
Presidente de Angola- 

pg xx

 

      Nº11 - JANEIRO - FEVEREIRO - MARÇO DE 2015 - RUE FRANZ MERJAY 182  1050 - BRUXELAS

pg xx

pg 6

pg xx

PTPT
PT

pg 3

ANGO    NOUVELLES
NewsletterNewsletterPT

D

BOLETIM INFORMATIVO TRIMESTRAL DA EMBAIXADA DE ANGOLA EM BRUXELAS

Presidente e Secretário-Geral do Grupo ACP, Bruxelas

  

ACTUALIDADE INTERNACIONAL
     37ª SESSÃO PLENÁRIA DA ASSEMBLEIA PARLAMENTAR ACP
       “GRUPO ACP QUER ALARGAR ÂMBITO DE ACÇÃO INTERNACIONAL”

ACTUALIDADE NACIONAL

DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA É A PALAVRA DE ORDEM

COMUNIDADE E CULTURA

   Aposta na agricultura

    

 

 Reunião de trabalho em Bruxelas

O Ministro da Economia, Abrahão Gourgel, considera 
que a actual conjuntura económica do país, marcada pela 
recente queda do preço do petróleo no mercado interna-
cional,constitui um desafio acrescido para o Governo que 
aposta na sua diversificação.

Fórum Angolano das Telecomunicações e Tecnologias de Informação

     CONFERÊNCIA INTERNACIONAL PARA APOIO À GUINÉ-BISSAU 
                 “É NECESSÁRIO POTENCIAR O ACTUAL MOMENTUM POSITIVO DO PAÍS”

 I FÓRUM ANGOLANO DAS TELECOMUNICAÇÕES E 
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO

32ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DAS MIGRAÇÕES DAS CULTURAS 
E DA CIDADANIA REALIZADO NO LUXEMBURGO

“É importante para o país ter um forte sector das teleco-
municações com vista ao desenvolvimento dos negócios 
e consequente crescimento do PIB”.

S.A.R o Grão Duque do Luxemburgo visita o stand de Angola

Mais de 30 mil pessoas tiveram a oportunidade de visitar 
cerca de 400 stands e “mergulhar numa experiência multi-
cultural”. Várias actividades foram desenvolvidas– 
debates, documentários, exposições, concertos, encontros 
literários, projecções de filmes e gastronomia dos quatro 
cantos do mundo marcaram a agenda do evento.
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Ministra da Família e Promoção da Mulher,Filomena Delgado

GOVERNO FOMENTA A IGUALDADE ENTRE OS GÉNEROS
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37ª SESSÃO PLENÁRIA DA ASSEMBLEIA PARLAMENTAR ACP
PARLAMENTARES DEFENDEM REFORMA RADICAL PARA O GRUPO ACP

De 17 a 20 de Março  realizaram-se em Bruxelas  
reuniões intercalares das Comissões da Assembleia Parla-
mentar Paritária ACP-UE, e a 37ª Sessão Plenária da 
Assembleia Parlamentar ACP que reuniu Deputados de 
mais de 60 países da África, das Caraíbas e do Pacífico. 
Angola esteve representada por uma Delegação da 
Assembleia Nacional chefiada por Virgílio de Fontes Perei-
ra que integrava os Deputados Julião Francisco Teixeira e 
Nuno Caldas Albino. O encontro teve como objectivo princi-
pal preparar a Assembleia Conjunta com os Parlamentares 
Europeus que deverá ocorrer em meados de 2015. Do 
encontro emanou a posição consensual de que o Grupo 
ACP deverá ser alvo de uma reforma profunda, quer em 
termos organizacionais da sua própria estrutura, quer em 
termos do seu modus operandi.
O novo Secretário-Geral dos ACP, o Embaixador Patrick 
Gomes, afirmou que os Estados Membros deverão agir de 
forma mais concertada entre si e interagir com outros 
países  do Sul em fase de desenvolvimento. Afirmou 
também que o Grupo ACP e o seu Secretariado deverão 
passar a desempenhar o papel de coordenadores de 
projectos de desenvolvimento para as regiões ACP deven-
do o Grupo funcionar como uma organização inter-regional 
de coordenação, promovendo relações com a comunidade 
internacional em prol do desenvolvimento e da cooperação 
intra-ACP e inter-regional.

 

 

.
 

  

  

.

A União Europeia anunciou a disponibilização de 30,5 mil 
milhões de euros destinados à cooperação para o desen-
volvimento na sequência da entrada em vigor do 11.º Fundo 
Europeu de Desenvolvimento, envelope financeiro  que 
será,  em parte, utilizado no âmbito da cooperação ACP-UE 
em prol do desenvolvimento sustentável.
Numa altura em que o Grupo ACP atravessa um período de 
reestruturação e reorientação estratégica, o seu Secretário  
Geral, Dr. Patrick Gomes, focou algumas das prioridades 
traçadas para o futuro próximo que passam pela elaboração 
de um plano estratégico para o período 2015-2018. Este 
plano deverá contemplar as orientações aprovadas em 
Conselho de Ministros ACP, em Dezembro de 2014,  
perspectivando um estreitamento das relações com o Grupo 
dos 77 e a China, um estatuto de observador no seio dos 
BRICS e em organizações transregionais similares, e uma 
colaboração mais estreita com alguns órgãos específicos 
das Nações Unidas.
Patrick Gomes afirmou também que o plano deverá ter em 
conta a necessidade de se mobilizarem os recursos finan-
ceiros necessários para viabilizar a própria Organiza-

GRUPO ACP QUER ALARGAR ÂMBITO DE ACÇÃO INTERNACIONAL
UE GARANTE ENVELOPE FINANCEIRO PARA APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PAÍSES ACP 

ção, tendo informado estar neste momento em estudo a 
criação de um Fundo para o Desenvolvimento a longo prazo 
do Grupo. Foi igualmente sublinhada a necessidade urgente 
de programação da VIII Cimeira de Chefes de Estado e de 
Governo ACP a fim de serem politicamente reforçadas as 
posições recentemente adoptadas para o futuro do Grupo, 
definindo-se claramente as orientações para o período 
2020-2030 e não excluindo o diálogo com a UE como seu 
parceiro natural.

 5 PRIORIDADES ESTRATÉGICAS ACP
*Promoção do comércio, da integração regional e do 
desenvolvimento industrial
*Criação de Economias resilientes, criativas e sustentáveis.
*Justiça e Segurança
*Boa Governação 
*Autonomia �nanceira

Reunião do Grupo ACP

Presidente e Secretário-Geral do Grupo ACP

Patrick Gomes recebeu diversas manifestações de apoio e 
elogios por parte dos parlamentares presentes que nele 
depositam a esperança de um bom trabalho em prol do 
desenvolvimento sustentado dos ACP.

ACTUALIDADE INTERNACIONAL
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CONFERÊNCIA INTERNACIONAL PARA APOIO À GUINÉ-BISSAU – BRUXELAS
“É NECESSÁRIO POTENCIAR O ACTUAL MOMENTUM POSITIVO DO PAÍS”

Realizou-se em Bruxelas, a 25 de Março, a Conferência 
Internacional de Apoio à Guiné-Bissau, co-presidida pelo 
Presidente da República José Mário Vaz, pelo Comissário 
Europeu para a Cooperação Internacional e Desenvolvi-
mento Neven Mimica e pelo Secretário-Geral Adjunto das 
Nações Unidas para as questões políticas Jeffrey Feltman. 
O propósito da Conferência foi o de potenciar o actual 
momentum de que vive o país através da reafirmação do 
apoio internacional a ser concedido para a reconstrução 
das suas instituições democráticas com o propósito de se 
avançar rumo à estabilidade socio-política e económica.
Estiveram presentes delegações de 70 países e institu-
ições regionais e internacionais lideradas por Ministros dos 
Negócios Estrangeiros, Altos Representantes e membros 
da sociedade civil, que apoiaram os esforços que têm vindo 
a ser desenvolvidos pelo Governo da Guiné-Bissau em prol 
da paz, segurança e desenvolvimento daquele país. A 
Comunidade Internacional felicitou a nova liderança gover-
nativa tendo acolhido com satisfação a Visão Estratégica 
do Governo para a consolidação do Estado de Direito, 
estabilidade socio-política e boa governação, plasmada no 
Plano Estratégico e Operacional para o período 
2015-2025.
Foi reafirmada, contudo, a necessidade de se trabalhar 
para a retoma económica com base em reformas estru-
turais que visam assegurar o desenvolvimento sustentável 
do país, tendo sido apontados quatro vectores fundamen-
tais para o seu crescimento económico, nomeadamente os 
sectores da agro-indústria, pescas, turismo e exploração 
transparente

 

.  

.
 

  

  

e sustentável dos recursos minerais. A preservação e o uso 
responsável da biodiversidade foram igualmente aponta-
dos como elementos a serem potenciados e aproveitados 
em prol do seu desenvolvimento económico.
Intervindo em nome da Comunidade de Países de Língua 
Oficial Portuguesa, o Chefe da Diplomacia de Timor-Leste 
anunciou a criação de um Fundo Especial da CPLP, desti-
nado exclusivamente à cooperação com a Guiné-Bissau.
A Embaixadora de Angola na Bélgica Elizabeth Simbrão 
representou o país, assim como outros diplomatas da 
Missão. 
 

 

.
 

  

Embaixadora Elizabeth Simbrão durante a Reunião de Trabalho

BANCO MUNDIAL FINANCIA PROJECTOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
“SERÃO DISPONIBILIZADOS 300 MILHÕES DE EUROS”

O Banco Mundial (BM) vai disponibilizar, este ano, 300 
milhões de dólares com vista à concretização de projectos 
destinados à abertura e ao equipamento de furos de água, 
no âmbito das acções em curso para melhorar o abasteci-
mento às populações em Angola. 
Esta afirmação foi proferida pelo gestor de projectos de 
água e saneamento do Banco Mundial, Luís Tavares, que 
efectuou uma visita de dois dias à Província da Huíla, onde 
avaliou a execução dos projectos de água financiados pelo 
BM. De acordo com Luís Tavares, este investimento visa 
contribuir para o aumento das estruturas de captação e de 
distribuição de água potável, em quantidade e qualidade, 
às populações que residem nas áreas urbanas e rurais, 
tendo em vista encurtar as distâncias percorridas para o 
seu acesso.
Esta iniciativa vai de encontro à política do  Governo que 
visa alargar o acesso da população à água potável no 
âmbito do programa “Água para todos”.

 

 

.
 

  

Ponto de abastecimento de  àgua

ACTUALIDADE INTERNACIONAL
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DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA É A PALAVRA DE ORDEM
“QUEDA DO PREÇO DO PETRÓLEO DEVE SER FACTOR DE MOTIVAÇÃO ACRESCIDA PARA 
A DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA” 

O  Ministro da Economia Abrahão Gourgel considera que 
a actual conjuntura económica do país, marcada pela 
recente queda do preço do petróleo no mercado internacio-
nal, constitui um desafio acrescido para o Governo que 
aposta na sua diversificação. Apesar de afirmar que a 
indústria petrolífera deverá ainda manter-se por alguns 
decénios como uma das principais fontes de rendimento e 
investimento, o Ministro realçou o esforço do actual execu-
tivo para libertar o país da excessiva dependência do 
sector petrolífero. O Plano Nacional de Desenvolvimento 
2013-2017 é prova inequívoca de que o Governo está 
empenhado em garantir o crescimento sustentável do país. 
A este respeito, salientou a importância dos programas que 
têm vindo a ser implementados, como é o caso do 
programa Angola Investe. Este tem contribuído para 
fortalecer as pequenas e médias empresas, fomentar e 
consolidar as grandes empresas e os grandes grupos 
empresariais angolanos que funcionam como catalisa-
dores face à metamorfose estrutural do país em prol de 
uma economia mais pujante e diversificada.
Por seu turno, o Ministro das Relações Exteriores Georges 
Chikoti afirmou que o aumento da produção nacional, 
plasmada no Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) 
2013/2017 é o caminho a seguir para promover a transfor-
mação estrutural da economia nacional. Esta afirmação foi 
proferida na abertura do II Workshop sobre questões estru-
turais do processo de graduação de Angola a País de 
Rendimento Médio realizado recentemente em Luanda. 
Georges Chikoti considera que a diversificação da econo-
mia e o aumento da produção nacional são a base para a 
criação da sustentabilidade económica, com vista à melho-
ria do Índice de Desenvolvimento Humano do país.
O Ministro lembrou que em 2012 a ONU propôs a saída de 
Angola da categoria de Países Menos Avançados (PMA), 
proposta essa que deverá ser reiterada na próxima revisão 
trienal das nações dos PMA. E concluiu reafirmando que a 
elegibilidade de Angola para a categoria de País de Rendi-
mento Médio trará novos desafios e novas responsabili-
dades para as quais o país deve estar preparado. 

 

“ANGOLA ESTÁ MAIS PREPARADA PARA CONTRARIAR OS IMPACTOS NEGATIVOS CRIADOS PELA 
QUEDA DO PREÇO DO PETRÓLEO”

Apesar da queda do preço do petróleo se assemelhar à situação verificada em 2008/2009, o país está agora mais bem 
preparado para contrariar os efeitos adversos dessa circunstância – As reservas internacionais são agora mais eleva-
das, criou-se o Fundo Soberano de Angola, a inflação está consideravelmente mais baixa e os subsídios aos com-
bustíveis também diminuíram, o que permite uma margem orçamental adicional.
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PRIMEIRO FÓRUM ANGOLANO DAS TELECOMUNICAÇÕES  E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO 
“IMPORTÂNCIA DO SECTOR NA ESTRATÉGIA DE DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA”

No mês de Março realizou-se em Luanda o “Primeiro 
Fórum Angolano das Telecomunicações e Tecnologias de 
Informação” que decorreu sob o lema “Os desafios das 
telecomunicações no contexto actual de Angola”.
No Fórum que contou, para além de outras individuali-
dades, com a presença do Ministro das Telecomunicações 
e Tecnologias de Informação, José Carvalho da Rocha e do 
Ministro da Economia, Abraão Gourgel, foram debatidos 
temas como “A sustentabilidade do mercado de telecomu-
nicações em Angola” e a “Importância de um forte sector 
das telecomunicações para o desenvolvimento dos 
negócios e o seu contributo para o crescimento do PIB”.
Durante a sua intervenção, José Carvalho da Rocha expli-
cou a importância deste sector para o êxito das políticas 
governativas, nomeadamente para se atingirem os objecti-
vos de desenvolvimento e diversificação económica 
contemplados no Plano de Desenvolvimento Nacional.
Num retrato da situação actual, afirmou  que o país regista 
cerca de 14 milhões de utilizadores das redes móveis, três 
milhões de utilizadores da  Internet e mais de 400 mil 
utilizadores de mediatecas.
O Ministro sublinhou o esforço público e privado que tem 
vindo a ser feito  na aplicação de infraestruturas,  na trans-
ferência de conhecimento e no  desenvolvimento tecnológi-
co materializado  em serviços úteis para  a sociedade. A 
este respeito, destacou a expansão da aplicação dos 
cabos submarinos, a rede de Mediatecas e o ANGOSAT 
(satélite angolano) que considerou serem passos impor-
tantes num longo caminho que ainda está por percorrer.

O Ministro da Economia, Abraão Gourgel, também 
destacou a importância deste sector para o desenvolvi-
mento da economia tendo afirmado que a aposta na 
criação de infraestruturas que garantam a ligação entre as 
diversas regiões do país, sobretudo as de mais difícil 
acesso, e do país ao Mundo determinará um aumento da 
produtividade e diversificação do tecido económico.
Abraão Gourgel considera fundamental que o Governo 
aplique um quadro regulatório eficaz capaz de defender os 
interesses dos utilizadores, facultando-lhes um acesso 
facilitado às novas tecnologias de informação e de comuni-
cação.

Fórum Angolano das Telecomunicações

SIMPLIFICAÇÃO DO INVESTIMENTO PRIVADO: PROCESSO SERÁ MAIS RÁPIDO 

O Ministro da Economia, Abraão Gourgel, afirmou recen-
temente que o processo de regulação para o investimento 
privado no país deverá tornar-se mais ágil. Na base desta 
declaração está a apreciação positiva que resultou de uma  
reunião conjunta das comissões Económica e para a 
Economia Real do Conselho de Ministros, sobre a Propos-
ta de Revisão da Lei do Investimento Privado.
Com esta alteração o processo de investimento passará a 
a ser regulado, tendo-se definido alguns sectores prioritári-
os, nomeadamente os do turismo, das telecomunicações e 
tecnologias de informação, logística e transportes, energia 
e águas, bem como o da construção. Foi dado a conhecer 
que  “nestes sectores, o investidor estrangeiro passa a ser 
obrigado a ter uma parceria nacional numa percentagem 
de 35%”. Para além disso, os investimentos até 10 milhões 
de dólares passam a ser aprovados pelos departamentos 
ministeriais, enquanto os investimentos superiores a esse
valor serão encaminhados  para o titular do poder executivo.

.
 

.
 

Cidade de Luanda

ACTUALIDADE NACIONAL
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REVISÃO DO ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO APROVADA POR LARGA MAIORIA
PLANO NACIONAL DE GEOLOGIA É PRIORIDADE ESTRATÉGICA DO GOVERNO

Foi aprovado a 19 de Março a revisão do Orçamento 
Geral do Estado, com uma votação de 154 votos a favor e 
40 contra, com a referência de estarem reunidas as 
condições para a implementação de vários projectos estru-
turantes.
Uma das prioridades no OGE aprovado é o PLANAGEO 
que, segundo o Ministro da Geologia e Minas, Francisco 
Queiroz tem um grande impacto na captação de receitas 
para a realização das despesas públicas.
Avaliado em cerca de 400 milhões de dólares e já em 
curso, o referido plano vai permitir identificar as reservas de 
água do país, além de caracterizar o potencial geológi-
co-mineiro para futuros investimento. Explicou que, para 
além do processo de identificação geológico, o plano irá 
também ajudar a determinar onde e como se deverá 
promover o desenvolvimento urbano do país e as 
conclusões destes levantamentos irão permitir a definição 
dos melhores locais para a construção de cidades em 
Angola, facilitando desta forma a programação do cresci-
mento urbano. A título de exemplo, considerou que não 
teriam viabilidade a construção de cidades onde existem 
recursos naturais e água no subsolo.

Ministro da Geologia e Minas, Francisco Queiroz

“O Plano Nacional de Geologia tem uma 
grande importância no processo de diversifi-
cação da economia nacional”.

 

  
32ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DAS MIGRAÇÕES DAS CULTURAS E DA CIDADANIA 
REALIZADO NO LUXEMBURGO

 
No mês de Março teve lugar no Luxemburgo a 32ª Edição 
do Festival das Migrações, das Culturas e da Cidadania 
que contou com a participação de 120 países, entre os 
quais Angola.
O acto inaugural, realizado no dia 14 de Março, contou com 
a presença de ilustres individualidades, entre as quais S.A. 
Real o Grão-Duque Henrique  e a Grã- Duquesa do Luxem-
burgo Maria Teresa, o Primeiro Ministro Xavier Bettel, a 
Ministra da Família e Integração Corinne Cahen, entre 
outros convidados.
Mais de 30 mil pessoas tiveram a oportunidade de visitar 
cerca de 400 stands e mergulhar numa experiência multi-
cultural. Várias actividades foram desenvolvidas, tais como 
debates, documentários, exposições, concertos, encontros 
literários, projecções de filmes e gastronomia dos quatro 
cantos do mundo marcaram a agenda do evento.
A Associação Angola Events esteve presente em dois 
stands que tiveram o privilégio de acolher o Primeiro Minis-
tro e SAR o Grão Duque do Luxemburgo. A Cultura angola-
na esteve representada com uma exposição de 15 obras 
fotográficas sobre hábitos e costumes do povo Nyane-
ka-Humbi, região do Sul do país, artesanato, pinturas e 
provas gastronómicas.

 

  

Realizado ao longo dos anos, este Festival tem ganho uma 
importância crescente  no espaço sócio cultural  do País 
constituindo um caso de sucesso. Integrado no Festival, 
realizou-se também este ano o 15º Salão do Livro e o 3º 
Encontro das Culturas e Artes Contemporâneas.

SAR o Grão-Duque do Luxemburgo em visita ao stand angolano

COMUNIDADE E CULTURA
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GOVERNO FOMENTA A IGUALDADE ENTRE OS GÉNEROS
 “MULHER ANGOLANA: FIRME NO RESGATE DOS VALORES MORAIS” 

A Ministra da Família e Promoção da Mulher, Filomena 
Delgado, esteve presente na 59ª Sessão da Comissão das 
Nações Unidas sobre a Condição da Mulher onde afirmou 
que o Governo dedica particular atenção às metas da 
Plataforma de Acção de Beijing facto que tem permitido 
importantes avanços e melhorias substanciais na igual-
dade do género, saldando-se no reforço do poder da 
mulher e no respeito dos Direitos Humanos.
A Ministra acrescentou que no âmbito da igualdade do 
género, o Plano Nacional de Desenvolvimento/PND 
2013-2017 tem como objectivos a promoção de oportuni-
dades iguais, direitos e responsabilidades em todos os 
domínios da vida económica, social, cultural e política. O 
Governo pretende promover o pleno exercício dos direitos 
humanos e liberdades fundamentais para ambos os sexos, 
independentemente da raça, etnia, religião, crença ou 
idade, conforme plasmado na Constituição.
Filomena Delgado explicou que o Governo tem, desde 
2009, prestado particular atenção às metas da Plataforma 
de Acção de Beijing, tendo desenvolvido políticas e aplica- 
do medidas específicas para o efeito: o apoio às mulheres 
vítimas de violência, a valorização do papel e estatuto da 
mulher no seio da família e a promoção da mulher rural são 
alguns desses exemplos. Para além da promoção e defesa

Ministra da Família e Promoção da Mulher, Filomena Delgado

da mulher, a Ministra sublinhou também o trabalho que tem 
vindo a ser desenvolvido em prol das crianças, tendo referi-
do a implementação de variados instrumentos para asse-
gurar a sua protecção e desenvolvimento como a Lei sobre 
a Protecção e Desenvolvimento Integral da Criança, o 
Fórum Nacional sobre a Criança, a criação do Conselho 
Nacional da Criança, o Fórum Nacional da Criança e o 
Fórum e Plano Nacional da Juventude.

ELIZABETH SIMBRÃO DESTACA IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NA SOCIEDADE
“O PAPEL DA FAMÍLIA NO RESGATE DOS VALORES CÍVICOS, ÉTICOS, CULTURAIS E MORAIS”

A Embaixadora de Angola no Reino da Bélgica, Elizabeth 
Simbrão, participou  no dia 14 de Março em Bruxelas numa 
palestra subordinada ao tema da Mulher Angolana e da 
Família no resgate dos valores cívicos, éticos, culturais e 
morais. Elizabeth Simbrão salientou a importância da 
família na sociedade contemporânea considerando-a  “a 
melhor escola de vida, valores e ensinamentos que deter-
minam, em grande medida, a formação da nossa personali-
dade, preparando-nos para a vida em sociedade”.  Neste 
contexto, sublinhou o papel da mulher universalmente 
reconhecido e de consensual importância no combate a 
desequilíbrios que assolam a sociedade actual e citou  o 
Papa Francisco afirmando que “As mulheres têm uma 
missão indispensável na família. Se no mundo do trabalho 
e na esfera pública é importante o contributo mais incisivo 
do caráter feminino, tal contributo permanece impre-
scindível no âmbito da família».
Elizabeth Simbrão considera que valorizar a Mulher Ango-
lana, e potenciar o seu estatuto e papel na família e na 
sociedade, é sinal de inteligência colectiva, de maturidade 
democrática, e acima de tudo, de sentido de oportunidade.
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