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 MENSAGEM DE ANO NOVO
 PRESIDENTE DA REPÚBLICA CONFIA NA CAPACIDADE DO POVO ANGOLANO PARA SUPERAR OS DESAFIOS DE 2016  

                  Boletim Informativo  Trimestral da Embaixada de Angola em Bruxelas

Secretário Geral das Nações Unidas Ban Ki-moon, Ministro dos Negócios Estrangeiros francês 
Laurent Fabius, Presidente da República francês François Hollande

A Embaixadora  Elizabeth Simbrão lembrou que o trajecto evolutivo do País passa pela justiça social e por uma economia 
pujante, descentralizada e diversificada. A este respeito, salientou o extraordinário trabalho que tem vindo a ser desenvolvi-
do pelo Presidente, José Eduardo dos Santos,  “na construção de uma sociedade livre,  equitativa e  moderna,  assente num 
modelo de desenvolvimento sustentável e inclusivo”.

“ O Estado, as famílias, as igrejas, as organizações não 
governamentais, a sociedade civil no seu todo, devem 
cooperar e trabalhar todos em prol do desenvolvimento 
harmonioso e sustentável do país e por uma sociedade 
solidária e de bem estar”

“É necessário manter o país em paz e com estabilidade, 
consolidar a democracia e as instituições do Estado e 
garantir a liberdade de criação e expressão, para que a 
construção do bem estar social seja obra de todos”.

José Eduardo dos Santos
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O Presidente da República, José Eduardo dos Santos, 
apelou à criatividade e eficácia do povo angolano no seu 
discurso de Ano Novo e mostrou-se confiante na superação 
das adversidades ditadas pela actual conjuntura económi-
ca.
José Eduardo dos Santos reafirmou a necessidade de se 
levar a cabo a diversificação da economia e  lembrou o 
muito que há ainda por fazer : “Falamos durante muito 
tempo na diversificação da economia, mas fizemos muito 
pouco, mesmo assim vale mais começar tarde do que 
nunca começar”.
Lembrou que o país está a viver um momento difícil em 
virtude da diminuição das receitas provocadas pela baixa 
do preço do petróleo no mercado internacional e afirmou a 
necessidade de se ajustar os programas e planos do 
Governo para enfrentar com sucesso o próximo ano.
Nesse sentido, afirmou ser necessário “acelerar o desen-
volvimento dos sectores da agricultura, pescas, turismo e 
diversas áreas industriais como é o caso da indústria das 
madeiras, mineira e alimentar,  promovendo o aumento  da 
produção local e do comércio”.
Para que todo o processo de superação e desenvolvimento 
económico  possa decorrer sem perturbações, reiterou que 
é “indispensável melhorar a gestão das finanças públicas e 
melhorar e reforçar também a segurança e a ordem inter-
na”.
Ao nível social, reafirmou que é necessário “manter o país 
em paz e com estabilidade, consolidar a democracia e as 
instituições do Estado e garantir a liberdade de criação e 
expressão, para que a construção do bem estar social seja 
obra de todos”.
José Eduardo dos Santos considera ainda importante  a 
manutenção e aprofundamento dos laços de boa 
vizinhança com os países limítrofes como garante da paz, 
da segurança e da estabilidade.
Tendo enaltecido o espírito de confiança, coragem e deter-
minação do povo angolano, presentes em vários momen-
tos da sua história, José Eduardo dos Santos reforçou a 
necessidade de se apostar na formação dos cidadãos,  
sobretudo, ao nível moral: “A nossa preocupação maior 
deve centrar-se cada vez mais no resgate e aperfeiçoa-
mento dos valores morais e no desenvolvimento das suas 
qualidades pessoais e das aptidões profissionais”.
Defendeu ainda a importância das relações humanas 
cordiais e pacíficas e do respeito mútuo na sociedade que, 
em última instância, permitem a ordem e a tranquilidade 
públicas, importantes para que “cada um possa fazer a sua 
vida e afirmar a sua cidadania”.
O Presidente reafirmou que “o Estado, as famílias, as 
igrejas, as organizações não governamentais, a sociedade 
civil no seu todo, devem cooperar e trabalhar todos em prol 
do desenvolvimento harmonioso e sustentável do país e 
por uma sociedade solidária e de bem estar”.

MENSAGEM DE ANO NOVO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA CONFIA NA CAPACIDADE DO POVO ANGOLANO PARA SUPERAR OS DESAFIOS DE 2016 

Presidente da República de Angola, José Eduardo dos  Santos

"Sabemos que os jovens querem tudo resolvido de 
um dia para o outro. Assim foi em todas as 
gerações anteriores. Somos um país independen-
te, respeitado e admirado por muitos por causa do 
bom trabalho do seu Povo, e da sua juventude em 
particular."

“Na política não vale tudo. Ela pressupõe o 
respeito pelo próximo, pelos princípios éticos, 
morais e cívicos. Felizmente, na luta política pací�-
ca e democrática surgiu uma Constituição moder-
na ajustada à nossa realidade e que indica como 
devemos organizar o Estado, a sociedade e a 
economia”.

José Eduardo dos Santos, Presidente da República

Presidente da República de Angola, José Eduardo dos Santos, Primeira Dama, Ana Paula dos 
Santos e o Vice Presidente da República, Manuel Vicente
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2ª REUNIÃO MINISTERIAL ANGOLA- UNIÃO EUROPEIA REALIZADA EM LUANDA

Realizou-se em Luanda, de 18 a19 de Novembro, a 
segunda Reunião Ministerial no âmbito do Acordo Caminho 
Conjunto Angola- UE, uma plataforma para o diálogo e a 
cooperação, com base em princípios e directivas de 
interesse comum. Na agenda deste encontro estiveram 
temas relacionados com a Paz e Segurança, Direitos 
Humanos e Migração, Crescimento Económico e Desen-
volvimentos Sustentável, Energia, Investigação e Inovação 
e Alterações Climáticas.
A Reunião Ministerial foi presidida, da parte da República 
de Angola, pelo Dr. Job Graça, Ministro do Planeamento e 
do Desenvolvimento Territorial, e da parte da União Euro-
peia, pelo  Dr. Jean Asselborn, Ministro dos Negócios 
Estrangeiros do Grão Ducado do Luxemburgo, em repre-
sentação da Alta Representante da União Europeia para os 
Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Federica 
Mogherini.
As partes reiteraram o seu empenho na prossecução dos 
objectivos definidos no Acordo «Caminho Conjunto Ango-
la-UE», tendo aprovado um Plano de Acção Conjunto que 
possibilita o seguimento dos programas.

Cidade de Luanda

  

“Angola e UE comprometeram-se a cooperar no reforço 
da cultura política democrática, desenvolvimento das 
capacidades institucionais, gestão transparente e 
responsável dos bens públicos e promoção da legis-
lação internacional em matétia de Direitos Humanos”.

 nutricional das famílias rurais mais vulneráveis. Reforçará 
também a resiliência dos pequenos agricultores e famílias 
através da adopção de tecnologias melhoradas e adapta-
das ao clima e resiliência para eventuais catástrofes. 
Presentes ao acto estiveram a Chefe da Missão da 
República de Angola junto da União Europeia, Elizabeth 
Simbrão, diplomatas da Missão Diplomática e altos 
funcionários da Comissão Europeia.

 

  

ANGOLA E UNIÃO EUROPEIA ASSINAM PROGRAMA INDICATIVO  NACIONAL 2014-2020

Angola e União Europeia assinaram no dia 26 de Outubro, 
no Luxemburgo, o “Programa Indicativo Nacional 
2014-2020”.
Este Programa está inscrito na programação do 11º FED 
(Fundo Europeu para o Desenvolvimento) e irá permitir a 
utilização de 210 milhões de Euros em acções de desen-
volvimento e cooperação.
O documento, assinado pelo Ministro do Planeamento e 
Desenvolvimento Territorial e Ordenador Nacional do FED 
Job Graça e pelo Comissário Europeu responsável pela 
Cooperação Internacional e  Desenvolvimento Neven 
Mimica, terá como áreas prioritárias a Formação Profis-
sional, o Ensino Superior, a Agricultura, a Água e o Sanea-
mento Básico.
Ao abrigo do programa estão também  previstas medidas a 
favor da sociedade civil e dos direitos humanos, com a 
intenção de melhorar e apoiar a emergência de uma socie-
dade civil organizada.
O apoio ao ensino e formação técnico-profissional e ao 
ensino superior irá reforçar as estruturas de ambos os 
sistemas, assegurando a coordenação entre ambos. A 
oferta de cursos de formação será alargada e a equidade 
no acesso será melhorada, visando as mulheres, os 
jovens, as pessoas recentemente alfabetizadas e a popu-
lação rural.
O apoio da UE ao sector agrícola irá fomentar uma agricul-
tura sustentável, melhorando a segurança alimentar e 

 

 

Ministro do Planeamento e Desenvolvimento Territorial e Ordenador Nacional do Fundo Europeu 
de Desenvolvimento ( FED), Job Graça, e  Comissário Europeu responsável pela Cooperação 
Internacional e  Desenvolvimento, Neven Mimica. Chefe da Missão da República de Angola junto 
da União Europeia, Elizabeth Simbrão e  altos funcionários da Comissão Europeia.
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No mês de Dezembro, 195 países de todo o Mundo, 
incluindo uma Delegação do Secretariado dos Estados ACP, 
estiveram reunidos em Paris durante a Conferência das 
Nações Unidas sobre o Clima (COP21), tendo alcançado 
um acordo histórico materializado com a assinatura de um 
tratado universal contra as alterações climáticas e o aqueci-
mento global.
Países Desenvolvidos e em vias de Desenvolvimento 
assumiram a obrigação conjunta de revisão do actual 
modelo económico com vista  à redução das emissões de 
CO2 e de gases com efeito de estufa.  O Ministro dos 
Negócios Estrangeiros Francês e Presidente da COP21, 
Laurent Fabius, afirmou que “o Acordo de Paris foi adopta-
do e permitirá fazer grandes coisas”.
O objectivo principal é o de não permitir, durante o século 
XXI, que o previsível aumento de 2ºC tenha lugar, envidan-
do todos os esforços possíveis para que o aumento da 
temperatura se mantenha ao nível dos registos da era 
pre-industrial, ou seja, abaixo dos 1,5 ºC. Para além disso, 
o Acordo encerra também um conjunto de intenções que 
pretendem reduzir o consumo de combustíveis fósseis, 
como são o caso do carvão, do petróleo e do gás.
O Presidente da República francês, François Hollande, o 
Secretário Geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, o 
Secretário de Estado Norte Americano, John Kerry, e 
outros responsáveis pela diplomacia mundial não esconderam 
o seu enorme contentamento por aquele que foi unanime-
mente considerado “um esforço diplomático sem paralelo 

CIMEIRA DO CLIMA APROVA ACORDO HISTÓRICO CONTRA AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

  

co que afecta cerca de 31,8% do território. Nesse sentido, está 
prevista a criação de uma Agência para o reforço da capaci-
dade nacional, investigação, transferência de tecnologia, 
colaboração e apoio às iniciativas a serem financiadas no 
âmbito da mitigação e adaptação às alterações climáticas  
através de projectos já identificados no Plano de Adaptação 
Nacional.
Com o apoio da FAO, está prevista também a realização de 
um projecto de resiliência climática nos sistemas de produção 
agrícola e apoio pastoril nas províncias do Bié, Huambo, Huíla 
e Malange, que se espera, possa ser depois alargado a todo o 
país. De igual modo, com o apoio do  Programa das Nações 
Unidas para o Ambiente (PNUA) será iniciado um projecto de 
protecção das  áreas costeiras 
Ainda no domínio das alterações climáticas, em 2016, será 
dado  inicio ao projecto de redução de queima da cobertura 
florestal e  diminuição do consumo de carvão proveniente da 
biomassa vegetal. Com esse intuíto, serão conduzidas acções 
de fiscalização e educação para fortalecimento da capacidade 
de resiliência e novas práticas

e o corolário merecido para cerca de duas décadas de 
Cimeiras do Clima”. O Acordo de Paris é apoiado pela 
Agenda de Acção de Lima-Paris/LPAA, uma iniciativa 
liderada pela França, pelo Perú, pelo Secretário Geral das 
Nações Unidas e pela Secretaria da Convenção das 
Nações Unidas para as Alterações Climáticas (CMNUCC).
Após a sua adopção, o Acordo será depositado em Nova 
York, na sede da ONU e ficará à disposição para ser 
assinado a partir do próximo dia 22 de Janeiro de 2016. O 
Acordo entrará em vigor, previsivelmente em 2020, terá 
lugar quando, pelo menos 55 países representando 55% 
das emissões mundias de carbono, depositarem os seus 
instrumentos de ratificação.

ANGOLA INVESTIRÁ 12 MIL MILHÕES DE EUROS NA MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

O Governo de Angola prevê um investimento de 12 mil 
milhões de dólares para combater os riscos provenientes das 
alterações climáticas  que ameaçam  cerca de 31,8% do 
território nacional.
Com a  adopção do Novo Acordo Climático, “Angola deverá 
envidar esforços no sentido de mitigar e combater as 
alterações climáticas em prol de um desenvolvimento suste-
ntável”. Este importante desafio, reiterado em Dezembro 
último em Paris,  implica um conjunto de medidas que permi-
tam  assegurar a  redução das emissões de gases com efeito 
de estufa e o impacto provocado pelas alterações climáticas 
no desenvolvimento económico e na própria geo-morfologia do 
país. 
Para fazer face à extrema vulnerabilidade de algumas das 
regiões do território angolano, o Governo prevê o investimento 
de  cerca de 12 mil milhões de dólares  em áreas como a 
agricultura,  a preservação das zonas costeiras, o  uso da 
terra, a gestão sustentável das florestas e os ecossistemas. 
Angola pretende, desta forma, reiterar também o seu  o 
compromisso com a trajectória de crescimento e progresso 
para as novas gerações procedendo desde logo ao reajuste 
da Estratégia Nacional vigente até à data. O Governo  
pretende eliminar os riscos que advêm do fenómeno climatéri-

Secretário Geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, Ministro dos Negócios Estrangeiros francês, 
Laurent Fabius, Presidente da República francês, François Hollande. 
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30ª SESSÃO DA ASSEMBLEIA PARLAMENTAR PARITÁRIA, ACP –EU

Realizou-se no mês de Dezembro, em Bruxelas,  a 30ª 
Sessão da Assembleia Parlamentar Paritária, ACP –UE  
co-presidida pelo Eurodeputado Louis Michel (ALDE, BE) e 
pelo legislador jamaicano Fitz A. Jackson.Angola participou 
com uma Delegação chefiada pelo Deputado Virgílio 
Fontes Pereira.
Volvidas quatro décadas de cooperação entre os países 
ACP e a União Europeia /ACP-EU, temas como o conflito 
no Burundi, a Cimeira do Clima/COP 21, o fenómeno da 
Migração, entre outros, estiveram na ordem do dia. Duran-
te o encontro, foi  reconhecida a importância do diálogo e 
do entendimento entre as partes que cada vez mais se 
deverá traduzir num “desenvolvimento e cooperação 
económica, comercial e financeira, entre os  Estados dos 
países ACP e a União Europeia”.
Relativamente ao tema da Migração, dos Direitos 
Humanos e dos Refugiados foi reiterada a necessidade de 
se adoptar uma estratégia conjunta capaz de combater o 
flagelo que ciclicamente afecta tanto o Continente Africano 
como a Europa. Foi reforçada a ideia de que a UE deverá 
continuar a contribuir para o esforço de democratização 
dos países menos desenvolvidos onde estes problemas 
têm habitualmente a sua origem. Apesar de ser consensual 
que o combate ao  flagelo deve ser feito na sua origem 
também se afirmou que a situação exige algum esforço de 
solidariedade dos países receptores.
Quanto ao tema das Alterações Climáticas, em particular a 

necessárias acções concretas que exigem financiamento 
apropriado, sem o qual pouco ou nada será possível. 
O conflito vigente no Burundi esteve também  em 
destaque, tendo sido feito um apelo urgente às autoridades 
do país a fim de garantirem a segurança no território e 
preservarem os direitos fundamentais e a liberdade do seu 
povo. Foi solicitado o apoio da Comunidade Internacional e 
da EU para se acudir aos refugiados do Burundi que duran-
te os últimos tempos buscaram abrigo nos países vizinhos. 

  

30ª Sessão da Assembleia Parlamentat ParitáriaACP-UE

REUNIÃO MINISTERIAL SOBRE O DIÁLOGO POLÍTICO ENTRE A UNIÃO EUROPEIA/UE E A 
COMUNIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DA ÁFRICA AUSTRAL/SADC

No dia 27 de Outubro realizou-se no Luxemburgo uma 
Reunião Ministerial sobre o Diálogo Político entre 
UE-SADC, integrada no quadro da Iniciativa de Berlim 
lançada em 1994.
A reunião foi co-presidida Pelo Ministro dos Negócios 
Estrangeiros do Grão Ducado do Luxemburgo, J. Assel-
born, e pelo Ministro das Finanças e do Desenvolvimento 
do Botswana e também Presidente do Conselho de Minis-
tros da SADC, Kenneth Matambo. 
As partes sublinharam a importância de se garantir um  
crescimento sustentável e inclusivo e congratularam-se 
com o facto das suas agendas terem muitos pontos conver-
gentes,  revelando  interesses em comum. Através do 
diálogo político e com base na parceria estabelecida, a 
discussão teve como principal enfoque potenciar mecanis-
mos comuns que permitam gerar investimento, aumentar o 
emprego e promover o crescimento económico. A 
promoção da estabilidade, da paz e da segurança foram 
também apontados como prioritários, tendo sido ainda 
abordados temas como as alterações climáticas e o 
fenómeno da migração. A SADC agradeceu o contínuo 
apoio que a UE tem vindo a prestar e mostrou-se confiante 
no sucesso futuro da relação sinérgica que as duas partes

têm sustentado ao longo dos anos. A organização africana 
afirmou que o crescimento e o desenvolvimento de Africa 
passarão indubitavelmente por uma maior industrialização 
e construção de novas infraestruturas no Continente, 
sublinhando a importância que o Banco Europeu de Inves-
timento tem tido e continuará a ter neste capítulo.
Relativamente aos Acordos de Parceria Económica, as 
partes recordaram que 11 dos 15 Estados Membros da 
SADC assumiram compromissos com a UE, registando-se 
o início dos preparativos para a implementação dos 
mesmos.
 

Presidência da Reunião Ministerial UE- SADC
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CELEBRAÇÃO DO 40º ANIVERSÁRIO DA INDEPENDÊNCIA DE ANGOLA 
“PALAIS DES COLONIES” ACOLHEU A RECEPÇÃO OFICIAL EM BRUXELAS 
No âmbito da celebração do 40º Aniversário da Inde-
pendência Nacional, a Embaixada da República de Angola 
no Reino da Bélgica organizou no dia 12 de Novembro, no 
Palais des Colonies em Bruxelas, uma recepção oficial na 
qual estiveram presentes o Corpo Diplomático e os Repre-
sentantes da Diáspora e Associações angolanas na Bélgi-
ca. De entre os convidados, destaque foi dado à presença 
do Secretário-Geral do Grupo dos Estados ACP (África, 
Caraíbas e Pacífico), Dr. Patrick Gomes, Altos Funcionári-
os do Ministério dos Negócios Estrangeiros belga   e das 
diferentes Instituições Europeias, Embaixadores acredita-
dos junto do Reino da Bélgica e junto da União Europeia,  
Eurodeputados, Representantes das Organizações Inter-
nacionais presentes em Bruxelas, assim como membros 
da Comunidade Angolana residente na área de jurisdição. 
A Embaixadora Elizabeth Simbrão, que  começou por agra-
decer a presença de todos, recordou a importância da Paz 
e da Estabilidade  alcançadas pelo País, volvidas que são 
quatro décadas de Independência Nacional. A Embaixado-
ra lembrou que o trajecto evolutivo do País passa pela 
justiça social e por uma economia pujante, descentralizada 
e diversificada. A este respeito, salientou o extraordinário 
trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo Presidente 
José Eduardo dos Santos  “na construção de uma socie-
dade livre,  equitativa e  moderna,  assente num modelo de 
desenvolvimento sustentável e inclusivo”.

  

Celebração do 40º Aniversário da Independência Nacional em Bruxelas

Durante a sua intervenção, Elizabeth Simbrão sublinhou 
também o importante papel que Angola tem desempenha-
do ao nível Regional e Internacional, nomeadamente no 
seio da União Africana, nas relações com a União Europeia 
e no âmbito do seu estatuto de Membro Não Permanente 
do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O evento, 
que decorreu de forma muito convivial, pôde ainda contar 
com a participação de uma artista gospel angolana Anabe-
la Aya que deu um brilho muito particular a este evento 
excepcional.
 

  

   COMUNIDADE E CULTURA

A Embaixada de Angola realizou em Lintgen,no Luxem-
burgo,  um  evento cultural para celebrar  o 40º aniversário 
da Independência Nacional. De entre os convidados 
destacou-se a presença dos Embaixadores da CPLP no 
Luxemburgo, altos funcionários do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, elementos do Banco Europeu de Investimen-
to, da Câmara de Comércio Luxemburguesa, jornalistas, 
associações da diáspora no Luxemburgo e elementos da 
comunidade angolana radicada no país. A Embaixadora 
Elizabeth Simbrão foi a anfitriã da celebração que contou 
com participação de inúmeros artistas musicais e uma 
passagem de modelos da estilista angolana Vicky Muzadi. 
Na sua intervenção, a Embaixadora lembrou os esforços 
do Governo  angolano ao longo das últimas quatro déca-
das, sublinhando a importância da aposta na diversificação 
da economia e promoção do empreendedorismo com vista 
à redução da pobreza. Elizabeth Simbrão focou a  aposta 
firme em prol da valorizaçao  do Sector Primário e da 
Indústria, e sublinhou a importância do fomento do 
Emprego e da Formação profissional para o desenvolvi-
mento da sociedade. 
  

“O 40º aniversário da nosso independência, que hoje 
aqui recordamos e celebramos, serve o principal 
propósito de relembrar o longo e difícil caminho que 
temos trilhado rumo ao progresso”.

Embaixadora Elizabeth Simbrão e demais convidados.

COMEMORAÇÃO DO 40º ANIVERSÁRIO DA INDEPENDÊNCIA NO LUXEMBURGO
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A jovem de 19 anos, Whitney Shikongo Abreu, proveniente 
da província do Huíla, foi coroada Miss Angola 2015, desta-
cando-se de um grupo de 25 finalistas, provenientes das 
18 províncias do país e da diáspora.
Natural do Município dos Gambos, a nova Miss Angola é 
Estudante da 11ªclasse do Curso de Ciências Humanas e 
é descrita pelos familiares e amigos como “uma jovem 
simples e divertida”.
Whitney Shikongo foi também distinguida com o título de 
Miss Simpatia enquanto que Andreia Dias, natural de 
Luanda e Miriam Rodrigues, representando a diáspora no 
Reino Unido, foram distinguidas com o título de 1ª e 2ª 
Damas de Honor, respectivamente.
A jovem angolana irá representar o país no concurso  Miss 
Universo, título que foi já conquistado pela sua compatriota 
Leila Lopes em 2011.
A gala realizou-se a 12 de Dezembro, no Centro de 
Conferência de Belas em Luanda e contou com a presença 
do Presidente da República, José Eduardo dos Santos e 
da Primeira-Dama, Ana Paula dos Santos.

WHITNEY SHIKONGO ABREU ELEITA MISS ANGOLA 2015

Miss Angola 2015, Whitney Shikongo Abreu

Os velejadores angolanos Matias Moutinho e Paixão 
Afonso qualificaram-se para os Jogos Olímpicos/J.O. de 
2016 que terão lugar no Rio de Janeiro, Brasil.
A dupla angolana conseguiu um enorme feito ao carimbar 
o apuramento para a mais importante prova de vela ligeira 
do Mundo.
Na classe 470, os velejadores garantiram uma das vagas 
em disputa no apuramento  que se realizou nas águas de 
Cape Town na Africa do Sul.  Os velejadores,  orientados 
por Nikos Drougas, destacaram-se  pela regularidade 
demonstrada nas regatas disputadas, mostrando uma 
performance muito positiva em todas as condições de 
vento e mar, terminando o campeonato na 6ª posição da 
classificação geral.
A dupla Francisco Artur e Edivaldo Torres também repre-
sentou a selecção não tendo no entanto tido igual sorte.
Por equipas, Angola conquistou o 2º lugar da geral cum-
prindo assim os objectivos traçados pela equipa técnica e 
Federação.
Nuno Gomes, Vice Presidente da Federação Angolana de 
Vela não escondeu o seu contentamento e afirmou que 
“este  apuramento é  fruto de muito trabalho e dedicação”.

  

Para além da vela, também a  selecção nacional sénior 
feminina de andebol e a natação, através do nadador 
Pedro Pinotes, e remo, garantiram já o apuramento para  
os próximos J.O.

  

TRIPULAÇÃO  ANGOLANA GARANTE APURAMENTO PARA OS JOGOS OLÍMPICOS DE 2016
 VELA NACIONAL EM GRANDE PLANO EM CAPE TOWN

Imagens de uma das regatas que garantiram o apuramento da dupla angolana 

“Resultados positivos do desporto nacional são  o 
resultado de mais e melhores condições para a prática 
das modalidades.”


