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Definitions of democracy
Definições de democracia e participação

«Government of the people, by the people, for
the people». (Abraham Lincoln)

Governo do povo, pelo povo, para o povo.

“Democracy is not so much a form of
government as a set of principles”. (W. Wilson)

Democracia não é uma forma de governo, mas um
conjunto de princípios.





Definitions of democracy
Definições de democracia e participação

«I understand democracy as something that gives the weak
the same chance as the strong».

(Gandhi)

Eu entendo democracia como algo que dá aos fracos as mesmas
oportunidades que aos fortes.
«The highest measure of democracy is neither the 'extent of
freedom' nor the 'extent of equality', but rather the highest
measure of participation».

(A. d. Benoist)

O grau mais alto da democracia não é a “dimensão de liberdade”
nem a “dimensão de igualdade”, mas sim a amplitude de
participação.









No democracy is perfect
Nenhuma democracia é perfeita



Democratic challenges
Desafios democráticos



Participation challenges
Desafios da participação



Democratic Governance

• Democratic governance means that people have a say in the

decisions that affect their lives and that they can hold decision-

makers accountable.

• It further entails that the rules, institutions and practices that govern

social interactions are inclusive and fair, that women are equal

partners with men in private and public spheres of life, that people

are free from discrimination based on race, ethnicity, class, gender

or any other attribute, and that the needs of future generations are

reflected in current policies.

• It also means that economic and social policies are responsive to
people’s needs and their aspirations, that these policies aim at

eradicating poverty and expanding the choices that all people have

in their lives, and that human rights and fundamental freedoms are

respected.



Governação Democrática
• Governação democrática quer dizer que as pessoas dêm as suas

opiniões nas decisões que afectem as suas vidas e que possam
responsabilizar os agentes decisores.

• Prevê igualmente que as regras, instituições e práticas que governam
as interacções sociais sejam inclusivas e justas, que as mulheres
sejam parceiras iguais aos homens nas esferas privada e pública, que
as pessoas estejam livres de discriminação baseada em raça, etnia,
classe social, género ou noutras condições, e que as necessidades
das futuras gerações estejam reflectidas nas políticas actuais.

• Significa também que as políticas económicas e sociais respondam às
necessidades e aspirações das pessoas, que essas políticas se
proponham a erradicar a pobreza e que expandam as opções que as
pessoas têm nas suas vidas, e que os direitos humanos e as
liberdades fundamentais sejam respeitados.



Democratic governance 
and human development

• Governance and human development are indivisible.

• In order to achieve and sustain human development, both the
ends and means of good governance should be democratized.

• Empirical studies generally support the thesis that democratic

states promote human development, welfare spending and
social equality more effectively that other types of regime.

Ex.: in Africa, democratization has been found to be associated
with greater state provision of primary education.



Governação Democrática e 
Desenvolvimento Humano

• Governação e desenvolvimento humano são indivisíveis.

• Para alcançar e sustentar o desenvolvimento humano, os fins e os
meios de boa governação devem ser democratizados.

• Em geral os estudos empíricos apoiam a tese de que os Estados
democráticos promovem desenvolvimento humano, gastos com
segurança social e igualdade social são mais eficazes do que
outros tipos de regime.

Ex.: em África, democratização está associada com uma maior
provisão estatal de educação primária.



Democratic governance
and human development, continued

 Severe challenges: many societies that have held democratic

elections for decades continue to display high inequalities in
income distribution, discrimination against minorities, and fiscal
policies that favour the interest of the rich.

 Democratic governance for development priorities:

1. Protecting and promoting human rights, gender equality &
anti-corruption principles across all aspects of institutions
and processes of governance.

2. Fostering inclusive participation.

3. Strengthening responsive state capacity.



Governação Democrática e desenvolvimento 
humano, continuação 

 Grandes desafios: muitas sociedades que têm realizado eleições
democráticas há décadas continuam a apresentar
desigualdades consideráveis na distribuição do rendimento,
discriminação das minorias e políticas fiscais que favorecem os
interesses dos ricos.

 Proridades da governação democrática para o desenvolvimento:

1. Protecção e promoção dos direitos humanos, a igualdade
de género & os princípios de combate à corrupção em
todos os aspectos de instituições e processos de
governação.

2. Fomentar a participação inclusiva.

3. Fortalecimento da capacidade de resposta do Estado.



Coffee Break - 15 min
Intervalo – 15 min



Break-out session

• Group 1: What are the strengths of Angolan 
governance?

• Grupo 1: Quais os pontos fortes da governação 
Angolana?

• Group 2: What are the weaknesses of Angolan 
governance?

• Grupo 2: Quais os pontos fracos da governação 
Angolana?

• Group 3: What measures should Angola take to 
increase political participation?

• Grupo 3: Quais medidas Angola deveria adoptar para 
aumentar a participação política?



Obrigado!!!
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