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BOLETIM INFORMATIVO TRIMESTRAL DA EMBAIXADA DE ANGOLA EM BRUXELAS

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

  

ACTUALIDADE NACIONAL
     PRESIDENTE DA REPÚBLICA FALA SOBRE O 
     ESTADO DA NAÇÃO

ACTUALIDADE INTERNACIONAL
CENTÉSIMO CONSELHO DE MINISTROS ACP  REUNIÃO MINISTERIAL UE-ANGOLA REÚNE EM BRUXELAS

“Angola e União Europeia reafirmaram o compromisso 
conjunto para a intensificação do diálogo político e de coop-
eração acordado e debateram questões relacionadas com 
temas diversos como a energia, crescimento económico, 
desenvolvimento sustentável, migração, governação, direit-
os humanos, segurança entre outros. ” 

COMUNIDADE E CULTURA

EMBAIXADA PROMOVE FESTA DE NATAL PARA AS CRIANÇAS

   Embaixadora de Angola, Elizabeth Simbrão

    ANGOLA REPETE ELEIÇÃO PARA  O CONSELHO DE SEGURANÇA
     DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU)

 

 Vice Presidente da República, Manuel Vicente 

“É muito gratificante poder contribuir para a felicidade destas crianças que serão um dia o garante 
da nossa nação.”

Elizabeth Simbrão

“O Conselho de Ministros do Grupo ACP reuniu, em 
Dezembro, pela centésima vez em Bruxelas elegendo um 
novo Secretário Geral para o Grupo.”

Reunião de Trabalho, Bruxelas
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PRESIDENTE DA REPUBLICA FALA SOBRE O ESTADO DA NAÇÃO
“A SITUAÇÃO ECONÓMICA E SOCIAL DO PAÍS É ESTÁVEL”

S.E o Presidente da República, José Eduardo dos 
Santos, proferiu perante a Assembleia Nacional a habitual 
mensagem de Estado da Nação tendo sublinhado a 
importância da Paz e da Estabilidade Política para o desen-
volvimento sustentável do país – “Continuar a consolidar a 
paz e a unidade nacional e trabalhar para se alcançar a 
inclusão social, o progresso e o bem-estar  de todos, é o 
desejo comum de todos os que querem a edificação de 
uma Angola democrática, moderna e próspera”, 
José Eduardo dos Santos pronunciou-se sobre o actual 
estado da economia angolana afirmando que “a situação 
económica e social do país é estável e a sua gestão macro-
económica tem sido conduzida com a necessária atenção”. 
Apontou a baixa taxa de inflação e a estabilidade cambial 
da moeda angolana como dois aspectos  positivos, resulta-
do da boa gestão levada a cabo pelo Governo - “A taxa de 
inflação que em 2013 foi de 7,7 %, a mais baixa de sempre, 
situou-se no primeiro semestre do corrente ano em 6.9%. 
Por outro lado, a taxa de câmbio da moeda nacional tem se 
mantido estável”.
O aumento de cerca de 8,2% do PIB relativo a produtos 
não petrolíferos revela também o trabalho que o Governo 
tem levado a cabo com o objetivo de garantir uma maior

 
  

 

  

.  
  

.
 

  

S.E o Presidente da República Assembleia Nacional

diversificação da economia do país, libertando-o da 
dependência de alguns sectores como é o caso da 
produção petrolífera. A Reforma Fiscal que está a ser 
aplicada e a construção de novas vias de comunicação 
para a melhor circulação de pessoas e bens foi também 
referida, bem como outros temas como o combate à pobre-
za e a aposta na formação e empregabilidade.
O Presidente focou ainda o estatuto de Angola junto da 
Comunidade Internacional aludindo ao importante papel 
que o país tem vindo a desempenhar  na Presidência da 
Comissão Internacional da Região dos Grandes Lagos 
nomeadamente na busca de soluções para os conflitos 
existentes nesta região.
Também ao nível do Conselho de Segurança das Nações 
Unidas e no Conselho de Paz e Segurança da União 
Africana, José Eduardo dos Santos realçou a  “postura de 
promoção da paz e da segurança que  tem conduzido a um 
reconhecimento a nível internacional do papel de Angola 
como um parceiro estratégico para a construção da paz e a 
estabilidade em África. Por essa razão, a maioria dos 
países da comunidade internacional  apoiou a candidatura 
de Angola a Membro Não Permanente do Conselho de 
Segurança da ONU para o biénio 2015-2016”, concluiu.

“A postura de promoção da paz e  segurança que  tem conduzido a um recon-
hecimento a nível internacional do papel de Angola como um parceiro 
estratégico para a construção da paz e a estabilidade em África.”
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ANGOLA REPETE ELEIÇÃO PARA O CONSELHO DE SEGURANÇA DA ONU
ANGOLA FOI O PAÍS MAIS VOTADO ENTRE OS SETE CANDIDATOS AOS CINCO LUGARES DISPONÍVEIS 

Angola foi eleita, para um período de dois anos, membro 
não permanente do Conselho de Segurança da ONU com 
190 dos 193 votos possíveis, tendo sido o país mais votado  
entre os sete candidatos aos cinco lugares disponíveis no 
órgão. Angola repete assim a sua eleição ocorrida pela 
primeira vez a 27 de Setembro de 2002.
O Vice-Presidente da República, Manuel Vicente, agrade-
ceu o apoio que Angola recebeu de inúmeros países - 
“Uma vez eleitos para este importante órgão, vamos 
trabalhar com os parceiros do Conselho na procura de 
soluções para os graves problemas que a comunidade 
internacional enfrenta e dar uma contribuição efectiva à 
paz e segurança no mundo”. Acrescentou ainda que “o 
recrudescimento de conflitos e o aprofundamento de crises 
globais, exigem soluções eficazes e sustentadas, num 
quadro multilateral, respeitando as especificidades de cada 
Estado e de cada povo”.
O Ministro das Relações Exteriores, George Chikoti, 
afirmou que a eleição aumenta a visibilidade política do 
país, o qual pode agora contribuir para o Conselho com a 
sua “experiência em resolução de conflitos” e na sua “lider-
ança regional”.Georges Chikoti afirmou que o Governo 
angolano vai aproveitar esta eleição para “convencer a 
comunidade internacional sobre a transição democrática 
que o país tem vindo a efectuar”.
.

.

Foram recentemente conhecidos os resultados prelimin-
ares do primeiro Recenseamento Geral da População e 
Habitação, depois da Independência Nacional. 
Estes resultados revelam que o país tem 24 milhões e 300 
mil habitantes, dos quais mais de 52% são do sexo feminino. 
A província de Luanda concentra 26,7 %  da população 
nacional, cerca de seis milhões e meio de habitantes 
seguindo-se  as províncias da Huíla com 10 por cento, de 
Benguela e Huambo com 8 por cento cada uma, Cuan-
za-Sul com 7 por cento, Bié e Uíge com 6 por cento cada 
uma, concentrando estas sete províncias  72 %  do total da 
população residente no país.
O Presidente José Eduardo dos Santos, considera que a 
este Recenseamento Geral “foi uma realização grandiosa e 
complexa, bem sucedida, de que  todos nos devemos 
orgulhar” e que o país tem finalmente “uma boa base para 
formular a Política Nacional de População e a Política 
Nacional de Ordenamento e Desenvolvimento do Território, 
que são essenciais para  estudarmos as vias que nos 
permitam alcançar os objectivos do Plano Nacional de 
Desenvolvimento”.Relativamente à enorme concentração 
de população na capital referiu a necessidade de adopção 
“de um novo modelo de desconcentração administrativa e 

.
 

  

de administração local diferenciado das demais províncias, 
para se fazer face aos seus crescentes problemas de orde-
namento, saneamento, mobilidade urbana, ordem pública 
e combate à criminalidade e à imigração ilegal”.

.
 

  

RESULTADOS DO RECENSEAMENTO GERAL DA POPULAÇÃO E HABITAÇÃO JÁ SÃO CONHECIDOS
LUANDA CONCENTRA MAIS DE 25% DA POPULAÇÃO NACIONAL

Vice Presidente da República de Angola, Manuel Vicente 

Os restantes membros a integrar o principal organismo 
decisor das Nações Unidas foram Espanha, Malásia, Nova 
Zelândia e Venezuela.
O Conselho de Segurança tem como membros permanen-
tes os Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e 
China, aos quais se juntam dez membros não-permanen-
tes: os cinco agora eleitos e os cinco que foram escolhidos 
no ano passado (Chade, Chile, Jordânia, Lituânia e 
Nigéria).Nova Zelândia (145 votos) e Venezuela (181 
votos). O mandato dos novos membros inicia-se a 1 de 
Janeiro de 2015 e tem a duração de dois anos.

  

Densidade populacional por província
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EDUCAÇÃO E CULTURA SÃO APOSTAS DO GOVERNO
“OS INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO E NA CULTURA SERÃO MANTIDOS E AMPLIADOS”

Os sectores da educação e cultura continuarão a ser 
apostas do Governo nos próximos anos. A garantia foi 
dada por SE o Presidente da República, José Eduardo dos 
Santos, durante o seu discurso de abertura da III sessão 
legislativa da III Legislatura da Assembleia Nacional.
José Eduardo dos Santos recordou que o clima de paz é 
imprescindível para a prosperidade do país e que a aposta 
na formação é fundamental para que o país possa crescer 
e desenvolver-se. Por isso, afirmou que “os investimentos 
que têm vindo a ser feitos em prol da educação e formação 
profissional dos angolanos serão mantidos e ampliados”.
O Presidente lembrou que, em 2013, mais de 636 mil 
alunos foram incorporados no programa nacional de 
alfabetização, que no ensino especial estiveram inscritos 
quase 27 mil alunos e que o ensino pré-escolar registou um 
total de 600 mil. Afirmou ainda que no ensino primário, 
existem mais de cinco milhões de crianças quase o triplo 
do registado no ano 2000, e que no ensino secundário 
estudam mais um milhão de alunos. Também no ensino 
superior, revelou que estão inscritos mais de 220 mil estu-
dantes - “Esta verdadeira revolução quantitativa no ensino 
angolano carece agora de uma revolução qualitativa, 
convergente com as prioridades do nosso desenvolvi

O programa do Governo "Água para todos" prevê, até 
2017, o abastecimento com água potável  de cerca de 85% 
da população rural. Este programa faz parte de um conteú-
do programático que deverá actuar em três frentes: um 
programa de abastecimento para as capitais provinciais, 
um outro destinado ao fornecimento de água a 132 sedes 
municipais, e um terceiro – Água para todos – dirigido 
essencialmente ao fornecimento de água às comunidades 
rurais. Os três, em conjunto, perfazem um investimento de 
aproximadamente 4 biliões de dólares.
O Ministro da Energia e Águas, João Baptista Borges, 
afirmou que “o abastecimento de água à população é uma 
prioridade fundamental deste Governo”. A esse respeito 
referiu que “o executivo tem vindo a efectuar grandes 
investimentos em novos sistemas de água e saneamento 
em todas as capitais provinciais, criando estruturas ao nível 
local capazes de assegurar o bom funcionamento desse 
mesmo abastecimento”.
João Baptista afirmou ainda que o Governo está a envidar 
esforços para criar estruturas que permitam combater as 
secas nas regiões onde este problema é mais recorrente. 

.
 

  

O abastecimento de água potável, a criação de infraestru-
turas de saneamento para toda a população e o combate à 
seca e outras  catástrofes naturais são objectivos contem-
plados  no Plano  Nacional de Desenvolvimento.

.
 

  

GOVERNO INVESTE EM REDES DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA À POPULAÇÃO

Sala de aula em Angola

mento”, afirmou.José Eduardo dos Santos afirmou também 
a importância da cultura no processo de união e identidade 
nacional e de fomento da sociedade civil. Apontou os 
fóruns da juventude e da mulher rural, assim como o Festi-
val Nacional da Cultura (FENACULT) como exemplos de 
acontecimentos importantes e aludiu à criação de novos 
espaços de auscultação, diálogo e  afirmação da identi-
dade cultural, como projectos a desenvolver para o futuro.

 

  

Programa Água para todos faz parte das prioridades do PND
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100 º CONSELHO DE MINISTROS ACP REÚNE EM BRUXELAS
O FUTURO DO GRUPO ACP  NA ORDEM DO DIA

O Conselho de Ministros do Grupo ACP reuniu, em 
Dezembro, pela centésima vez em Bruxelas elegendo um 
novo Secretário Geral para o Grupo. O Dr. Patrick Ignatius 
Gomes, Embaixador da Guiana na Bélgica e chefe da 
Missão Diplomática junto da  União Europeia, foi eleito para 
um mandato de cinco anos, com início a 1 de Março de 
2015.
Para além desta nomeação, este Conselho de Ministros 
ficou também marcado pela discussão de dois relatórios 
que encerram um conjunto de propostas para o futuro do 
Grupo ACP, pós 2015 e pós 2020.
O relatório final do Grupo de Trabalho dos Embaixadores 
para as Futuras Perspectivas do Grupo ACP assim como o 
relatório, em preparação, do Grupo das Eminentes Person-
alidades (GEP´s)do Grupo ACP, foram divulgados por um 
painel presidido por SE o Chefe Olusegun Obasanjo. 
Ambos enfatizaram a necessidade de o Grupo actuar de 
forma mais sólida e coesa tendo em conta a preparação do 
período pós 2020.
A aprendizagem adquirida ao longo das últimas décadas 
através da cooperação com a União Europeia, apoiada 
pelo Fundo Europeu para o Desenvolvimento, foi enalteci-
da, bem como  outros aspectos  como a “tricontinentali-
dade” do Grupo ACP, a cooperação Sul- Sul e o reforço da 
cooperação intra –ACP.

.  

.
 

  

  

REUNIÃO MINISTERIAL UE – ANGOLA
PRIMEIRA REUNIÃO MINISTERIAL TEVE LUGAR EM BRUXELAS

 

 

.
 

  

A reestruturação da arquitetura interna do Grupo, o seu 
financiamento, a sua estratégia de comunicação e o maior 
envolvimento da sociedade civil e sector privado nas  
dinâmicas de acção estiveram  na ordem do dia.
O Conselho concluiu que o relatório do Grupo de Trabalho 
será tido em conta no relatório final do GEP´s que será 
apresentado em local e data ainda a determinar.

 

 

.
 

  

Com vista a reforçar e aprofundar a cooperação entre a 
República de Angola e a União Europeia, decorreu em 
Bruxelas a primeira reunião ministerial no dia 17 de 
Outubro de 2014. O encontro foi realizado no âmbito do 
Acordo “Caminho Conjunto UE-Angola”, que se pretende 
venha a ser a base de um processo permanente e inclusivo 
de diálogo e cooperação a vários níveis e em áreas diversi-
ficadas. Assente no reconhecimento de interesses comuns 
e na procura de formas mais eficazes para se atingirem os 
melhores resultados com vantagens reciprocas para as 
Partes, este Acordo tem vindo a ser alvo de diálogo político 
intenso, servindo estas reuniões para fazer um balanço 
periódico sobre a sua evolução. 
Durante a reunião, a União Europeia reafirmou o seu total 
apoio a Angola para a diversificação da sua economia, 
tendo as partes destacado também a importância de se 
expandir as relações económicas e as oportunidades para 
o crescimento recíproco do comércio e do investimento.
Angola apresentou de forma concisa os principais aspectos 
do Plano Nacional de Desenvolvimento e a UE reiterou o 
seu total apoio, mormente através do do 11º FED afirman-
do também  “a disponibilidade do Banco Europeu de Inves-
timento para analisar oportunidades de financiamento em 
projectos de desenvolvimento de infraestruturas”. Foram 
também debatidas questões relacionadas com temas 
tãodiversos como a energia, a boa governação, a migração 

 

 

.
 

,os direitos humanos e a seguraça, entre outros.
Em representção do país, esta reunião foi  Co-presidida por 
Georges Rebelo Chicoti, Ministro das Relações Exteriores 
, Job Graça, Ministro do Planeamento e Desenvolvimento 
Territorial e  outros Membros do Executivo angolano, 
nomeadamente a Ministra do Comércio, Rosa Pacavira, 
Ministra da Ciência e Tecnologia, Maria Candida Pereira 
Teixeira e os Secretários de Estado do Interior, Energia e 
do Planeamento e Desenvolvimento Territorial. Em repre-
sentação da UE estiveram o Comissário Europeu para o 
Desenvolvimento, Andris Piebalgs, o Vice Ministro dos 
Negócios Estrangeiros italiano Lapo Pistelli, e o Director 
Geral da DEVCO Fernando Frutuoso de Melo.

 

 

Embaixadora de Angola, Elizabeth Simbrão ladeada do Ministro do Planea-
mento Job Graça e Ordenador Nacional do FED

 Reunião de trabalho



ACTUALIDADE INTERNACIONAL

pág7

 
Newsletter

EMBAIXADORES DE PAÍSES LUSÓFONOS NA DESPEDIDA DE DURÃO BARROSO
 

o Presidente da Comissão Europeia,José Manuel Durão 
Barroso, almoçou com os Embaixadores/Chefes de Missão 
de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçam-
bique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste em 
Bruxelas, num encontro que marcou a despedida do Presi-
dente da Comissão Europeia após 10 anos de mandato 
cumprido.
Durão Barroso afirmou que foi “com muito orgulho” que 
trabalhou durante estes 10 anos (2004-2014) “por uma 
visão lusófona também na Comissão Europeia e na União 
Europeia”. Evocando alguns  “desses objectivos e dessas 
realizações”, referiu-se ao programa multilateral específico 
para os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa 
(PIR-PALOPs), à delegação em Timor-Leste, ao estabelec-
imento de uma parceria estratégica com o Brasil,  à 
“atenção tida para com a Guiné-Bissau, mesmo durante 
momentos muito difíceis, para que o país não saísse do 
radar da atenção internacional” e ao Acordo de Parceria 
Estratégica “Caminho Conjunto” celebrado com Angola.
Falando em nome do Grupo dos Embaixadores dos Países 
de Língua Oficial Portuguesa, Elizabeth Simbrão proferiu 
algumas palavras de “apreço e reconhecimento” pela 
forma marcante com que Durão Barroso presidiu a 
Comissão Europeia e o “empenho pessoal que impregnou 
ao diálogo político entre a Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa e a Europa”. A embaixadora destacou 
“a forma hábil” com que  o Presidente sempre exerceu as 
suas funções de liderança política e a “dinâmica excepcion-
al que soube imprimir às relações da Europa com outros 
Países e Continentes e, em particular, com o Continente 
Africano”.   

 

 

.
 

  

.  

.
 

  

  

 Elizabeth Simbrão, Durão Barroso e Maria de Jesus Mascarenhas

No final do encontro com os Embaixadores, Durão Barroso 
recebeu um livro intitulado “Um Europeu Lusófono”. O livro 
de depoimentos inclui testemunhos dos chefes de Estado de 
Angola, José Eduardo dos Santos, do Brasil, Dilma Rous-
seff, de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, de Moçambique, 
Armando Guebuza, de São Tomé e Príncipe, Manuel Pinto 
da Costa, de Timor-Leste, Taur Matan Ruak, da Guiné 
-Bissau, Domingos Simões Pereira e de Portugal, Cavaco 
Silva, bem como outras individualidades de relevo.
Visivelmente emocionado, Durão Barroso agradeceu o gesto 
–“ Obrigado pela surpresa que constitui esta publicação 
onde tenho depoimentos de todos os chefes de Estado. É 
sem dúvida, uma das coisas que vou guardar com mais 
atenção e com mais carinho depois destes 10 anos à frente 

DURÃO BARROSO RECEBE LIVRO INTITULADO “UM EUROPEU LUSÓFONO” 
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EMBAIXADA  PROMOVE FESTA DE NATAL PARA AS CRIANÇAS

No dia 17 de Dezembro a Embaixada de Angola no Reino 
da Bélgica promoveu uma festa de Natal para as crianças 
angolanas residentes em Bruxelas e filhos dos funcionários 
da MD.
O evento, que todos os anos é promovido com o intuíto de 
celebrar o espírito natalício e presentear os mais novos 
com um dia especial e diferente, foi este ano realizado no 
“STARDUSTPARK-Forest Nactional”. 
O programa incluíu actividades recreativas, um lanche de 
confraternização e a habitual entrega de presentes.

Grupo de crianças que participou na festa de Natal Crianças recebem presentes do “Pai Natal”

SE a Embaixadora Elizabeth Simbrão mostrou-se satisfeita 
com a alegria demostrada pelas crianças num dia que foi 
“especialmente preparado a pensar nelas”. 
Para a embaixadora “é muito gratificante poder contribuir 
para a felicidade destas crianças que serão um dia o garan-
te da nossa nação. Estes momentos de fraternidade, 
amizade e divertimento são importantes para o seu desen-
volvimento. O Natal é isto, a celebração do amor e da paz, 
e a esperança num mundo melhor”, concluiu.

  

EXPOSIÇÃO DE ARTES PLÁSTICAS ARTANGOLA 90S, NO LUXEMBURGO

De 11 a 22 de Novembro teve lugar no Luxemburgo a 
exposição de artes plásticas ARTANGOLA 90´s.Esta 
exposição, comemorativa do 39º aniversário da inde-
pendência de Angola, revelou um conjunto de obras ango-
lanas da última década do século XX em vários domínios 
das artes plásticas, como a pintura, a serigrafia e a escultura.
No âmago da exposição, esteve um conjunto de preocu-
pações identitárias, apresentadas na forma de arte através 
de várias técnicas e visões artísticas que permitem reconhecer 

Angola na sua origem – “Partindo duma situação crítica de 
guerra, os artistas tratam, com grande variedade e original-
idade, as expressões angolanas. A intuição e simbolização 
da natureza faz, com a emoção, a cor, o ritmo e a emotivi-
dade, o artista participar daquele mundo concreto angola-
no”.
A inauguração deste evento foi marcado pela conferência 
“Travessias, transculturalidades e identidade nas artes 
plásticas em Angola".

  

Cerimónia de Abertura da Exposição Pintura em exposição


