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ESTUDO IRÁ DETERMINAR ÁREAS DE EXCELÊNCIA PARA DESENVOLVIMENTO DA AQUACULTURA  
“CONHECER MELHOR PARA PODER AGIR”

O Ministério das Pescas e a Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e Agricultura/FAO anunciaram, 
recentemente em Luanda, a realização de um estudo que 
irá determinar quais as áreas com maior potencial para a 
produção aquícola no país.
Desta forma, serão mapeadas as zonas em que as 
unidades de produção poderão ser potencialmente instala-
das permitindo gerir eventuais conflitos de espaço com 
outras actividades, como o turismo e outras, que por vezes 
competem pelo mesmo espaço geográfico.
A Aquacultura tem vindo a ser  apontada como uma das 
prioridades do executivo para o aumento do aprovisiona-
mento alimentar e, consequente, luta contra a fome no 
país.
Para além disso, o desenvolvimento desta actividade 
permitirá ainda reduzir a pressão ecológica exercida no 
meio natural sobre algumas espécies que, nalguns casos, 
revelam já sinais de sobreexploração.
Para além dos benefícios ecológicos, o desenvolvimento 
da aquacultura vai de encontro à estratégia governativa de

  
O crescimento da produção científica em Angola por 
cada milhão de habitantes, foi de 18,8% entre 2005 e 2013.
Isto mesmo foi afirmado pela Ministra da Ciência e Tecnolo-
gia, Cândida Teixeira, durante a sessão de abertura da IV 
Conferência Nacional sobre Ciência e Tecnologia que se 
realizou  em Talatona, Luanda. Durante a sua intervenção, 
a Ministra deu a conhecer os resultados do último Relatório 
das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, 
reconhecendo o importante trabalho que tem vindo a ser 
realizado neste domínio ao longo dos últimos anos.
No documento pode ler-se que, entre 1995 e 2005, a 
mesma taxa de crescimento era de apenas 1,4%. A 
substancial evolução  verificada está intimamente relacio-
nada com um forte investimento do actual governo na 
inovação e na ciência. Conforme explicado, o capital 
humano afecto a este sector tem vindo a conhecer um 
aumento considerável, em número e em qualidade. As 
Instituições de Investigação Científica e Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação contam actualmente com 259 
investigadores dos quais 52% são licenciados, 29% 
mestres e 19% doutorados.
Também ao nível do Ensino Superior, existem mais de 
1200 docentes dos quais 49% são licenciados, 31% 
mestres e 20% doutorados.
A propósito do lema da conferência, “ Juntos pelo reforço 
da inserção da ciência, tecnologia e da inovação na 
estratégia de desenvolvimento do país”, a Ministra reafir-
mou que o executivo tem planos de curto, médio e longo 

  

prazo. O Ministério da Ciência e da Tecnologia realizou em 
2013 e 2014 o Primeiro Estudo Nacional de Ciência, Tecno-
logia e Inovação, estando agora habilitado para monitorizar 
de forma mais precisa o que produz no país a este respeito.
Relativamente às iniciativas em curso, Cândida Teixeira 
revelou que foi implantado um Plano Nacional de Formação 
de Quadros em parceria com a UNESCO e a Fundação 
Calouste Gulbenkian que tem como objectivo formar 140 
Doutorados até 2020.

INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA EM ANGOLA REGISTA IMPORTANTES AVANÇOS
 

diversificação da Economia, gerando também novas opor-
tunidades de emprego. 
Durante um seminário, que teve lugar no dia 15 de Setem-
bro em Luanda, o Secretário de Estado das Pescas para a 
Aquacultura, afirmou que esta iniciativa é inédita no país e 
que toda a acção que venha a ser desenvolvida, nesta ou 
outras actividades económicas, deverá ser feita com base 
no conhecimento. Só desta forma será possível  optimizar 
recursos e potenciar resultados.  
 

Unidade de produção aquícola

Formação de Quadros Superiores tem vindo a aumentar
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PROPOSTA DE ALARGAMENTO DA PLATAFORMA CONTINENTAL APRESENTADA NA ONU

Angola apresentou, recentemente na Sede da ONU em 
Nova Iorque, a sua proposta para o alargamento da Plata-
forma Continental para as além das 200 para as 350 milhas 
naúticas. O relatório, que conclui sobre os estudos levados 
a cabo foi formalmente entregue pelo Ministro da Defesa, 
João Lourenço.
As pretensões angolanas serão agora avaliadas à luz da 
Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar 
(CNUDM) que decidirá sobre os argumentos técnicos e 
jurídicos apresentados.
O sucesso desta estratégia de alargamento poderá passar 
pela negociação com outros países directamente implica-
dos nesta proposta  como são o caso da República 
Democrática do Congo, República do Congo, Gabão e 
Namíbia.
De acordo com o Ministro das Relações Exteriores, Georg-
es Chikoti, este assunto implicará certamente algumas 
negociações bilaterais com estes países que apesar dos 
interesses divergentes, certamente conseguirão encontrar 
consensos que salvaguardem os interesses de todas as 
partes.
O dossier apresentado é o resultado de mais de 5 anos de 

.  

.
 

  

  

trabalho multidisciplinar gerido por uma Comissão Inter-
ministerial criada para a delimitação do espaço marítimo. 
Esta Comisão, foi liderada pelo Ministro da Defesa, em 
estreita colaboração com os Ministros do Interior, Justiça e 
Direitos Humanos, Pescas, ambiente, Transportes, Geolo-
gia e Minas e Estado Maior das Forças Armadas e da 
Marinha de Guerra de Angola.

  
 

 

.
 

  

Imagem de satélite
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SECTOR DA ENERGIA É PRIORITÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL
BARRAGEM HIDROELÉCTRICA DE LAÚCA SERÁ A MAIOR DO PAÍS

 

.
 

  

O Secretário de Estado das Aguas, Luis Filipe da Silva, 
afirmou durante a sessão de abertura do” 27º Hidro Simpó-
sio Africano”, que está em marcha a ampliação da barra-
gem hidroeléctrica do Cambambe, bem como a construção 
de uma nova barragem na zona do Laúca, Província do 
Kwanza-Norte, que será a maior do país com capacidade 
para produzir mais de 2000 mega watts de energia. 
Durante o evento, que Angola organizou pela segunda vez 
na sua história, Luís Filipe da Silva afirmou que este 
conjunto de acções tem como objectivo aumentar a 
produção de energia eléctrica para níveis capazes de 
garantir o  desenvolvimento industrial pretendido.
Para além da construção de novas centrais hidroeléctricas 
o executivo está a apostar também na reabilitação de algu-
mas mini hídricas e instalação de novas centrais térmicas, 
bem como a construção de novas estações de tratamento 
de água e de iluminação pública. Este conjunto de iniciati-
vas tem como objectivo alimentar também novas zonas 
urbanas atingindo assim as metas traçadas para o 
Programa Água para Todos.Para o Governo, o desenvolvi-
mento económico e social do país passará inevitavelmente  

 

  

pelo aumento da qualidade e disponibilidade de energia 
eléctrica, razão pela qual o sector da Energia é encarado 
como prioritário.
Durante o simpósio foram abordados temas como “O 
Potencial hidroeléctrico em Angola”, “Operação e 
manutenção das centrais hidroeléctricas”, “Financiamento 
das Centrais Hidroeléctricas”, “Formação e Transferência 
de Tecnologia”, “Reabilitação e Comissionamento de novas 
Centrais hidroeléctricas”, “Análise Estrutural e observação 
das centrais hidroeléctricas” e “Gestão Ambiental”.

.

.
 

  
Construção da Barragem de Laúca
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“EIB AFRICA DAY 2015”  NO LUXEMBURGO
CLIMA, AGRICULTURA E INVESTIMENTO PRIVADO FORAM ALGUNS DOS TEMAS ABORDADOS

A Presidência Luxemburguesa da UE e o Banco Europeu 
de Investimento/BEI  foram os co-organizadores da  edição 
de 2015 do “EIB Africa day”. O evento teve lugar no Luxem-
burgo, no dia 09 de Julho, e  contou com a participação do  
Presidente do BEI, Werner Hoyer, do Ministro Luxembur-
guês para o Desenvolvimento e Cooperação e Desenvolvi-
mento Humanitário, Romain Schneider, do Comissário 
Europeu para a Agricultura e Desenvolvimento Rural, Phil 
Hogan e do Presidente do Banco Africano de Desenvolvi-
mento, Donald Kaberuka. Em representação do Estado 
Angolano esteve presente a Embaixadora Elizabeth 
Simbrão e o Sector Comercial da Embaixada.
Na ordem do dia, estiveram assuntos relacionadas com o 
desenvolvimento sustentado de Africa: Investimento Públi-
co e  Privado, Empregabilidade,  Relações Comerciais com 
a Europa, Agricultura e Clima, foram alguns dos temas 
abordados. As potencialidades, oportunidades e os 
constrangimentos e limitações das diversas regiões africa-
nas foram amplamente abordadas e discutidas por diver-
sos responsáveis e directores financeiros de grandes 
empresas dos mais diversos sectores da economia.
Oradores europeus e africanos tiveram a oportunidade de 
enunciar alguns casos de sucesso nas relações entre os 
dois continentes e falar sobre as prioridades estratégicas 
traçadas pelo BEI para  o período 2015-2017. O investi-
mento na “Ação a favor do Clima”, para mitigar e combater 
problemas resultantes das alterações climáticas, e em

 

.  

.
 

  

  

formas de Energia Sustentável, capazes de dar resposta 
às necessidades da população, foram apontados como 
prioridades. A este respeito, o BEI lembrou que, nos 
últimos cinco anos, foram investidos no  Norte de Africa e 
Africa Subsariana quase 4 mil milhões de euros em projec-
tos ligados ao sector energético.
Também ao nível do apoio ao investimento privado, direc-
cionado para o tecido empresarial, foi referido que o 
Programa Facilidade de Investimento ACP/IF  canalizou, 
desde 2003 até 2014, mais de 4,5 mil milhões de euros  
distribuídos por mais de 200 projectos. No domínio da 
agricultura foi dado enfoque à necessidade de se apostar 
neste sector como forma de erradicação da fome e de  
diversificação e desenvolvimento da economia africana.

  
 

 

.
 Werner Hoyer, Presidente do BEI

ACTUALIDADE INTERNACIONAL

ÁREA DE COMÉRCIO LIVRE TRIPARTIDA PROMOVERÁ O DESENVOLVIMENTO
“A ADESÃO AO COMÉRCIO LIVRE TRARÁ ENORMES BENEFÍCIOS”  ABRAÃO GOURGEL

O Acordo para a  Área de Comércio Livre Tripartida, 
recentemente assinado por 27 países pertencentes à 
Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral 
/SADC, Mercado Comum da África Oriental e Austral/ 
COMESA e Comunidade da África Oriental/EAC, irá, 
segundo o Ministro da Economia, Abraão Rangel, trazer 
enormes benefícios para as economias dos países africa-
nos. No seu entender, este Acordo irá potenciar as 
relações comerciais entre os países da região possibilitan-
do o acesso a um conjunto de produtos mais diversificados, 
de maior qualidade e a preços mais baixos.
Este novo paradigma abrirá as portas a novas oportuni-
dades e projectos empresariais tendo em vista um merca-
do que totaliza cerca de 700 milhões de pessoas, um PIB 
global de cerca de um trilião de dólares, ou seja , o equiva-
lente a 58% da actividade económica do continente africa-
no.
O objectivo mais imediato do Acordo é reduzir as barreiras 
alfandegárias e não alfandegárias até agora existentes por 
forma a potenciar o comércio intra e inter regional em todo
o continente. Note –se que, à data, as relações comerciais 
entre países africanos apenas ascendiam a cerca de 12%  

  

do total das relações comerciais praticadas. Para contrariar 
esta tendência pretende-se, até 2019 alcançar a meta de 
criação de uma União Aduaneira Continental.Para o Minis-
tro, os países signatários, incluindo Angola, deverão 
encetar um processo de adaptação a esta nova realidade, 
que se processe de forma segura e adequada. Ao nível 
nacional,  o Governo está empenhado na implementação 
de medidas que fortaleçam o sector privado estando já 
perspetivada a revisão da Lei do Investimento Privado, o 
programa “Angola Investe” e um conjunto de outras 
acções.
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BUREAU E COMISSÕES PERMANENTES DA ASSEMBLEIA PARLAMENTAR PARITÁRIA ACP-EU 
REÚNEM EM BRUXELAS

O Bureau e as as três Comissões Permanentes 
(Comissão dos Assuntos Políticos; Comissão do Desen-
volvimento Económico, finanças e Comércio e Comissão 
dos Assuntos Sociais e Meio Ambiente) da Assembleia 
Parlamentar Paritária ACP-EU reuniram durante os dias 
23,24 e 25 de Setembro em Bruxelas.
Em representação do Estado angolano esteve uma Dele-
gação da Assembleia Nacional chefiada pelo Dr. Virgílio de 
Fontes Pereira  que integrou o  Deputado Salomão Xirim-
bimbi e elementos da Missão Diplomática de Angola em 
Bruxelas .
Na ordem do dia estiveram vários temas relacionados com 
as diferentes Comissões. No âmbito dos Assuntos Políti-
cos, discutiram-se questões relacionadas com os mecanis-
mos de apoio à Paz em Africa – eficácia das medidas 
levadas a cabo e perspectivas para o futuro, a  Governação 
e o financiamento dos Partidos Políticos, os Direitos 
Humanos, o combate à corrupção  e  diálogo político nos 
termos do artigo 8º do Acordo de Cotonu.
Relativamente aos “Assuntos Sociais e Ambiente” a 
sessão de trabalho abordou questões relacionadas com a 
migração entre Estados ACP e Estados Membros da EU 
tendo-se discutido estratégias para a gestão comum deste 
fenómeno que tem marcado a actualidade.

Temas como o desenvolvimento social e a formação profis-
sional foram amplamente discutidos integrando o tema da 
“Diversificação e Desenvolvimento das Economias Region-
ais” e a sua articulação com os mercados externos.
A agenda da 21.ª Sessão da Conferência das Partes na 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações 
Climáticas, que terá lugar em Dezembro em Paris foi 
também aflorada, tendo-se trocado pontos de vista sobre 
os principais desafios que os países ACP enfrentam 
nomeadamente ao nível da preservação ambiental e 
desenvolvimento sustentável.
No âmbito da Comissão do “Desenvolvimento Económico, 
Finanças e Comércio” foi feita uma avaliação positiva dos 
40 anos de parceria ACP e UE e foram feitas alusões ao 
modelo que deverá vigorar no período pós 2020.
Foram trocados pontos de vista sobre a criação de um 
mercado de livre circulação de produtos para estimular o 
desenvolvimento comercial no Continente africano e 
discutidos os potenciais benefícios que daí advirão  para os 
países ACP.
Os sectores com grande potencial de crescimento em 
regiões em desenvolvimento, nomedamente o Turismo, 
foram apontados como fundamentais para o desenvolvi-
mento de algumas das economias locais.

PRIORIDADES DA PRESIDÊNCIA LUXEMBURGUESA DO CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA
“UMA ECONOMIA MAIS COMPETITIVA GERARÁ MAIS EMPREGO E CRESCIMENTO”

No dia 1 de Julho, o  Luxemburgo assumiu a Presidência 
do Conselho da União inserida no  programa conjunto do 
trio de Presidências sucessivas (Itália, Letónia e Luxembur-
go).
Cinco anos após a criação da “Estratégia Europa 2020”, 
que almeja a criação de uma economia inteligente, sustentável 
e inclusiva, cabe a esta presidência a difícil tarefa de 
continuar a perseguir esses mesmo objectivos contrarian-
do as adversidades ditadas pela actual crise económica 
Mundial. Para isso, a Presidência em curso pretedende dar 
enfoque particular à questão  da estabilidade financeira da 
zona euro e à consolidação orçamental em curso para 
assim garantir um ambiente macroeconómico saudável.
O crescimento e o emprego continuarão a ser objectivos 
fundamentais perspectivando –se um reforço da competi-
tividade das empresas europeias que, em última análise, é 
o motor do crescimento e da inovação. A política de alarga-
mento da União continuará também  a ser de importância 
estratégica e uma ferramenta fundamental para promover 
a paz, a democracia e a segurança na Europa. 
A Presidência Luxemburguesa pretende avançar as nego-

.
 

  

ciações de adesão com os países dos Balcãs Ocidentais 
e,de acordo com a  “Agenda de Desenvolvimento 
pós-2015” deverá acompanhar de perto as crises 
humanitárias em curso e emergentes, com o propósito de 
melhorar a eficácia da resposta da UE e da comunidade 
internacional.

ACTUALIDADE INTERNACIONAL

Jean-Claude Juncker, presidente da Comissão Europeia, e o primeiro-ministro 
Xavier Bettel, no lançamento da Presidência luxemburguesa 
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EXPO MILÃO 2015 – COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER AFRICANA

EMBAIXADA DISPONIBILIZA NOVO WEBSITE
ACESSO A UM CONJUNTO VASTO DE INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

A Embaixada de Angola No Reino da Bélgica, Grão 
Ducado do Luxemburgo e Missão junto da União Europeia 
já tem online um novo website, bilingue, em Português e 
Inglês.
Com esta iniciativa, a Embaixada garante o acesso a um 
conjunto vasto de informação relacionada com a actuali-
dade sócio-económica, cultural e política do país, facultan-
do também o acesso a documentação relevante para o 
utilizador. A disponibilização online de formulários para  
procedimentos consulares, é uma das muitas novidades 
apresentadas evitando, nalguns casos, a deslocação pres-
encial às instalações físicas da Embaixada ou Sector 
Consular.
A Embaixadora Elizabeth Simbrão considera que um dos 
grandes objectivos de um site actual e interactivo é  permitir 
um contacto permanente e inclusivo com a comunidade  
radicada na Bélgica e no Luxemburgo.

 

  

 

  

 A Embaixadora considera que  a aproximação e estreita-
mento das relações entre a diàspora e o Estado Angolano 
devem acompanhar a evolução tecnológica e, nesse senti-
do, a renovação do site assume-se como um passo impor-
tante. 

 

  Imagem da página de boas vindas  do website

No dia 31 de Julho, o Pavilhão de Angola foi palco para 
mais uma comemoração do Dia da Mulher Africana 
tendo-se realizado uma panóplia de actividades de reflex-
ão, exaltação e entretenimento alusivas ao tema. As 
celebrações, que contaram com a presença da Embaixa-
dora Elizabeth Simbrão como convidada, incluíram um 
conjunto de  palestras sobre “A Mulher Rural”, “A Mulher e 
o Desporto” e “A alimentação e nutrição em Angola”, 
conduzidas por Ditutala Lucas Simão, Águeda Gomes e 
Madalena Félix, respectivamente. Presentes estiveram 
diversos representantes de vários países africanos com 
destaque para a Comissária-Geral do Zimbabwe, Abigal 
Showina, país que neste momento exerce a Presidência 
rotativa da União Africana.
As festividades desenrolaram-se pelas diferentes áreas do 
pavilhão  e incluíram desfiles de moda, inspirados na etno-
cultura de Angola, de estilistas de renome como são o caso 
de Mia Mendes e Nadir Tati.
Para além da moda, a música esteve inevitavelmente 
presente com a participação de vários artistas angolanos, 
como Kiaku Kiadaff e Tasha Rodrigues, esta última radica-
da em itália há mais de 25 anos.
A Sra.  Comissária Geral de Angola, Engª Albina Assis 
Africano, aproveitou a ocasião para dirigir algumas pala-
vras de exaltação e reconhecimento sobre o papel da 
mulher na sociedade, em particular sobre o importante 
contributo que a mulher presta no contexto económico, 
social e cultural de Africa e de Angola.

“Enquanto o homem e a mulher não se reconhecerem 
como semelhantes, enquanto não se respeitarem como 
pessoas e que, do ponto de vista social, político e 
económico, não há a menor diferença, os seres 
humanos estarão condenados a não verem o que têm 
de melhor: a sua Liberdade.” – Simone de Beauvoir
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CELEBRAÇÃO DO DIA DO HERÓI NACIONAL  EM BRUXELAS
«O MAIS IMPORTANTE É RESOLVER OS PROBLEMAS DO POVO» - AGOSTINHO NETO

No âmbito da celebração do Dia do Herói Nacional 
realizou-se, no passado dia 19 de Setembro em Bruxelas, 
um evento cultural promovido por esta Embaixada.
O evento celebrou a data de nascimento do fundador e 
primeiro Presidente da República de Angola Dr. António 
Agostinho Neto e foi presidida pela Embaixadora Elizabeth 
Simbrão. Na sua intervenção, a Embaixadora lembrou 
Agostinho Neto descrevendo-o como  “um homem cuja 
trajectória de vida ímpar,  conseguiu congregar todas as 
vontades em torno de um único ideal,  abrindo caminho a 
uma nova página da história do nosso País”.
Afirmou também que, “apesar de todas as vicissitudes, 
como perseguições e cárcere, a sua coragem e determi-
nação conduziram-no sempre no caminho do combate pela 
liberdade,  independência e justiça social”.
A cerimónia  contou com a distinta presença da Prof. 
Paulette Pierson-Mathy, Professora catedrática da Univer-
sidade Libre de Bruxelas (ULB), fundadora e uma das 
figuras do «Comité de Apoio à Luta contra o Colonialismo e 
o Apartheid», que acolheu na sua residência o Presidente 
Agostinho Neto aquando da sua visita à Bélgica em 1973.
Igualmente  presente esteve o Embaixador Luís  Kiambata, 
antigo combatente e ardente nacionalista, que desempen-
hou importantes funções no Estado e que se distinguiu na 
carreira diplomática.
O  Secretário-Geral do Grupo dos Estados ACP (África, 
Caraíbas e Pacífico),  Patrick Gomes, os Embaixadores 
dos Países membros da CPLP e da SADC, Diplomatas 
acreditados na Bélgica, Altos Funcionários da União Euro-
peia e outros ilustres convidados, assim como represen-
tantes das Associações e da Comunidade Angolana na 
Bélgica e no Luxemburgo, funcionários e trabalhadores da 
Missão estiveram também presentes.

  

COMUNIDADE E CULTURA

Nascido a 17 de Setembro de 1922, na localidade de 
Kaxicane, Agostinho Neto  faleceu a 10 de Setembro de 
1979, em Moscovo, depois de uma vida inteira dedicada 
às causas dos mais fracos e oprimidos.

Embaixador Luis António Kimbata, Embaixadora Elizabeth Simbrão, Prof. 
Paulette Pierson-Mathy e o moderador da palestra, Sr. Pedro Fernandes

“UM SÓ POVO, UMA SÓ NAÇÃO” 
 

“António Agostinho Neto era um homem de garra, fé 
e convicção profunda de que sempre vale a pena 
batermo-nos pelas causas em que acreditamos”.
Elizabeth Simbrão

Evento Cultural, Bruxelas

Médico, estadista e poeta, proclamou a independância de 
Angola a 11 de Novembro de 1975, após longos anos de 
colonização portuguesa, e esteve igualmente ligado à 
causa libertadora dos povos do Zimbabwe e da Namíbia e 
fim do Apartheid na África do Sul. 
Feriado Nacional desde 1980, o Dia do Herói Nacional 
celebra o importante contributo prestado por Agostinho 
Neto na defesa de causas nobres relacionadas com a 
“libertação de Angola e do Continente Africano”.


