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• IV Edição Especial
   3ª Reunião Ministerial Angola - União Europeia 
   Caminho Conjunto

 3ª REUNIÃO MINISTERIAL ENTRE ANGOLA E UNIÃO EUROPEIA REALIZADA EM BRUXELAS

                  Boletim Informativo  da Embaixada de Angola em Bruxelas

Altos Representantes da República de Angola e da União 
Europeia reuniram nos dias 06 e 07 de Março em  Bruxelas no 
âmbito da 3ª Reunião Ministerial sobre o Acordo Caminho 
Conjunto Angola –EU, um enquadramento para o diálogo e 
cooperação com base em interesses e valores comuns.
Esta reunião foi co-presidida pelo Ministro do Planeamento e 
Desenvolvimento Territorial de Angola, Job Graça, e pelo Ministro 
dos Negócios Estrangeiros da Republica de Malta, George Vella, 
em representação da Alta Representante da União Europeia para 
os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Frederica 
Nogherini.
Na ordem do dia estiveram temas relacionados com a paz e segu-
rança, boa governação, direitos humanos e emigração, desen-
volvimento económico e  sustentável.

ASSINATURA DO “ACORDO JRC-INAMET” CONSTITUI MAIS VALIA
IMPORTANTE PARA A PREVENÇÃO DE CATÁSTROFES NATURAIS

A conclusão de um entendimento sobre a colaboração na investigação 
entre o Centro de Investigação Conjunta da União Europeia (JRC)  e o 
Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica de Angola (INAMET) 
permitirão a realização de um trabalho científico estreito com o objectivo de 
desenvolver aplicações nas áreas da agro-meteorologia e hidrologia. 
Ajudar na previsão de cheias, aviso prévio do défice da proteção das 
colheitas e monitorização de secas  são alguns exemplos daquilo que 
poderá ser alcançado.

Reunião Ministerial sobre o Acordo Caminho Conjunto Angola- UE

“União Europeia e Angola continuarão a procurar 
consensos e a aglutinar vontades em torno de 
questões estruturantes e em  prol do bem comum”

MINISTROS ANGOLANOS, LIDERADOS POR JOB GRAÇA,
FALARAM SOBRE AS ACTUAIS POLÍTICAS NACIONAIS

Ao nível da Economia e Desenvolvimento Sustentável,a parte angola-
na deu a conhecer as amplas reformas financeiras que o país tem vindo 
a efectuar com o propósito de alinhar cada vez mais os seus regulamen-
tos e procedimentos  com as actuais regras e normas internacionais,  
incluindo o processo de conformidade contra o branqueamento de 
capitais, o financiamento do terrorismo pelo Grupo de Acção Financeira 
(GAFI) e os requisitos de implementação do Controlo Interno sobre  
Relatórios Financeiros (ICFR). 
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UNIÃO EUROPEIA E ANGOLA JUNTOS NA PROMOÇÃO DA PAZ E SEGURANÇA

Angola e União Europeia reforçaram a vontade de 
trabalhar em conjunto em prol da paz e segurança no conti-
nente africano em conformidade com os objetivos e 
princípios da Carta das Nações Unidas. A UE enalteceu o 
bom trabalho que tem sido desenvolvido pela presidência 
angolana da Conferencia Internacional para a Região dos 
Grandes Lagos e Vice-presidência da Comunidade para o 
Desenvolvimento da Africa Austral (SADC). Angola e UE 
reafirmaram a necessidade de se desenvolverem acções 
urgentes e cirúrgicas para ultrapassar problemas graves de 
natureza política e humanitária que continuam a assolar a 
Região dos Grandes Lagos.
As Partes reafirmaram o seu apoio na implementação dos 
acordos internacionais, regionais e nacionais da Paz, 
Segurança e Cooperação de Addis Abeba, salientando a 
necessidade de se desenvolverem novas acções urgentes 
e concertadas para fazer face à situação na República 
Democrática do Congo (RDC) e no Burundi.
No caso da República Democrática do Congo, consideram impor-
tante garantir a plena concretização dos acordos políticos celebra-
dos entre o Governo e a Oposição a 18 de Outubro e 31 de 
Dezembro de 2016 sob a égide da União Africana e da 
Conferência Episcopal Nacional das Igrejas do Congo 
(CENCO).   Criar as condições necessárias para a 
realização de eleições presidenciais e legislativas livres e 
justas, em conformidade com a Constituição do país 
assume-se como prioridade fundamental.
No caso do Burundi, ambas as Partes manifestaram a sua 
preocupação com a continuada crise humanitária que o 
país atravessa, salientando a necessidade de se investigar 
exaustivamente os relatos de violações graves de direitos 
humanos. As Partes reiteraram o seu pleno apoio ao diálo-
go inclusivo facilitado pela Comunidade da África Oriental 
com o objectivo de se alcançar uma solução para a crise, 
em conformidade com os princípios da Constituição e dos 
Acordos de Arusha. 
Relativamente à prolongada instabilidade política e 
institucional que tem assolado a Guiné- Bissau as partes 
salientaram o papel positivo que a Comunidade Económica 
dos Estados da África Ocidental na procura de uma 
solução durável, mostrando-se disponíveis para através da 
P5 (ONU, UA, CEDEAO, UE e CPLP) apoiarem  o Grupo 
de Contacto Internacional para a Guiné-Bissau.
Angola e a UE partilharam opiniões sobre a situação na 
República Centro-Africana (RCA) e saudaram os resulta-
dos da Conferência de Bruxelas de 17 de Novembro de 
2016, em particular a promessa de apoio financeiro de € 
2,06 mil milhões EUR. Ambas as partes sublinharam o seu  
total apoio às autoridades da RCA tendo em vista uma 
reconciliação duradoura assente numa justiça equitativa e 
na preservação dos direitos humanos.

 

Delegação Angolana, da qual fez parte a Embaixadora Elizabeth Simbrão, 
durante a reunião técnica preparatória.

Promoção da Paz e Segurança na Região dos Grandes Lagos

Delegação da União Europeia , durante a reunião técnica preparatória.

“As Partes acordaram em trabalhar em conjunto para 
alcançar objectivos comuns e prosseguir os inter-
câmbios regulares sobre as questões de Paz e Segu-
rança, nomeadamente através do diálogo político no 
quadro do art. 8 do Acordo de Cotonou. Consideraram 
a região dos Grandes Lagos como um tema específico 
para o aumento da cooperação”.
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Angola e UE  partilharam pontos de vista comuns relativa-
mente aos desafios e oportunidades de protecção dos 
mares e oceanos. Ambas concordaram com a necessidade 
de promover a boa governação e protecção dos oceanos 
como forma de promover o  desenvolvimento de uma 
economia azul sustentável. A gestão consciente dos recur-
sos haliêuticos, a promoção de energias limpas utilizando o 
mar como plataforma de base e o turismo de qualidade 
associado à preservação das zonas costeiras foram alguns 
dos temas abordados.
No que à Segurança Marítima diz respeito, as partes recon-
heceram a importância do Código de Conduta de Yaoundé 
de Junho de 2013, adoptado pelos Estados-Membros da 
CEDEAO, da CEEAC e do GGC para combater a criminali-
dade organizada transnacional no domínio marítimo conco-
cordando também na necessidade de se acelerar a imple-
mentação da arquitectura de Yaoundé.
A UE felicitou Angola pela assinatura da Carta de Lomé, 
adoptada em 15 de Outubro de 2016, durante a Cimeira 
Extraordinária dos Chefes de Estado da União Africana 
sobre Segurança e Protecção Marítimas e Desenvolvimen-
to em África, augurando que o seu processo de ratificação 
tenha lugar o mais rapidamente possível.

  

  

Ministro dos Negócios Estrangeiros maltês George Vella, representando a 
presidência do Conselho da UE e o Comissário Europeu para o Ambiente, 
Assuntos Marítimos e Pescas, o maltês Karmen Vella. 

Potencialidades da Economia do Mar e Segurança Marítima

“ Os Oceanos encerram um vasto potencial ambiental 
e económico que deve ser capitalizado. A diversifi-
cação da economia passa também pela exploração 
dos recursos marinhos e aposta em sectores como a 
aquacultura e as energias renováveis associadas ao 
mar”.

Angola afirmou que estão a ser implementadas políticas 
que visam a modernização e diversificação da sua econo-
mia, tendo como principais objectivos o aumento do  inves-
timento privado e das exportações.  Deu a conhecer  as 
amplas reformas financeiras já realizadas e de outras em 
curso com o propósito de alinhar cada vez mais os regula-
mentos e procedimentos do país com as actuais regras e 
normas internacionais. Nelas inclui o  processo de confor-
midade contra o branqueamento de capitais e o financia-
mento do terrorismo do Grupo de Acção Financeira (GAFI) 
e os requisitos de implementação do Controlo Interno 
sobre  Relatórios Financeiros (ICFR). A UE reconheceu a 
relevância destas reformas e ambas as partes acordaram 
na importância de um sector financeiro forte e credível 
como meio para a promoção do crescimento económico 
sustentável.
Na ordem do dia esteve mais uma vez a questão dos 
Acordos de Parceria Económica/APE. 
A UE deu cohecimento da entrada em vigor do  APE celebra-
do entre a UE e o Grupo APE da SADC e convidaram Angola a 
reflectir sobre o mesmo. 
Foram igualmente abordadas outras  políticas comerciais, 
tais como o Protocolo de Comércio da SADC, a Área de 
Comércio Livre Tripartida e o Sistema de Preferências 
Generalizadas (SPG) da UE e  forma como  se enquadram 
na política comercial de Angola.
 

  

  

As partes saudaram a conclusão de um entendimento para 
colaboração entre o Centro de investigação conjunta da 
União Europeia/JRC e o Instituto Nacional de Meteorologia 
e Geofísica de Angola/INAMET. Esta parceria científica 
tem como objectivo desenvolver aplicações nas áreas da 
agro-meteorologia e hidrologia, ajudando na prevenção de 
cheias, aviso prévio do défice da proteção das colheitas e 
monitorização de secas. 

Crescimento Económico e Desenvolvimento Sustentável

Responsáveis do JRC e do INAMET satisfeitos com entendimento alcançado
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As partes reconheceram a importância de aprofundar a sua parceria no âmbito do Caminho Conjunto com 
base no diálogo construtivo sobre políticas estratégicas. Ambas as Partes reiteraram o seu completo empenho 
na frutuosa cooperação baseada numa relação de parceria aberta, respeitosa e transparente.
Ficou acordado que a próxima reunião de altos funcionários e ministerial terá lugar em Luanda em 2018.

A UE partilhou a sua política de direitos humanos e 
congratulou-se com o  renovado compromisso de Angola 
para com os organismos internacionais de direitos 
humanos, em especial com o Comité dos Direitos 
Económicos e Culturais. Saudou a visita do Relator Espe-
cial das Nações Unidas para os Direitos Humanos dos 
Migrantes e do Comissário da Comissão Africana para 
Pessoas e Direitos Humanos ao país e sublinhou a 
importância das iniciativas lançadas pelas autoridades 
angolanas nos domínios da igualdade do género, dos 
direitos das crianças, do reforço do sector judicial e do 
diálogo com a sociedade civil. 
Angola reafirmou o seu empenho no exercício do Exame 
Periódico Universal (EPU), para a avaliação dos progres-
sos registados face às recomendações feitas serão avalia-
dos. A UE comprometeu-se a continuar a apoiar os 
esforços no sentido da melhoria dos padrões de direitos 
humanos no país e na aplicação das recomendações 
gerais da EPU, especificamente o respeito pela liberdade 
de expressão e liberdade de reunião.
As partes expressaram o seu compromisso em continuar a 
cooperar com vista a uma melhor prevenção e luta contra a 
emigração irregular, o tráfico de seres humanos, o contra-
bando e a fraude documental, renovando o compromisso 
de se melhorarem os mecanismos de gestão e controlo de 
fronteiras.
As partes também convergiram sobre a necessidade de um 
diálogo permanente em matéria de gestão de riscos e de 
desastres e sobre a criminalidade organizada transnacional, 
com realce para o combate ao branqueamento de capitais 
e ao financiamento do terrorismo. (AML/CFT).

Eleições Presidenciais em 2017

Relativamente às eleições presidencias que irão ter lugar 
em Angola este ano a delegação angolana descreveu o 
processo preparatório e afirmou a vontade expressa de 
que as mesmas se realizem de forma democrática, trans-
parente e inclusiva. A UE mostrou a sua disponibilidade 
para apoiar este processo através de uma missão eleitoral 
ou assistência técnica. Salientou ainda a necessidade de 
receber  um convite atempado para observar ou prestar 
assistência ao processo eleitoral.

 
~

  

Boa Governação, Direitos Humanos e Migração

Delegações da UE e Angola durante a Reunião Ministerial.


