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SE  Presidente da República

  PRESIDENTE DA REPÚBLICA ENALTECE “OPTIMISMO DOS ANGOLANOS EM RELAÇÃO AO FUTURO” 

“Nunca é demais referir a necessidade de concertação 
internacional para a resolução dos principais problemas 
que afligem o mundo.”

“É hora de pôr de lado todas as diferenças e eventuais 
divergências para juntos construirmos um mundo de paz 
harmonia e bem-estar.”
Presidente da República, José Eduardo dos Santos

ACTUALIDADE NACIONAL

   CERIMÓNIA DE CUMPRIMENTOS DE ANO NOVO 

ECONOMIA NACIONAL

REFRIANGO CONQUISTA PRÉMIOS 
INTERNACIONAIS DE QUALIDADE TURISMO EM BENGUELA POTENCIA EMPREGO

“Em 2010, o sector do turismo empregava em Benguela cerca 
de três mil pessoas. Neste momento, ultrapassa as oito mil.” 

SECÇÃO DA OMA EM BRUXELAS PROMOVE ENCONTRO SOBRE “A MULHER ANGOLANA E A RURALIDADE”

COMUNIDADE E CULTURA

“A Mulher Angolana é como a nossa Pátria: merece tudo o que há de melhor. A Mulher Angolana é 
o garante do futuro da Nação e o nosso capital decisivo” 

Presidente da República, José Eduardo dos Santos

Unidade fabril em Angola
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PRESIDENTE DA REPÚBLICA ENALTECE “OPTIMISMO DOS ANGOLANOS 
EM RELAÇÃO AO FUTURO” - CERIMÓNIA DE CUMPRIMENTOS DE ANO NOVO 

.

Durante a cerimónia de cumprimentos de ano novo que 
teve lugar no Salão Nobre do Palácio Presidencial no mês 
de Janeiro, SE o Presidente da República, José Eduardo 
dos Santos, dirigiu-se aos Chefes de Missão Diplomática e 
Consular acreditados em Angola, tendo abordado algumas 
questões fundamentais para o desenvolvimento de Africa e 
da humanidade.
Sublinhou o facto de “no mundo actual, todos os problemas 
considerados como globais terem reflexos na vida interna 
de cada um dos nossos países, sejam eles problemas 
ecológicos, financeiros , ou relacionados com o terrorismo, 
a segurança, os crimes   transnacionais e as grandes 
endemias” tendo afirmado que “esses problemas, infeliz-
mente, exercem um impacto mais negativo nos países em 
vias de desenvolvimento, particularmente nos países 
africanos, por falta de infra-estruturas, recursos e capaci-
dade técnica e administrativa para os superar”. 
Após referir que Angola mantém a sua esperança num 
futuro melhor o Presidente José Eduardo dos Santos 
afirmou que “não basta abordar os problemas actuais 
numa óptica meramente económica, financeira e política, 
tratando dos seus efeitos, sem aprofundar o conhecimento 
sobre as suas causas”. A este respeito acrescentou que “a 
ingerência em assuntos internos, a intolerância e a injustiça 
social e a flagrante e massiva violação dos direitos funda-
mentais estão na origem da maior parte dos conflitos que 
existem e que continuam a consumir recursos que poderi-
am servir para atender as necessidades sociais e de 
desenvolvimento da humanidade”, sublinhou. O Presidente  
defendeu a necessidade de se estabelecerem “mecanis-
mos que permitam detectar as causas dos conflitos  e agir

eficazmente para os superar, responsabilizando os seus 
promotores”. Relativamente ao Continente Africano regis-
tou “com mágoa a continuação de muitos conflitos e o surg-
imento de outros que agravam a situação humanitária de 
pessoas deslocadas e refugiadas, que atrasam o desen-
volvimento económico e social dos países afectados”.
O Presidente enalteceu ainda o optimismo e o empenho do 
povo  na construção de um país mais próspero e lançou um 
repto para a construção de um mundo melhor: “É hora, 
pois, de pôr de lado todas as diferenças e eventuais 
divergências para juntos construirmos um mundo de paz, 
harmonia e bem-estar, em que os legítimos interesses de 
todas as nações possam ser tidos em conta” afirmando que 
esse é o caminho “para o respeito pela dignidade humana, 
para o bem comum, e o respeito pela natureza.”

S.E. o Presidente da República, José Eduardo dos Santos.

NOVO EDIFÍCIO DO INE INAUGURADO EM LUANDA

O Presidente da República, José Eduardo dos Santos, 
inaugurou no mês de Fevereiro o novo edifício sede do 
Instituto Nacional de Estatística (INE), que acolhe o gabi-
nete de coordenação do Censo Geral da População e 
Habitação. 
O edifício foi construído  de raiz numa área total de 4.987 
metros quadrados, é composto por oito andares e está 
localizado na Avenida  Ho-Chi-Minh em Luanda.  A sua 
construção,  apresenta um aspecto arquitectónico moderno 
e multifuncional, tendo custado 5 triliões,555 milhões, 292 
mil e 400 Kwanzas.
Como órgão independente, o Instituto Nacional de 
Estatística foi criado em Fevereiro de 1982 tendo passado, 
em Setembro de 1996, a ser considerado um instituto públi-
co, dotado de personalidade e capacidade jurídica e de 
autonomia técnica, administrativa e financeira.
O INE irá implementar o Censo Geral da População e Habi-
tação, uma das tarefas mais importantes do Executivo 
angolano no periodo de16 a 31 de  Maio.

 Novo edifício do INE

Para além do Presidente da República ,que se fazia acom-
panhar da Primeira Dama D. Ana Paula dos Santos, 
estiveram presentes na cerimónia de inauguração o 
Vice-presidente da República, Manuel Domingos Vicente, 
membros do Executivo,  e outros ilustres convidados.
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ANGOLA APOSTA NO APROFUNDAMENTO DAS RELAÇÕES COM AS GRANDES 
POTÊNCIAS MUNDIAIS – REUNIÃO ANUAL DOS EMBAIXADORES

.

A quinta Reunião de Embaixadores de Angola, acreditados 
em vários países, teve como finalidade avaliar as activi-
dades realizadas pelo Ministério das Relações Exteriores 
em 2013, assim como discutir a estratégia diplomática para 
a implementação do Plano de Desenvolvimento Nacional 
para o período 2012-2017.

O ministro das Relações Exteriores, Georges Chikoti, 
garantiu que Angola vai intensificar este ano as relações 
diplomáticas com algumas das maiores potências interna-
cionais. No âmbito da reunião anual de embaixadores 
extraordinários e plenipotenciários, realizada no passado 
mês de Janeiro no  Centro de Convenções de Talatona , o 
chefe da diplomacia angolana garantiu que “o país vai dar 
prioridade às relações com a China, Índia, Japão, Estados 
Unidos, Reino Unido, Rússia, França, Alemanha, Cuba e 
Brasil entre outros países.”
No seu discurso de abertura, Chikoti referiu que “no conti-
nente asiático as prioridades são a China, Índia e Japão, 
nações que concederam a Angola linhas de crédito para 
apoiar a reconstrução nacional”. 
Já no Continente Americano, o Governo vai continuar a 
apostar no incremento dos laços de cooperação com o 
Brasil, Cuba, Argentina e Venezuela. Angola irá também 
“aprofundar as relações com os Estados Unidos, parceiro 
estratégico desde Julho de 2010.”
No que respeita à Europa, o ministro das Relações Exteri-
ores elogiou as relações de cooperação com a União Euro-
peia, garantindo “uma maior atenção à Espanha, França, 
Alemanha e Reino Unido”.

Embaixadores em Plenário

O Presidente da República, José Eduardo dos Santos 
recebeu, no mês de Março, a Presidente interina da 
República Centro Africana/RCA, Catherine Samba-Panza, 
no âmbito de uma visita  oficial de dois dias a Luanda.
Na ordem do dia estiveram questões relacionadas com a 
actual situação de crise humanitária e de segurança que 
este país atravessa, agravadas pelo  golpe militar que 
derrubou o Presidente François Bozizé em Dezembro de 
2013. Catherine Samba-Panza, que assumiu a presidência 
de um governo de transição do país em Janeiro, considera 
que «a RCA tem agora a oportunidade de corrigir a sua 
trajectória como país, depois de mais de duas décadas de 
instabilidade política cíclica e degradante situação 
humanitária”. A chefe do Governo afirmou contar «com o 
apoio dos meus irmãos africanos, em particular do Presi-
dente José Eduardo dos Santos que tem dedicado uma 
atenção especial à actual situação que o meu país atraves-
sa”, afirmou.
Por seu lado, o Presidente José Eduardo dos Santos, que 
em Janeiro assumiu a liderança da Conferência Internacio-
nal da Região dos Grandes Lagos (CIRGL) manifestou a 
disponibilidade de Angola para prestar apoio humanitário e 
político à RCA  visando uma solução  para a crise que se 
instalou. 

GOVERNO GARANTE APOIO À REPÚBLICA CENTRO AFRICANA

Os Chefes de Estado dos dois países assistiram à assina-
tura de três instrumentos jurídicos, designadamente um 
memorando de entendimento, um protocolo sobre o 
programa indicativo de cooperação e um outro de apoio 
financeiro, por via do qual Angola doará cerca de 10 
milhões de dólares à RCA. 
Durante a sua estadia na capital angolana, a Presidente 
interina visitou ainda a nova centralidade do Kilamba e 
algumas das suas principais infra estruturas de ensino e 
cultura.

Catherine Samba-Panza e José Eduardo dos Santos
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Realizou-se no mês de Março, em Luanda, a “X Reunião 
dos Ordenadores Nacionais do Programa de Cooperação 
dos Países de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e de 
Timor Leste (TL) com a União Europeia (EU)”. A Reunião 
foi co Presidida pelo Ministro do Planeamento e Desen-
volvimento Territorial de Angola e Ordenador Nacional do 
Fundo Europeu de Desenvolvimento, Dr. Job Graça, em 
representação dos PALOP-TL e pelo  Director da EuropAid, 
Dr. Frutuoso de Melo, em representação da UE.
Presentes na sessão de trabalhos estiveram os represen-
tantes dos Ordenadores Nacionais dos PALOP –TL, os 
Embaixadores dos PALOP-TL acreditados em Bruxelas, 
Representantes da União Europeia, Embaixadores e 
Representantes das Delegações da EU responsáveis 
pelos seis países do Programa e Vice – Presidentes do 
Camões, Instituto de Cooperação e da Língua. Em 
Declaração Conjunta, os Ordenadores Nacionais do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento dos países PALOP- TL reafir-
maram a existência de vontade política para “fortalecer a 
cooperação entre os PALOP-TL e a UE, em particular nos 
dois sectores de concentração, geração de emprego e 
desenvolvimento da capacidade de governação”, factores 

  

decisivos para garantir a  melhoria das condições de vida
dos povos que integram os PALOP – TL. A este respeito, 
ficou acordado  o desenvolvimento de um “Projecto de 
Apoio ao sector de Formação Profissional”, um “Projecto 
de Apoio aos ciclos eleitorais” e um terceiro “Projecto de 
Reforço das Capacidades Técnicas das Instituições Supe-
riores de Controlo das Finanças Públicas”.
Foi reconhecido o esforço da UE em prosseguir o 
“programa de cooperação PALOP-TL” no âmbito da 
programação do 11º Fundo Europeu de Desenvolvimento 
/FED que se pretende “garanta o desenvolvimento sus-
tentável e inclusivo para o período de 2014 a 2020”.
Foi ainda reiterada a vontade de “continuar a melhorar os 
mecanismos de Governação e Gestão do programa com o 
propósito de garantir maior eficácia, eficiência, valor acres-
centado, impacto e visibilidade à cooperação PALOP-TL 
com a UE” e reafirmada a necessidade de, sempre que 
possível, “agir colectivamente com posições conciliadas 
nos fora internacionais, em prol de um fortalecimento da 
cooperação multilateral.”
As próximas XI e XII RON deverão ter lugar em S. Tomé e 
Príncipe e Cabo Verde, respectivamente, devendo a XI 
reunião ter lugar no primeiro semestre de 2015.

PRESIDENTE JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS APELA À PAZ 
NA REGIÃO DOS GRANDES LAGOS
O Presidente da República, José Eduardo dos Santos, e 
Presidente em exercício da Comissão Internacional para a 
Região dos Grandes Lagos/CIRGL, defendeu recente-
mente a  tomada de medidas urgentes para atenuação da 
crise que se instalou na região Leste da República 
Democrática do Congo/RDC, que ameaçam o processo de 
normalização política, institucional, económica e social em 
curso nessa região.
No seu pronunciamento durante a cerimónia de abertura 
de uma reunião dos líderes dos Estados Membros do 
Comité de Acompanhamento da CIRGL para a RDC, que 
teve lugar em Luanda em que participaram como convida-
dos os Presidentes da África do Sul e da própria RDC, José 
Eduardo dos Santos defendeu a tomada de medidas para 
neutralizar os grupos rebeldes das Forças Democráticas 
Aliadas /ADF e das Forças Democráticas de Libertação do 
Ruanda /FDRL.
O Presidente em exercício da CIRGL lançou um apelo aos 
beligerantes envolvidos em acções de destabilização no 
Leste da RDC para que aproveitem a abertura política e a 
oportunidade de diálogo dada pelo Governo congolês e 
abracem o amplo processo de paz e de integração social e 
política em curso: “Não podemos permitir que grupos rebel-
des, sem qualquer base social de sustentação e violando 
os princípios democráticos, continuem a pôr em causa o 
Estado de Direito e a integridade das fronteiras nacionais”.
Afirmou ainda que “as guerras não servem para solucionar 
os problemas que afectam os nossos povos! As guerras só  

servem para agravar os problemas e criar traumas e 
ressentimentos que levam muito tempo a superar”.
O Presidente da República reiterou a “importância da paz, 
unidade nacional, reconciliação, direito à diferença, 
inclusão social e desenvolvimento económico”, como 
pilares para os africanos poderem esbater as suas 
diferenças. “Essas são as vias que podem conduzir as 
partes ao termo das crises e conflitos e à normalização da 
situação em todos os países da região dos Grandes 
Lagos”, concluiu.
Esta Cimeira, convocada pelo Presidente angolano para 
avaliar a situação na RDC, é a primeira desde que Angola 
assumiu a liderança da organização internacional criada 
por iniciativa das Nações Unidas com o objectivo de 
promover a paz, a estabilidade e o desenvolvimento da 
região dos Grandes Lagos africanos.

   Mapa da Região dos Grandes Lagos

ANGOLA ACOLHE A  “X REUNIÃO DOS ORDENADORES NACIONAIS”
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COMBATE AOS DIAMANTES DE CONFLITO
ANGOLA ASSUME VICE PRESIDENCIA DO PROCESSO KIMBERLEY

.

O Processo Kimberley é o órgão de supervisão e de coordenação da actividade 
diamantífera

O Ministro da Geologia e Minas, Francisco Queiroz, 
afirmou recentemente que “Angola está fortemente empe-
nhada no êxito dos programas ligados ao Processo 
Kimberley/PK. Este facto ganha maior relevância num 
periodo em que o país ocupa a vice-presidência deste 
importante órgão”. Francisco Queiroz considera  que é uma 
honra e uma grande responsabilidade para Angola exercer 
nos próximos dois anos a vice presidência do Processo 
Kimberley- “A responsabilidade vai fazer com que o 
trabalho iniciado há anos tenha continuidade na diplomacia 
mineira, em particular no domínio dos diamantes, fazendo 
com que o nome de Angola seja elevado cada vez mais 
alto”, afirmou. Considerou ainda  que uma das principais 
apostas passa pela criação de condições técnicas, 
humanas e materiais para desenvolver as actividades 
inerentes aos processos de certificação de diamantes com 
êxito. A nível nacional, acrescentou, “o principal desafio é 
assegurar a aplicação do Processo Kimberley”.Afirmou que 
irá  ser prestada atenção especial à produção artesanal de 
diamantes e fomentado o incentivo aos países produ-
tores,coordenados por Angola, no sentido de incrementar-
em as recomendações das declarações de Moscovo, de 
2005 sobre o controlo interno, e de Washington, sobre o 
desenvolvimento integrado da actividade de exploração de 
diamantes em pequena escala. Referiu também que, com 
a vice-presidência, além de prestígio, Angola ganha 

sistema de certificação e de marca dos diamantes produzi-
dos no país. “Além de ser pioneiro do Processo Kimberley, 
com a sua implementação à luz da resolução da Nações 
Unidas, o país tem contribuido para a prevenção de confli-
tos”, salientou. Referiu ainda que Angola vai fazer com que 
os diamantes de conflito desapareçam e se tornem 
“diamantes de paz, prosperidade e desenvolvimento”,cum-
prindo os requisitos de “sustentabilidade e dos Direitos 
Humanos”.

A Secretária de Estado da Cooperação, Ângela 
Bragança, participou recentemente em Bruxelas no  encon-
tro «Fórum da Organização Internacional suíça Crans Mon-
tana ».
Durante a sua visita de trabalho Ângela Bragança foi rece-
bida Ministro das Empresas Públicas e da Cooperação 
para o Desenvolvimento belga, Jean-Pascal Labille, com 
quem discutiu questões relacionadas com a cooperação 
entre Angola e a Bélgica. A Secretária de Estado  congratu-
lou-se com “a oportunidade de passar em revista as 
conclusões da última missão belga a Angola, chefiada pela 
princesa Astrid, bem como a definição de algumas acções 
para o futuro”. Do encontro com o ministro belga ficou 
ainda patente uma “grande preocupação” de Bruxelas em 
relação à situação da estabilidade na região dos Grandes 
Lagos. Essa preocupação, referiu, tem por base a 
afinidade histórica entre a Bélgica e a República 
Democrática do Congo/RDC. “Falámos com grande 
profundidade sobre esta matéria, sobre os nossos esforços 
para ajudar a RDC e, principalmente, sobre a presidência 
de Angola na organização internacional dos Grandes 
Lagos”.
Sobre o Fórum da Crans Montana, Ângela Bragança 
destacou a riqueza e a abrangência dos debates, sobretu-

  

do as questões da integração regional, da inovação 
tecnológica e novas estratégias de comunicação, para que 
o continente africano possa atingir maiores performances.
Concluiu afirmando  que “para a Europa, e talvez para o 
Mundo, África é o continente do século. Todas as atenções 
estão hoje voltadas para África, para a parceria entre Esta-
dos e entre os grandes blocos de África. Nós, africanos, 
temos de ter consciência dessa realidade e prepararmos 
as ferramentas para atendermos essa grande demanda, 
defendendo os nossos interesses”.

 

SECRETÁRIA DE ESTADO DA COOPERAÇÃO  EM BRUXELAS

Fórum da Organização Internacional suiça Crans Montana
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SEMINÁRIO SOBRE A RELAÇÃO UE - AFRICA REALIZADO EM BRUXELAS

.

sensíveis como «as alterações climáticas, a degradação do 
ambiente, a insegurança global, a criminalidade organiza-
da, incluindo o tráfico de seres humanos», entre outros.
Por seu lado, Obadiah Mailafia afirmou que a Europa e a 
África não são apenas vizinhos, são sim parceiros, com 
uma história comum. Referiu que esta parceria sofre por 
vezes de atitudes retrógradas. Os Europeus ainda se com-
portam como se a África lhes pertencesse de direito, tendo 
a obrigação de orientar a sua civilização a fim de corre-
sponder à sua concepção do universo. Salientou que a 
Estratégia Conjunta África-UE oferece hoje a oportunidade 
de reedificar as relações entre a Europa e a África, em 
base mais sólida. Lembrou que a Europa dispõe de tecno-
logias, de conhecimentos e de capital, sendo que a África 
possui uma população importante e imensos recursos 
naturais. Logo, estão reunidas as condições para o 
trabalho conjunto, disse Mailafia, sublinhando que ambos 
defendem os mesmos ideais de democracia, estado de 
direito e valores universais. Finalizou afirmando que os 
Africanos continuarão orgulhosos da sua condição. 
 

 

 

OMA NA BÉLGICA NO ENCONTRO SOBRE “A MULHER ANGOLANA E A RURALIDADE”

Realizou-se em Bruxelas um encontro promovido 
pela OMA, integrado nas Jornadas Março-Mulher.
A Embaixadora Elizabeth Simbrão, foi convidada de honra, 
ao lado de representantes da OMA na Alemanha e França. 
Emília de Carvalho, Brigita Neto e Ilda Carreira, e da 
Secretária da OMA na Bélgica, Honorina Lusekumbanza 
Kanda, do Secretário do Comité do MPLA no Benelux, 
Manuel Lukoki, entre outros convidados.
Honorina Kanda agradeceu a presença de todos, declaran-
do que «a comemoração ocorre numa altura em que são 
assinaladas várias conquistas em relação aos direitos 
políticos, económicos e sociais das mulheres em Angola» e 
que «estas jornadas permitem uma reflexão sobre o 
respeito pelos direitos da mulher e a necessidade da sua 
participação cada vez mais activa no processo de desen-
volvimento». 
Por seu lado, Manuel Lukoki lembrou o papel importante da 
mulher para «forjarmos o espírito de Angolanidade, de 
reconciliação e de paz nas famílias», tendo questionado 
sobre o significado das palavras-chave «Respeito, 
Formação, Personalidade e Reflexão» numa sociedade 
onde a transmissão de valores se inscreve na mudança de 
mentalidades e reserva um lugar privilegiado às noções de 
moral, ética e cidadania.
Intervindo sob o tema «O papel da mulher rural no desen-
volvimento da economia angolana», a Embaixadora recor-
dou que a «igualdade entre homens e mulheres constitui 
um direito fundamental, universalmente reconhecido», 
tendo no entanto referido «que a igualdade de direitos, o 
acesso equitativo às mesmas oportunidades e o reconheci-
mento do estatuto entre o sexo masculino e feminino não é  

 efectivo e a discriminação, baseada no género, uma reali-
dade que não pode ser escamoteada».
Acrescentou que esta «problemática se acentua mais se a 
pensarmos num contexto de ruralidade, sobretudo em 
países africanos como é o caso de Angola». Tendo em 
conta esta realidade, o Governo implementou o Programa 
de Apoio à Mulher Rural que visa identificar os problemas 
que dificultam a sua plena inserção no processo de desen-
volvimento socioeconómico do País. A Chefe de Missão 
concluiu a sua intervenção citando o Presidente da 
República: «A Mulher Angolana é como a nossa Pátria: 
merece tudo o que há de melhor. A Mulher Angolana é o 
garante do futuro da Nação e nosso capital decisivo». 
Foram ainda recitados alguns poemas e apresentada uma 
exposição de trabalhos alusivos ao tema.

Encontro sobre “A Mulher Angolana e a Ruralidade” promovido pela OMA

A Embaixadora de Angola, Elizabeth Simbrão, partici-
pou no seminário «Policy Making at EU level» organizado 
pelo IEP da Universidade Católica Portuguesa e a EURO-
PAEUM no Parlamento Europeu, na presença de ilustres 
oradores, entre os quais o Eurodeputado Dr. Paulo Rangel, 
Dr. José da Costa Pereira do SEAE e Dr. Obadiah Mailafia, 
do Secretariado ACP. 
Ao intervir no painel subordinado ao tema «EU-Africa, a 
fruitful partnership» referiu «alguns aspectos que caracteri-
zam a sociedade e o mundo em que estamos inseridos», 
enfatizando o facto de «vivermos hoje na era da global-
ização, em que as fronteiras são cada vez mais ténues e 
que os problemas e os desafios da Europa, de África, da 
América, da Ásia, ou de qualquer região do mundo, estão 
mais do que nunca interligados». Afirmou ainda que «a 
evolução geopolítica e os modelos de integração entre 
Nações e Continentes exigem abordagens adaptadas a 
uma realidade em constante mutação». Sublinhou «a 
necessidade de uma maior cooperação entre a Europa e a 
África em torno de objectivos globais, que exigem uma 
intervenção coordenada e comum da UE e da UA nas 
instâncias internacionais pertinentes» em torno de temas  
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TURISMO EM BENGUELA POTENCIA EMPREGO
HOTELARIA E EMPREGO DE BRAÇO DADO

.

O sector do turismo é, para o Governo Angolano, uma das 
principais prioridades estratégicas para o desenvolvimento 
sustentado do país. Uma das regiões em que este sector 
mais se tem desenvolvido é a da Província de Benguela. O 
segmento do turismo “sol e praia” é o grande responsável 
pelo crescimento do fluxo turístico na região sendo neste 
eixo que se concentra a maior parte dos investimentos em 
infraestruturas hoteleiras e em serviços de apoio ao turista. 
Os maiores pólos  turísticos da região, onde mais se tem 
investido, são o pólo turístico da Restinga, da Catumbela,  
da Praia Morena, da Baía Azul e da Caotinha. Existem, 
contudo, outras áreas com enorme potencial que se 
pretende venham a ser dinamizadas no futuro, tais como, a 
Canjala, Biopio, Cabaia, Baía dos Elefantes e Egito Praia.
O Governo Provincial de Benguela pretende realizar inves-
timentos públicos para as regiões turísticas, com priori-
dades nos planos municipais (PDM), tendo como principal 
objectivo “qualificar a oferta turística”. No programa de 
Investimentos Públicos (PIP 2015) está prevista a 
construção de uma escola técnica de hotelaria e turismo e  
um centro de informação turística.
O desenvolvimento deste sector tem sido um importante 
aliado no combate ao desemprego. Maria Alice dos Santos 
Cabral, Directora do Comércio, Hotelaria e Turismo do 
Governo Provincial de Benguela lembrou que  

“em 2010, o sector do turismo empregava em Benguela 
cerca de três mil pessoas. Neste momento, ultrapassa as 
oito mil”.
A Obra de reabilitação do Caminho de Ferro de Benguela é 
encarada como uma mais valia para o turismo da região 
dado que ”trará inúmeros benefícios uma vez que será uma 
forte via de ligação ao litoral no eixo da qual irão crescer 
empreendimentos como o Centro Turístico do CFB e o Polo 
Turístico da Barragem do Dungo”.
Está ainda prevista a realização de projectos que constam 
do Programa de Desenvolvimento Económico 2013-2017 
tais como a conclusão do Hotel Escola (INFOTUR) e a 
construção de uma Escola Técnica de Formação em 
Hotelaria e Turismo.

A Refriango, empresa angolana produtora e distribuidora 
de bebidas, foi premiada pelo quinto ano consecutivo num 
concurso internacional de qualidade.
A empresa conquistou 12 distinções da Monde Selection – 
International Institute, organismo de renome mundial, que 
testa produtos de grande consumo.
A Refriango conquistou duas “medalhas Grande Ouro” com 
os produtos Nutry manga e pura, sete “medalhas de Ouro” 
para Blue Maracujá, Welwitschia, Blue Polpa Ananás, Blue 
Polpa Laranja, Tutti Múcua, Tutti Sape-Sape e Speed e 
uma medalha de prata para Super Cuia chocolate – moran-
go. Os grandes vencedores foram, contudo, o Blue 
Maracujá e Nutry Manga que em 2014 receberam a 
distinção de “High Quality Trophy”, um troféu apenas 
atribuído a marcas que, durante três anos consecutivos, 
tenham conquistado medalhas de “Grande Ouro” ou 
“Ouro”.
Estes prémios premeiam a qualidade e segurança da Refri-
ango que foi aliás a primeira empresa de bens de consumo 
angolana a alcançar também a certificação ISO 22000.
A Refriango tem uma capacidade de produção de mil 
milhões de litros ao ano e detém 21 linhas de enchimento 
para todos os tipos de embalagem que correspondem a 

.

  

mais de 100 produtos. Detentora do maior complexo indus-
trial de Angola – 42 hectares equipados com os mais 
avançados meios tecnológicos, emprega hoje mais de 
4500 funcionários.
 

REFRIANGO CONQUISTA PRÉMIOS INTERNACIONAIS DE QUALIDADE

Unidade fabril do sector alimentar

Praia de Benguela


