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Provedorias	 de	 Justiça	 de	 Angola	 e	 Portugal	 assinam	 acordo	 de	
cooperação	

A Provedora de Justiça de Angola, Dra. Florbela Rocha Araújo, assinou hoje 
em Lisboa um acordo de cooperação com a sua homóloga portuguesa, Dra. 
Maria Lúcia Amaral, em mais um passo para o estreitamento dos laços de 
cooperação entre as duas instituições. 

Acompanhada pelo Embaixador de Angola em Portugal, S. Exa. Carlos 
Alberto Fonseca, a Dra. Florbela Rocha Araújo manteve ainda um encontro 
de trabalho com a Provedora de Justiça de Portugal durante o qual trocaram 
impressões sobre o modo de funcionamento dos seus respectivos sectores e 
abordaram alguns dos pontos constantes do acordo que viriam a assinar. 

No essencial, o acordo de cooperação visa criar as condições para a partilha 
de conhecimento e troca de experiências entre as duas Provedorias de 
Justiça, visando o reforço institucional para o bom cumprimento das 
respectivas missões. 

Além da partilha de experiências e boas práticas dos procedimentos e 
estratégias interventivas, o acordo prevê, também, a troca periódica de 
publicações, materiais informativos didácticos e estudos relativos às 
intervenções do Provedor de Justiça e, ainda, a permuta de programas e o 
intercâmbio de funcionários dos serviços competentes para o estudo das 
técnicas administrativas e procedimentos utilizados. 

O acordo agora assinado, visa ainda acções conjuntas com o 
desenvolvimento de programas de capacitação, troca de experiências, de 



divulgação das acções dos Provedores de Justiça e a publicação de matérias 
científicas de interesse comum. Este acordo, contempla ainda a criação de 
meios que facilitem o acesso dos cidadãos residentes e na respectiva 
diáspora aos respectivos Provedores de Justiça. 

De sublinhar que a Provedora de Justiça de Angola, acompanhada por 
técnicos do seu sector, efectuou uma visita de trabalho a Portugal com o 
objectivo de recolher experiências em matérias respeitantes à tramitação 
processual, ao tratamento das queixas e reclamações dos cidadãos. 
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