
O GOVERNO ANGOLANO TEM DE ATUAR PARA 
RESOLVER A CRISE ALIMENTAR!

AÇÃO URGENTE CALL-TO-ACTION

O QUE QUEREMOS?

Queremos que o governo angolano tome todas as medidas necessárias com vista a proteger as populações que 
se encontram em risco no sul de Angola.

PORQUE PRECISAMOS DE SI?

Precisamos de si porque é urgente ajudar a salvar milhões de vidas em Angola. 
A inação do governo angolano perante a seca prolongada e a usurpação de 
terras férteis não pode continuar!

Desde 2018 que a Amnistia Internacional tem denunciado a crise alimentar 
que assola o sul do país e a forma como milhares de pequenos criadores de 
gado no sul de Angola foram ilegalmente afastados das terras férteis que 
ocupavam há centenas de anos, para dar lugar a grandes explorações 
pecuárias. Até hoje, as conclusões das nossas investigações permanecem 
atuais: as pessoas foram abandonadas pelas autoridades e continuam a tentar 
sobreviver em terras estéreis. Para agravar a situação, as secas cíclicas 
pioraram nos últimos anos e o resultado é uma crise alimentar, sem qualquer 
assistência ou compensação do governo, que já obrigou milhares de pessoas a 
fugir das suas casas e a procurar refúgio na Namíbia. O governo angolano 
permanece inerte e em silêncio.

É por isso que temos de agir! Precisamos de si para pressionar ainda mais as autoridades a declararem o 
estado de emergência e a tomarem todas as medidas necessárias para que estas comunidades recebam o 
apoio a que têm direito. Está em causa a sua sobrevivência.

DURAÇÃO:  5 a 10 minutos  

LOCAL:
Onde quer que esteja

MATERIAL:
Telemóvel ou computador com 
acesso à internet

Nº DE PESSOAS:
1 pessoa. Ação individual

FACILIDADE DE EXECUÇÃO:
Fácil

TEMA / CAMPANHA:
Direitos humanos no mundo

PREPARAÇÃO:  5 minutosAÇÃO:  
Assinatura de petição, partilha nas redes 
sociais e com amigos e familiares

QUANDO: 
Até 25 de outubro

QUAL É A SUA MISSÃO?

1. Assinar a petição dirigida ao presidente de Angola, João Lourenço.

2. Partilhar com familiares e amigos.

3. Partilhar a petição nas redes sociais.



GUIA DA AÇÃO

1. Caso ainda não o tenha feito, assine a petição: 

www.amnistia.pt/peticao/milhares-de-pessoas-em-risco-de-vida-no-sul-de-angola/

Partilhe o link da petição nas suas redes sociais (Instagram, Facebook, Twitter ou outra) para 
que mais pessoas assinem. Se preferir, pode partilhar os posts que encontrará nas redes sociais 
da Amnistia Internacional Portugal (@amnistiapt).

Pode sempre escrever a sua própria mensagem ou utilizar alguma das que sugerimos de seguida:  

• Milhares de pessoas em #Angola precisam da nossa ação. As alterações climáticas, a inação do 
governo e a usurpação de terras produziram um resultado trágico: uma crise alimentar. 
Não podemos ficar em silêncio! Juntem o vosso nome à petição da @amnistiapt. 
https://www.amnistia.pt/peticao/milhares-de-pessoas-em-risco-de-vida-no-sul-de-angola/

• Em #Angola, a inação do governo coloca em risco a vida de milhares de pessoas.
A seca, a usurpação de terras e a falta de apoios já obrigou milhares a fugirem. Esta crise 
alimentar precisa de uma resposta. Juntem-se à @amnistiapt e exijam ação! 
https://www.amnistia.pt/peticao/milhares-de-pessoas-em-risco-de-vida-no-sul-de-angola/

• “Milhões de pessoas no sul de #Angola estão no limiar da morte pela fome, entre os efeitos 
devastadores das mudanças climáticas e o desvio de terras para a pecuária comercial”. 
É urgente que o governo angolano atue. Juntem-se à @amnistiapt e assinem! 
https://www.amnistia.pt/peticao/milhares-de-pessoas-em-risco-de-vida-no-sul-de-angola/
  

3. Partilhar nas redes sociais:

2. Partilhar com familiares e amigos: 

Fale desta ação com os seus familiares e amigos. Em casa, utilizando SMS ou outra forma de 
contacto, inicie uma conversa sobre este assunto, as suas implicações e convide as pessoas a 
assinarem a petição. Queremos chegar às 15.000 assinaturas, pelo que essa partilha é 
muito importante!

PARA SABER MAIS

Para saber mais sobre a Amnistia Internacional e a crise alimentar no sul de Angola:

Relatório “O fim do paraíso do gado: Como o desvio de terras para explorações pecuárias minou a 
segurança alimentar nos Gambos”:
• www.amnistia.pt/wp-content/uploads/2019/10/PT_End-of-Cattles-Paradise-Report.pdf

Exposição virtual “Crise alimentar no sul de Angola”: 
• www.amnistia.pt/crise-alimentar-no-sul-de-angola/

Diários da Missão a Angola:
• www.amnistia.pt/diario-de-uma-missao-a-angola-2/

Mais Informações: 
• www.amnistia.pt/angola-milhoes-de-pessoas-com-fome-e-milhares-obrigadas-a-fugir-devido-a-seca-extrema/
• www.amnistia.pt/4-problemas-que-o-governo-angolano-pode-resolver-para-acabar-com-a-crise-nos-gambos/
• www.amnistia.pt/angola-desvio-de-terras-coloca-em-perigo-milhares-de-pessoas-no-sul-do-pais


