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Intervenção a 15.11.2017 
 

Palais des Colonies, Tervuren, Bruxelas 

 
42º Aniversário da Independência de Angola 

 
 

“Honestidade e Competência” 

 
 
 
Excelências, 

 

 

Celebrámos no passado dia 11 de Novembro, 42 anos da 

independência de Angola desde a sua proclamação em 1975 na voz 

do Presidente Agostinho Neto, pondo fim a cinco séculos de 

colonização para início de uma nova era na história do nosso país. 

 

Imbuídos do espírito de construção democrática, de defesa de 

novos valores, como a erradicação da pobreza, a solidariedade e 

equidade social, e da Paz, Agostinho Neto iniciou a trajectória na 

busca da valorização dos angolanos, de uma sociedade livre e 

independente, dona do seu próprio destino. 

 

Este caminho tem vindo a ser trilhado e, recentemente, Angola 

virou mais uma página da sua história democrática. A proclamação 

de Sua Excelência o Senhor João Manuel Gonçalves Lourenço 

como 3º Presidente da República marca o início de uma nova era 

em que será importante melhorar o que está bem e corrigir o que 

está mal, aperfeiçoando os mecanismos que geram eficácia 

operacional e governativa, sob o lema da “honestidade e 

competência”. 

 

O momento é de mudança mas também de contentamento e, 

por isso, as minhas primeiras  palavras são de reconhecimento para 

com aquele que abnegadamente conduziu nas últimas décadas os 

destinos do nosso país. 
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Justamente apelidado de “arquitecto da paz”, aproveito a 

oportunidade para publicamente agradecer o enorme trabalho que 

o então Presidente José Eduardo dos Santos realizou em prol da 

nação angolana e do seu reconhecimento além fronteiras. Angola 

pode distinguir o espírito de elevação, inteligência e a nobreza das 

suas acções que em muito dignificaram o País. 

 

Hoje, apesar das contrariedades e de uma conjuntura mundial 

difícil, reconhecemos os avanços operados no processo de 

maturação democrática, no sentido da consolidação da paz. Em 

muitos outros domínios foram registarados inequívocos progressos 

que evidenciaram um reforço do papel das nossas instituições. 

 

Nunca em Angola se investiu tanto na construção de escolas e 

de universidades e nunca se procurou tanto a democratização do 

acesso ao saber. Elevar o nível educacional da nossa população, 

apostando na escolaridade e formação profissional, tem sido uma 

prioridade fundamental que deve ser mantida e potenciada. 

 

A nossa história está profundamente ligada à determinação do 

seu povo e à enorme vontade de superação das suas próprias 

dificuldades em busca da unidade, do convívio fraterno e da 

solidariedade. Nesse sentido, faço minhas as palavras de Sua 

Excelência o Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço  quando 

afirma que é importante aproximar cada vez mais governantes e 

governados, para que a credibilização do poder político e a 

intervenção activa do povo no processo de governação possam ser 

cada vez mais uma realidade. 

 

Apostámos, inequivocamente, na diversificação da economia. 

Já não somos apenas o País do petróleo e dos diamantes. Hoje, 

privilegiamos sectores como as energias renováveis, as 

telecomunicações, a indústria, o turismo, as matérias-primas, com 

um sector primário organizado e modernizado. 
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Pela mão do novo Presidente, a acção governativa dos 

próximos cinco anos deverá assegurar o desenvolvimento 

harmonioso do território, a descentralização e a municipalização e 

o reforço do papel de Angola no contexto internacional.  

 

Os progressos alcançados não foram obra do acaso. São o 

resultado de um trabalho árduo de uma Nação que continua 

empenhada na condução de políticas capazes de promover o 

Desenvolvimento sustentável e integrado quer a nível social, 

económico e cultural, quer ambiental. 

 

 

Que a independência de Angola, que hoje aqui celebramos em 

Bruxelas, seja um processo contínuo de reinvenção de soluções, de 

aproveitamento de oportunidades, de cooperação e intercâmbio 

com seus parceiros sociais e políticas de aglutinação de vontades e 

de sinergia de esforços em prol do bem comum: a prosperidade do 

seu povo em liberdade, paz e segurança. 

 

 

Estamos Juntos por uma Angola livre e acada vez melhor! 

 

 

 

Obrigada 

 

Elizabeth Simbrão 


