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Apresentação
Ao abordarmos qualquer um dos temas deste Manual, propõe-se uma reflexão e ganho
de consciência que cada um de nós tem sobre o seu papel na construção do País.
Por outro lado, pretende-se também que o Formador desenvolva e trabalhe com os
formandos do Sistema Nacional de Formação Profissional de forma individual ou em
grupo, motivando-os para a mudança de atitudes, aquisição de comportamentos
salutares, de valores éticos, sociais e morais.
Pela sua natureza procurou-se elaborar um Manual de carácter e sentido prático e que
permita transmitir, objectivamente, o propósito da iniciativa.

OBJECTIVOS GERAIS
 Conhecer os conceitos de cidadania, de cidadão e de civismo;
 Conhecer os símbolos nacionais e os órgãos que traduzem o poder do Estado;
 Conhecer regras básicas de civismo que permitem uma convivência social sã, harmoniosa
e de respeito mútuo entre os seus integrantes;
 Conhecer alguns elementos nocivos à saúde e ao meio ambiente;
 Disponibilizar ao leitor informação útil sobre os vários aspectos abordados.

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

 Identificar os símbolos nacionais;
 Saber como usar os símbolos nacionais;
 Identificar o significado das partes integrantes da Bandeira Nacional, da Insígnia Nacional e
do Hino Nacional;
 Citar os órgãos de soberania da República de Angola;
 Identificar regras de civismo no local de residência;
 Identificar regras de civismo via pública;
 Identificar regras de civismo no local de trabalho;
 Enumerar os elementos nocivos à saúde, ao ambiente e ao embelezamento das cidades.
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“O País precisa da contribuição de todos.
Precisa da força, dinamismo, criatividade
e disponibilidade da juventude estudantil,
operária, camponesa e intelectual e dos
jovens empreendedores ou empresários.
O País conta com o patriotismo e o
civismo que sempre foram apanágio dos
jovens angolanos.”
Extracto do discurso proferido por Sua
Excelência Presidente da República de
Angola, José Eduardo dos Santos, na
cerimónia de abertura da IV Sessão
Legislativa da II Legislatura da
Assembleia Nacional

“Os angolanos estão a trabalhar seriamente
para recuperar o tempo perdido durante a
guerra, vencer as dificuldades e melhorar as
condições em que vivem.
Têm todos um destino comum e valores,
princípios e objectivos consensuais inscritos
na Constituição da República…”
Extracto da Mensagem sobre o Estado da
Nação proferida por Sua Excelência
Presidente da República de Angola, José
Eduardo dos Santos.
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Cidadania

1
“Respeitamos as características de cada
região, de cada núcleo populacional do nosso
País, porque todos de igual modo oferecemos
à Pátria o sacrifício que ela exige para que
viva.”
António Agostinho Neto

1.1.Conceitos
O termo cidadão pode ser entendido em
geral como “pessoa que coexiste numa
sociedade”, o que, no entanto, não significa
que a ideia de cidadão associada ao EstadoNação já não seja pertinente ou aplicável.
Só que, como o Estado-Nação deixou de
ser o único pólo de autoridade, surgiu a
necessidade de desenvolver uma visão mais
ampla do conceito.

Cidadão e cidadania

Esta perspectiva mais abrangente de
cidadão e de cidadania faculta um potencial
novo modelo de análise da forma como
vivemos em conjunto. Trata-se, portanto,
de ir além dos limites do “Estado-Nação” e
chegar ao conceito de comunidade, que
abarca os contextos local, nacional, regional,
internacional em que os indivíduos vivem.
Nesta perspectiva, os termos cidadão e
cidadania comportam a ideia de “estatuto” e
“papel”, envolvendo questões relacionadas
com direitos e deveres, mas também com
igualdade, diversidade e justiça social. Já não
basta limitar a ideia de cidadania ao acto de
votar. O conceito deve incluir também toda
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a série de acções desenvolvidas pelo
indivíduo com impacto na vida da
comunidade (local, nacional, regional e
internacional) e, como tal, requer um
espaço público no qual os indivíduos
podem agir , quer na perspectiva dos seus
direitos como também dos seus deveres.

Cidadão angolano

É cidadão angolano de origem o filho de
pai ou de mãe de nacionalidade angolana,
nascido em Angola ou no estrangeiro.
A nacionalidade angolana
originária ou adquirida.

pode

ser

A lei estabelece os requisitos de aquisição,
perda ou reaquisição da nacionalidade
angolana.

Civismo

Atitudes e comportamentos manifestados
pelos cidadãos na defesa de certos valores e
práticas
assumidas
como
deveres
fundamentais para a vida colectiva, visando
preservar a harmonia e o bem estar
colectivo.

Órgãos de soberania da
República de Angola

Entidades que exercem o poder do Estado.
Os órgãos de soberania da República de
Angola são o Presidente da República,
Titular do Poder Executivo, o Poder
Legislativo (Assembleia Nacional) e o Poder
Judicial (Tribunais).

Consulte a legislação…

Artigos 9º, 108º, 141º, 142º, 174º e 175º da
Constituição da República de Angola e Lei
nº 1/05, de 1 de Julho, Lei da
Nacionalidade.
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ORGÃOS DE SOBERANIA DA REPÚBLICA DE ANGOLA

Presidente da República
O Presidente da República é o
Chefe de Estado, o titular do
Poder Executivo e o Comandanteem-Chefe das Forças Armadas
Angolanas.
O Presidente da República exerce
o poder executivo auxiliado por
um Vice-Presidente, Ministros de
Estado e Ministros.
O Presidente da República
promove e assegura a unidade
nacional, a independência e a
integridade territorial do País e
representa a Nação no plano
interno e internacional.
O Presidente da República respeita
e defende a Constituição, assegura
o cumprimento das leis e dos
acordos e tratados internacionais,
promove e garante o regular
funcionamento dos órgãos do
Estado.

Consulte a legislação…

Artigo 108º e seguintes da Constituição da República
de Angola.
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ORGÃOS DE SOBERANIA DA REPÚBLICA DE ANGOLA

Poder Legislativo
A Assembleia Nacional é o
parlamento da República de
Angola.
A Assembleia Nacional é um órgão
unicamaral, representativo de todos
os angolanos, que exprime a
vontade soberana do povo e exerce
o poder legislativo do Estado.
A Assembleia Nacional é composta
por Deputados eleitos nos termos
da Constituição e da lei.

Consulte a legislação…

Artigos 141º e 142º da Constituição da República de
Angola.
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ORGÃOS DE SOBERANIA DA REPÚBLICA DE ANGOLA

Poder Judicial
Os tribunais são órgãos de soberania
com competência de administrar a
justiça em nome do povo.
No exercício da função jurisdicional,
compete aos tribunais dirimir
conflitos de interesse público ou
privado, assegurar a defesa dos
direitos e interesses legalmente
protegidos e reprimir as violações da
legalidade democrática.
Todas as entidades públicas e privadas
têm o dever de cooperar com os
tribunais na execução das suas
funções, devendo praticar, nos limites
da sua competência, os actos que lhes
forem solicitados pelos tribunais.
No exercício da função jurisdicional,
os Tribunais são independentes e
imparciais, estado apenas sujeitos à
Constituição e à lei.

Consulte a legislação… Artigos 174º e 175º da Constituição da República de
Angola.
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Verifica se sabes
Eu tenho um nome, uma identidade!
•

O meu nome completo é: ___________________________________________

•

Nasci no dia __________ de ___________________de ____________________

•

Na Província de ___________________________________________________

•

Município de _____________________________________________________

•

O nº do meu B.I. é _________________________________________________

•

O meu País é ______________ e situa-se no Continente ___________________

Verifica se sabes

Os Órgãos de Soberania da República de Angola são:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
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Símbolos Nacionais

2
"A bandeira que hoje flutua é o símbolo da
liberdade, fruto do sangue, do ardor, das
lágrimas e do abnegado amor do Povo
angolano.”
António Agostinho Neto

2.1.Conceitos

Símbolos nacionais Representação simbólica que manifesta a
identidade de uma comunidade nacional.

Símbolos nacionais da
República de Angola

Segundo a Constituição da República de
Angola, são símbolos nacionais da
República de Angola a Bandeira Nacional, a
Insígnia Nacional da República de Angola e
o Hino Nacional.
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SÍMBOLOS NACIONAIS DA REPÚBLICA DE ANGOLA

Bandeira Nacional
A Bandeira Nacional tem duas
cores dispostas em duas faixas
horizontais. A faixa superior é de
cor vermelho-rubra e a inferior de
cor preta e representam:
a) Vermelho-rubra – o sangue
derramado pelos angolanos
durante a opressão colonial,
a luta de libertação nacional
e a defesa da Pátria;
b) Preta – o continente
africano.
No centro, figura uma composição
constituída por uma secção de uma
roda dentada, símbolo dos
trabalhadores e da produção
industrial, por uma catana, símbolo
dos camponeses, da produção
agrícola e da luta armada e por uma
estrela, símbolo da solidariedade
internacional e do progresso.
A roda dentada, a catana e a estrela
são de cor amarela que representa a
riqueza do País.
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A Bandeira Nacional é usada…

 Em todo o território nacional de
harmonia com o previsto na lei.
 De acordo com o padrão oficial e em
bom estado, de modo a ser preservada a
dignidade que lhe é devida.

A Bandeira Nacional é
hasteada…

a) Diariamente, nos edifícios-sede dos órgãos
de soberania e nos órgãos do poder local;
b) Aos Domingos e dias de feriado, bem como
nos dias em que se realizam cerimónias
oficiais, actos ou sessões solenes de carácter
público;
c) Fora dos dias referidos no número anterior,
nos locais de celebração dos respectivos
actos;
d) Noutros dias em que tal seja justificado pelo
Governo Central ou pelos Governos
Provinciais;
e) Em edifícios de carácter civil ou militar,
qualificados como monumento nacional e
nos demais edifícios públicos ou instalações
onde funcionem serviços da administração
central ou local, bem como nas sedes dos
institutos públicos e das empresas públicas;
f) Nas delegações ou estruturas locais dos
institutos públicos e empresas públicas;
g) Nos edifícios e instituições privadas ou
pessoas singulares, desde que sejam
respeitados os procedimentos legais em
vigor;
h) Nas residências destinadas a Chefes de
Estado estrangeiros em visita ao País, ao
lado da bandeira nacional do visitante;
i) No estrangeiro, nos edifícios onde estão
instalados as missões diplomáticas e
consulados e as representações de Angola,
respeitando os usos legais dos países em que
tiverem a sede;
j) Permanentemente entre as 8 e as 18 horas;
k) Durante a noite, devidamente iluminada,
nos edifícios-sede dos órgãos de soberania e
dos órgãos do poder local, quando é
obrigatória a sua permanência.

Anexo I da Constituição da República de

Consulte a legislação… Angola e Lei nº 2/01, de 23 de Março – Lei
da Utilização dos Símbolos Nacionais
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SÍMBOLOS NACIONAIS DA REPÚBLICA DE ANGOLA

Insígnia Nacional
A Insígnia Nacional da República de Angola
é formada por uma secção de uma roda
dentada e por uma ramagem de milho, café
e algodão, representando respectivamente
os trabalhadores e a produção industrial, os
camponeses e a produção agrícola.
Ao centro está colocada uma catana e uma
enxada, simbolizando o trabalho e o início
da luta armada. Ao cimo da figura a estrela,
símbolo da solidariedade internacional e do
progresso.
Na parte inferior do emblema está colocada
uma faixa dourada com a inscrição
«República de Angola».

Uso da Insígnia da República…

a) Em papel timbrado do Estado e nos
documentos que exijam selo branco;
b) Nos demais papéis e documentos,
conforme vier a ser regulado;
c) No Diário da República;
d) Nos edifícios-sede dos órgãos de
soberania;
e) Nos edifícios onde funcionam as
missoes diplomáticas e consulares do
País;
f) Nos edifícios onde funcionem
representações de Angola no
estrangeiro;
g) Nos quartéis e demais edifícios
públicos.
Consulte o Anexo II da Constituição da

Consulte a legislação… República de Angola.
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SÍMBOLOS NACIONAIS DA REPÚBLICA DE ANGOLA

Hino Nacional
Ó Pátria, nunca mais esqueceremos,
Os heróis do 4 de Fevereiro.
Ó Pátria, nós saudámos os teus filhos
Tombados pela nossa Independência.
Honrámos o passado, a nossa História
Construindo no trabalho o homem novo.
Honramos o passado, a nossa História,
Construindo no trabalho o homem novo
Angola avante!
Revolução, pelo poder Popular!
Pátria Unida, Liberdade,
Um só povo, uma só Nação!
Angola avante!
Revolução, pelo poder Popular!
Pátria Unida, Liberdade,
Um só povo, uma só Nação!
Levantemos nossas vozes libertadas
Para glória dos povos africanos
Marchemos, combatentes angolanos,
Solidários com os Povos oprimidos.
Orgulhosos lutaremos pela paz,
Com as forças progressistas do mundo.
Orgulhosos lutaremos pela paz,
Com as forças progressistas do mundo.
Angola avante!
Revolução, pelo Poder Popular
Pátria Unida, Liberdade
Um só Povo, uma só Nação!
Angola avante!
Revolução, pelo poder Popular!
Pátria Unida, Liberdade,
Um só povo, uma só Nação!
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Execução do Hino Nacional

Facultativamente o Hino
Nacional pode ser
executado…

a) No começo ou no final dos actos públicos
em que estiver presente o Chefe de
Estado;
b) No começo ou no final das cerimónias
públicas que assistir um Chefe de Estado
estrangeiro;
c) Quando se realizam festas nacionais;
d) Na abertura e fecho das emissões de
Rádio
e
Televisão
Pública
e
facultativamente das demais;
e) Nas cerimónias em que se tenha de
executar um hino nacional estrangeiro,
este precede o Hino Nacional Angolano.
a) Quando se realizam sessões cívicas;
b) Nas cerimónias religiosas quando se
associe o sentido patriótico;
c) Em ocasiões públicas e privadas como
forma de expressão de regozijo patriótico.

A execução do Hino Nacional a) Nos casos de simples instrumental toca-se
é instrumental ou vocal de
a música integralmente;
b)
Nos casos de execução vocal é sempre
acordo com o cerimonial
cantado o poema do Hino Nacional.
previsto para cada evento…
Durante a execução do Hino Todos os presentes devem estar de pé e
Nacional… observar uma postura de respeito.
Consulte a legislação…

Anexo III da Constituição da República de
Angola e Lei da Utilização dos Símbolos
Nacionais.
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Verifica se sabes

Os símbolos nacionais da República de Angola são:
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________

Verifica se sabes
A Bandeira Nacional tem três cores que representam:
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
A Roda Dentada representa: ______________________________________________
A Catana representa: ____________________________________________________
A Estrela representa: ____________________________________________________

Verifica se sabes
A Insígnia da República é composta por que elementos?
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
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Civismo no Local de
Trabalho

5
“Todas as manhãs em África a gazela acorda.
Ela sabe que precisa correr mais rápido que o
mais rápido dos leões para sobreviver. Todas
as manhãs um leão acorda. Ele sabe que
precisa correr mais rápido que a mais lenta
das gazelas senão morrerá de fome.
Não importa se você é um leão ou uma
gazela. Quando o sol nascer, comece a
correr.”
Provérbio Africano

5.1.Conceitos
Trabalho

É o esforço humano dotado de um
propósito e envolve a transformação da
natureza através do dispêndio de
capacidades físicas e mentais.

o vínculo jurídico que existe entre quem
Emprego É
organiza o trabalho e quem o realiza.
onde o trabalhador exerce a sua
Local de trabalho Espaço
actividade com regularidade e permanência.
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Para ter uma atitude
cívica no local de
trabalho deverá
praticar os seguintes
actos:

1

Cumprir as obrigações impostas pelo empregador de
acordo com os seus poderes de direcção e de organização
do trabalho, nos termos da lei.

2

Prestar o seu trabalho com diligência e zelo.

3

Aproveitar plenamente o tempo de trabalho contribuindo
para a melhoria da produtividade.

4

5

Comparecer ao trabalho com assiduidade e pontualidade.

Avisar o empregador em caso de impossibilidade de
comparência, justificando os motivos da ausência.
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6

Respeitar e tratar com respeito e lealdade o empregador, os
responsáveis e os companheiros de trabalho.

7

Utilizar de forma adequada os instrumentos e materiais
fornecidos pelo empregador para a realização do trabalho.

8

Cumprir rigorosamente as regras e instruções de segurança,
higiene no trabalho e de prevenção de incêndios.

9

Ter sempre bom ânimo e boa disposição.

10

Guardar sigilo profissional, não divulgando informações
sobre a organização, métodos e técnicas de produção e
negócios do empregador.

11

Guardar lealdade, não negociando ou trabalhando por conta
própria ou por conta alheia em concorrência com a empresa.

12

Respeitar o código de ética da sua empresa ou do seu local
de trabalho.

13

Adequar a apresentação pessoal (vestuário, calçado e cabelo)
ao local de trabalho.
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14

Evitar criar intrigas sobre os colegas de trabalho.

15

Não ofender, verbal ou fisicamente, trabalhadores da
empresa, o empregador, os seus representantes ou os seus
superiores hierárquicos.

16

Não perturbe a organização e funcionamento do centro de
trabalho.

17

Não furtar, roubar, abusar da confiança, burlar e praticar
outras fraudes na empresa.

18

Não falar mal da empresa em que trabalha.

19

Não fazer chamadas de atenção de forma desrespeitosa
aos seus subordinados em público.
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20

Não comunicar com os seus colegas de trabalho de forma
grosseira.

21

Não tratar de assuntos pessoais e alheios ao serviço de tal
forma que comprometa e perturbe os objectivos
estabelecidos e a produtividade.

22

Não é permitido o acesso ou permanência do trabalhador
no local de trabalho em estado de embrieguez, nem sob o
efeito de outras drogas, sob pena de processo disciplinar.
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Verifica se sabes
1. Defina trabalho.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. “O alcoolismo é uma doença e um problema social.” Comente.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. Diga o que entende por “comparecer ao trabalho com assiduidade e pontualidade.”
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
4. Descreva cinco exemplos de regras de civismo no local de trabalho.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
5. Enumere os equipamentos de segurança que deve utilizar no exercício da sua
profissão.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
6.
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Civismo na Via
Pública

4
“Nem todos podem tirar um curso superior.
Mas todos podem ter respeito, alta escala de
valores e as qualidades de espírito que são a
verdadeira riqueza de qualquer pessoa.”
Gilbert Montapert

4.1.Conceitos
Via pública Espaço de uso comum por todos.
Para ter uma atitude
cívica na via pública
deverá praticar os
seguintes actos:

1

Ao circular na via pública com animais deve colocar os
meios de protecção e respeitar as normas de segurança e
não abandonar os mesmos na via pública.
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2

Em caso de acidente na via pública, deve prestar os
primeiros socorros, demonstrando solidariedade.

3

Respeitar os sinais de trânsito e as ordens das autoridades
reguladoras do tráfego nas vias públicas.

4

Não cortar, arrancar, destruir ou danificar árvores,
arbustos, flores ou plantas ornamentais de parques, jardins
e passeis de interesse público ou uso colectivo.

5

Não poluir o ambiente.

6

Não usar indevidamente os recursos naturais.

7

Não contribuir para a emissão de poluentes e prejuízos à
qualidade de vida.

8

Não atentar contra a biodiversidade ou a conservação,
reprodução, qualidade e quantidade dos recursos
biológicos de actual ou potencial uso ou valor,
especialmente os ameaçados de extinção.
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9

Não proceder ao desmatamento de áreas não autorizadas.

10

Não colocar resíduos e/ou lixo nos leitos dos rios, mar,
lagos, lagoas ou nas linhas dos caminhos de ferro.

11

Não proceder à ocupação de terrenos sem a prévia
autorização da autoridade competente.

12

Não cuspir para o chão.

13

Não obstruir os locais de passagem ou a via pública e
passeios com objectos que impeçam ou dificultem o
trânsito das pessoas e veículos.

14

Não proceder à venda de bens alimentares sem as
necessárias condições de higiene.

15

Não estacionar por cima dos passeios, das passadeiras e
em outros locais indevidos, bem como obstruir a saída dos
outros veículos.
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16

Não proceder à fabricação, transporte e comercialização
de bebidas espirituosas em locais não autorizados pelas
entidades competentes.

17

Não proceder a enterros, funerais, exumações ou
transladações em violação das normas regulamentares, fora
dos locais destinados a este fim.

18

Não causar distúrbios nos eventos públicos,
estabelecimentos hospitalares, educacionais, comerciais,
nos serviços e transportes públicos ou em outros locais de
concentração de pessoas.

19

Não realizar eventos públicos sem a devida autorização.
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Verifica se sabes
1. Defina via pública.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. Descreva cinco exemplos de regras de civismo na via pública.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. Considera o lugar público como património de todos cujo zelo é dever de todos?
Justifica a sua resposta.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
4. De que forma pode demonstrar uma actuação solidária em situações quotidianas na
via pública?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Civismo no Local de
Residência

3
“A nossa sociedade será mais coesa e
harmoniosa com cidadãos bem preparados e
mais educados.”
José Eduardo dos Santos

3.1.Conceitos

Família

Conjunto de pessoas que possuem grau de
parentesco entre si e vivem na mesma casa
formando um lar. Uma família tradicional é
normalmente formada pelo pai e pela mãe,
unidos por matrimónio ou união de facto, e
por um ou mais filhos, compondo uma
família nuclear. É na família onde se
adquirem os primeiros valores morais
(respeito, honestidade, lealdade, dignidade)
cívicos (respeito ao próximo, amor à Pátria),
assim como hábitos e costumes relativos ao
asseio (pessoal, no local de residência e
arredores).

Local de residência

Local onde a família passa a maior parte do
seu tempo. Por este facto, é importante que
o convívio dos membros que a compõem
seja na base do amor, do respeito, dos
afectos, da harmonia e da solidariedade.
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Para ter uma atitude
cívica no local de
residência deverá
praticar os seguintes
actos:

1

Conservar os alimentos em local e condições adequadas.

2

Manter os compartimentos de toda a residência, quintais e
arredores à volta da mesma sempre limpos.

3

Manter a habitação, as cidades, as vilas e povoações e os
locais de interesse público em boas condições de higiene.

4

Manter fora do alcance das crianças produtos que
oferecem riscos no seu manuseio (gás de cozinha, fósforos,
medicamentos,
detergentes,
geradores
eléctricos,
combustíveis, materiais cortantes).

5

Eliminar a água parada e tapar os reservatórios para
consumo.

6

Cumprir com as regras estabelecidas sobre a conservação
exterior dos prédios e vivendas.
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7

Não perturbar o silêncio dos membros da família nem da
vizinhança (música alta, fazer obras sem comunicar os
vizinhos, etc.)

8

Não fazer trabalhos ou obras nas áreas comuns dos
edifícios sem a necessária autorização.

9

Não obstruir total ou parcialmente, com quaisquer
objectos, as escadas, os corredores e as outras áreas
comuns dos edifícios.

10

Não mexer em instalações eléctricas, telefónicas, bombas
de água, extintores, elevadores e bocas-de-incêndio dos
prédios sem estar devidamente autorizado.

11

Não construir ou modificar muros, prédios ou vivendas,
assim como alterar significativamente a sua estrutura
externa ou a disposição interna das respectivas divisões
Ao utilizar o elevador não deverá:

12

 Apertar várias vezes o botão de chamada. Isso não
agiliza o processo de comando;
 Chamar vários elevadores ao mesmo tempo;
 Fumar dentro do elevador;
 Lotar o elevador com número de pessoas,
ultrapassando o peso permitido;
 Bloquear as portas por qualquer motivo ou tentar
sair, quando por qualquer motivo o elevador parar
de funcionar;
 Permitir que as crianças usem os elevadores
sozinhas;
 Dar pulos ou fazer movimentos bruscos dentro da
cabine do elevador;
 Em caso de incêndio, não utilize os elevadores. O
abandono do edifício deve ser feito pelas escadas.
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13

Não depositar lixo ou outros resíduos fora dos locais ou
horários determinados para esse efeito.

14

Não ter sob a sua responsabilidade, dentro das cidades,
vilas ou povoações, locais em más condições de higiene,
(acumular lixo, sucata, deitar água suja, entre outros).

15

Não perturbar com diferendos familiares, sociais ou com
ruídos evitáveis o descanso, o sossego e a tranquilidade das
pessoas em geral e dos vizinhos em particular.

16

Não realizar festas para além dos horários permitidos pelas
autoridades competentes.

17

Não proceder à venda de bens fora dos locais autorizados.

18

Não realizar trabalhos ou obras nas áreas comuns dos
edifícios sem a necessária autorização.

19

Não obstruir total ou parcialmente, com quaisquer
objectos, as escadas, os corredores e as outras áreas
comuns dos edifícios.

20

Não construir ou modificar prédios urbanos, assim como
alterar significativamente a sua estrutura externa ou a
disposição interna das respectivas divisões sem a
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autorização das entidades competentes.

21

Não dar aos prédios ou casas uso negligente e pouco
cuidadoso que importe a sua degradação.

22

Não executar obras em locais urbanizados sem a devida
autorização, comprometendo a estética e o traçado
arquitectónico das cidades, vilas e povoações.

23

Não sujar estátuas, esculturas ou muros e colar nas paredes
cartazes e quaisquer outros impressos sem a devida
autorização ou em desrespeito aos regulamentos.

24

Não deteriorar, inutilizar ou sujar bancos ou quaisquer
outras instalações existentes nas ruas, parques, passeios,
jardins e outros locais públicos ou de interesse colectivo.

25

Não depositar lixo ou outros resíduos fora dos locais ou
horários determinados para esse efeito.

26

Não manter, dentro de casas habitadas ou destinadas à
habitação, aves de capoeira, gado suíno, caprino ou outros
animais que ponham em perigo as condições sanitárias dos
respectivos prédios.
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27

Não interferir na vida privada dos seus vizinhos.
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Verifica se sabes
1. Defina família.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Dê três exemplos de valores morais.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. Dê três exemplos de valores cívicos.

_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4. Descreva cinco exemplos de regras de civismo no local de residência.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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6

Higiene

“É necessário transformar a higiene numa
cultura de obsessão positiva.”
Anónimo

6.1. Conceitos

Higiene

Conjunto de conhecimentos e técnicas para
evitar
doenças
usando
desinfecção,
esterilização e outros métodos de limpeza,
com o objectivo de conservar e fortificar a
saúde.

de comportamento cívico destinadas
Higiene pública Regras
à manutenção da limpeza e asseio dos
espaços públicos.

Conheça alguns
elementos nocivos à
saúde, ao ambiente e
ao embelezamento
das cidades
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Papelão, plástico e garrafas

Curiosidades…
 São materiais que causam constrangimentos nas cidades, parques, praias e em todos os
cantos e que transformam em inadequadas para a vida humana quaisquer partes das
mesmas.
 A maioria dos plásticos e garrafas não são biodegradáveis, o que significa que eles
levarão um longo tempo para se decomporem, naturalmente.
 Enterrando resíduos plásticos nos aterros ou queimando cria ainda mais danos para a
saúde e para o ambiente.
 Colocar o papel usado no lixo contribui para o aumento da poluição e da quantidade de
lixo que vai para os aterros, enquanto se separar o papel do resto do lixo este pode ser
usado como matéria-prima na produção de papel reciclado.
 Produzir 1000 Kg de papel reciclado significa poupar 20 árvores.
 Na produção de 1000 Kg de papel reciclado são gastos 2000 litros de água, enquanto
para produzir 1000 Kg de papel não reciclado são necessários 100.000 litros de água e
isto corresponde a uma poupança de 98.000 litros de água.
 Uma pessoa educada e que respeita as demais pessoas não atira lixo para o chão e não
contribui para a degradação das cidades, a poluição do ambiente e o surgimento de
doenças que podem provocar a morte de outras pessoas.
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Charcos e poças de água

Curiosidades…
 Charcos e poças de água que não evaporam rapidamente podem tornar-se águas
estagnadas que ficam poluídas.


São o lar da reprodução de mosquitos que podem actuar como vectores de doenças
tais como a malária e a dengue.

 Nada é mais seguro do que evitar água parada, e não deixar a larva surgir é mais
eficiente do que tentar eliminá-la com produtos químicos.
 Ao não eliminar águas paradas no local em que vive está a prejudicar o ambiente, a sua
saúde e das pessoas a sua volta.
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Sucatas

Curiosidades…
 São materiais que causam constrangimentos nas cidades, parques, praias e em todos os
cantos e que transformam em inadequadas para a vida humana quaisquer partes das
mesmas.
 A reciclagem de uma tonelada de alumínio economiza cinco toneladas de bauxita, um
recurso natural não renovável.
 Os benefícios da reciclagem de metais são a economia de minérios, de energia, de água,
da vida útil do lixo, da diminuição das áreas degradadas pela extracção do minério e a
diminuição da poluição.
 Cada tonelada de aço reciclado representa uma economia de 1.140 kg de minério de
ferro, 154 kg de carvão e 18 kg de cal.
 O abandono de sucatas na via pública é um acto anticívico e que demonstra falta de
respeito pelos regulamentos e pelo bem-estar das demais pessoas.
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Verifica se sabes
1. Defina higiene.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Diga quais são os elementos nocivos à saúde, ao ambiente e ao embelezamento das

cidades referidos neste Manual?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. Que consequências positivas existem na reciclagem do papel e do papelão?

_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4. Que consequências negativas existem na queima e no amontoamento de resíduos
de papel e das sucatas na via pública?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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7

Extractos da
Legislação

“Só engrandecemos o nosso direito à vida
cumprindo o nosso dever de cidadãos do
mundo.”
Mahatma Gandhi

Saiba mais…

1

“A República de Angola é uma República soberana e
independente, baseada na dignidade da pessoa humana e
na vontade do povo angolano, que tem como objectivo
fundamental a construção de uma sociedade livre, justa,
democrática, solidária, de paz, igualdade e progresso
social.”
Art. 9º da Constituição da República de Angola

2

“A terra, que constitui propriedade originária do Estado,
pode ser transmitida para pessoas singulares ou colectivas,
tendo em vista o seu racional e efectivo aproveitamento,
nos termos da Constituição e da lei.”
Art. 15º da Constituição da República de Angola

3

“São símbolos nacionais da República de Angola a
Bandeira Nacional, a Insígnia Nacional e o Hino
Nacional.”
Nº 1 do art. 18º da Constituição da República de Angola
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“Constituem tarefas fundamentais do Estado angolano:
…
m) promover o desenvolvimento harmonioso e sustentado
em todo o território nacional, protegendo o ambiente,
os recursos naturais e o património histórico, cultural e
artístico nacional;

4

l) promover a melhoria sustentada dos índices de
desenvolvimento humano dos angolanos;
m) promover a excelência, a qualidade, a inovação, o
empreendedorismo, a eficiência e a modernidade no
desempenho dos cidadãos, das instituições e das
empresas e serviços, nos diversos aspectos da vida e
sectores de actividade;

…
Art. 21º da Constituição da República de Angola

5

“A liberdade de expressão e a liberdade de informação têm
como limites os direitos de todos ao bom nome, à honra e
à reputação, à imagem e à reserva da intimidade da vida
privada e familiar, a protecção da infância e da juventude,
o segredo de Estado, o segredo de justiça, o segredo
profissional e demais garantias daqueles direitos, nos
termos regulados pela lei.”
Nº 3 do art. 40º da Constituição da República de Angola

6

“Todos têm o direito de viver num ambiente sadio e não
poluído, bem como o dever de o defender e preservar.”
Nº 1 do art. 39º da Constituição da República de Angola

7

“A política da juventude deve ter como objectivos
prioritários o desenvolvimento dos jovens, a criação de
condições para a sua efectiva integração na vida activa, o
gosto pela criação livre e o sentido de serviço à
comunidade.”
Nº 3 do artigo 81º da Constituição da República de Angola
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8

“Integridade e responsabilidade – os trabalhadores da
Administração Pública devem, no exercício das suas
funções, pugnar pelo aumento da confiança dos cidadãos
nas instituições públicas, bem como da eficácia e prestígio
dos seus serviços. A verticalidade, a discrição, a lealdade e
a transparência funcionais devem caracterizar a actividade
de todos quantos vinculados juridicamente à
Administração Pública comprometem-se em servi-la para
bem dos interesses gerais da comunidade.”
Nº 7 do Capítulo II da Resolução nº 27/94, sobre a Pauta
Deontológica do Serviço Público

9

“Parcimónia – os trabalhadores da Administração Pública
devem fazer uma criteriosa utilização dos bens que lhes
são facultados e evitar desperdícios, não devendo utilizar
directa ou indirectamente quaisquer bens públicos em
proveito pessoal, nem permitir que qualquer outra pessoa
deles se aproveite à margem da sua utilização.”
Nº 18 do Capítulo IV da Resolução nº27/94, sobre a Pauta
Deontológica do Serviço Público

10

São direitos dos funcionários públicos, dentre outros:
1. Receber pontualmente a remuneração estabelecida
por lei;
2. Dar faltas justificadas e gozar as licenças nos
termos da lei;
3. Participar nos cursos de formação profissional e de
elevação da sua qualificação;
4. Ser avaliado periodicamente.
Artigo 5º do Decreto nº 33/91, de 26 de Julho, sobre o
Regime Disciplinar dos Funcionários Públicos e Agentes
Administrativos

São direitos de todos os trabalhadores, dentre outros:

11

1. Ser tratado com consideração e respeito pela sua
integridade e dignidade;
2. Ter boas condições de higiene e segurança no
trabalho, à integridade física e ser protegido no caso
de acidentes de trabalho e doenças profissionais;
3. Exercer individualmente o direito de reclamação e
recurso no que respeita às condições de trabalho e à
violação dos seus direitos.
Artigo 45º da Lei nº 2/00, de 11 de Fevereiro – Lei Geral
do Trabalho
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8

Glossário

“A liberdade não se ensina, mas é a educação
que lhe serve de preparo!”
Anónimo

E mais…

1
2
3
4

5

Água que reúne determinadas características
físicas, químicas e biológicas que lhe confere
Água potável qualidade satisfatória para o consumo
humano.

Águas residuais

Águas escoadas depois de terem sido
utilizadas para fins domésticos ou industriais.

Problema social que prejudica a sociedade de
forma transversal. Danifica a saúde de quem
Alcoolismo consome e afecta todas as pessoas que estão a
sua volta.
Todo

material

que

pode

Biodegradável decomposição no meio ambiente.

entrar

em

É a variabilidade entre os organismos vivos de
todas as origens, incluindo, entre outros, os
dos ecossistemas terrestres, marinhos e outros
ecossistemas aquáticos, assim como os
Biodiversidade complexos ecológicos dos quais fazem parte;
compreende a diversidade dentro de cada
espécie entre as espécies e de ecossistemas.
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6
7

Cada uma das unidades da empresa,
fisicamente separadas, em que é exercida uma
Centro de determinada actividade, empregando um
trabalho conjunto de trabalhadores sob uma autoridade
comum.

Água parada com carácter permanente ou

Charco temporário.

8

É a qualidade de um sujeito de pertença a
certo Estado, condição a que estão associados
Cidadania
o exercício dos direitos e o cumprimento dos
deveres inerentes.

9

Cidadão Vínculo que une um indivíduo a um Estado.

10

Pressupõe a imagem de uma sociedade
fortemente empenhada na promoção de
relações humanas positivas. Comporta um
Coesão social compromisso de melhorar continuamente a
qualidade de vida dos membros da
comunidade,
eliminando
activamente
obstáculos e causas de divisão.

11

Lei fundamental e suprema de um Estado,
onde contém as normas relativas à formação
Constituição dos poderes públicos, forma de governo,
distribuição de competências, direitos e
deveres dos cidadãos, etc.

12

13

Degradação ou É a alteração adversa das características do
dano do ambiente e inclui, entre outras, a poluição, a
ambiente desertificação, a erosão e o desflorestamento.
É o desenvolvimento baseado numa gestão
ambiental que satisfaz as necessidades da
Desenvolvimento
geração presente sem comprometer o
sustentável equilíbrio do ambiente e a possibilidade de as
gerações futuras satisfazerem também as suas
necessidades.
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É a destruição ou abate indiscriminado de

14

Desflorestamento matas e florestas sem a reposição devida.

15

Direitos cívicos e São direitos associados às liberdades e
políticos faculdades de que os indivíduos dispõem e
que o Estado se compromete a respeitar.

16

São direitos ligados a questões de identidade,
que abrangem a língua e todas as suas
Direitos culturais implicações, a pertença a grupos,
comunidades e povos, bem como o que se
relaciona com o património.

17

São direitos associados às condições
Direitos necessárias para o pleno desenvolvimento da
económicos pessoa humana e a aquisição de um nível de
vida adequado.

18

São direitos associados ao desenvolvimento
do potencial máximo dos seres humanos e das
Direitos
suas relações com os outros, bem como à
humanos regulamentação das responsabilidades do
Estado-Nação para com os indivíduos.

19

É um conceito que implica que se vá além da
ideia de tolerância e se avance para um
Diversidade genuíno respeito e apreço pela diferença, o
que é crucial para os conceitos de pluralismo e
multiculturalismo.

20

É a designação atribuída a uma forma nova ou
Espaços de inovadora de vida democrática. Estes espaços
são projectos locais de base, que procuram
cidadania lançar e concretizar os princípios da moderna
cidadania democrática.

21

Conjunto de conhecimentos e técnicas para
evitar doenças infecciosas usando desinfecção,
Higiene esterilização e outros métodos de limpeza,
com o objectivo de conservar e fortificar a
saúde.
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22

Regras de comportamento cívico destinadas à
Higiene pública manutenção da limpeza e asseio dos espaços
públicos.

23

É o reconhecimento de que cada indivíduo,
independentemente da idade, do sexo, do
Igualdade género, da religião, da etnia, etc., tem os
mesmos direitos.

24

Ambiente de trabalho hostil à saúde, pela
Insalubridade presença de agentes agressivos ao organismo
laboral do trabalhador, acima dos limites de tolerância
permitidos pelas normas técnicas.

25

Limpeza Acto de retirar impurezas de um corpo, de um

26

É o centro de trabalho onde o trabalhador
Local de trabalho exerce a sua actividade com regularidade e
permanência.

27

É um tipo mais grosso e resistente de papel,
Papelão geralmente utilizado na fabricação de caixas,
podendo ser liso ou ondulado.

28

É garantir que cada indivíduo possa ocupar o
Participação seu lugar na sociedade e contribuir para a
desenvolver seja a que nível for.

29

Paz para a promoção da tranquilidade e harmonia.

30

Material orgânico polimérico sintético, de
Plástico constituição macromolecular, dotado de
grande maleabilidade.

31

É uma pequena acumulação de líquido,
usualmente água, em uma superfície. As poças
Poça de água de água são suficientemente pequenas para
atravessá-las com um único passo longo e
rasas o bastante para caminhar sobre elas sem

material ou de um local.

Estado em que a vontade colectiva se orienta
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se molhar muito.

32
33

É a deposição no ambiente de substâncias ou
resíduos, independentemente da sua forma,
bem como a emissão de luz, som e outras
Poluição formas de energia, de tal modo e em
quantidade tal que o afecta negativamente.

É o processo contínuo de optimização de

Produtividade resultados.

34

É o resultado da interacção de múltiplos
factores no funcionamento das sociedades
Qualidade de
humanas que se traduz no bem-estar físico,
vida mental e social e na afirmação cultural do
indivíduo.

35

É o equilíbrio e a sanidade do ambiente,
Qualidade do incluindo a adequabilidade dos seus
ambiente componentes às necessidades do homem e de
outros seres vivos.

36

É a capacidade de responder – ser responsivo
Responsabilidade em relação aos outros e responsável em
relação a si próprio.

37

Controlo de todos os factores do meio físico
do homem que exercem ou podem exercer
Salubridade um efeito negativo sobre o seu bem-estar
físico, mental e social.

38

Conjunto de medidas adoptadas para
melhorar a vida e a saúde dos habitantes,
Saneamento impedindo que factores físicos de efeitos
nocivos possam prejudicar as pessoas no seu
bem-estar físico, mental e social.
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39
40
41

A Bandeira Nacional, a Insígnia Nacional e o

Símbolo nacional Hino Nacional.

Capacidade dos indivíduos saírem de si
mesmos, reconhecerem os direitos dos outros
Solidariedade e quererem agir em defesa da promoção dos
mesmos.

Todo o tipo de material ou resíduo que seja

Sucata passível de reciclagem na indústria.

42

É toda pessoa singular que voluntariamente se
obriga a colocar a sua actividade profissional,
Trabalhador mediante remuneração, ao serviço de um
empregador, no âmbito da organização e sob
a autoridade e direcção deste.

43

Qualquer acção ou omissão, dolosa ou
negligente, punível com multa, cujo resultado
perturba ou venha a perturbar o ambiente, o
sossego, a ordem e a tranquilidade pública, a
Transgressão segurança de pessoas e bens, a higiene e saúde
administrativa pública, a ornamentação e embelezamento de
lugares públicos e privados, bem como a
actividade administrativa das entidades
públicas, não cumprindo as regras com esse
fim estabelecidas.

Prática política em que a legislatura de um

44

Unicameralismo País é formada apenas por uma câmara.

45

Via pública Espaço de uso comum por todos.
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9

Links de Interesse

“O problema não é sobre se as máquinas
pensam, mas se os homens fazem.”
B. F. Skinner

Saiba mais…
Nome

Link

Portal do Governo de Angola

www.governo.gov.ao

Portal do Ministério da Administração Pública, Trabalho e
Segurança Social

www.mapess.gv.ao

Imprensa Nacional

Inspecção Geral do Trabalho

www.imprensanacional.gov.ao

www.igt.mapess.ao

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL

52 | P á g i n a

MANUAL PRÁTICO PARA OS TRABALHADORES SOBRE CIVISMO

10

Bibliografia

“Os ignorantes, que acham que sabem tudo,
privam-se de um dos maiores prazeres da
vida: aprender.”
Provérbio popular

Consulte…
Constituição da República de Angola
Lei nº 1/05, de 1 de Julho – Lei da Nacionalidade
Lei nº 2/01, de 23 de Março - Lei da Utilização dos Símbolos Nacionais
Lei nº 12/11, de 16 de Fevereiro - Lei das Transgressões Administrativas
Lei nº 2/00, de 11 de Fevereiro - Lei Geral do Trabalho
Decreto nº 33/91, de 26 de Julho, sobre o Regime Disciplinar dos Funcionários Públicos e
Agentes Administrativos
Decreto nº 31/94, de 05 de Agosto, sobre o Sistema de Segurança, Higiene e Saúde no
Trabalho
Resolução nº 27/94, de 26 de Agosto, sobre a Pauta Deontológica do Serviço Público
Curso de Inspectores de Educação – Gabinete de Inspecção Nacional da Educação
(MED), Luanda, 2006
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Formação de Atitudes Integradoras (FAI) - Brochura da 10ª Classe, Volume I, Instituto
Médio Politécnico Alda Lara
Kulcsar Neto, Francisco; Possebon, José; Amaral, Norma Conceição; Espaços Confinados
– Livreto do Trabalhador. São Paulo, Fundacentro, 2009
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