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JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS PROFERE MENSAGEM
SOBRE O ESTADO DA NAÇÃO

                  Boletim Informativo  Trimestral da Embaixada de Angola em Bruxelas

A Embaixada da República de Angola em Bruxelas comemorou no dia 24 de Novembro o 41º Aniversário da Independência Nacio-
nal.Testemunharam a efeméride Membros do Corpo Diplomático acreditado no Reino da Bélgica e Representantes Permanentes 
junto à União Europeia, Altas Entidades e Elementos  do Secretariado do Grupo dos Estados ACP (África, Caraíbas e Pacífico), 
Altos Funcionários do Ministério dos Negócios Estrangeiros e da União Europeia e representantes da diáspora.
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ANTÓNIO GUTERRES ACLAMADO COMO NOVO 
SECRETÁRIO-GERAL DA ONU
 

 

ANGOLA DECRETA LUTO NACIONAL EM MEMÓRIA DE FIDEL CASTRO
"GLÓRIA ETERNA A FIDEL”           

 COMUNIDADE E CULTURA

 CELEBRAÇÃO DO 41º ANIVERSÁRIO DA INDEPENDÊNCIA NACIONAL EM BRUXELAS

Presidente José Eduardo dos Santos e Membros do Executivo

 ANGOLA MELHORA BALANÇA COMERCIAL, COM
 IMPORTAÇÕES EM QUEDA

www.angolaembassy.be

A diversificação da economia, em particular o desen-
volvimento da agricultura, são apostas do Governo 
para continuar a reduzir as importações do país 
tornando-o, cada vez mais, autosuficiente.

Ministro das Relações Exteriores, Georges Chikoti considera a eleição de António 
Guterres “muito importante para África, para a CPLP, para Angola e para a comuni-
dade internacional em geral”.

A

O Presidente da República, José Eduardo dos Santos, considerou Fidel Castro "uma 
figura ímpar de transcendente importância histórica, que marcou a sua época pelo 
papel que desempenhou no seu país e nas grandes transformações da humanidade, 
em prol da liberdade, justiça social e desenvolvimento dos povos.”
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JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS PROFERE MENSAGEM SOBRE O ESTADO DA NAÇÃO

O Presidente da República, José Eduardo dos Santos, 
dirigiu-se à Nação na Sessão Solene de Abertura da 5ª 
Sessão Legislativa da II Legislatura da Assembleia Nacional, 
analisando o momento actual do país e os progressos 
alcançados ao longo dos últimos anos. O Clima de Paz que 
se vive no país e o normal funcionamento das Instituições 
Democráticas têm permitido o desenvolvimento social e 
económico, devolvendo ao povo a esperança num futuro 
melhor num quadro de liberdade justiça e inclusão social.
Apesar dos impactos resultantes da crise económica e 
financeira mundial, que teve início em 2008, Angola tem 
conseguido amenizar as consequências negativas desta 
conjuntura desfavorável tendo inclusive alcançado alguns  
indicadores francamente positivos. O país cumpriu mais de 
metade das metas das Nações Unidas para os Objectivos 
de Desenvolvimento do Milénio até 2015, nomeadamente 
em sectores com o emprego formal, abastecimento 
energético, acesso à água potável, saúde, saneamento, 
educação, formação profissional, entre outros.
Os impactos da recente crise provocada pela queda dos 
preços do petróleo, que afectaram directamente os países 
produtores como é o caso de Angola, também tem sido 
atenuados na medida do possível. Prova disso, são a 
redução progressiva dos preços dos bens essenciais, da 
inflação e da taxas de juro, a recuperação das empresas e 
o aumento dos níveis de emprego.
Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística, a 
taxa de inflação mensal que, em Julho, estava em cerca de 
4%, baixou em Agosto para cerca de 3% e em Setembro 
para 2,14 %, verificando-se assim a baixa dos preços de 
bens de consumo no mercado e um apreciável aumento do 
poder de compra. O objectivo do Governo é conseguir uma 
taxa de inflação mensal de 1% ou abaixo.
O Presidente reforçou mais uma vez a ideia de que o 
desenvolvimento económico deverá estar alicerçado, cada 
vez mais, na diversificação da economia. Não sendo uma 
ideia nova, José Eduardo dos Santos explicou que a sua 
aplicação prática exigiu a criação de condições para a sua 
implementação. Lembrou que em 2002, após a Guerra, 
Angola e o Camboja eram os dois países do Mundo com 
mais minas anti-pessoal e anti- tanque por m2, factor que 
muitos pretendem esquecer quando, irreflectidamente, 
acusam o Governo de demora neste processo de diversifi-
cação económica.
Referindo-se à aposta inequívoca na melhoria da situação 
do país em geral, o Presidente José Eduardo dos Santos 
enumerou a concretização de uma série de projectos estru-
turantes de investimento público aprovados durante o 
presente mandato. A conclusão da segunda fase da Barra-
gem de Cambambe, a construção da nova Barragem de 
Laúca, que deverá estar concluída em finais de 2017, a 
construção da Central do Ciclo Combinado do Soyo, foram
alguns dos avultados investimentos apontados. 

  

Tais avanços, somados ao acesso à àgua potável e o 
desenvolvimento na área das Telecomunicações e dos 
Transportes, são exemplos  inequívocos do que está  ser 
feito em prol do desenvolvimento da economia. Tendo em 
vista o desenvolvimento social, o Presidente citou o 
Programa de Formação e Redistribuição do Rendimento 
lançado pelo Governo com o propósito de garantir maior e 
melhor inclusão social, utilizando de forma articulada e 
convergente os principais instrumentos de política de redis-
tribuição do rendimento.
Foi referenciado o aumento da criminalidade violenta, da 
imigração ilegal e os crimes de natureza económica, em 
relação aos quais  garantiu estarem a ser dados passos 
efectivos no combate a esses flagelos. O aprofundamento 
e consolidação do desempenho da Unidade de Informação 
Financeira, concedendo-lhe maior autonomia com vista à 
efectiva implementação das medidas de natureza preventi-
va e repressiva de combate ao branqueamento de capitais 
e ao financiamento do terrorismo constitui uma dessas 
medidas.No plano externo o Presidente aludiu às ameaças 
latentes que representam as crises e conflitos da África 
Central e da Região dos Grandes Lagos. Fenómenos como 
a pirataria marítima no Golfo da Guiné e os novos paradigmas 
de crime organizado que se manifestam através da 
expansão do fundamentalismo religioso, do terrorismo 
transnacional, do tráfico de armas, drogas e seres 
humanos e dos crimes cibernéticos, foram apontados com 
consternação. No capítulo da Defesa e Segurança Nacional, 
referiu que, apesar de alguns condicionalismos de ordem 
conjuntural e estrutural, o Sistema de Segurança Nacional 
(Inteligência, Defesa e Ordem Interna) tem dado resposta 
cabal a todas essas situações de risco, internas e externas, 
permitindo a prossecução normal dos grandes objectivos 
nacionais: a defesa do território nacional, a garantia da paz 
e estabilidade e a preservação das fronteiras nacionais. 
Porém, lembrou, que tal exige  a  permanência de Forças 
Armadas e de Segurança Nacional capazes, bem equipa-
das e bem treinadas.

Presidente José Eduardo dos Santos e Ministros do Governo
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ANGOLA REGISTA REDUÇÃO DA TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL E AUMENTO DA ESPERANÇA DE VIDA

O número de crianças angolanas que morrem antes dos 
cinco anos sofreu uma redução significativa durante os 
últimos cinco anos, passando de 114 para 44 por cada mil.
Estes dados constam do Inquérito de Indicadores Múltiplos 
de Saúde (IIMS), realizado entre 2015 e 2016, pelo Institu-
to Nacional de Estatística de Angola (INEA), em colabo-
ração com o Ministério da Saúde de Angola, e assistência 
do Banco Mundial, Organização Mundial da Saúde (OMS) 
e Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF).
Os resultados do inquérito, recentemente publicados, 
permitiram calcular diretamente as taxas de mortalidade 
neonatal, pós-neonatal, infantil, pós-infantil e infanto-juve-
nil, com base no historial de nascimentos.
O IIMS 2015-2016 tem como objetivo fornecer informações 
atualizadas relativamente à situação dos homens, 
mulheres e crianças e medir o estado atual dos indica-
dores-chave, que vão permitir Angola avaliar os progressos 
alcançados no que diz respeito aos Objetivos do Desen-
volvimento do Milénio e ao Plano Nacional de Desenvolvi-
mento Sanitário 2012-2025.
Numa comparação directa com cinco países da Comuni-
dade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) – 
Namíbia, Zâmbia, República Democrática do Congo, 
Lesoto e Moçambique, o inquérito revela que Angola se 
encontra nos lugares cimeiros.
O Ministro da saúde, Luís Gomes Sambo, afirmou que, 
com os esforços do Executivo para a melhoria das  

Ministro da Saúde, Luís Gomes Sambo.

“Apesar dos progressos alcançados, os dados actuais 
ainda não nos satisfazem.  O Governo pretende chegar 
a metas ainda mais ambiciosas e para isso vai imple-
mentar  políticas de saúde e desenvolvimento social 
capazes de atingir esses mesmos objectivos” 

condições sociais dos angolanos, a esperança de vida a 
nascença que era de 41 anos em 1990, em 2000 passou 
para 49 anos e nos últimos tempos para 61 anos de idade, 
figurando entre os melhores indicadores no continente 
africano.

ANGOLA MELHORA BALANÇA COMERCIAL, COM IMPORTAÇÕES EM QUEDA

A balança comercial angolana voltou a registar um saldo 
positivo, de 5.100 milhões de euros, no terceiro trimestre 
de 2016, com as importações em queda mas ainda a repre-
sentarem 450 milhões de euros só em alimentos e produ-
tos agrícolas.
De acordo com o documento estatístico do comércio exter-
no do terceiro trimestre, do Instituto Nacional de Estatística 
(INE) as importações angolanas desceram para 502,9 mil 
milhões de kwanzas (mais de 2.500 milhões de euros).
Trata-se de uma quebra de quase 20 por cento em termos 
homólogos, mas também face ao segundo trimestre do 
ano, com o volume de importações  a descer 6,9%.
As exportações, essencialmente as do petróleo, chegaram 
(em valor) aos 1,411 biliões de kwanzas (oito mil milhões 
de euros) entre julho e setembro, um aumento de 14,5% 
face ao segundo trimestre do ano e uma subida de 32,5% 
relativamente ao igual período de 2015.
O saldo da balança comercial do terceiro trimestre de 2016, 
foi positivo em 908,9 mil milhões de kwanzas (5.100 
milhões de euros) registando uma aumento de 31,2% face 
ao trimestre anterior.

  

A diversificação da economia, em particular o desen-
volvimento da agricultura, são apostas do Governo 
para continuar a reduzir as importações do país tornan-
do-o cada vez mais autosuficiente.
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7ª REUNIÃO DE ALTO NÍVEL PARA SUPERVISÃO DO ACORDO –QUADRO PARA A PAZ, 
SEGURANÇA E COOPERAÇÃO NA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO E REGIÃO 
DOS GRANDES LAGOS EM LUANDA

Os Chefes de Estado e de Governo dos países signatári-
os do Acordo-Quadro para a Paz, Segurança e Cooper-
ação na República Democrática do Congo e na Região, 
realizaram no dia 26 de Outubro, em Luanda, a Sétima 
Reunião de Alto Nível do Mecanismo Regional de Super-
visão (MSR). José Eduardo dos Santos obteve o apoio das 
Nações Unidas, da União Africana (UA), da Conferência 
Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos (CIRGL) 
e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral 
(SADC). Na ordem do dia estiveram os últimos desenvolvi-
mentos políticos e de segurança na Região dos Grandes 
Lagos, tendo sido passados em revista os desenvolvimen-
tos políticos e de Segurança desde a última reunião 
realizada em Nova Iorque a 29 de Setembro de 2015.
Em relação à  República Democrática do Congo, foi reafir-
mada a necessidade de diálogo entre as diferentes forças 
políticas do país com vista à realização de eleições 
democráticas em 2018.
O Presidente José Eduardo dos Santos afirmou que o 
diálogo continua a ser a única via válida para se dirimirem 
contradições e se superarem crises e conflitos, garantindo 
a paz  e a estabilidade do ponto de vista político, económi-
co  e social. “Os países do nosso Continente têm de 
assumir em pleno as nossas opções por Estados 
Democráticos e de Direito, consolidando as nossas instituições 
e respeitando a vontade popular livremente expressa, pois só 
isso vai permitir que as novas gerações comecem a 
afirmar-se como legítimas continuadoras das políticas que 
visam o desenvolvimento dos nossos países e o progresso 
e bem-estar das nossas populações”.
Foi saudado o lançamento do Quadro Estratégico Regional 
para os Grandes Lagos, pelo Secretário-Geral das Nações 
Unidas, durante um debate aberto do Conselho de Segu-
rança para a prevenção e resolução de conflitos na região 
dos Grandes Lagos, realizado em Nova Iorque a 21 de 
Março de 2016.   A Organização das Nações Unidas com-
prometeu-se a continuar a simplificar e harmonizar os 
esforços das várias entidades, em estreita consulta com os 
países da região, com vista a apoiar os esforços de desen-
volvimento dos países que a constituem, com o anúncio 
para a realização da próxima Reunião de Alto Nível na 
República do Congo.
Testemunharam a reunião S.E. José Eduardo dos Santos, 
Presidente da República de Angola (anfitrião), S.E. Idriss 
Deby Itno, Presidente da República do Chade e Presidente 
da União Africana, S.E. Presidente Denis Sassou Nguesso 
da República do Congo, S.E. Presidente Joseph Kabila 
Kabange da República Democrática do Congo (RDC), S.E. 
Presidente Edgar Chagwa Lungu da República da Zâmbia, 
S.E. William Ruto, Vice Presidente da República do 
Quénia, S.E. Gaston Sindimwo, Primeiro Vice-Presidente 

  

da República do Burundi; S.E. Hasabu Mohamad Abdal-
rahman, Vice-Presidente da República do Sudão, S.E. 
Simplice Mathieu Sarandji, Primeiro Ministro da República 
Centro-Africana, e S.E. Paul Dlamini, Vice Primeiro Minis-
tro do Reino da Swazilândia (em representação da 
Presidência da SADC). Os seguintes chefes de delegação  
participaram igualmente na reunião: S.E. Maite Nkoa-
na-Mashabane, Ministra da Cooperação e Relações Inter-
nacionais da República da África do Sul, S.E. Augustine 
Mahiga, Ministro dos Negócios Estrangeiros da República 
Unida da Tanzânia, S.E. Sam Kutesa, Ministro dos 
Negócios Estrangeiros da República do Uganda e S.E. 
Alfred Gakuba Kalisa, Embaixador da República do 
Ruanda acreditado em Angola.  Estiveram também 
presentes S.E. Dra. Nkosazana Dlamini Zuma, Presidente 
da Comissão da União Africana, Sr. Said Djinnit, Enviado 
Especial do 2º Secretário-Geral para a Região dos 
Grandes Lagos, em representação do Secretário-Geral das 
Nações Unidas, S.E. Edem Kodjo, Facilitador do Diálogo 
Nacional na RDC, Sr. Prof. Ibrahima Fall, Representante 
Especial da União Africana para a Região dos Grandes 
Lagos, Sr. Embaixador Zachary Muburi-Muita, Secretário 
Executivo da CIRGL, e Sr. Jorge Cardoso, representando a 
Secretária Executiva da SADC. Também estiveram 
presentes enviados especiais e oficiais Séniores da Bélgi-
ca, China, França, Federação Russa, Reino Unido da Grã 
Bretanha e Irlanda do Norte, Estados Unidos da América e 
União Europeia. A Comunidade Económica do Estados da 
África Central (CEEAC) participou como convidada.

  

 

 

“O diálogo continua a ser a única via válida para se 
dirimirem contradições e superarem crises e conflitos, 
garantindo a paz  e a estabilidade do ponto de vista políti-
co, económico  e social.” - José Eduardo dos Santos



 ACTUALIDADE INTERNACIONAL

pág.6

 
Newsletter

sua “eficácia, eficiência e impacto”.
Os participantes na reunião concordaram também na 
necessidade de prosseguir com “a melhoria dos mecanis-
mos de governação do programa” para garantir “maior 
eficácia, eficiência, impacto e visibilidade à cooperação 
dos PALOP-TL com a União Europeia”.
Cabo Verde assumiu, durante a reunião, a presidência 
política do grupo, sucedendo a São Tomé e Príncipe, 
devendo durante o seu mandato definir os projetos a 
implementar no âmbito do FED.
Este compromisso consta da declaração da Praia aprova-
da durante a reunião.
A Cooperação entre os Países Africanos de Língua Oficial 
Portuguesa e Timor-Leste (PALOP-TL) e a União Euro-
peia (UE) completará vinte e cinco anos de atividade em 
2017 inscreve-se no quadro da parceria global entre o 
Grupo de Países de África, Caraíbas e Pacífico (ACP) e a 
União Europeia, previsto no Acordo de Cotonou.
O programa tem como objetivo apoiar os esforços de 
desenvolvimento de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, 
Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor Leste no forta-
lecimento da cooperação em áreas de interesse comum.

  

XII REUNIÃO DE ORDENADORES NACIONAIS DOS PAÍSES AFRICANOS DE LÍNGUA 
OFICIAL PORTUGUESA E TIMOR LESTE (PALOP-TL) COM A UNIÃO EUROPEIA (UE) 
EM CABO VERDE

Realizou-se no dia 09 de Dezembro, na cidade da Praia 
em Cabo Verde, a XII Reunião dos Ordenadores Nacionais 
(RON) dos PALOP-TL com a UE. A reunião serviu  para 
fazer o balanço da cooperação entre o grupo de países 
africanos lusófonos e Timor-Leste e a UE, “uma forma 
única de cooperação sul-sul que a União Europeia 
promove desde 1992”.
Temas como a criminalidade, a consolidação do Estado de 
Direito e o reforço das capacidades institucionais e 
humanas dos países participantes – Angola, Cabo Verde, 
Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e 
Timor-Leste foram amplamente discutidos, tendo sido 
apontados vários projectos de cooperação com a UE ao 
abrigo do 11º FED.
Foi reafirmada a vontade política de “fortalecer a cooperação” 
entre os dois blocos continuando o 11º FED a financiar 
projectos nos domínios da boa governação e fortalecimen-
tos das instituições nos países do Sul. Além disso, foi 
garantido o apoio ao sector privado ao nível das indústrias 
criativas com o propósito principal de fomentar a criação de 
emprego e a modernização e diversificação da economia 
destes países.
Os países comprometeram-se a “envidar esforços com 
vista a uma célere concretização do processo de identifi-
cação e formulação de projetos” do FED, bem como à

ANGOLA DECRETA LUTO NACIONAL EM MEMÓRIA DE FIDEL CASTRO
"GLÓRIA ETERNA AO COMANDANTE”  -JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS

“Glória eterna ao comandante” foi a mensagem de José 
Eduardo dos Santos gravada na coroa de flores, deposita-
da pelo Viice-Presidente da República, Manuel Domingos 
Vicente, após a sua chegada a Havana, para representar o 
Chefe de Estado angolano, nas cerimónias fúnebres do 
ex-presidente cubano, Fidel Castro, falecido no dia 25 de 
Novembro, vítima de doença prolongada.
Nascido a 13 de Agosto de 1926, em Birán, Cuba, Fidel 
Castro foi o principal líder da Revolução Cubana 
(1953-1959), primeiro-ministro de Cuba (1959-1976) e 
primeiro presidente do Conselho de Estado da República 
de Cuba (1976-2008).
Ganhou o Prémio Olivo da Paz do Conselho Mundial da 
Paz, em 2011, pela coexistência pacífica entre as nações e 
por ser uma personalidade que contribuiu para a política de 
desarmamento.
O Presidente da República, José Eduardo dos Santos, 
considerou Fidel Castro "uma figura ímpar de transcenden-

te importância histórica, que marcou a sua época pelo 
papel que desempenhou no seu país e nas grandes trans-
formações da humanidade, em prol da liberdade, justiça 
social e desenvolvimento dos povos.”

Fidel Castro numa das suas últimas aparições em público.
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ANTÓNIO GUTERRES, EX PRIMEIRO MINISTRO PORTUGUÊS, ACLAMADO 
COMO NOVO SECRETÁRIO-GERAL DA ONU

O Ministro das Relações Exteriores Georges Chikoti 
reafirmou em Bruxelas o apoio de Angola ao processo de 
pacificação e consolidação da democracia na RCA.
Na Conferência de doadores de 17 de Novembro de 2016, 
organizada pela União Europeia em parceria com o Gover-
no da República Centrafricana, o Chefe da Diplmacia ango-
lana afirmou ser urgente recompor o tecido social do país, 
realizar reformas estruturantes e potenciar o crescimento 
económico para o bem-estar de todo o povo centro-africa-
no, sendo por isso fundamental o engajamento da comuni-
dade internacional. 
Na Conferência, além da UE,  as Nações Unidas, a União 
Africana e o Banco Mundial também apresentaram o seu 
plano de acção para a República Centro-Africana tendo 
sido enaltecido o trabalho realizado no país ao longo dos 
últimos três anos. As forças políticas da RCA, democratica-
mente eleitas, estão fortemente empenhadas em imple-
mentar uma reforma profunda, ao nível político, social, 
cultural e económico, capaz de consolidar a ordem consti-
tucional e prosseguir o processo de reconciliação nacional.
Os participantes à reunião foram unânimes em reafirmar a 
necessidade de se romper definitivamente com o ciclo de 
fragilidade e instabilidade que afectou o país a todos os 
níveis, trabalhando-se com afinco no programa de desar-
mamento, desmobilização, reinserção e repatriamento das 
populações. Foi igualmente referida a necessidade de 
controlo das fronteiras, assim como o combate à criminali-
dade e ao terrorismo, para que possam ser criadas as 

O Conselho de Segurança das Nações Unidas indicou 
formalmente o nome de António Guterres para o cargo de 
Secretário-Geral da ONU. O anúncio foi feito em Nova 
Iorque após uma reunião à porta fechada do Conselho por 
intermédio do seu Presidente, o embaixador russo nas 
Nações Unidas, Vitaly Churkin que realçou a transparência 
e unanimidade na escolha do successor de Ban Ki-moon.
O actual Secretário Geral  da ONU,  também se congratu-
lou com a decisão: “Conheço muito bem Guterres e considero 
a escolha excelente. A sua experiência como primeiro-minis-
tro português, o seu vasto conhecimento do mundo e o seu 
intelecto brilhante vão servi-lo bem na liderança das 
Nações Unidas neste período decisivo”, realçou.
Também o Ministro das Relações Exteriores, Georges 
Chikoti considerou a eleição de António Guterres “muito 
importante para África, para a CPLP, para Angola e para a 
comunidade internacional em geral”.Com um vasto percur-
so politico, António Guterres chegou a  Secretário Geral do 
Partido Socialista português em 1992, tendo sido eleito 
Primeiro Ministro dos XIII e XIV Governos Constitucionais 
em 1995 e 1999, respectivamente. Entre 1995 e 2001 foi 

 

condições indispensáveis para o crescimento sustentado 
da economia, em sintonia com a preservação ambiental e 
o bem-estar social.
A Conferência permitiu a recolha de ajudas materiais e 
financeiras num montante superior a 2,06 mil milhões de 
euros. Este contributo deverá agora ser aplicado no 
processo contínuo de pacificação, restabelecimento da 
segurança, reconciliação nacional e prestação de ajuda 
humanitária. À margem da Conferência sobre a RCA, o 
Ministro Georges Chikoti  reuniu com a Alta Representante 
e Vice-presidente da Comissão da UE, Federica Mogherini, 
tendo sido abordadas questões relacionadas com a coo-
peração Angola-UE.

   

 

Ministro das Relações Exteriores,  Georges Chikoti

Presidente da Internacional Socialista e em 2005 foi 
nomeado para o cargo de Alto Comissário das Nações 
Unidas para os Refugiados, função que desempenhou até 
ao momento presente.
À sexta votação, o candidato português recebeu 13 votos 
favoráveis e duas abstenções dos 15 membros do Conselho 
de Segurança da ONU.
 

 

Secretário Geral da ONU, António Guterres

ANGOLA APOIA PROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO DA PAZ E ESTABILIDADE NA RCA
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CELEBRAÇÃO DO 41º ANIVERSÁRIO DA INDEPENDÊNCIA NACIONAL EM BRUXELAS

A Embaixada da República de Angola em Bruxelas 
comemorou no dia 24 de Novembro o 41º Aniversário da 
Independência Nacional.
Testemunharam a efeméride Membros do Corpo Diplomáti-
co acreditado no Reino da Bélgica e Representantes 
Permanentes junto à União Europeia, Altas Entidades e 
Elementos  do Secretariado do Grupo dos Estados ACP 
(África, Caraíbas e Pacífico), Altos Funcionários do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros e da União Europeia 
e representantes da diáspora.
A Embaixadora, Elizabeth Simbrão, recordou o trabalho 
que tem vindo a ser realizado em prol do engrandecimento 
e desenvolvimento sustentado do país, sublinhando o 
reforço do papel das instituições  nos vários domínios da 
vida pública, nomeadamente na saúde, educação e na 
valorização pessoal e profissional dos cidadãos.
Destacou o investimento que tem sido feito na democra-
tização do acesso ao saber e na construção de escolas e 
de universidades apostando-se, de forma inequívoca, na  
elevação do nível educacional da população.
Elizabeth Simbrão realçou a aposta do Governo na diversi-
ficação da Economia – « A nossa potência já não depende 
mais do petróleo e dos diamantes. Hoje, somos a Angola 
das energias renováveis, das telecomunicações, da 
indústria, do valor acrescentado dado às nossas 
matérias-primas, do turismo, do sector primário organizado 
e modernizado»

  

Evento organizado pela Embaixada de Angola

Ao nível internacional, a Embaixadora recordou o impor-
tante papel que Angola tem vindo a desempenhar no seio 
das Nações Unidas, da CIRGL, da União Africana, do 
Grupo ACP, e outras Organizações, salientando a 
importância dos Acordos bilaterais e multilaterais que  têm 
vindo a ser celebrados, dos quais o Acordo bilateral celebra-
do  em 2012 com a União Europeia denominado «Caminho Conjun-
to».

A jovem Lauriela Márcia Martins, representante da 
província de Cabinda, arrebatou, na noite de 17 de 
Dezembro, a coroa de Miss Angola 2017, superando 
as outras candidatas concorrentes ao título de 
mulher mais bela do país, numa gala que decorreu 
no Campo Multiusos do Kilamba.
Tendo conquistado a simpatia do corpo de júri, a 
representante das terras do Mayombe (Cabinda) 
leva, pela quarta vez, a coroa de Miss Angola para a 
sua região deixando a sua marca na vigésima primei-
ra edição do concurso.
Numa noite cheia de beleza e muito glamour, a 
jovem de 19 anos, estudante do 1º ano do curso de 
Arquitectura pretende continuar a lutar pela valori-
zação da mulher rural - “Abracei a causa da mulher 
rural. É com ela que tenho trabalhado desde a minha 
nomeação como Miss Cabinda. Espero continuar 
com este propósito, não deixando de parte os 
projectos por desenvolver da miss cessante”.

MISS ANGOLA 2017 PRETENDE AJUDAR NA VALORIZAÇÃO DA MULHER RURAL

“Ter ganho o concurso signi�ca um novo começo 
na minha vida, pois pretendo trabalhar em prol 
do desenvolvimento da mulher rural”.

Lauriela Márcia Martins, Miss Angola 2017


