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• III Edição Especial
   2ª Reunião Ministerial Angola - União Europeia 
   Caminho Conjunto

 REUNIÃO MINISTERIAL ENTRE ANGOLA E UNIÃO EUROPEIA REFORÇA ESPÍRITO DE COOPERAÇÃO

                  Boletim Informativo  da Embaixada de Angola em Bruxelas

Realizou-se em Luanda, de 18-19 de Novembro, a 2ª Reunião 
Ministerial no âmbito do Acordo Caminho Conjunto Angola- 
UE, um enquadramento para o diálogo e a cooperação, basea-
da em princípios e directivas de interesse comum. Na agenda 
do encontro estiveram temas relacionados com a Paz e Segu-
rança, Direitos Humanos e Migração, Crescimento Económico 
e Desenvolvimentos Sustentável, Energia, Investigação e 
Inovação e Alterações Climáticas.
A Reunião Ministerial foi presidida, da parte angolana  por Job 
Graça, Ministro do Planeamento e do Desenvolvimento Territo-
rial, e da  parte da União Europeia por Jean Asselborn, Ministro 
dos Negócios Estrangeiros do Grão Ducado do Luxemburgo, 
em representação da Alta Representante da União Europeia 
para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, 
Federica Mogherini.
Ambas as partes reiteraram o seu empenho na prossecução 
dos objectivos definidos no Acordo tendo aprovado um Plano 
de Acção Conjunto que possibilitará o seguimento dos 
programas.

PLANO DE ACÇÃO INCLUI UM CONJUNTO ALARGADO DE ACTIVIDADES
PRÓXIMA REUNIÃO TERÁ LUGAR EM BRUXELAS NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2016

O Plano de Acção será debatido entre as partes até ao final do ano

Com a assinatura do «Caminho Conjunto» em Julho de 2012,  Angola e a União Europeia acorda-
ram em elevar as suas relações para um novo patamar, formando-se em questões de interesse 
comum através de um processo permanente e inclusivo de diálogo e cooperação em diferentes 
domínios e níveis de responsabilidades.

Centro de Luanda
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UNIÃO EUROPEIA E ANGOLA JUNTOS NA PROMOÇÃO DA PAZ E SEGURANÇA

A União Europeia saudou os esforços empreendidos por 
Angola, enquanto Membro Não Permanente do Conselho 
de Segurança das Nações Unidas, bem como o seu 
desempenho na Presidência da Conferência Internacional 
para a Região dos Grandes Lagos. As partes reafirmaram 
o interesse comum em manter um diálogo alargado sobre 
a Paz e a Segurança, explorando áreas de cooperação na 
gestão de crises em África e noutras regiões. A UE elogiou 
Angola pela sua dedicação nos assuntos regionais africa-
nos e pela vontade expressa em desempenhar um papel 
activo em questões de Paz e Segurança a nível internacio-
nal.

Região dos Grandes Lagos
Angola e UE mostraram-se preocupadas com a crise 
política e humanitária no Burundi e reiteraram a necessi-
dade urgente de reduzir a tensão no País promovendo um 
diálogo inclusivo entre as partes em conflito. Foi realçado, 
a este respeito, o  papel que a União Africana e as Nações 
Unidas desempenham na condução do processo.
Sobre a República Centro Africana foi reafirmado o apoio à 
realização de eleições presidênciais e legislativas, a ter 
lugar antes do  final do ano, nos termos das disposições 
constitucionais da Carta Africana para a Democracia. 
União Europeia e Angola estão empenhadas na continui-
dade do Plano sobre Segurança Marítima para a Região 
dos Grandes Lagos, tendo enaltecido os resultados 
alcançados na Conferência Marítima e de Segurança 
Energética realizada no mês de Outubro em Luanda.

Presidência do Processo Kimberly

A UE felicitou Angola pelo programa traçado no exercício 
da Presidência do Sistema de Certificação do Processo 
Kimberley/SCPK e elogiou o empenho demonstrado pelo país 
na aplicação de Princípios Voluntários em matéria de Segu-
rança e Direitos Humanos. Foi valorizado o espírito de 
unidade que o país tem promovido entre Governos e Socie-
dade Civil, tendo sido realçada a necessidade de se 
reforçar a estreita colaboração  entre a SCPK e outras organi-
zações, como o Grupo de Acção Financeira e a Interpol.
Com uma vasta experiência na exploração artesanal e 
industrial de diamantes, Angola não se tem poupado a 
esforços para garantir a valorização e credibilização do 
sector.
O mecanismo do SCPK visa impedir que o tráfico ilegal 
sirva para o financiamento de conflitos armados, desacred-
itando o mercado legítimo de diamantes brutos.

Jean Asselborn, Ministro dos Negócios Estrangeiros do Grão Ducado do Luxemburgo, elogiou 
esforços de Angola na promoção da Paz e da Segurança

UE e Angola juntos na Promoção da Paz e Segurança

Delegação Angolana durante a reunião de trabalho

O Ministro do Planeamento e Desenvolvimento Territorial, Job Graça reafirmou o compromisso 
do Estado Angolano na defesa da Paz e da Segurança. 

“Os Direitos Humanos estão consagrados na Carta das Nações Unidas. 
A interpretação é igual para todos e não é diferente em  Angola” 
Ministro Job Graça
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ANGOLA E UE JUNTOS NA DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS
BOA GOVERNAÇÃO E MIGRAÇÃO TAMBÉM ESTIVERAM NA ORDEM DO DIA

Durante a sessão de trabalhos foram discutidas questões 
relacionadas com a Boa Governação, Direitos Humanos e 
Migração. As partes reafirmaram o compromisso de pleno 
respeito às Convenções internacionais por elas ratificadas, 
tendo a UE oferecido o seu apoio e congratulando-se pelas 
reformas que o país tem vindo a adoptar em prol da consoli-
dação do Estado de Direito.
Foi reafirmada a necessidade de um diálogo regular nos 
termos do artigo 8º do Acordo de Cotonou e do presente 
Acordo Caminho Conjunto Angola - UE, assinado em Julho 
de 2012.
Sobre o problema das Migrações, que na Europa introduziu 
mais de um milhão de refugiados, foi reafirmado o compro-
misso de trabalharem juntos nos domínios da gestão de 
fronteiras, combate à fraude documental, tráfico de seres 
humanos, imigração ilegal, branqueamento de capitais, 
crime organizado e terrorismo.
A UE saudou o interesse de Angola em participar no projec-
to de cooperação de portos marítimos (SEACOP) e 
congratulou-se com a colaboração que o país tem ofereci-
do no âmbito do programa FRONTEX.
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O crescimento económico registado em Angola nos 
últimos anos e as políticas de integração da sua economia 
nos mercados regionais e internacionais mereceu o reconhe-
cimento da UE.
A aposta na Diversificação da Economia, de acordo com o 
Plano Nacional de Desenvolvimento 2013-2017 e em linha 
com a Agenda de Desenvolvimento pós 2015 mereceu o 
apoio da UE que se mostrou disponível para viabilizar os 
esforços do país.
Foi sublinhada a contribuição no Protocolo de Comércio 
Livre da SADC, da Área de Comércio Livre Tripartida e o 
Acordo de Parceria Económica (APE) UE-SADC para a 
criação de uma quadro favorável à promoção do desen-
volvimento do comércio visando o crescimento sustentável 
e inclusivo.
As Partes saudaram o crescimento das relações comerci-
ais entre UE e Angola na última década, que passou de 4 
mil milhões de euros em 2004 para 16 mil milhões de euros 
em 2014.
Ambas as partes reconheceram, além disso, a importância 
da cooperação para o desenvolvimento e manifestaram 
satisfação pela assinatura do Programa Indicativo Nacional, 
a 27 de Outubro de 2015. Registaram o apoio da UE em 
áreas estratégicas do Ensino, da Formação Profissional e 
da Empregabilidade, Agricultura, Saneamento básico e um 
conjunto de medidas em prol da Sociedade Civil.
 

  

Os Fundos atribuídos no âmbito do 11º FED contribuirão 
igualmente para o combate à pobreza e redução das 
assimetrias sociais.
Salientaram as vantagens no apoio que o Banco Europeu 
de Investimento/BEI tem vindo a conceder ao país, finan-
ciando projectos de interesse estratégico para o desen-
volvimento socio-económico. A este respeito, prevê-se a 
realização de um seminário organizado pelo BEI que 
deverá ter lugar no primeiro trimestre de 2016 em Luanda 
no âmbito da cooperação existente.

CRESCIMENTO ECONÓMICO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
CRESCIMENTO INTELIGENTE E  INCLUSIVO

Angola e UE comprometeram-se a cooperar 
no quadro do reforço da boa governação, 
desenvolvimento das capacidades institucio-
nais, gestão transparente e responsável dos 
recursos e promoção da legislação internacio-
nal em matéria de Direitos Humanos

Reunião de trabalho com elementos das Delegações de Angola e da UE

Ministros Job Graça e Jean Asselborn presidem à mesa da Reunião Ministerial
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INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO
APOSTA NA CIÊNCIA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

A Investigação e a Inovação foram apontadas como 
factores essenciais no aumento da competitividade, visan-
do o desenvolvimento socioeconómico e redução da 
pobreza.
A UE congratulou-se com a realização, em 2016, de uma 
Sessão de Informação subordinada ao tema “Horizonte 
2020”, que irá consagrar o Programa Europeu de Investi-
gação e Inovação. Esta e outras iniciativas são prova 
inequívoca de que Angola pretende, através do programa 
do Ministério da Ciência e da Tecnologia realizar um 
trabalho de base rumo à modernização do país, aprenden-
do com a UE as  suas boas práticas. 

 

O sector da Energia e a mitigação e adaptação às 
Alterações Climáticas são dois temas incontornáveis para o 
desenvolvimento geral das sociedades. Por isso, UE e 
Angola mais uma vez sublinharam a necessidade de se 
desenvolverem formas de cooperação em áreas como a 
segurança, eficiência e diversificação energética.
O acesso à energia nas zonas urbanas e rurais, em particu-
lar o desenvolvimento do sector das energias renováveis  
estiveram na ordem do dia, assim como outros temas 
relacionados com a promoção da dimensão ambiental e 
desenvolvimento sustentável.
As Partes reiteraram a intenção de intensificar a troca de 
experiências no Controlo das Emissões e mercados de 
Carbono, nomeadamente mediante a realização de 
missões técnicas.

O diálogo relativo aos desastres naturais e o intercâmbio 
de experiências sobre a gestão florestal sustentável 
deverão continuar, bem como a troca de informação regu-
lar e procura de sinergias no âmbito da Conferência das 
Partes (COP21) da Convenção do Clima das Nações 
Unidas.
A promoção da chamada Economia Verde é um desafio 
global estando Angola e UE empenhados em prosseguir os 
seus esforços nesse sentido.
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Ministro Job Graça discursa junto à mesa

Delegação da UE à reunião

ENERGIA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Intervenção do o Ministro das Relações Exteriores do Luxemburgo, Jean Asselborn

Membros da delegação angolana presentes na reunião

Plateia  presente na reunião 

Angola e a União Europeia voltarão a encontrar-se na 
próxima Reunião Ministerial que se realiza no segundo 
semestre de 2016 em Bruxelas.

GESTÃO DE CATÁSTROFES NATURAIS
GESTÃO FLORESTAL


