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ANGOLA E BELGICA REFORÇAM COOPERAÇÃO 
POLÍTICA E ECONÓMICA

                  Boletim Informativo  Trimestral da Embaixada de Angola em Bruxelas

“Apesar da crise mundial, com influência directa nas questões regionais e sub-region-
ais, o balanço do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido é positivo.”

O escritor angolano Ondjaki venceu, na categoria de literatura não francesa, o prémio Littérature –Monde 2016 com a obra 
“Os Transparentes”. A literatura angolana continua a dar mostras da sua qualidade, elevando bem alto e além fronteiras a cultura do 
nosso país. 
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Presidente José Eduardo dos Santos e  Vice- Primeiro Ministro Belga, Didier Reynders

 “ANGOLA INVESTE” DINAMIZA PROCESSO DE
   DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA

«8ª Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo dos Países ACP, em Port Moresby, 
Papúa Nova Guiné, sob o lema «Reposicionar o Grupo ACP para responder aos 
Desafios do Desenvolvimento Sustentável».
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ANGOLA E BÉLGICA REFORÇAM COOPERAÇÃO POLÍTICA E ECONÓMICA
 O  Vice-Primeiro Ministro e Ministro dos Negócios 
Estrangeiros, do Comércio Externo e Cooperação para o 
Desenvolvimento belga, Didier Reynders, foi recebido em 
audiência, no passado dia 25 de Abril, pelo Presidente da 
República de Angola, José Eduardo dos Santos, no âmbito 
de um périplo que efectua a alguns países do Continente 
Africano.
O encontro, realizado no Palácio Presidencial, serviu para 
aprofundar os laços de amizade e cooperação entre os 
dois Estados, tendo sido discutidos temas de interesse 
comum para as partes.
Este encontro surge na sequência da Missão Económica 
da Bélgica em território angolano, realizada em Outubro de 
2013 e serviu para aprofundar e consolidar alguns projec-
tos de cooperação bilateral entre os dois Estados Membros 
no domínio do transporte aéreo, do tratamento de água, da 
saúde,  tratamento de detritos (lixo), energias renováveis,  
entre outros.
Os diamantes foram um dos  temas em destaque, tendo 
Didier Reynders destacado o papel de charneira levado a 
cabo por Angola no combate aos diamantes de sangue, 
elogiando o trabalho desenvolvido pelo país no seio do 
Processo Kimberly.O Vice-Primeiro Ministro enalteceu 
também o importante papel desempenhado pelo Presiden-
te José Eduardo dos Santos no exercício da Presidência da 
Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes 
Lagos (CIRGL), em particular os esforços levados a cabo 
para a resolução do conflito no Burundi e na República 

  

  

Democrática do Congo. Sobre a questão dos Direitos 
Humanos, Didier Reynders elogiou o trabalho que Angola 
tem vindo a desenvolver no quadro do Conselho de Segu-
rança das Nações Unidas.
Para além do encontro com o Presidente José Eduardo dos 
Santos, a comitiva chefiada pelo Vice Primeiro Ministro 
belga , reuniu no Ministério das Relações Exteriores com 
uma delegação chefiada pelo Ministro Georges Chicoty e 
integrada pela Embaixadora de Angola no Reino da Bélgi-
ca, Elizabeth Simbrão e altos funcionários.

 

  

 

 “ANGOLA INVESTE” DINAMIZA PROCESSO DE DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA

Os esforços envidados pelo Governo no fomento à diver-
sificação e desenvolvimento da Economia continuam a dar 
frutos. Exemplo disso, é o Programa Angola Investe que 
garantiu já a criação de 65 mil empregos nos domínios da 
agricultura e actividade industrial.  
Ao abrigo do Angola Investe foram já aprovados  468 
projectos de pequenas e médias empresas nacionais, 
avaliados em 87.416 milhões de kwanzas, dos quais 346 
tiveram já acesso ao crédito comercial. 
Para além do apoio concedido ao abrigo deste programa, é 
importante sublinhar o importante papel do Fundo de 
Garantia de Crédito (FGC) junto dos bancos credores viabi-
lizando este tipo de operações.
O número de projectos aprovados no ano passado (462 
projectos) representou um aumento de 120  projectos 
relativamente a 2014 (342 projectos), assim como um 
aumento substancial  no valor do financiamento aprovado.
Numa tentativa clara de valorização da produção nacional, 
o Angola Investe pretende diminuir a dependência do país 
relativamente ao sector petrolífero, promovendo a aposta 
noutros sectores da economia. O programa serve ainda 
para certificar as empresas, sobretudo PME´s,  garanti-
do-lhes apoio através de consultoria especializada.

 

  

Num relatório recentemente apresentado, o  Instituto 
Nacional de Apoio às Pequenas e Médias Empresas 
(INAPEM) registou e certificou a actividade de 11.310 
empresas e prestou mais de  500 acções de consultoria 
técnica. A formação de quadros tem sido uma das apostas 
fortes do programa que desta forma pretende melhorar a 
qualidade dos empresários nacionais. Desde o início da 
sua implementação o Programa garantiu já a formação de 
63 700 empresários, 13 500 dos quais durante o ano de 
2015.

 

  

 

José Eduardo dos Santos e Didier Reynders
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PRESIDENTE DE ANGOLA FAZ BALANÇO POSITIVO DO TRABALHO DESENVOLVIDO 
PELA CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE A REGIÃO DOS GRANDES LAGOS

Realizou-se em Luanda, no dia 14 de Junho, a  “6ª Cimei-
ra de Chefes de Estado e Governo da Conferência Interna-
cional sobre a Região dos Grandes Lagos (CIRGL)” sob o 
lema "Aceleremos a efectiva implementação do pacto e 
seus protocolos para maior Democracia e Estabilidade na 
Região dos Grandes Lagos".
Presentes estiveram os Presidentes da África do Sul, 
República do Congo, Quénia, Uganda e República 
Democrática do Congo (RDC), bem como outros ilustres 
dirigentes políticos (Vice Presidentes e Primeiros Ministros) 
que se deslocaram a Luanda em representação dos seus 
países.
O Presidente de Angola e simultaneamente Presidente da 
CIRGL, José Eduardo dos Santos, enalteceu o trabalho 
que tem vindo a ser desenvolvido,  em particular a ajuda à 
gestão e resolução de conflitos políticos e humanitários. 
Apesar da crise mundial, com influência directa nas 
questões regionais e sub-regionais, o balanço do trabalho 
que tem vindo a ser desenvolvido é positivo.
José Eduardo dos Santos, que aceitou prolongar o seu 
mandato à frente da CIRGL até 2018, agradeceu o apoio 
de alguns países e organizações internacionais no suporte 
ao trabalho da CIRGL, em particular à França, aos Estados
Unidos à Africa do Sul e às Nações Unidas que “muito se 
empenharam na prossecução de valores como a Paz, 
Direitos Humanos e estabilidade Política”.
Referiu que este quadro de concertação tornou possível a 
realização de eventos como o “Fórum Económico e de 
Investimento na Região dos Grandes Lagos”, que teve 
lugar no mês de Fevereiro na República Democrática do 
Congo, permitindo a preparação de projectos concretos de 
Desenvolvimento Económico e Social nos países da 
Região.
José Eduardo dos Santos afirmou que apenas num quadro 
de consolidação política e económica, paz, estabilidade 
social e  segurança colectiva e institucional, é possível 
garantir desenvolvimento sutentável para a Região.
O Presidente felicitou Catherine Samba-Panza, ex-Presi-
dente do Governo de Transição da República Centro 
Africana, pela conclusão bem sucedida do processo de paz 
e do processo eleitoral no seu país, dos quais resultou a 
eleição do Presidente da República, do Parlamento e do 
Primeiro-Ministro. A este respeito, afirmou que a República 
Centro Africana começou  uma nova era, precisando do 
apoio de todos para promover a sua reconstrução nacional 
e consolidação das suas instituições.
Felicitou igualmente o Presidente Joseph Kabila pela forma 
como estão sendo implementadas as decisões da Cimeira  

   

  

sobre o FDLR e pelo bom trabalho desenvolvido na 
condução do diálogo para a reconciliação e a consolidação 
da democracia.Felicitou igualmente os Dirigentes do 
Sudão Sul pelos êxitos alcançados pelo diálogo, no resta-
belecimento da paz e na formação do Governo de União 
Nacional.
José Eduardo dos Santos pediu ainda que se intensifique o 
diálogo para a paz no Burundi e se respeite o poder legal-
mente instituído. Afirmou também que é  importante 
promover a boa vizinhança e a segurança recíproca ao 
longo da fronteira comum entre o Burundi e os países 
vizinhos.

 

  

José Eduardo dos Santos, será Presidente da CIRGL até 2018 

Sessão de trabalho 

A CIRGL é constituída por Angola, Burundi, República 
Centro Africana (RCA), Congo, República Democrática 
do Congo (RDC), Quénia, Uganda, Rwanda, Sudão, 
Sudão do Sul, Tanzânia e Zâmbia.
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 103ª REUNIÃO DE CONSELHO DE MINISTROS DO GRUPO DE ESTADOS ACP
 

Realizou-se nos passados dias 26 e 27 de Abril, em 
Dakar, no Senegal, a 103ª Reunião do Conselho de Minis-
tros do Grupo de Estados ACP. A reunião, que contou com 
a participação de uma Delegação de Angola liderada pela 
Embaixadora Elizabeth Simbrão, serviu fundamentalmente 
para preparar a 8ª Cimeira de Chefes de Estado e de 
Governo ACP.
O encontro,  ficou marcado por um conjunto de decisões e 
resoluções sobre diversos assuntos, entre os quais, os 
Acordos de Parceria Económica (APE´s) entre os Estados 
ACP e a UE. A este respeito, o Conselho mostrou-se confi-
ante na “flexibilidade” da União Europeia para que as nego-
ciações em curso possam culminar numa solução que sirva 
os interesses de ambas as partes.
O Conselho aproveitou ainda  a oportunidade para felicitar 
o Grupo de Eminentes Personalidades, presidido pelo 
antigo Presidente da Nigéria, Chefe Olusegun Obasanjo, 
pelo Relatório intitulado “ Um Grupo de Estados de Africa, 
das Caraíbas e do Pacífico, do século XXI, respondem às 

  

necessidades das suas populações”. Este trabalho, fruto 
de dois anos de profunda reflexão, debate de ideias e 
processos de consulta, integra várias recomendações para 
a reforma e reposicionamento do Grupo, quer ao nível do 
seu funcionamento, quer ao nível da sua integração e credi-
bilização internacional.

 

Embaixadora Elizabeth Simbrão em representação do Estado Angolano

 41ª SESSÃO DO CONSELHO DE MINISTROS ACP – UE
 CONSENSO EM TORNO DOS OBJECTIVOS DA AGENDA 2030 PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

O Estados ACP e a União Europeia renovaram, no  dia 29 
de Abril, em Dakar, o compromisso de fortalecimento e 
aprofundamento das suas relações. No âmbito do quadro 
da cooperação Norte- Sul, as partes acordaram  estraté-
gias  em linha com as orientações traçadas pelas Nações 
Unidas para, em conjunto, atingirem os objectivos da 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.
O Acordo de Parceria,  iniciado há 40 anos, abrange 106 
Estados Membros e assenta num quadro legal que orienta 
as relações Comerciais entre os parceiros relativamente ao 
Desenvolvimento Sustentável e ao Diálogo Político perma-
nente e inclusivo. Para o período de 2014-2020, inserido 
numa estratégia de apoio nacional e regional,  existe um 
envelope financeiro de 31 mil milhões de euros disponibili-
zados através do 11º FED (Fundo Europeu de Desenvolvi-
mento) para a erradicação da pobreza e promoção do 
desenvolvimento económico e sustentável nos Estados 
ACP.
Um dos Co- Presidentes deste Conselho, o Ministro do 
Planeamento e Integração da República do Congo, Léon 
Raphael Mokoko, afirmou que os objectivos da Agenda 
2030 para o Desenvolvimento Sustentável irão reforçar o 
espírito de grupo, aprofundando as sinergias em prol de 
objectivos comuns. Por seu lado, a Ministra dos Negócios 
Estrangeiros e do Desenvolvimento da Holanda, Lilianne 
Ploumen, considerou que a natureza integrada, indivisível 
e universal da Agenda saiu reforçada com o entendimento 
alcançado entre UE e Estados ACP em torno de questões 
fundamentais que, espera, possam ser consolidadas e 

  

colocadas em prática num futuro próximo. A esse respeito, 
considerou que a Agenda de Addis Abeba assume particu-
lar importância em matéria de financiamento das acções a 
serem desenvolvidas. A discussão versou sobre  temas 
como a Preservação Ambiental, recuperando o Programa 
da Convenção Quadro  das Nações Unidas de combate às 
alterações climáticas. Aqui se incluiu o tema da ratificação 
do Acordo de Paris que, as partes, concordaram ser urgen-
te efectivar.
Relativamente ao tema da Migração, ficou acordado que o 
diálogo ACP-UE deverá ser reforçado no sentido de garan-
tir que os objectivos traçados durante a Cimeira de Valetta 
sejam alcançados. O encontro versou ainda temas como a 
Cooperação Comercial,  Desenvolvimento Económico e 
Financeiro,  Investimento Privado, entre outros.
A próxima reunião deste Conselho deverá ter lugar em 
2017 ,em Bruxelas,em data ainda por definir.

 
 

Foto de Família
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Durante a Cimeira foram ainda debatidas questões relacio-
nadas sob a temáticca do Desenvolvimento Humano, 
Desenvolvimento Económico e Comércio, Desenvolvimen-
to Sustentável, e um conjunto de matérias de natureza 
legal e institucional.

  

8ª CIMEIRA DOS CHEFES DE ESTADO E DE GOVERNO DOS PAÍSES ACP
“REPOSICIONAR O GRUPO ACP PARA RESPONDER AOS DESAFIOS DO DESENVOLVIMENTO SUSENTÁVEL”

Realizou-se de 31 de Maio a 01 de Junho, em Port Mores-
by, na Papúa Nova Guiné, a 8ª Cimeira dos Chefes de 
Estado e de Governo dos Países ACP sob o lema “Reposi-
cionar o Grupo ACP para responder aos Desafios do 
Desenvolvimento Sustentável”. 
Participaram na Cimeira  Chefes de Estado, Chefes de 
Governo, Ministros e Diplomatas, Altos Funcionários e 
Membros do Secretariado ACP, bem como o Comissário 
Europeu para o Desenvolvimento e Cooperação Interna-
cional, em representação da União Europeia, o Represen-
tante do Secretário Geral das Nações Unidas, o Represen-
tante da União Africana, entre outros distintas individuali-
dades.
Em representação do Estado Angolana esteve o Ministro 
do Planeamento e do Desenvolvimento Territorial e Orde-
nador Nacional do Fundo Europeu de Desenvolvimento 
(FED), Dr. Job Graça, que chefiou uma Delegação do país 
composta também pelo Secretário de Estado do Comércio 
Externo, Dr. Alexandre David de Sousa Costa, pela 
Embaixadora de Angola no Reino da Bélgica e Grão 
Ducado do Luxemburgo, Elizabeth Simbrão e por Altos 
Funcionários do Ministério do Planeamento e do Desen-
volvimento Territorial, do Ministério das Relações Exteri-
ores e do Ministério do Comércio.
O Primeiro Ministro da Papuásia – Nova- Guiné, Peter 
O´Neill, procedeu à abertura formal da Cimeira tendo rece-
bido da parte dos diversos interlocutores palavras de 
apreço pelo excelente nível de organização.
 As intervenções realçaram, quase na totalidade, a neces-
sidade de um reposicionamento do Grupo,  tendo como 
objectivo a  implementação de uma  “Nova Visão”, 
necessária para fazer face aos recentes desafios ditados 
pela Agenda 2030 sobre os Objectivos de Desenvolvimen-
to Sustentável  (ODS), pelo Plano de Acção da Conferência 
de Paris sobre as Alterações Climáticas (COP21) e pelo 
Plano de Acção de Addis Abeba sobre o financiamento do 
Desenvolvimento Global.
Foi consensual a necessidade de consolidar a vontade 
política do Grupo tendo em conta o futuro relacionamento 
com a União Europeia e outros parceiros, devendo-se 
reforçar a cooperação Sul-Sul e conservar o ADN e a iden-
tidade política dos Países Membros.
A reorganização interna do Grupo ACP e as condições para 
a implementação das Recomendações do Grupo de 
Eminentes Personalidades (GEP) foram amplamente 
discutidas tendo sido propostas consultas públicas, nacio-
nais e regionais, até ao final de 2016. O Presidente da 
República do Zimbabwe, Robert  Mugabe, em represen-
tação da União Africana acordou com o Coordenador do 
GEP nova apresentação das Recomendações do Grupo à 
margem da Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da 
União Africana, em Julho de 2016.

Imagens captadas durante a Cimeira de Port Moresby
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27 ª CIMEIRA DA UNIÃO AFRICANA DISCUTE NOVA LIDERANÇA PARA A ORGANIZAÇÃO

A 27ª Cimeira da União Africana realizar-se-á no próximo 
mês de Julho, em Kigali, no Ruanda, sob o lema «2016, 
ano africano dos direitos humanos, com particular 
destaque para os direitos da mulher». 
O evento vai debater o financiamento da União Africana, o 
Mecanismo Africano de Revisão de Pares, a Integração do 
Continente, a Criação da Zona de Comércio Livre Conti-
nental, bem como  outros assuntos que têm dominado as 
atenções da Comunidade Interncaional.
Na ordem do dia estará a análise de questões relacionadas 
com a violência na República Centro Africana e no leste da 
República Democrática do Congo, bem como a discussão 
sobre o actual momento de tensão que se vive no Sudão 
Sul e Burundi.
A eleição do Presidente e vice Presidente da Comissão da 
UA, Comissários e Juízes do Tribunal Africano dos Direitos 
Humanos e dos Povos, e ainda a discussão da Zona de 
Comércio Livre Continental são outros dos temas que 
animarão as sessões de trabalho.
Durante a Cimeira, está ainda previsto  o lançamento de 
um "passaporte africano" simbólico, que preconiza  a liber-
dade de circulação no Continente que se pretende seja 
uma realidade até 2020.
Será também aprofundada a discussão em torno  da “Zona 
de Continental de Comércio Livre”, em particular a redução 

  

  
 

  

 

  
REFORMAS DA ECONOMIA ANGOLANA VALORIZADAS PELO FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL

A Delegação do Fundo Monetário Internacional (FMI), 
que esteve em Luanda de 1 a 14 de Junho, reconheceu os 
esforços desenvolvidos pelo Governo Angolano para fazer 
face à Crise Mundial, que tem também afectado o país.
O esforço fiscal para tornar sustentável a dívida pública e 
melhorar as contas do Estado veio a confirmar a ideia 
segundo a qual “a escassez gera oportunidades”.
Além da política para acelerar a diversificação da economia 
no seu todo, o FMI reconheceu a importância das reformas 
estruturais que o Executivo tem implementado  O alarga-
mento da base tributária através do Projecto do Executivo 
para a Reforma Tributária (PERT) que, quatro anos depois, 
daria lugar à Administração Geral Tributária (AGT), suces-
sora da Direcção Nacional de Impostos (DNI) e do Serviço 
Nacional das Alfândegas, bem como a maior eficiência na 
arrecadação de receitas e redução da fuga ao fisco, foram 
alguns dos exemplos que mais impressionaram os 
responsáveis do Fundo – “ O trabalho desenvolvido pelo 
Governo tem incutido cultura fiscal nos contribuintes e 
empresários e isso é muito positivo”, afirmou um dos 
responsáveis do FMI.

 

  

 

O economista Ricardo Veloso que chefiou a Delegação do 
FMI que se deslocou a Angola saudou as medidas que 
estão a ser tomadas pelo Banco Nacional de Angola para 
fazer face à escassez de valores cambiais e  fragilidades 
internas e destacou a forma inteligente como o Governo foi 
retirando, de forma gradual, as subvenções sobre o preço 
dos combustíveis e de outros derivados, bem como da 
água e electricidade, “o que permite hoje ao Estado poupar 
mil milhões de dólares”.
Foi também valorizado o “Projecto de Adequação do Siste-
ma Financeiro Angolano às Normas Prudenciais e Boas 
Práticas Internacionais” que visa colocar o sistema finan-
ceiro nacional em linha com as normas e procedimentos 
internacionais.

 

  

 

Lema da 27ª Cimeira da União Africana que se realizará em Julho , no Ruanda

das barreiras alfandegárias e tarifárias "da África do Sul ao 
Magreb" para criação de maior valor acrescentado à 
produção interna.
Na cimeira serão também anunciados os premiados do 
concurso sobre o Género 2016 e far-se-á o lançamento do 
Relatório da Década da Mulher Africana. 

  

“O Governo pretende este ano, em conformidade com o 
programa de reforma da Administração Pública, converter a 
administração num bom prestador de serviços do país, com 
qualidade, transparência e eficiência, suportados por 
soluções tecnológicas capazes de reduzir os custos e 
contribuir para a modernização do Estado”
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LITERATURA ANGOLANA ARRECADA MAIS UM PRÉMIO INTERNACIONAL 

O escritor angolano Ondjaki venceu, na categoria de 
literatura não francesa, o prémio “Littérature –Monde 2016” 
com a obra “Os Transparentes”.
Depois de em 2013 ter sido distinguido com o “Prémio José 
Saramago” o livro, que em 2015 foi editado em francês, 
voltou a ser premiado durante a abertura do 27.º Festival 
Etonnants Voyageurs em Saint-Malo, na Bretanha. O 
galardão “Littérature Monde” é atribuído desde 2014, numa 
parceria entre a Associação Étonnants Voyageurs, que 
organiza o festival literário, e a Agence Française de Dével-
oppement.
O júri foi composto pelos escritores Paule Constant, 
Ananda Devi, Nancy Huston, Dany Laferrière, Michel Le 
Bris, Atiq Rahimi, Jean Rouaud et Boualem Sansal e o 
prémio tem um valor monetário de três mil euros.
Autor de 21 obras literárias, Ondjaki tem os seus livros 
traduzidos em diversos  idiomas (inglês, alemão, italiano, 
espanhol, chinês e agora francês) e representa uma nova 
geração de autores angolanos cuja qualidade tem vindo a 
ser reconhecida um pouco por todo o Mundo.

  

DELEGAÇÃO ANGOLANA PARTICIPA NA 10ª EDIÇÃO DOS JOGOS DA CPLP
ATLETAS PARTEM PARA CABO VERDE COM VONTADE DE VENCER

Angola irá participar nos 10ºs Jogos da Comunidade de 
Países de Língua Portuguesa/CPLP que se realizarão nos 
próximos dias 17 a 24 de Julho, na Ilha do Sal em Cabo 
Verde.
Uma Delegação composta por 116 elementos, onde se 
incluem atletas, treinadores, médicos, representantes 
oficiais do país e elementos da comunicação social partirá 
no próximo dia 15 de Julho rumo à ilha do Sal.
Na bagagem, os jovens atletas levam o obejctivo de, pelo 
menos, igualar o 3º lugar alcançado há dois anos na 9ª 
Edição destes Jogos, realizada em Luanda, que juntou 
mais de 590 atletas provenientes do  Brasil, Angola, Cabo 
Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e 
Timor Leste.
Para a edição deste ano prevê-se a participação de mais 
de 1000 atletas lusófonos dos escalões de sub-16 e sub-20 
de várias modalidades das quais são exemplo o futebol , o 
basquetebol,a natação, o atletismo adaptado, o andebol, o 
taekwondo e o  voleibol de praia.
Para além do espírito competitivo, evidentemente 
presente, os Jogos Desportivos CPLP constitutem uma 
excelente oportunidade de desenvolvimento social dos 
mais jovens que têm a língua portuguesa como denomi-
nador comum.

  

Pela primeira vez na história dos Jogos irão estar em 
disputa medalhas nas modalidades de natação em águas 
abertas e taekwondo.

“A literatura angolana continua a dar mostras da sua 
qualidade, elevando bem alto e  além fronteiras a cultura do 
nosso país.”


