
O País 

A Angola é uma república presidencial localizada na costa 
ocidental da África, entre a República Democrática do Congo 
e a Namíbia, sendo que ela possui 1,246,700 km². Tem como 
capital a cidade de Luanda e a língua oficial é o português. A 
religião do país é majoritariamente católica, em seguida do 
protestantismo e ele é composto por 18 províncias.. 

O atual presidente  da Angola é o João Manual Gonçalves 
Lourenço. Sua população é de 29.310.273 habitantes e o PIB 
é de 192 bilhões de dólares. Faz parte da Organização das 
Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), 
BIRD, FMI,  OMI, ONU (desde 1976), Organização das Nações 
Unidas para a Educação (UNESCO),  OMI e outras organiza-
ções internacionais.  

 

O País e o UNICEF 

O UNICEF trabalha em conjunto com a Angola desde 1976 e 
desde então apoia o governo no planejamento e realização 
de assistência, serviços e práticas para as crianças. O traba-
lho realizado pela Organização tem ênfase na melhoria na 
saúde e educação básicas, proteção social infantil e comuni-
cação do governo nacional com as crianças. Além disso, o 
UNICEF possui um programa chamado “11 compromissos de 
proteção à criança angolana” que visa melhorar a educação, 
proteção, participação, sobrevivência e desenvolvimento das 
crianças.  Há também um programa de cooperação 2015-
2019, que pretende  melhorar a sobrevivência, proteção e 
desenvolvimento da criança, a educação, água, saneamento 
e higiene e realizar política social e pesquisa.  

 

Angola e o Recrutamento de Crianças  

De acordo com as leis da Angola, é proibido o recrutamento 
de soldados com menos de 18 anos de idade. Além disso, 
assinou a Carta Africana sobre os Direitos e Bem-Estar da 
Criança, que proíbe o recrutamento de crianças com menos 
de 18 anos e obriga governos a proteger, recuperar e atender 

crianças vítimas de conflito assim como as crianças soldado. 
A Angola também ratificou, em 1990, a Convenção dos Di-
reitos das Crianças, a qual protege crianças afetadas por 
conflitos armados. Também participa da Convenção No. 
182 da OIT, a Convenção Relativa à Proibição e Ação Imedi-
ata para a Eliminação das Piores Formas de Trabalho Infan-
til, a qual identifica o recrutamento compulsório de crianças 
para serem utilizadas em conflitos armados como uma das 
piores formas de trabalho infantil. Além disso, assinou e 
ratificou a Convenção sobre os Direitos das Crianças em 
1990 e o Protocolo Facultativo para a Convenção sobre os 
Direitos da Criança no Envolvimento de Crianças em Confli-
tos Armados em 2007. Contudo crianças soldado são utiliza-
das pelas forças do governo, tendo este feito o recrutamen-
to forçado em áreas mais pobres, priorizando os desempre-
gados. Apesar de serem realizados programas de desmobi-
lização dos soldados, eles são direcionados á soldados adul-
tos, e não à criança soldado.  
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