
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CIDADANIA ACTIVA E 

SER CIDADÃO 
 

 

 

 

 

 

 
O registo civil é obrigatório para todos os 
cidadãos e tem por objecto os seguintes 
factos: 
a) O nascimento; 
b) A filiação; 
c) A adopção; 
d) O casamento; 
e) ou-
tros... 

 
 
 
 
 
 
 

 
Seja um cidadão exemplar: 
trate já o seu e do teu filho. 

Não deixe para amanhã!  
 

Faça a tua parte e dê o seu 
exemplo:  

Angola conta consigo! Este desdobrável foi produzido com o apoio da União Europeia.  
O conteúdo deste desdobrável é da exclusiva responsabilidade do CIES  
e do CRB e não pode em caso algum ser tomado como expressão das 
posições da União Europeia. 

“Redes de cidadania ativa: Proteção social, 
educação e cidadãos para uma cooperação mais 

eficiente” 
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Como exercemos a cidadania? 
 
Cidadania é a expressão concreta do exercício da 
democracia. Exercer a cidadania plena é ter 
direitos civis, políticos e sociais. É a qualidade 
do cidadão de poder exercer o conjunto de 
direitos e liberdades políticas, socio-econômicas 
de seu país, estando sujeito a deveres que lhe são 
impostos. Relaciona-se, portanto, com a 
participação consciente e responsável do 
indivíduo na sociedade, zelando para que seus 
direitos não sejam violados.  
 
Os direitos civis e políticos não asseguram a de-
mocracia sem os direitos sociais, aqueles que 
garantem a participação do indivíduo na riqueza 
coletiva: o direito à educação, ao trabalho justo, à 
saúde, a uma velhice tranquila. Relaciona-se, 
portanto, com a participação consciente e respon-
sável do indivíduo na sociedade, zelando para 
que seus direitos não sejam violados. Expressa a 
igualdade dos indivíduos perante a lei, pertencen-
do a uma sociedade organizada. 

Exemplos de DEVERES do 
cidadão 

 Votar para escolher os governantes; 
 Cumprir as leis; 
 Educar e proteger seus semelhantes; 
 Proteger a natureza; 
 Proteger o patrimônio público e social do 

País. 
 

Exemplos de DIREITOS do 
cidadão 

 Direito à saúde, educação, moradia, trabalho, 
previdência social, lazer, entre outros; 

 O cidadão é livre para escrever e dizer o que 
pensa, mas precisa assinar o que disse e 
escreveu; 

 Todos são respeitados na sua fé, no seu 
pensamento e na sua ação na cidade; 

 O cidadão é livre para praticar qualquer 
trabalho, ofício ou profissão, mas a lei pode 
pedir estudo e diploma para isso; 

 Só o autor de uma obra tem o direito de usá-
la, publicá-la e tirar cópia, e esse direito 
passa para os seus herdeiros; 

 Os bens de uma pessoa, quando ela morrer, 
passam para seus herdeiros; 

 Em tempo de paz,qualquer pessoa pode ir de 
uma cidade para outra, ficar ou sair do pais, 
obedecendo a lei feita para isso. 

 
“A cidadania expressa um conjunto de direitos 
que dá à pessoa a possibilidade de participar 
ativamente da vida e do governo de seu povo. 
Quem não tem cidadania está marginalizado ou 
excluído da vida social e da tomada de decisões, 
ficando numa posição de inferioridade dentro 
do grupo social”. 

Cidadania  “é o primeiro dos elementos constitu-
tivos do Estado (em sentido lato) das pessoas. 
Ser cidadão de um país é pertencer como mem-
bro, súbdito ou nacional, a uma determinada so-
ciedade politica ou Estado e gozar de todos os 
direitos e vantagens inerentes a essa condição”. 
O nosso direito interno fixa os critérios da cida-
dania ou nacionalidade no artigo 9º Constituição 
da República de Angola. 
 

 

O que é cidadania? 
Cidadania é o exercício dos direitos e deveres 
civis, políticos e sociais estabelecidos na 
constituição. Uma boa cidadania implica que os 
direitos e deveres estão interligados, e o respeito 
e cumprimento de ambos contribuem para uma 
sociedade mais equilibrada. 
 

Afinal, o que é ser cidadão? 
Ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à 
propriedade, à igualdade perante a lei: ter direitos 
civis. É também participar no destino da 
sociedade, votar, ser votado, ter direitos políticos. 
Os direitos civis e políticos não asseguram a 
democracia sem os direitos sociais, aqueles que 
garantem a participação do indivíduo na riqueza 
coletiva: o direito à educação, ao trabalho justo, à 
saúde, a uma velhice tranquila.  


