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PRESIDENTE DA REPÚBLICA RECEBE CUMPRIMENTOS 
DO CORPO DIPLOMÁTICO ACREDITADO EM ANGOLA

                  Boletim Informativo  Trimestral da Embaixada de Angola em Bruxelas

O Banco Mundial prevê um crescimento económico para Angola na ordem dos 3,3% em 
2016, segundo o seu Relatório intitulado “Perspectivas Económicas Globais” recente-
mente publicado em Washington.

Lúcio Lara e Agostinho Neto, duas figuras incontornáveis no processo de libertação e emancipação do povo angolano, como 
exemplo a seguir pelas gerações actuais e futuras na valorização da paz e prosperidade.
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Presidente da República José Eduardo dos Santos

CONSELHO DE MINISTROS APROVA PACOTE DE MEDIDAS 
PARA  ATENUAR EFEITOS DA CRISE

 Reunião de Conselho de Ministros

O Comité dos Embaixadores ACP-UE reconheceu, durante a reunião a 04 de Março em 
Bruxelas, que o Programa de Desenvolvimento Mundial para 2030 terá um impacto 
considerável nas relações ACP-UE.
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PRESIDENTE JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS RECEBE  CUMPRIMENTOS DO CORPO DIPLOMÁTICO 
ACREDITADO EM ANGOLA

O Presidente da República, José Eduardo dos Santos, 
recebeu no Palácio Presidencial, na Cidade Alta, os repre-
sentantes do Corpo Diplomático acreditado em Angola, 
durante a habitual cerimónia de cumprimentos de ano novo 
que tem lugar em Janeiro.
Na sua intervenção, o Presidente afirmou que no mundo 
global e plural onde vivemos, a concertação, o diálogo e a 
negociação, motivados por uma firme vontade política, 
devem ser o principal factor de aproximação e de relacio-
namento entre os estados e as nações - “O Mundo atraves-
sa um período de crise económica e financeira, que é agra-
vada pela proliferação de conflitos e guerras locais e 
sub-regionais, de que decorrem consequências 
humanitárias e materiais graves que é necessário combater.”
Os conflitos no Médio Oriente e a intensificação do terroris-
mo são exemplo disso, tendo merecido a atenção da comu-
nidade internacional. José Eduardo dos Santos afirmou 
que é urgente alcançar uma solução abrangente e inclu-
siva capaz de colocar um ponto final às situações de crise 
política e humanitária em várias regiões do planeta. Nesse 
sentido, apelou ao diálogo e tolerância acreditando que a 
prevalência da razão e do bom senso são a chave para a 
resolução dos problemas que hoje afectam a humanidade.
Numa análise aos problemas do continente africano, 
chamou a atenção para as crises e conflitos na Líbia, Mali, 
República Centro-Africana,  Sudão,  Sudão do Sul, Somália 
e Burundi. A este propósito, afirmou que  Angola cumpriu 
com grande empenho o seu mandato de dois anos como 
Presidente da Conferência Internacional da Região dos 
Grandes Lagos, contribuindo para o processo de resolução 
dos conflitos que afectam estes países -  “Desejamos que 
a realização de eleições na República Centro Africana, que 
decorreram em condições aceitáveis, permitam dar início à 
rápida normalização da vida do país e que o processo de 
formação do Governo de União Nacional no Sudão do Sul 
seja coroado de êxito e conduza o país à pacificação total 
e à retoma da estabilidade económica”.
Para o Presidente, a paz deve ser a primeira prioridade 
para todos os países e em todos os continentes, para que 
não se comprometa o destino comum de progresso, desen-
volvimento e harmonia entre os povos.
Na mesma cerimónia, discursando em representação do 
Corpo Diplomático acreditado, a Embaixadora de Cuba, 
Gisela Rivera, referiu que Angola atravessa um período 
difícil devido à queda do preço do petróleo acreditando 
contudo numa rápida retoma económica.

  

A Embaixadora manifestou, por esse motivo, total  
disponibilidade para apoiar o  esforço do executivo  angola-
no em prol da estabilização económica do país e aprofun-
damento da estratégia de diversificação da economia.
Na sua intervenção, sublinhou igualmente a importância e 
papel de Angola na esfera internacional, enaltecendo  a 
capacidade de diálogo e influência do país,  reforçada com 
a eleição a membro não permanente do Conselho de 
Segurança da ONU para o biénio 2015/2016, a presidência 
da Conferência Internacional para a Região dos Grandes 
Lagos e a  presença no Comité Consultivo permanente da 
ONU para a segurança da África Central.
Gisela Rivera agradeceu, em nome de todos,  a hospitali-
dade do Governo e povo angolano e felicitou Angola pelos 
seus  40 anos da Independência “obtida com grandes 
sacrifícios, e pelos contínuos esforços na resolução de 
conflitos e busca da paz regional”. 

 

  

 

 “O nosso país permanece estável do ponto de vista político e social, registando-se uma cada vez maior 
 consolidação da unidade e da reconciliação nacional.” - José Eduardo dos Santos 

Presidente da República, José Eduardo dos Santos



          ACTUALIDADE NACIONAL

pág.4

 
Newsletter

CONSELHO DE MINISTROS APROVA PACOTE DE MEDIDAS PARA ATENUAR EFEITOS DA CRISE
GOVERNO QUER ELIMINAR FORTE DEPENDÊNCIA FISCAL DOS PRODUTOS PETROLÍFEROS

O Conselho de Ministros, sob a orientação do Presidente 
da República,  aprovou  um conjunto de medidas com o 
objectivo de fazer face à actual crise económica motivada 
pela queda acentuada do preço do petróleo no mercado 
internacional. Nesse sentido, serão levadas a cabo acções 
nos domínios fiscal, monetário, comércio externo e 
economico, com o propósito de atenuar os constrangimen-
tos que advêm da escassez de divisas.
Para garantir o relançamento da economia, o Governo tem 
prevista uma “expansão controlada do défice e do endivida-
mento”. Aumentar e melhorar a eficiência e eficácia do 
investimento privado, promover as exportações, repro-
gramar o pagamento da dívida pública, aumentar a receita  
tributária proveniente de produtos não  petrolíferos, optimi-
zar a despesa pública e racionalizar a importação de bens 
e serviços, são algumas das linhas mestras da estratégia 
aprovada.
O Ministro do Planeamento e do Desenvolvimento Territori-
al, Job Graça, afirmou que com esta estratégia se 
“pretende iniciar um novo ciclo económico de estabilidade 
e de não dependência do petróleo” através da diversifi-
cação das receitas fiscais e eliminação do peso relativo dos 
produtos petrolíferos nesta mesma receita.

  

  

Também o Ministro das Finanças, Armando Manuel,  sub-
linhou a importância do investimento privado para gerar 
recursos e potenciar as exportações.  Armando Manuel 
afirmou ainda que a diminuição da receita nacional 
obrigará à diversificação dos recursos financeiros externos.
Recorde-se que a desvalorização internacional do barril de 
petróleo produziu, no ano passado, uma redução de cerca 
de 5,1 mil milhões de euros em receitas fiscais para o país.

 

  

 

  

ANGOLA IGUALA NIGÉRIA E É O MAIOR PRODUTOR AFRICANO DE PETRÓLEO

No passado mês de Fevereiro, Angola igualou a Nigéria 
em termos de produção petrolífera, tornando-se no maior 
produtor africano de petróleo. Esta informação foi revelada 
pelo mais recente relatório da OPEP (Organização dos 
Países Exportadores de Petróleo).
De acordo com esta organização, a produção angolana no 
mês de  Fevereiro aumentou em cerca de 4,8 mil barris por 
dia comparativamente ao mês de Janeiro, contrariando a 
tendência geral dos países da OPEP que registaram uma 
quebra acentuada na ordem dos 175 mil barris por dia, 
cifrando-se a  produção global em 32,28 milhões de barris 
no segundo mês deste ano.
Angola continua a registar um volume de exportações 
bastante significativo para o mercado chinês, de quem é o 
3º principal fornecedor (atrás da Arábia Saudita e da 
Rússia) e para a Índia que no mês de Fevereiro registou 
um volume de importações record.
O relatório não altera as expectativas para a procura de 
petróleo bruto este ano, que deverá aumentar 1,25 milhões 
de barris por dia, fixando-se numa média de 94,23 milhões 
de barris diários. A OPEP reviu, entretanto, em baixa, as 
expectativas para a procura do petróleo produzido pelos 

 

  

 

membros da organização em 2016. Assim, a procura pelo 
petróleo da OPEP será, em média, de 31,52 milhões de 
barris por dia este ano, o que traduz um recuo de 90 mil 
barris por dia em relação à estimativa formulada no mês 
anterior configurando, mesmo assim, um aumento de 1,8 
milhões de barris diários em relação a 2015. 
 

 

  

 

  

Plataforma petrolífera

Reunião do Conselho de Ministros
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BANCO MUNDIAL PREVÊ CRESCIMENTO DA ECONOMIA ANGOLANA EM 2016 
 

O Banco Mundial prevê um crescimento económico para 
Angola na ordem dos 3,3% em 2016. É o que sugere o  
Relatório intitulado “Perspectivas Económicas Globais” 
recentemente publicado em Washington.
Ao contrário do que sucedeu no ano passado em que as 
previsões foram revistas em baixa devido à quebra da 
receita dos produtos petrolíferos, o Orçamento Geral do 
Estado, aprovado em Dezembro último, antecipa um 
crescimento do PIB de 3,3% e um deficit orçamental de 
5,5%, isto é, 0,7% inferior ao verificado no ano passado. O 
relatório do Banco Mundial está em linha com estas 
previsões.
Apesar de uma melhoria de desempenho relativamente ao 
ano anterior, a economia angolana deverá crescer este ano 
menos de metade da expansão registada antes da descida 
dos preços do petróleo, abrandando de 6,8% em 2014, 
para 3% em 2015 e 3,3% este ano.
Numa perspectiva regional, o relatório do Banco Mundial 
revela ainda que a actividade económica na África Subsa-
ariana abrandou para uma taxa de 3,4% em 2015, abaixo 
dos 4,6% do ano anterior, em resultado dos preços mais 
baixos das matérias-primas, de um abrandamento 
económico nos principais parceiros comerciais, graves 
dificuldades de infraestruturas, instabilidade política e 
escassez de energia eléctrica, tendo este sido “ o resultado 
económico mais fraco da região desde 2009″.

  

  

O documento indica que o abrandamento do crescimento 
económico “foi mais pronunciado entre os exportadores de 
petróleo”, nomeadamente Angola e Nigéria, os maiores 
exportadores da região, mas as perspectivas são modera-
damente positivas, prevendo-se que “o crescimento 
económico na região poderá recuperar, atingindo 4,2% em 
2016, à medida que os preços das matérias-primas se 
estabilizam e o fornecimento de energia eléctrica melhora 
em muitos países”.

 

  

 

  

ANGOLA CANDIDATO A PAÍS DE RENDIMENTO MÉDIO

O Ministro das Relações Exteriores angolano, Georges 
Chikoti defendeu que Angola "tem possibilidades de 
passar" do Grupo de Países Menos Avançados para País 
de Rendimento Médio, graças aos feitos alcançados desde 
o fim da guerra. Foi o que se afirmou  à margem da primeira 
reunião interministerial sobre o processo de graduação de 
Angola solicitado ao Conselho da ONU para o Desenvolvi-
mento Económico (CNUCED).
Na opinião de Georges Chikoti, este é um processo resul-
tante dos esforços de Angola ao longo dos 11 anos de paz, 
que levou o país a alcançar estabilidade económica e  
política, enfrentando ainda "com determinação desafios no 
domínio social". 
O encontro de avaliação das condições objectivas e 
subjectivas da transição de Angola reuniu os Ministros do 
Planeamento e Desenvolvimento Territorial, das Finanças, 
da Economia, do Comércio, da Indústria, da Agricultura, 
das Pescas e os Secretários para os Assuntos Económicos 
e Ministros da Administração do Território, da Hotelaria e 
Turismo, da Comunicação Social, da Assistência e Rein-
serção Social e do Banco Nacional de Angola no grupo de 
trabalho.

 

  

 

Georges Chikoti destacou entre os vários passos alcança-
dos pelo país, o crescimento considerável do PIB per 
capita (1.190 dólares americanos), a redução da taxa de 
inflação para um dígito e a estratégia em curso para o com-
bate à pobreza, "que permitiu de maneira considerável" 
reduzir o seu índice.
No entanto, o Ministro considera que há ainda um longo 
caminho a percorrer. Entre 2015 e 2018, o país terá que 
alcançar alguns dos Objetivos de Desenvolvimento do 
Milénio fixados pela ONU, nas áreas em que revela ainda 
algum atraso.
A Comissão Interministerial deverá propor oportunamente, 
ao  Presidente  José Eduardo dos Santos, a inclusão dos 
Ministros da Administração do Território, da Hotelaria e 
Turismo, da Comunicação Social, da Assistência e Rein-
serção Social e do Banco Nacional de Angola no grupo de 
trabalho.
No âmbito do trabalho a realizar por esta Comissão foram 
já efectuadas algumas visitas às Repúblicas de Cabo 
Verde e do Botsuana, países que já se encontram na cate-
goria de Rendimento Médio. 
 

 

Banco Mundial
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41ª SESSÃO PARLAMENTAR  ACP E ASSEMBLEIA PARLAMENTAR PARITÁRIA ACP –EU 
REALIZADAS EM BRUXELAS

A 41ª Sessão Parlamentar Paritária ACP e a Assembleia 
Parlamentar Paritária ACP-UE realizaram-se entre os dias 
15 e 18 de Março em Bruxelas.
Em discussão estiveram temas do foro político, social e 
económico nas quais participou uma Delegação Parlamen-
tar angolana chefiada pelo Deputado Virgílio de Fontes 
Pereira.
Foram afloradas questões relacionadas com a melhoria da 
Governação e Descentralização dos países ACP, o futuro 
da relação ACP-União Europeia pós  2020, a situação 
política e de segurança no Burundi e no Chade, os limites 
constitucionais dos mandatos presidenciais, entre outras. 
Nas reuniões esteve também em preparação a 12ª 
Reunião Regional do Grupo que se realizará no Botswana 
em Abril próximo, bem como a 8ª Cimeira do Grupo ACP 
que decorrerá no mês de Maio e que terá como tema 
“Reposicionar o Grupo ACP para responder aos desafios 
do Desenvolvimento Sustentável".
Para além da Cooperação ACP -UE, o Secretário Geral do 
Grupo, Patrick Gomes, referiu que estão a ser estudadas

  

AGENDA 2030 PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL TERÁ IMPACTO NA 
COOPERAÇÃO ACP – UE

O Comité dos Embaixadores ACP-UE reconheceu, 
durante uma reunião que teve lugar no dia 04 de Março em 
Bruxelas, que o Programa de Desenvolvimento Mundial 
para 2030 terá um impacto considerável nas relações 
ACP-UE.
O Grupo ACP considera que o Programa, em particular os 
17 Objectivos de Desenvolvimento Sustentável delineados 
pelas Nações Unidas, constituem uma referência para os 
Estados Membros que deverão lançar mãos à obra para 
alinhar as suas estratégias de desenvolvimento com vista à 
prossecução dos objectivos e metas a atingir.
Um dos vectores principais do programa está relacionado 
com a preservação ambiental, em particular com o Acordo 
de Paris alcançado em Dezembro último com vista à 
mitigação e combate às alterações climáticas. 
Questões como a Migração, o financiamento para o Desen-
volvimento Integrado das Economias dos países ACP,  a 
cooperação comercial  com a UE com enfoque particular 
nos Acordos de Parceria Económica (APE´s) e as 
conclusões da 10ª Conferência Ministerial da Organização 
Mundial do Comércio (OMC) que teve lugar em Nairobi no 
mês de Dezembro deverão ser tidas em conta.
O Embaixador da República do Congo, Roger Julien 
Menga, que preside desde Fevereiro e até ao final de Julho 

o Comité dos Embaixadores ACP-UE, sublinhou a 
importância das 4 décadas de cooperação entre países 
ACP e UE a continuidade do trabalho que até hoje tem sido 
desenvolvido. A adaptação à actual conjuntura internacion-
al e a exigência de um mundo cada vez mais global exigem 
ajustes que urge implementar.
Nesse sentido, considera que a 8ª Cimeira de Chefes de 
Estado e de Governo ACP, que se realizará no final de Maio 
na Papua Nova Guiné, reveste-se de particular importância 
para o futuro do Grupo.

diversas formas de cooperação entre o Grupo e outros 
Organismos.
Na sua intervenção, Patrick Gomes salientou ainda o facto 
da Assembleia Parlamentar Paritária exercer uma influên-
cia política importante, nomeadamente em “dossiers” 
relacionados com a observação eleitoral, a prevenção e a 
resolução de conflitos”.

Secretário Geral do Grupo ACP Patrick Gomes
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ANGOLA ASSUME PRESIDÊNCIA DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PAZ E SEGURANÇA GLOBAL – ONU
CONSELHO DE SEGURANÇA APROVA AGENDA DE ANGOLA

Os Membros do Conselho de Segurança das Nações 
Unidas aprovaram no dia 01 de Março a agenda de 
trabalhos que marca o arranque da presidência rotativa de 
Angola à frente do órgão responsável pela paz e segu-
rança global.
Durante o mês de Março, o país será o porta-voz deste 
órgão e coordenará uma série de actividades  com 
destaque para um conjunto de debates alusivos ao tema 
da Paz, Segurança e Preservação dos Direitos Humanos.
A agenda angolana dará particular atenção à instabilidade 
política e social que tem atingido a Região Africana dos 
Grandes Lagos. Questões relacionadas com os conflitos 
vigentes na República Democrática do Congo, Burundi, 
Sudão do Sul, República Centro Africana e Ruanda, 
estarão na ordem do dia - A promoção do diálogo em prol 
da defesa dos Direitos Humanos e a preservação e poten-
ciação dos recursos naturais nesta região são duas priori-
dades fundamentais.
O papel da mulher na prevenção de conflitos em África 
também merecerá especial atenção sendo tema para um 
dos debates já agendados para o final do mês. Angola 
pretende encerrar a sua presidência com uma reunião 
informal onde Estados-Membros e especialistas abordarão 
o tema da segurança alimentar, estando já garantida a 
participação do Director-Geral da Organização das Nações 
Unidas para Agricultura e a Alimentação (FAO), José 
Graziano da Silva.
Já em Janeiro, durante a cerimónia de cumprimentos de 
ano novo ao Corpo Diplomático, o Presidente da República 
de Angola, José Eduardo dos Santos, garantiu fazer “tudo 
o que estiver ao seu alcance” para que o país corresponda 
às expectativas nele depositadas na gestão dos assuntos 
que constam da agenda das Nações Unidas.

  

  

José Eduardo dos Santos lembrou, então,  que o mundo  
atravessa um período de crise económica e financeira que 
é agravada pela proliferação de conflitos e guerras locais e 
sub-regionais com consequências humanitárias muito 
graves. “Os conflitos no Médio Oriente, por exemplo, e a 
intensificação do terrorismo, em particular, são aqueles 
que, pela sua dimensão e envolvimento, têm merecido 
maior atenção mundial”, disse, sublinhando a urgência 
para que se obtenha uma solução abrangente e inclusiva, 
capaz de pôr termo aos problemas e assim viabilizar a 
estabilidade de toda a região e remover a causa principal 
do crescimento do número de refugiados em direcção   à 
Europa.
José Eduardo dos Santos afirmou que a paz deve ser a 
primeira prioridade de todos os países e em todos os conti-
nentes, de modo a não se comprometer o destino comum. 
“Esse destino não pode ser outro senão o do progresso, 
desenvolvimento e harmonia entre os povos”.

 

  

 

ONU E UNIÃO EUROPEIA ELOGIAM PRESIDÊNCIA ANGOLANA NO PROCESSO KIMBERLEY
VISÃO ESTRATÉGICA DO PRESIDENTE JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS COMPROVADA COM RESULTADOS

O desempenho de Angola no exercício da Presidência do 
Processo de Kimberley mereceu nota positiva por parte 
dos altos responsáveis das Nações Unidas e União Euro-
peia.
Estes felicitaram Angola pelos progressos alcançados no 
exercício das suas funções, nomeadamente em “prol da 
Paz e da Estabilidade Mundial”.
A visão estratégica do Presidente José Eduardo dos 
Santos, há mais de uma década atrás, preconizando a 
criação de um processo de certificação dos diamantes em 
bruto foi recordada e tida como importante no processo de 
transformação dos “diamantes de sangue” em “diamantes 
de desenvolvimento e prosperidade”.
O  bom desempenho da Presidência angolana no Proces-
so Kimberley, associado à presença do país no Conselho 
de Segurança das Nações Unidas  e à Presidência da 

 

  

 

Conferência Internacional para a  Região dos Grandes 
Lagos, foram reconhecidas como fruto do empenho e 
posicionamento geopolítico de Angola no quadro das 
Relações Internacionais.
Durante o último ano foram dados importantes passos para 
o reforço dos três pilares do Processo, designadamente, 
Governos, Indústria e Sociedade Civil. A assistência técni-
ca prestada à República Centro Africana e a retoma da 
exportação de diamantes na Costa do Marfim são disso 
exemplo. Também a criação das chamadas “zonas verdes” 
constitui um importante passo para a exploração dos 
diamantes em prol da estabilidade económica e das popu-
lações.
Durante o ano de 2016 a Presidência da Conferência 
passa a estar a cargo dos Emiratos Árabes Unidos.

 

  

 

Reunião do Conselho de Segurança da ONU
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MORREU LUCIO LARA, SÍMBOLO DA LUTA PELA LIBERDADE
ANGOLA PERDEU UMA DAS SUAS REFERÊNCIAS DA LUTA CONTRA O COLONIALISMO

Faleceu no dia 27 de Fevereiro Lúcio Rodrigo Leite Barre-
to Lara. Conhecido pelo cognome de  Comandante Tchiwe-
ka, foi uma das principais figuras da luta contra o colonialis-
mo português.
Nascido a 9 de Abril de 1929, natural da Província do 
Huambo (antiga Nova Lisboa), Lúcio Lara era filho de pai 
português e mãe angolana.
Durante a década de 50, iniciou a sua vida política activa, 
em Angola e entre angolanos no exílio. Em Dezembro de 
1962 foi eleito Secretário da Organização e dos Quadros 
do MPLA, na primeira conferência nacional do partido, 
tornando-se posteriormente Secretário-Geral. Foi, indubi-
tavelmente, um dos homens fortes e da confiança de 
Agostinho Neto tendo travado, ao lado de outros iminentes 
nacionalistas, inúmeras batalhas em prol da libertação do 
povo angolano.
Considerado um “artífice da luta pela independência”, 
Lúcio Lara exerceu também o cargo de Deputado à Assem-
bleia da República pautando sempre as suas intervenções 
por um enorme sentido de Estado.
Será para sempre lembrado como um símbolo da liberdade 
e da autodeterminação do povo angolano.

  

Lúcio Lara e Agostinho Neto foram duas figu-
ras incontornáveis no processo de libertação 
e emancipação do povo angolano. São um 
exemplo a seguir pelas gerações actuais e 
futuras para a valorização da paz e prosperi-
dade.

55º ANIVERSÁRIO DO INÍCIO DA LUTA ARMADA DE LIBERTAÇÃO NACIONAL

O dia 4 de Fevereiro assinalou o  55º aniversário do início 
da Luta Armada contra o regime colonial- fascista portu-
guês.
 A data constitui um marco indelével na história da resistên-
cia ao regime colonial, que culminou com a proclamação 
da Independência Nacional, a 11 de Novembro e 1975.
A efeméride, comemorada em todo o país num ambiente 
de paz e prosperidade, teve este ano, como palco principal, 
a província do Cuando Cubango que acolheu o acto central 
das festividades sob o lema “Honremos os heróis do 4 de 
Fevereiro, fortalecendo a unidade nacional”.
As cerimónias, presididas pelo Ministro da Defesa João 
Lourenço, incluíram a inauguração de várias obras públi-
cas, entre as quais, um posto de saúde na comuna do Alto 
Bimbe, uma unidade de abastecimento de água na locali-
dade das Neves e uma Escola Secundária. Paralelamente 
realizou-se um conjunto de eventos culturais e desportivos, 
que incluíram cinema angolano e uma meia maratona de 
atletismo sob o lema “Fuga para a Resistência”.   

  
“ O dia 4 de Fevereiro de 1961 �cará para sempre na história do país como um marco importante 
da luta africana contra o colonialismo” 


