitui uma acção isolada, como introduzem Ribeiro e Bembe 

(2019). Para estes autores a política pública deve ser compreendida como “um 

processo cujos propósitos são estabelecidos racionalmente ao longo do tempo e que 

se adapta, que pode ter resultados que não são os previstos e que poderão implicar 

uma reformulação da política original” (Ribeiro e Bembe, 2019, p. 19). 

Vamos terminar este possível enquadramento teórico ou conceptual introduzindo 

os argumentos a respeito da análise de política pública. Análise de política pública 

pretende significar de acordo a perspectiva de William Dunn, “um processo 

multidisciplinar destinado a criar, avaliar de forma crítica e comunicar informação 

que seja útil para a compreensão e melhoria das políticas públicas” (Dunn, 2004, p. 

1). Deste modo, e como sugerem Ribeiro e Bembe (2019, p. 22), toda a análise de 

política pública procura essencialmente respostas para questões do tipo, “qual é a 

natureza do problema para o qual se procura solução?” ou “qual deverá ser a 

modalidade de acção escolhida para resolver o problema?” ou “quais são os 

resultados da escolha dessa modalidade de acção?” ou “será que alcançar tais 

resultados contribui para a resolução do problema?” e por fim “quais serão os 

resultados a esperar se outras modalidades de acção forem escolhidas?” (Ribeiro e 

Bembe, 2019, p. 22). Quer a perspectiva Dunniana como a sugestão de Ribeiro e 

Bembe colocam acento tónico na necessidade de se avaliar as escolhas ou se 
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quisermos os caminhos para se atingir o fim último, que é, em bom rigor, a resolução 

dos grandes problemas públicos.  

A respeito da análise de política pública vale considerar a abordagem de Thomas 

Dye, ou seja, este autor adverte que analisar as políticas públicas mais não é do que 

descrever ou explicar as causas e as consequências da acção do governo. Podemos 

assim afirmar sem qualquer simplismo ou senso comum que uma política pública é 

analisada a partir das instituições ou da estrutura do governo. Daí que, esclarece 

Thomas Dye, analisar uma política pública “é descobrir o que os governos fazem, 

porque fazem e que diferença isso faz” (Dye, 1976, p.1). Do que se disse aqui e de 

acordo a nossa definição de política pública, descobrir o que os governos fazem é 

compreender as suas acções a partir do planeamento ou programação ordinárias e 

extraordinárias. A questão relacionada com o “porque fazem” é, do mesmo ponto de 

vista, avaliar se as acções adoptadas justificam-se quando comparadas com as 

diversas alternativas existentes. Por fim, avaliar “que diferença isso faz” é saber se as 

acções implementadas alterou – percebe-se -, melhorou, a condição de vida das 

pessoas, nomeadamente, no indicador felicidade, prosperidade e bem-estar social. 

Considerando que a análise de política pública vai muito além dos estudos e 

decisões dos analistas, porquanto a política adoptada pode influenciar a vida de 

todos na esfera pública. É justo assinalar a perspectiva de Ribeiro e Bembe. Dito de 

outro modo, segundo estes dois autores, “a análise de política pública engloba um 

grande espectro de actividades, todas elas envolvidas, de uma maneira ou de outra, 

com o exame das causas e consequências da acção governamental” (Ribeiro e Bembe, 

2019, p. 24). Concordamos pois que o objecto da análise de política pública seja o 

problema com que se defrontam os fazedores de política pública; por outro lado, o 

seu objectivo é o de auxiliar o equacionamento de tais problemas através do recurso à 

criatividade, imaginação e habilidade.     
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1.3. Da análise empírica 

As autoridades angolanas adoptaram uma série de medidas com vista a mitigar 

os efeitos decorrentes da pandemia da Covid-19. Nesta secção teremos dois 

momentos: um primeiro onde apresentamos as principais medidas adoptadas por 

Angola antes da confirmação dos casos positivos do novo coronavírus, aqui, 

chamados de “período neutro ou antes Covid-19” e depois da confirmação de casos 

positivos, chamado de período de convívio com a doença; o segundo momento tem 

que ver com a análise, digamos, dos dados apresentamos no primeiro momento. É no 

segundo momento, portanto, da análise, onde faremos o enunciado dos desafios e 

das oportunidades. Ou se quisermos dizer de outro modo, no primeiro momento 

apresenta-se o objecto da análise de política pública de mitigação da Covid-19 em 

Angola e no segundo o objectivo desta mesma análise. 

1.3.1. Apresentação das principais acções para mitigação da Covid-19 em Angola 

As primeiras medidas para mitigação da Covid-19 em Angola foram 

implementadas no mês de Janeiro de 2020 com a criação da Comissão 

Interministerial para a Resposta à Epidemia por Covid-19 (CIREC). Vale pois 

mencionar que a composição inicial da respectiva comissão era coordenada pelo 

Ministério da Saúde (MINSA), coadjuvada pelo Ministério do Interior (MININT), 

integrando um total de 24 membros, sendo, todos os ministérios do governo de 

Angola, representantes do sector privado angolano, parceiros das Agências das 

Nações Unidas, bem como consultores nacionais e internacionais. Do ponto de vista 

das suas atribuições a comissão para resposta à Covid-19 busca seis objectivos 

fundamentais, nomeadamente, “ (i) aprovar o plano de contingência para o controlo 

da epidemia de Covid-19 e as adendas apresentadas pela coordenação da equipa 

técnica nacional; (ii) mobilizar recursos financeiros e materiais para a implementação 

do plano de contingência para o controlo da epidemia de Covid-19; (iii) orientar e 

monitorar as acções das comissões provinciais; (iv) monitorar o desempenho da 
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comissão técnica nacional e das comissões provinciais de coordenação; (v) aprovar os 

relatórios de execução do plano apresentado pela comissão técnica nacional; e 

finalmente, (vi) apresentar ao Presidente da República periodicamente os resultados 

do seu trabalho” (PNCCEDC, 2020, p. 17). Em termos de composição a comissão 

interministerial desdobra-se em comissão técnica nacional, liderada pelos secretários 

de estado, comissão técnica provincial e municipal, liderada pelos governadores 

provinciais e administradores municipais, respectivamente. 

Para o caso angolano a segunda medida essencial para mitigação da Covid-19 é a 

aprovação do Plano Nacional de Contingência para o Controlo da Epidemia de 

Doença por Coronavírus (PNCCEDC), ocorrida no mês de Fevereiro de 2020. Um 

documento orientador que inscreve, grosso modo, uma série de tarefas e acções 

específicas para reduzir ao mínimo o risco de introdução e disseminação do SARS-

CoV2 em Angola, bem como o impacto de uma epidemia na saúde da população e na 

esfera económica e social do país. Ou se quisermos descrever aquele plano na 

perspectiva da sua finalidade, diríamos, o PNCCEDC visa “providenciar uma base 

organizada de orientações para a operacionalização da resposta, assegurar apoio 

efectivo às equipas de resposta rápida e mobilizar recursos em tempo oportuno, 

perante uma eventual emergência nacional causada por uma epidemia por 

coronavírus” (PNCCEDC, 2020, p. 4). Vamos terminar a apresentação do PNCCEDC 

mencionando as fases para sua implementação. Antes referir que foram definidos 

dois critérios, a saber, a progressão da doença no tempo e no espaço e a 

transmissibilidade e ou a gravidade da doença.  

A tabela 3 sintetiza as principais acções a serem desenvolvidas durante as quatro 

fases de implementação do PNCCEDC. A primeira coluna compreende a fase 0, ou se 

quisermos o período pré epidémico, que equivale ao nível 1, portanto, é o nível de 

preparação; a fase 1 descrita na segunda coluna corresponde ao período epidémico, 

ou seja, é o nível 2 do PNCCEDC, isto é, a fase de alerta; a terceira coluna descreve o 
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período intra-epidémico, melhor dito, é a fase 2, que equivale o nível 3, por isso, a 

fase de controlo; a última coluna descreve o período pós-epidémico, ou se quisermos 

a fase 3, que corresponde a fase de avaliação, isto é, o nível 4.     

Tabela 3 – Principais acções a serem implementadas nas fases do plano 

Fase 0: Pré 

epidémico 

Fase 1: epidémico Fase 2: intra-

epidémico 

Fase 3: Pós-

epidémico 

Nível 1. Fase de 

preparação 

Nível 2. Fase de 

alerta 

Nível 3. Fase de 

controlo 

Nível 4. Fase de 

avaliação 

Sistema de 

vigilância do 

coronavírus 2019 – 

Cov 

Investigação 

epidemiológica 

Adopção e 

implementação de 

estratégias de 

controlo 

Declaração do fim 

da pandemia 

Medidas de 

precaução para 

controlo da 

infecção 

Colheita e envio de 

amostras 

Coordenação 

Vigilância e 

laboratório 

Resumo das 

actividades sociais 

e de todos os 

aspectos de 

estigma 

Programa de 

promoção da 

saúde 

Levantamento das 

necessidades de 

recursos 

Intervenções 

sociais 

Mídias 

Resumo das 

actividades da fase 

de preparação 

Colaboração com 

os serviços de 

veterinária 

Interpretação dos 

resultados de 

laboratório 

Manejo de casos Preparação do 

relatório final da 

epidemia 

Alerta precoce 

sobre o perigo que 

Tomada de decisão Questões de ética 

logística 

Anotações de 

relevo 
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constituem os 

animais 

Avaliação da 

gestão da 

epidemia 

Fonte: Ministério da Saúde de Angola, PNCCEDC, 2020. 

Ainda no mês de Fevereiro de 2020, digamos, depois do Plano Nacional de 

Contingência para o Controlo da Epidemia de Doença por Coronavírus (PNCCEDC), 

podemos mencionar como terceira medida para mitigação da Covid-19 em Angola. A 

obrigatoriedade de quarentena institucional decretada pelo Ministério da Saúde da 

República de Angola, a 05 de Fevereiro de 2020, para todos os passageiros 

provenientes da República Popular da China. A referida medida de isolamento tinha 

a duração de 14 dias. Essa medida foi alargada para outros países, nomeadamente 

Coreia do Sul, Espanha, França, Itália, Irão e Portugal, a 18 de Março de 2020. Sobre 

quarentena não é tudo, ou seja, dados oficiais apontam que em decorrência da falta 

de espaços nas instalações criadas para a quarentena institucional, urgiu que as 

autoridades sanitárias decretassem a chamada quarentena domiciliar desde o dia 17 

de Março de 2020. 

A quarta medida de mitigação da Covid-19 em Angola é o Lockdown, ou se 

quisermos, bloqueio total ou confinamento. Do nosso ponto de vista a mesma deve 

ser subdividida em dois momentos. O pré-bloqueio – refletido no Decreto Legislativo 

Provisório n.º 1/20 de 18 de Março -, que entre outros estabelece as primeiras acções 

concretas de confinamento em Angola. O segundo momento desta quarta medida de 

mitigação da Covid-19 referem-se às restrições de direitos por conta do Decreto 

Presidencial n.º 81/20 de 25 de Março sobre o Estado de Emergência, bem como as 

três respectivas prorrogações.     
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1.3.2. Análise das principais medidas para mitigação da Covid-19 em Angola 

Na secção anterior identificamos quatro macro medidas estratégicas para 

mitigação da Covid-19 em Angola. Contudo, antes de procedermos aquilo a que 

estamos a chamar por análise das principais medidas para mitigação da Covid-19 em 

Angola, justifica-se a descrição síntese das referidas medidas alvo de análise.  

Tabela 4 – Síntese das macros medidas para mitigação da Covid-19 em Angola 

 1ª Medida 2ª Medida 3ª Medida 4ª Medida 

Descrição 

da medida 

Criação da 

CIREC 

Aprovação do 

PNCCEDC 

Quarentena 

institucional/domiciliar 

Lockdown 

Data de 

adopção 

Janeiro de 

2020 

Fevereiro de 

2020 

Fevereiro e Março de 

2020 

Março de 

2020 

Fonte: Criação do autor, 2020. 

Antecipação é a primeira nota que se faz quando analisamos as informações e 

demais dados sobre as medidas de políticas públicas adoptadas pelas autoridades 

angolanas para mitigação dos efeitos da Covid-19. Basta ver por exemplo que a 

existência do vírus foi reportada pela República Popular da China à OMS em 

Dezembro de 2019, a identificação do causador da doença em Janeiro de 2020 e a 

designação da doença em Fevereiro de 2020. Contudo, Angola criou a CIREC em 

Janeiro de 2020, digamos, numa altura em que o vírus sequer tinha sido identificado 

em África. A antecipação assinalada anteriormente deve-se ao facto de as 

autoridades angolanas terem criado bastante cedo a entidade que trabalharia como 

unidade de gestão da crise. Se é verdade que a criação da CIREC ajusta-se como 

antecipação na tomada de decisão, ou como diria Fadigas (2015) é a primeira 

sinalização para resolução de problemas de organização e funcionamento da 

sociedade. Não é menos verdade que a aprovação do PNCCEDC é igualmente isso, 

ou seja, antecipação.   
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A quarentena institucional enquanto medida para mitigação da Covid-19, 

particularmente a metodologia utilizada pelas autoridades angolanas, ajudou 

sobremaneira na contenção dos níveis de propagação. A Organização Mundial da 

Saúde previa que Angola no mês de Junho registasse cerca de 10 mil casos positivos 

da doença. No entanto, contrariamente às projecções da OMS, a realidade conforme 

dados e informações oficiais do Ministério da Saúde (MINSA) da República de 

Angola apontam para menos de 300 casos positivos no País5. Estamos certos que a 

baixa capacidade de testagem pode ser, eventualmente, uma espécie de “irrealidade 

da situação” mas é pouco provável que os números sejam estrondosamente 

diferentes daqueles porquanto a referida doença é «incamuflável». Se a quarentena 

institucional foi uma medida bastante acertada na identificação e provável 

isolamento de potenciais casos positivos, a julgar pela circulação do vírus nos países 

de proveniência das pessoas abrangidas por aquela medida, o mesmo não se pode 

dizer da quarentena domiciliar. 

A quarentena domiciliar foi um ponto de estrangulamento no plano de mitigação 

da Covid-19, isso, para não dizer factor de crescimento dos casos da Covid-19 em 

Angola. Essa afirmação justifica-se, por exemplo, com o facto de ser a partir da 

referida medida que começaram a ser relatados os primeiros casos de contaminação 

local. Por essa razão entendemos que a quarentena domiciliar foi uma medida 

imprudente no caso angolano, aliás, dados do Centro Integrado de Segurança 

Pública (CISP) demonstram as várias denúncias de violação da quarentena 

domiciliar em Angola6. O que, do nosso ponto de vista, é a mais evidente 

demonstração do fracasso da referida medida. É pois importante mencionar que, 

enquanto medida de política pública para mitigação da Covid-19, a quarentena 

 
5 Dados do MINSA a 01 de Julho de 2020 indicam que Angola registou 291 positivos da Covid-19 (179 

ativos; 97 recuperados e 15 óbitos); Encontre o Boletim Informativo Diário em 

https://www.minsa.gov.ao/vernoticia.aspx?id=50576. 
6 Cf. aqui  https://www.cisp.gov.ao:10443/inicio/noticias/. 

https://www.minsa.gov.ao/vernoticia.aspx?id=50576
https://www.cisp.gov.ao:10443/inicio/noticias/
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domiciliar não é de todo péssima. Estamos apenas a reconhecer que a mesma não 

teve o efeito desejado na realidade angolana. Sendo pois certo que da análise feita aos 

dados da CIREC, bem como de muita informação dos órgãos de comunicação social 

angolanos, um dos aspectos, ou factor, identificados como provável elemento 

estrangulador da referida medida, prende-se com aquilo que os Mídias chamaram de 

“negligência e falta de responsabilidade dos cidadãos que violaram ou furaram a 

quarentena domiciliar”. 

Como perspectiva do Lockdown as autoridades angolanas viram-se obrigadas a 

tomar uma série de acções, digamos, de variadíssimas ordens, como forma de aliviar 

os impactos da Covid-19, sobretudo, no campo socioeconómico. É talvez aqui onde 

podemos enquadrar muitas das acções inscritas no Plano Nacional de Contingência 

para o Controlo da Pandemia7. Destacamos seis acções das chamadas medidas 

transitórias de resposta ao impacto da Covid-19 sobre o Orçamento Geral do Estado 

de 20208. A primeira tem que ver com a proibição de exportação de alimentos, 

medicamentos e demais equipamentos médicos ou hospitalares. Nesta acção 

podemos reconhecer o mérito de salvaguarda do funcionamento das unidades 

comerciais de produtos essenciais para o mantimento das pessoas, bem como aquelas 

relacionadas com a saúde. Outra acção, no caso a segunda, suspende as despesas de 

capital inscritas no OGE 2020 mas que não tenham financiamento garantido. 

Contenção é do nosso ponto de vista a intenção desta posição do órgão executivo do 

Estado. A terceira acção tem que ver com a isenção no pagamento do Imposto sobre 

o Valor Acrescentado (IVA) em todas as importações de bens para fins de ajuda 

humanitária. Ficando pois evidente a sinalização para a necessidade de salvaguarda 

da possível rotura do stock alimentar e de outros bens essenciais ao apoio dos mais 

vulneráveis. Com exceção dos alimentos, medicamentos, limpeza e saneamento, o 

 
7 Ver os Decretos Presidenciais n.ºs 81/20; 82/20 e 97/20. 
8 Cf no Decreto Presidencial n.º 96/20. 
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referido Decreto inscreve, como a quarta acção das medidas transitórias de resposta 

ao impacto da Covid-19 sobre o OGE 2020, a cativação de 30% das despesas com 

bens e serviços. A quinta acção tem que ver com a permissão que é dada ao Instituto 

Nacional de Segurança Social (INSS) no sentido de investir em títulos do tesouro no 

mercado primário. Tendo em atenção o provável choque que as finanças públicas 

sofreriam em decorrência da Covid-19 urgiu a necessidade de se acelerar o Programa 

de Privatizações das mais de 190 empresas públicas nos diferentes sectores da 

actividade económica, sendo, portanto, a quinta acção. Por último identificamos, 

como sexta acção, a mobilização de USD 1,5 mil milhões do Fundo Soberano de 

Angola (FSDEA) que serão recapitalizados futuramente.   

Embora se lhe reconheça muitas lacunas ou insuficiências podemos aqui 

mencionar, digamos, em sede do pré-bloqueio e do bloqueio total, o apoio que as 

famílias mais vulneráveis têm recebido da parte dos governos provinciais e ou 

administrações municipais, isto é, sobretudo, cestas básicas e distribuição de água. 

Contudo, não é menos necessário introduzir a perspectiva do Decreto Presidencial 

98/20 que, entre outras, aprova as medidas imediatas para aliviar os efeitos 

económicos e financeiros provocados pela Covid-19.  

Neste particular vamos destacar oito acções essenciais todas elas de apoio ao 

sector privado: 

✓ Linha de crédito no valor de 15 mil milhões de Kwanzas (um financiamento do 

Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário - FADA) para agricultura familiar 

com taxas de juros não superior a 3%; 

✓ Linha de crédito cerca de 27 mil milhões de Kwanzas (Banco de 

Desenvolvimento de Angola - BDA) para financiar aquisição de produtos locais, 

nomeadamente arroz, milho, sardinhas, ovo, leite, carne, açúcar, etc.; taxa de 

juros de 9% e maturidade de dois anos; 
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✓ Linha de crédito no valor de 13,5 mil milhões de Kwanzas (Banco de 

Desenvolvimento de Angola - BDA) para financiar a aquisição de sementes 

melhoradas, fertilizantes, pesticidas, por parte das cooperativas agrícolas 

nacionais, com uma taxa de juros de 9% e maturidade de dois anos;   

✓ Linha de crédito de 750 milhões Kwanzas para financiar projectos de 

modernização e expansão das actividades de até 15 cooperativas por cada 

província com uma taxa de juros de 7,5%; 

✓ 3 mil milhões de Kwanzas para realizar investimentos no capital próprio de 

cooperativas do sector da agricultura e pescas, um investimento do Fundo Activo 

de Capital de Risco (FACRA); 

✓ Linha de crédito do FACRA no valor de 4 mil milhões de Kwanzas para apoiar 

instituições de micro finanças, escolas agrarias e bancos de créditos agrícolas 

para financiar jovens e mulheres empreendedores; 

✓  Eliminação de procedimentos burocráticos na constituição de negócios; 

✓ Continuidade e maior incentivo para aquisição de créditos no âmbito do 

Programa de Apoio ao Crédito. 

Reconhecemos as boas intenções das acções acima descritas, mas, é também 

relevante dizer que, dada a inexistência de dados relacionados com a sua aplicação, 

ficamos impossibilitados em mensurar o mérito das mesmas. No entanto, pelo que 

conhecemos da realidade angolana, diga-se, em programas similares, o grande 

entrave para o êxito das oito acções acima mencionadas é, do nosso ponto de vista, a 

gritante burocracia das instituições financeiras.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Procurámos responder até que ponto as políticas públicas definidas pelas 

autoridades angolanas ajudaram na mitigação dos impactos da COVID-19 no país, 

isto, desde foi anunciado o primeiro caso da Covid-19 até ao mês de Julho de 2020. 

Deste modo urgiu a necessidade de estudar as políticas públicas para mitigação da 

Covid-19 em Angola, sendo que, começamos por fazer uma espécie de 

enquadramento teórico ou conceptual; permitindo, digamos, revisitar de forma 

sintética o estado da arte sobre políticas públicas colocando tónica naquelas que 

melhor se ajustam aos tempos de crise. Procedemos, também, a uma caracterização 

(ainda que forma sintética) das políticas públicas adoptadas pelas autoridades 

angolanas e seus respectivos sectores. Esse exercício permitiu-nos identificar os 

principais desafios e oportunidades decorrentes deste novo normal – chamado 

período da Covid-19. Entendemos que as medidas tomadas pelas autoridades 

angolanas ajudaram a retardar o surgimento de casos da Covid-19 em Angola, 

sobretudo se levarmos em conta o número de passageiros que todos os dias 

chegavam à Luanda de destinos com circulação comunitária do vírus. A quarentena 

domiciliar é para nós uma experiencia negativa para o caso angolano, sobretudo pela 

negligência e certa falta de responsabilidade dalguns cidadãos. 

Em termos de apoio às famílias vulneráveis identificamos insuficiência que, do 

nosso ponto de vista, devem ser corrigidas por perigarem inúmeras famílias em 

quase todo o território angolano. Aliás, os números apresentados na contextualização 

e na apresentação do objecto de dizem isso mesmo. Reconhecemos boas intenções 

nas medidas transitórias de resposta ao impacto da Covid-19 sobre o Orçamento 

Geral do Estado 2020, bem como nas medidas imediatas para aliviar os efeitos 

económicos e financeiros provocados pela Covid-19. Contudo, reconhecemos, de 

igual modo, que factores sistémicos como a burocracia das instituições financeiras 

nacionais pode ser o grande ponto de estrangulamento da referida política pública. 
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Para trabalhos futuros, porquanto assumimos a natureza exploratória neste 

ensaio, será interessante verificar o comportamento das medidas económicas tendo 

como ponto de análise a definição das políticas públicas descritas nos Decretos 

citados ao longo deste ensaio. E relacioná-las com os dados sobre os desembolsos 

financeiros. Talvez assim se compreenda com mais profundidade o real impacto 

económico das medidas de políticas públicas para mitigação da Covid-19 em Angola. 
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