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S.E Presidente da República, José Eduardo dos Santos

  

ACTUALIDADE NACIONAL
     PRESIDENTE DA REPÚBLICA DEFINE PRIORIDADES
     PARA O DESENVOLVIMENTO
 

ECONOMIA NACIONAL
REFORMA TRIBUTÁRIA PRODUZ RESULTADOS POSITIVOS A AQUACULTURA COMO FACTOR DE DESENVOLVIMENTO

“A aposta no sector da aquacultura é uma das prioridades 
do Governo para aumentar o aprovisionamento alimentar, 
combater a redução dos stocks de algumas espécies 
marinhas mais ameaçadas pela exploração pesqueira e 
aumentar a empregabilidade ” 

COMUNIDADE E CULTURA

2ª EDIÇÃO DO FENACULT – ANGOLA VOLTA  A CELEBRAR A SUA IDENTIDADE CULTURAL

   Secretária de Estado das Finanças, Valentina Filipe

    VI REUNIÃO DO GRUPO DE EMINENTES PERSONALIDADES ACP
 

Sessão de Trabalho do GEP, Angola

“A realização deste magno evento que envolve artistas e intelectuais dos difer-
entes domínios de todo o país representa, não apenas os esforços do Executivo 
em prol das questões culturais, como também o resultado dos benefícios da paz ”.

Vice-Presidente da República, Manuel Vicente

“A reforma do sector das Finanças Públicas tem tido 
resultados positivos na redução da informalidade 
económica do país”.
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VI REUNIÃO DO GRUPO DE EMINENTES PERSONALIDADES ACP

A cidade de Luanda acolheu no mês de Setembro a VI 
Reunião do Grupo de Eminentes Personalidades do Grupo 
ACP. Neste encontro, que encerrrou um conjunto de 
reuniões regionais, estiveram presentes membros dos 
Governos representados, ex-chefes de Estado, altos repre-
sentantes da SADC (Comunidade para o Desenvolvimento 
da África Austral), membros do sector privado e da socie-
dade civil, entre outros.
Os três dias de reflexão do GEP ajudaram a definir as priori-
dades estratégicas do Grupo e a propor recomendações 
para o futuro pós-Cotonou.
Os princípios de acção debatidos em Luanda passam pela 
melhoria e reforço da visibilidade e pelo reconhecimento do 
Grupo enquanto actor relevante, tanto no panorama mun-
dial, como a nível local no seu próprio espaço geográfico.
Com base nestes princípios, o Grupo de Eminentes 
Personalidades definiu prioridades estratégicas para o 
período pós-Cotonou. Entre estas, destacam-se a 
promoção da cooperação entre os países do sul e a diversi-
ficação das suas parcerias para, eventualmente, incluir 
parceiros estratégicos como os BRIC, o G77 e G90 e mobi
  
  

.
 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA DEFINE ÁREAS PRIORITÁRIAS 
PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL E PROVINCIAL

S.E o Presidente da República, José Eduardo dos 
Santos, pronunciou-se recentemente sobre o actual Plano 
Nacional de Desenvolvimento, apontando os eixos 
prioritários para o desenvolvimento nacional e provincial do 
país.
Conforme  explicado,  estão neste momento identificados 
390 projectos estruturantes, alguns dos quais já em curso,   
que integram o Programa de Investimentos Públicos. Estas 
intervenções espelham a distribuição das prioridades do 
Plano Nacional de Desenvolvimento no território.
O PND 2013-2017 dá prioridade aos projectos estrutur-
antes inseridos nos  clusters – Energia e Água, Alimen-
tação e Agro-Indústria, Habitação, Transportes e Logística 
–, quer pelo seu papel catalisador, em toda a actividade 
económica, quer pelo seu potencial para a resolução dos 
estrangulamentos que têm prejudicado a concretização de 
vários projectos privados.
O Presidente da República apontou quatro áreas que 
deverão merecer maior atenção da governação do Gover-
no, com vista à diminuição das desigualdades no território, 
e que passam por:
1. Fortalecer a capacidade das administrações municipais 
com vista a uma melhor planificação e gestão das zonas 
urbanas da sua circunscrição e resposta mais célere  às 
necessidades dos cidadãos;
2. Promover e gerir o desenvolvimento social e económico 
local e responder ao impacto de eventuais ocorrências 
negativas naturais;
 
  

 

  

3. Contribuir para a melhoria da prestação de serviços 
públicos nos domínios da saúde, da educação, do forneci-
mento de água e energia eléctrica, do saneamento básico 
e da gestão do lixo, da transição do mercado informal para 
o formal e do respeito pela ordem e a disciplina;
4. Promover a governação participativa através do diálogo 
e da participação dos cidadãos na resolução dos prob-
lemas e no desenvolvimento do seu município.
Já no próximo mês de Outubro, o Executivo vai apreciar e 
aprovar um programa de expansão da rede viária e 
ferroviária da província de Luanda, o que permitirá 
melhorar a mobilidade na região Sul da Província
.  
  

.
 

  

lizar recursos e capacidades adicionais.
As conclusões e recomendações finais serão compiladas 
num relatório que será apresentado na 8ª Cimeira de 
Chefes de Estado ACP no final de 2014 e que contribuirá 
para a definição concreta do futuro do Grupo ACP 
pós-2020.  
  

.
 

  

S.E o Presidente da República

Sessão de Trabalho
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REFORMA TRIBUTÁRIA PRODUZ RESULTADOS POSITIVOS
RECEITA TRIBUTÁRIA DE PRODUTOS NÃO PETROLÍFEROS REGISTA AUMENTO DE 14%

A reforma do sector das Finanças Públicas tem tido resul-
tados positivos na redução da informalidade económica do 
país. Desde 2010, a receita tributária não petrolífera regis-
tou um crescimento anual composto de 14%, resultante do 
Projecto Executivo de Reforma iniciado nesse ano.
De acordo com a Secretária de Estado das Finanças, 
Valentina Filipe, no âmbito do Projecto Executivo para a 
Reforma Tributária (PERT) têm sido desenvolvidas várias 
acções com vista à reforma estrutural do sistema fiscal, 
incluindo a revisão de áreas críticas de tributação do rendi-
mento, consumo e património.
Conforme explicou Valentina Filipe, um dos principais obje-
tivos da reforma é “promover o alargamento da base 
tributária” para que o crescimento da receita seja alcança-
do através da redução do encargo fiscal individual.
Valentina Filipe salientou que a simplificação, justiça, equi-
dade e competitividade fiscal do sistema tributário angola-
no visa dar cumprimento a uma das orientações das linhas 
gerais do Executivo para a reforma tributária plasmada na 
“obrigatoriedade da auscultação que deve ser feita à socie-
dade civil”.
Conforme afirmou, “as melhorias das condições de 
trabalho e dos procedimentos utilizados nas repartições 
fiscais a nível nacional e o reforço da comunicação com a 
sociedade civil e apoio aos contribuintes, são desafios 
importantes que se colocam, sempre em cumprimento das 
orientações do Executivo”.

O Presidente do Conselho de Administração do FSDEA, 
José Filomeno dos Santos, anunciou recentemente o 
lançamento de um programa de bolsas de estudo que irá 
potenciar a formação de jovens quadros angolanos, dotan-
do-os das competências necessárias para “a gestão 
eficiente dos recursos do país”.
José Filomeno dos Santos explicou que  este programa 
assenta numa parceria estabelecida com a Escola de 
Gestão e de Direito da Universidade de Ciências Aplicadas 
de Zurique (ZHAW), Suiça, que pretende dar continuidade 
a uma política de melhoria na formação dos angolanos. 
“Esta iniciativa oferecerá aos jovens Angolanos licenciados 
e talentosos a oportunidade de participarem num curso 
intensivo e exclusivo de gestão, centrado na gestão 
negócios internacionais, banca de investimento e 
finanças”.
André Haelg, reitor da Escola de Gestão e de Direito da 
ZHAW, considera que “este curso proporcionará aos estu-

.
 

  

dantes angolanos uma excelente educação no ramo 
empresarial. Sendo uma universidade suíça líder com forte 
incidência na aprendizagem prática, estamos sempre 
dispostos a promover a evolução das condutas de gestão 
financeira em todo o mundo. É com enorme satisfação que 
nos propomos a desempenhar um papel importante no 
desenvolvimento de um sector forte de serviços financeiros 
em Angola”.
Para José Filomeno dos Santos  iniciativas deste tipo são 
importantes para o desenvolvimento do país - “Um sector 
de serviços próspero é vital para o crescimento económico. 
Estamos certos de que, a longo prazo, estas iniciativas 
desempenharão um papel fundamental na atribuição das 
habilidades necessárias para empregabilidade e para a 
participação activa dos nossos jovens nesses sectores, 
como funcionários, prestadores de serviços ou consumi-
dores”.

.
 

FUNDO SOBERANO ANUNCIA PROGRAMA “FUTUROS LÍDERES EM ANGOLA”
BOLSAS DE ESTUDO OFERECEM NOVAS OPORTUNIDADES

Secretária de Estado das Finanças, Valentina Filipe 
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A AQUACULTURA COMO FACTOR DE DESENVOLVIMENTO

A aposta no sector da aquacultura é uma das prioridades 
do Governo para aumentar o aprovisionamento alimentar, 
combater a redução dos stocks de algumas espécies 
marinhas mais ameaçadas pela exploração pesqueira e 
aumentar a empregabilidade.
Nesse sentido, o Ministério das Pescas realizou no mês de 
Julho, em Luanda, a “I Conferência Nacional da Aquacultu-
ra”, sob o lema “Fomentar a Aquacultura para aumentar e 
diversificar a produção pesqueira” na qual se analisaram as 
orientações para o desenvolvimento do sector no país.
Temas relacionados com a legislação, políticas de imple-
mentação e gestão de unidades aquícolas, investigação e 
desenvolvimento, estiveram na ordem do dia.
O encontro, que contou com a presença de representantes 
de países como o Benim, Brasil, Espanha, Moçambique, 
Zâmbia e Zimbabwe,  serviu ainda para promover o contac-
to e a partilha de experiências e metodologias aplicadas ao 
sector.
Foi referida a necessidade de se investir na construção de 
infraestruturas, como estradas, canais de irrigação, merca-
dos, unidades de produção, processamento e comercial-
ização de pescado, bem como unidades de produção de 
ração, de alevinagem e outros serviços directa e indirecta-
mente relacionados e necessários para o funcionamento e 
desenvolvimento sustentado da aquacultura.
 

Foi também afirmado que o desenvolvimento deste sub 
sector das Pescas, permitirá aumentar a empregabilidade, 
nomeadamente de mulheres e jovens em zonas rurais.
Apesar da ainda diminuta capacidade técnica nas 
unidades de produção existentes, pode-se concluir que a 
aquacultura tem uma enorme margem de desenvolvimento 
e que constitui um factor de desenvolvimento económico e 
social.

  

O Governo aprovou recentemente um diploma legal que 
tem como  objectivo   prevenir, combater e eliminar a pesca 
ilegal. A Ministra das Pescas, Victória de Barros Neto,  con-
sidera o novo Regulamento essencial para a defesa dos 
recursos haliêuticos nacionais. Preservar os recursos e 
defender a economia do país, eliminando as práticas 
ilegais, é fundamental para a sustentabilidade ambiental, 
social e económica do sector das pescas nacional.
Victória de Barros afirmou que  “a pesca ilegal é um flagelo 
mundial ao qual Angola também está sujeita. Este diploma 
inclui sanções  administrativas que têm a ver com a 
apreensão da captura ilegal a favor do Estado, um  controlo 
mais apertado das embarcações de pesca que entram e 
saem dos portos, bem como um conjunto de outras medi-
das que visam dissuadir os armadores nacionais a esta-
belecerem parcerias com infractores.
.

NOVA LEGISLAÇÃO PARA O COMBATE À PESCA ILEGAL
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ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS DEBATIDAS EM NOVA IORQUE - ONU
CIMEIRA DO CLIMA FUNDAMENTAL PARA NOVO ACORDO CLIMÁTICO EM  2015

No dia 23 de Setembro realizou-se, em Nova Iorque, a 
Cimeira do Clima da ONU. O encontro  constituiu um 
importante passo para se alcançar o ambicionado Acordo 
de Paris – um acordo global para travar as alterações 
climáticas que se espera possa ser alcançado em Dezem-
bro de 2015.
Em representação do Governo angolano,  o  Vice-Presi-
dente da República, Manuel Domingos Vicente, afirmou 
que “a protecção da natureza e a reducçao das emissões 
de carbono são temas de importância capital para o desen-
volvimento sustentável”.
Manuel Vicente considerou a Cimeira  “um instrumento de 
inovação, oportunidades e desafios, mas também de cada 
vez mais acção, colaboração e cooperação global, pelos 
interesses comuns, que unem os países para a sustentabil-
idade e a protecção da vida no  planeta”. Para o Vice-Presi-
dente angolano, “estamos perante uma janela única de 
oportunidade para salvaguardar o sistema climático global 
do qual depende o desenvolvimento sustentável e cresci-
mento económico sustentado”, apelando ao empenho de 
todos os países pela necessidade de limitar o aquecimento 
global a dois graus centígrados até ao fim do século. Advo-
gou uma resposta global às alterações climáticas, com 
base no respeito dos princípios da Convenção Quadro das 
Nações Unidas sobre este tema, com especial foco nos 
princípios da responsabilidade comum,  diferenciada de 

.
 

S.E. o Vice-Presidente da República, Manuel Vicente, 
participou na 69ª sessão da Assembleia-Geral das Nações 
Unidas, que teve lugar em Setembro em Nova Iorque. Em 
representação do Presidente da República,  exaltou a “con-
jugação de esforços de todos os Estados-membros das 
Nações Unidas para tornar a organização mais eficaz, na 
garantia de uma ordem jurídica internacional e um sistema 
de segurança mundial mais equilibrado e inclusivo”.
Afirmou, durante o seu discurso, que a conjugação de 
esforços promove também a confiança entre os Estados e 
fortalecer as relações de amizade e cooperação internacio-
nal.
O Vice-Presidente reiterou a necessidade de reformas e de 
uma revitalização do sistema das Nações Unidas, em 
particular do Conselho de Segurança, que deve ser mais 
consentâneo com o actual contexto internacional. As refor-
mas, referiu, “devem reflectir uma representação geográfi-
ca equitativa com o alargamento dos seus membros 
permanentes” 
Para Manuel Vicente, a ONU deverá  continuar a ser o pilar
.
 

  

69ª SESSÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DA ONU
ANGOLA APOIA REVITALIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS

da participação dos Estados-membros no processo 
decisório das questões que preocupam a comunidade 
internacional, pelo resgate dos valores globais da tolerân-
cia e da coabitação pacífica e harmoniosa de países e 
povos, com base nos princípios da Carta das Nações 
Unidas e do Direito internacional.

.
 

  

acordo com as respectivas capacidades e circunstâncias 
nacionais dos diferentes Estados. Explicou que no conti-
nente africano os países menos avançados e os países 
insulares em desenvolvimento são particularmente 
vulneráveis aos efeitos adversos das alterações climáticas, 
pelo que devem merecer “atenção especial”.

.
 

  

Vice-Presidente da República, Manuel Vicente
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RELATÓRIO DA FAO REGISTA AVANÇOS DE ANGOLA 
NA LUTA CONTRA A FOME 

No caso particular de Angola, registou-se uma diminuição 
da fome de 43% desde 1990, tendo  já sido ultrapassada   
a meta dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio 
(ODM) estabelecida para 2015.
 

De acordo com a recente publicação do relatório das 
Nações Unidas intitulado “O Estado da Insegurança 
Alimentar no Mundo 2014”, foi confirmada a tendência 
positiva para o decréscimo global do número de pessoas 
vítimas de fome no mundo.
Segundo este relatório, anualmente publicado  pela Orga-
nização das Nações Unidas para a Alimentação e a 
Agricultura (FAO), Fundo Internacional de Desenvolvimen-
to Agrícola (FIDA) e pelo Programa Mundial de Alimentos 
(PAM), o número de pessoas vítimas de fome  baixou de 
842 milhões, no período de  2011-2013 para cerca de 805 
milhões, no período de 2012-2014.
Para esta diminuição,  muito tem contribuido o sucesso de 
algumas políticas levadas a cabo em países africanos e da 
América do Sul, nomeadamente alguns países da Comuni-
dade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), como 
Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e 
Timor Leste.

  

Um estudo recente levado a cabo pelo banco sul-africano,  
Standard Bank, revelou um crescimento de 230% nos 
últimos 14 anos, nas principais economias do continente 
africano. 
Efectuado com base na medição dos padrões de vida 
(Living Standards Measure) o estudo intitulado “Under-
standing Africa’s middle class”  confirmou que existem 
actualmente  15 milhões de famílias de classe média em  
11 das principais economias da África Subsariana, 
contrapondo às 4,6 milhões  existentes em 2000 e 2,4 
milhões em 1990.
O estudo revela ainda que os PIBs (Produto Interno Bruto) 
combinados destas economias cresceram dez vezes  
desde o ano 2000. 
Nas conclusões pode ler-se que  “estes dados podem ser 
motivo de optimismo entre os investidores, uma vez que 
sugerem uma maior margem de crescimento e o aumento 
de famílias de classe média, com mais poder de compra, 
em África”. 
Entre 2014 e 2030, prevê-se que mais 14 milhões de famí-
lias sejam somadas à classe média em todos os 11 países 
analisados, triplicando assim o valor actual.
Um outro estudo anual, do Banco Africano de Desenvolvi-
mento (BAD), revelou também que os investimentos 
estrangeiros em  África deverão bater recordes este ano,  

 

.

  

chegando a 80 mil milhões de dólares (8 triliões de kwan-
zas), sendo a maior parte do investimento destinado a 
iniciativas industriais, e não à extracção de recursos 
minerais
De acordo com o BAD, um sinal de confiança é o êxito dos 
países africanos em atrair capital internacional. As expor-
tações da África subsaariana subiram de 68 mil milhões 
(6,8 triliões de kwanzas) para mais de 400 mil milhões de 
dólares (4 triliões de kwanzas) de 1995 a 2012.

  

Angola cumpre objectivos estabelecidos na luta contra a fome

AUMENTO EXPONENCIAL DA CLASSE MÉDIA EM ÁFRICA 
DÁ CONFIANÇA AOS INVESTIDORES  

Classe média sustenta crescimento da economia africana
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2ª EDIÇÃO DO FENACULT – FESTIVAL NACIONAL DE CULTURA
 VINTE E CINCO ANOS DEPOIS, ANGOLA VOLTOU A CELEBRAR A SUA IDENTIDADE CULTURAL 

Vinte e cinco anos depois, realizou-se a 2ª edição do  
FENACULT, Festival Nacional da Cultura Angolana. Um 
pouco por todo o país, realizaram-se eventos culturais, sob 
o lema “ A cultura como factor de paz e desenvolvimento”-  
Espectáculos de música, dança, teatro, sessões 
cinematográficas, feiras de literatura, desfiles de moda, 
exposições de artes plásticas e um vasto conjunto de 
outras actividades marcaram a agenda cultural do país. 
S.E. o Vice-Presidente da República, Manuel Vicente, que 
presidiu à cerimómia de abertura do FENACULT no Está-
dio 11 de Novembro, lembrou as vantagens e os benefícios 
da paz na mobilização do país para a celebração e 
exaltação da cultura nacional. Afirmou que “nos dias que 
correm marcados pelo fenómeno da globalização os 
valores culturais dos povos desempenham um papel de 
capital importância na afirmação da soberania e identidade 
de um povo”.
O Governo pretende realizar este Festival de quatro em 
quatro anos, tendo como principal objectivo valorizar e 
promover a cultura angolana.
Manuel Vicente reconheceu que durante 25 anos não foi 
possível a realização de um evento desta dimensão devido 
às dificuldades de circulação e prioridades assumidas pelo 
Governo.  Contudo “hoje podemos, finalmente, usufruir das 
vantagens e benefícios que a paz nos proporciona, mobili-
zando o país inteiro em torno da festa que celebra a cultura 
angolana”, afirmou.
Para Manuel Vicente, “a realização deste magno evento, 
que envolve artistas e intelectuais dos diferentes domínios 
de todo o país, representa não apenas os esforços do 
Executivo em prol das questões culturais, como também  o 
resultado dos benefícios da paz e estabilidade”.
A  Ministra da Cultura, Rosa Cruz e Silva, considera que “o 
festival serviu  de rampa de lançamento para a promoção, 
divulgação, resgate e valorização da identidade cultural 
angolana”. A Ministra mostrou-se ainda satisfeita pelo facto 
dos artistas angolanos “terem tido uma grande oportuni-
dade para mostrarem todo o seu talento que tem, inclusiva-
mente, sido reconhecido internacionalmente”.

“ Esta edição do FENACULT teve como propósito homenagear S.E. o Presidente da República, José 
Eduardo dos Santos, pelo seu papel na defesa da angolanidade, empenho e dedicação em prol da 
valorização e desenvolvimento das artes e da cultura angolana e celebrar o  92º aniversário do nasci-
mento do primeiro presidente de Angola, António Agostinho Neto”.

S.E. Vice Presidente da República Manuel Vicente

Des�le durante cerimónia de abertura

Evento de dança


