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PRESIDENTE DA REPÚBLICA RECEBE CUMPRIMENTOS DE FIM 
DE ANO DO CORPO DIPLOMÁTICO ACREDITADO EM ANGOLA

                  Boletim Informativo  Trimestral da Embaixada de Angola em Bruxelas

Realizou-se nos dias 04 e 05 de Março, no Grão  Ducado do Luxemburgo, a 34ª edição do Festival das Migrações, organi-
zado pelo Comité de Ligação das Associações de Estrangeiros (CLAE) que, todos os anos, promove um encontro entre as 
comunidades estrangeiras residentes neste país.
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 ANGOLA TORNOU-SE PARTE CONTRATANTE DA CONVENÇÃO
 DE QUIOTO

 

“CONHECER MELHOR PARA PODER AGIR”

 

 

 

ANGOLA ASSUME VICE-PRESIDÊNCIA DO GRUPO AFRICANO NA FAO        

 COMUNIDADE E CULTURA

Presidente da República e Primeira-Dama durante a cerimómia de recepção do 
corpo diplomático

 LANÇAMENTO DO PRIMEIRO SATÉLITE ANGOLANO PREVISTO PARA
 O TERCEIRO TRIMESTRE DE 2017

www.angolaembassy.be

O AngoSat-1 é um dos sete projetos previstos ao abrigo 
do Programa Espacial Angolano que envolve a formação 
de quadros, a transferência de conhecimento (Know-how) 
e o lançamento da Agência Espacial Angolana. 

A

O grande objectivo será o de ajudar o grupo africano a 
obter uma maior visibilidade e representatividade junto das 
agências da ONU. Angola irá assumir em 2018 a presidên-
cia do grupo africano na FAO em substituição da República 
dos Camarões.

 Elizabeth Simbrão, Embaixadora Extraordinária e Plenipotenciária de Angola e 
 Kunia Mikuriya, Secretário Geral da Organização Mundial das Alfândegas

34ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DAS MIGRAÇÕES, DAS CULTURAS E DA CIDADANIA
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Secretário Geral da Organização Mundial das Alfândegas

28ª Cimeira dos Chefes de Estado da UA
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PRESIDENTE DA REPÚBLICA RECEBE CUMPRIMENTOS DE FIM DE ANO DO CORPO 
DIPLOMÁTICO ACREDITADO EM ANGOLA

Durante a habitual cerimónia que tem lugar no Palácio 
Presidencial, na Cidade Alta, José Eduardo dos Santos 
defendeu o regresso aos parâmetros do multilateralismo 
universal para se ultrapassar mais facilmente os conflitos 
militares, o clima de incerteza política e a crise económica 
e financeira, a que o actual espírito unipolar nas relações 
internacionais conduziu em diferentes partes do globo.
Durante a sua intervenção, o Presidente valorizou o 
consenso de que é urgente inverter-se a inércia negativa 
dos conflitos e que a paz é fundamental para o desenvolvi-
mento, progresso dos povos e das nações tendo em vista  
a promoção da democracia e a salvaguarda dos direitos 
humanos. Para José Eduardo dos Santos, esta visão mais 
realista, pragmática e tolerante nas relações internacionais 
“é tanto mais importante quanto o facto de as Nações 
Unidas e outras instituições internacionais jogarem um 
papel cada vez mais activo na tentativa de resolução dos 
problemas internacionais”.
A este respeito, destacou o papel que António Guterres 
poderá desempenhar à frente das Nações Unidas – 
“Acreditamos que o novo secretário-geral da ONU, recen-
temente empossado, dará um notável impulso a uma nova 
abordagem dos problemas internacionais e que os Estados 
membros dessa organização universal contribuirão com o 
que estiver ao seu alcance na busca de soluções efectivas 
para os conflitos actuais, bem como para se evitarem 
novos conflitos, através de uma diplomacia preventiva mais 
actuante”. 

  

O Presidente pediu ainda  “um apoio maior a África na luta 
contra o terrorismo, o radicalismo religioso e a sua 
expansão pelo continente”.
José Eduardo dos Santos considerou que a realização de 
várias eleições em países africanos no ano transacto, 
“traduz de modo satisfatório o avanço dos processos 
democráticos no nosso continente” e lembrou que  “2017 
representa também para Angola um ano em que os 
eleitores angolanos vão ter a possibilidade de renovar a 
sua escolha sobre quem consideram mais apto para 
continuar a dirigir os destinos da Nação”.

 

  

 

  

ANGOLA É O PAÍS AFRICANO COM MAIS INVESTIMENTO PRIVADO 

Segundo um estudo recentemente publicado pela Consul-
tora Financeira, Ernst Young/EY, Angola desenvolveu, nos 
últimos três anos, mais de 400 projectos com recurso ao 
capital privado estrangeiro nos sectores do petróleo, 
minas, energia e recursos hídricos.
Apesar da sua condição de maior produtor africano de 
petróleo influenciar de forma positiva o investimento 
estrangeiro, o que é facto é que, nos últimos anos, tem-se 
registado um aumento sustentado do investimento em 
pequenas e médias empresas nos sectores da indústria e 
do comércio.
Apesar de estar numa situação intermédia em termos de 
competitividade internacional, quando comparada com 
outros países africanos, Angola consegue atrair mais 
investimento privado.
Segundo o estudo, as novas leis do Investimento Privado e 
a reforma do Sistema Fiscal ajudaram muito no desenvolvi-
mento de novos projectos financiados por capitais privados 
estrangeiros.

A descentralização e desburocratização de processos 
constituiu um passo importante nesse sentido. Hoje, um 
investidor pode criar uma empresa com a simples 
aprovação da UCIP (Unidade Técnica Privada de Investi-
mento).
A reforma fiscal, que teve inicio em 2014, tem também 
ajudado no fomento económico sobretudo através da 
criação do imposto industrial sobre o lucros empresariais e 
de benefícios fiscais para as empresas que garantam 
índices elevados de exportação, empregabilidade, e este-
jam localizadas em zonas mais desfavorecidas. O grau de 
isenção fiscal chega, nalguns casos, aos 100%.

Presidente da República e Primeira-Dama durante a cerimómia de recepção do 
corpo diplomático  
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LANÇAMENTO DO PRIMEIRO SATÉLITE ANGOLANO PREVISTO PARA O TERCEIRO TRIMESTRE DE 2017

O  primeiro satélite angolano, AngoSat-1, em construção 
na Rússia desde 2013, tem lançamento previsto para o 
terceiro trimestre deste ano, conforme anunciado pelo  Min-
istro das Telecomunicações e Tecnologias de Informação, 
José Carvalho da Rocha, durante uma visita efectuada ao 
futuro centro de controlo do satélite, no município de 
Cacuaco, em Luanda.
Apesar da construção do satélite estar já concluída,  
decorre ainda a formação de especialistas para o operar. 
Por esse motivo, prevê-se que o Angosat-1 esteja  em 
órbita no início do terceiro trimestre de 2017.
O AngoSat-1 vai disponibilizar serviços de telecomuni-
cações, televisão, internet e governo eletrónico, devendo 
permanecer em órbita “na melhor das hipóteses” durante 
18 anos.
José Carvalho da Rocha explicou que o satélite vai cobrir 
todo o continente africano e uma parte da Europa. Não só 
terá a capacidade para servir as necessidades do país 
como também permitirá a prestação de serviços a outros 
países da região coberta pelo satélite, vislumbrando-se 
oportunidades reais de negócio.
Este projeto espacial envolve os governos de Angola e da 
Rússia e o centro de controlo em construção em Luanda 
será operado por 45 técnicos especializados.
A construção do satélite congrega  cerca de 30 empresas 
subcontratadas e a formação na Rússia de técnicos 

  

AngoSat-1 é um dos sete projectos do actual Programa Espacial Angolano

“Não só vai prestar serviços à população, como a toda 
a região. Irá também provocar uma revolução no 
mundo académico angolano, com a transferência de 
conhecimento”.

angolanos para a sua operação.
O AngoSat-1 é um dos sete projetos previstos ao abrigo do 
Programa Espacial Angolano que implica a formação de 
quadros, a transferência de conhecimentos nesta área e o 
lançamento da Agência Espacial Angolana.

O país possui, actualmente, 360 381 funcionários públi-
cos e agentes administrativos. Menos 12 492 dos que se 
registavam em 2015, apesar da recente criação de 160 000 
novos postos de trabalho.
Esta redução explica-se pela reforma do sector público, 
nomeadamente, pela redução de efectivos e pela morte de 
funcionários cujos postos de trabalho não foram preenchidos. 
Não obstante, em 2016, criaram-se 159 773 novos postos 
de trabalho, 56 000 dos quais preenchidos por jovens 
provenientes da formação profissional que, desta forma, 
garantiram a  sua inserção no mercado de trabalho.
O Governo tem como prioridade para o ano de 2017 
reforçar e expandir o Sistema Nacional de Formação 
Profissional, em sintonia com as necessidades do país e 
das suas regiões.
Está prevista a implementação de políticas activas de 
fomento ao emprego no sector primário e secundário da 
economia, que passam pelo apoio às micro, pequenas e 
médias empresas e promoção da criação do próprio 
emprego através do apoio ao empreendedorismo.

  

O Governo tem como prioridade para o ano de 2017 
reforçar e expandir o Sistema Nacional de Formação 
Profissional, em sintonia com as necessidades do país 
e das suas regiões.

 Registo de funcionários públicos no Huambo

GOVERNO CRIA 160 000 NOVOS POSTOS DE TRABALHO NO SECTOR PÚBLICO
APOSTA NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA SUSTENTAR A DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA
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UNIÃO AFRICANA JÁ TEM NOVO LÍDER
MARROCOS VOLTA A FAZER PARTE DA UA

Realizou-se em Addis Abeba, na Etiópia, a 28ª Cimeira 
Extraordinária dos Chefes de Estado e de Governo da 
União Africana/UA que elegeu o novo Presidente da 
Comissão Africana. 
Depois do fracasso de Kigali esta Cimeira era aguardada 
com alguma ansiedade. Dossiers importantes como a 
eleição do novo Presidente da Comissão Africana e a 
admissão de Marrocos marcaram mais um capítulo da 
história desta organização.
Um dos pontos altos foi, sem dúvida, a eleição no novo 
Presidente da Comissão Africana, o chadiano Mussa Faki 
Mahamat, que obteve a necessária maioria de dois terços 
dos votos (39 sobre 54). Gana vai ocupar a vice-presidên-
cia da UA que será presidida pelo Chefe de Estado da 
Guiné Conacri,  Alpha Condé.
O Comissariado de Paz e Segurança volta a ser presidido 
pela Argélia, tendo Smaïl Chergui vencido a candidata da 
Nigéria, Fátima Kyari Mohammed.
A candidata angolana ao cargo de comissária da União 
Africana para a Economia Rural e Agricultura, Josefa 
Sacko, foi eleita com 47 votos. Josefa Sacko irá dirigir a 
Comissão para o Desenvolvimento Rural e Agricultura, 
uma área importante para Angola e para a maior parte dos 
países africanos que pretendem priorizar o desenvolvimen-
to agrícola do Continente. 
De enaltecer, o regresso de Marrocos que, após trinta e 

  

 

três anos fora da organização passa a ser o 55º Estado 
Membro da UA.
Apesar da renitência de alguns países, a adesão de 
Marrocos foi efectivada deixando satisfeito o Rei de 
Marrocos, Mohammed VI que de forma emocionada 
saudou aquele que considerou ser um “regresso a 
casa”.
A Cimeira serviu ainda para analisar o projecto de refor-
ma da União Africana apresentado pelo chefe de 
Estado do Ruanda, Paul Kagame, e a criação de uma 
zona de comércio livre em 2017. 
 

ANGOLA ASSUME VICE-PRESIDÊNCIA DO GRUPO AFRICANO ACREDITADO 
JUNTO DA FAO

Angola assumiu no mês de Fevereiro , a Vice-presidência 
dos Representantes Permanentes do Grupo Africano 
acreditado junto da Organização das Nações Unidas para 
Alimentação e Agricultura (FAO).
Florêncio de Almeida, Embaixador Extraordinário e Pleni-
potenciário acreditado em Itália, tomou posse do cargo 
durante uma cerimónia que decorreu na sede da FAO, em 
Roma. 
Angola terá em 2018 a presidência do Grupo Africano na 
FAO em substituição da República dos Camarões.
No quadro das suas atribuições, o Vice-presidente tem a 
missão de assistir o Presidente na gestão dos assuntos do 
Grupo, presidir o Comité de Candidaturas e informar o 
grupo regional africano das conclusões das suas delibe- 
rações.
Florêncio de Almeida, agradeceu aos homólogos africanos 
pela confiança depositada a Angola na assumpção do 
cargo e prometeu tudo fazer para apoiar o novo Presidente, 
com vista a dignificar o continente.
Recorde-se que Angola preside, desde Novembro de 2016, 
o Comité Director do Fundo Fiduciário de Solidariedade 
Africana para a Segurança Alimentar, sucedendo à Guiné 
Equatorial.

O Fundo, que já financiou diversos projectos, num total 
36 milhões de dólares, foi criado em 2012, durante a 
conferência da FAO para África, realizada em Brazza-
ville (Congo) e tem a finalidade de apoiar os países 
africanos  com maiores dificuldades.

28ª Cimeira dos Chefes de Estado da UA
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ANGOLA DEFENDE A SUBSTITUIÇÃO DO TPI PELO FUTURO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DOS 
POVOS AFRICANOS

O chefe da diplomacia angolana, Georges Chikoty, defen-
deu a utilização do futuro Tribunal de Justiça dos Povos 
Africanos para a resolução de diferendos no Continente 
Africano.Este repto surge na sequência da 28ª Cimeira da 
União Africana onde foi sugerido o abandono do Tribunal 
Penal Internacional (TPI).
Angola, que não integra o TPI,  lançou o apelo, não vincula-
tivo, aos Estados-membros, para a saída daquele tribunal, 
frequentemente acusado de perseguir cidadãos africanos. 
“Não corresponde aos interesses dos países, particular-
mente para os africanos, que têm sido no geral vítimas 
deste tribunal. Temos exemplos de casos de pessoas que 
estão detidas, mesmo quando não se conseguiu formalizar 
nenhuma culpa. É por isso que se acha que esse tribunal 
não é o tribunal devido para os africanos”, afirmou Georges 
Chikoty. 
O Tribunal de Justiça dos Povos Africanos permitirá resolver 
alguns diferendos no Continente africano dando poder às 
Instituições de Justiça Africanas.
Alguns governos africanos dizem que o TPI tem um 
preconceito pós-colonial contra os líderes da região.
O TPI foi constituído em 2002 para julgar atrocidades, que 
não podem ser tratadas pelos tribunais nacionais, mas tem 
enfrentado a falta de cooperação dos governos.

ANGOLA TORNOU-SE PARTE CONTRATANTE DA CONVENÇÃO DE QUIOTO

O Secretário-Geral da Organização Mundial das Alfânde-
gas/OMA, Kunio Mikuriya, na sua qualidade de depositário 
da Convenção recebeu, por parte da Embaixadora de 
Angola na Bélgica, Elizabeth Simbrão, o Instrumento de 
Adesão de Angola à Convenção Internacional para a 
Simplificação e Harmonização dos Regimes Aduaneiros 
(Convenção de Quioto – RKC).
Durante uma breve reunião realizada a 23 de  Fevereiro na 
Secretaria-Geral da OMA , Angola formalizou a sua adesão 
a este instrumento internacional considerado como base 
para procedimentos aduaneiros eficazes, eficientes e moder-
nos.
Os principais elementos da Convenção incluem a 
aplicação de procedimentos aduaneiros simplificados e 
transparentes e a optimização da utilização  das tecnolo-
gias de informação com vista a  um controlo aduaneiro 
eficiente.
Tendo entrado em vigor a 3 de Fevereiro de 2006, a 
Convenção de Quioto revista é um instrumento jurídico da 
OMA considerado por toda a Comunidade Aduaneira Inter-
nacional como um modelo para as Alfândegas Modernas  

do Século XXI, que complementa os esforços dos países
para a ratificação e implementação do Acordo para a 
Facilitação do Comércio (TFA), que entrou em vigor em 22 
de Fevereiro deste ano. Com a adesão de Angola, a 
Convenção tem agora 108 Partes Contratantes.

Elizabeth Simbrão, Embaixadora Extraordinária e Plenipotenciária de Angola e 
Kunia Mikuriya, Secretário Geral da Organização Mundial das Alfândegas

O Tribunal de Justiça dos Povos Africanos permitirá 
resolver alguns diferendos no continente africano 
dando poder às instituições de justiça africancas.

Ministro das Relações Exteriores, Georges Rebelo Chikoty
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3ª REUNIÃO MINISTERIAL DO  “CAMINHO CONJUNTO” ANGOLA-UE

Altos Representantes da República de Angola e da União 
Europeia reuniram-se em Bruxelas para a 3ª Reunião 
Ministerial do Acordo Caminho Conjunto Angola –EU, uma 
plataforma de diálogo e cooperação com base em valores 
comuns.
Esta reunião foi co-presidida pelo Ministro do Planeamento 
e Desenvolvimento Territorial de Angola, Job Graça, e o 
Ministro dos Negócios Estrangeiros da República de Malta, 
George Vella, em representação da Alta Representante da 
União Europeia para os Negócios Estrangeiros e Politica 
de Segurança, Frederica Mogherini.
Na ordem do dia estiveram temas relacionados como a paz 
e segurança, boa governação, direitos humanos e 
migração, desenvolvimento económico e sustentável.
As partes comprometeram-se a trabalhar em prol da paz e 
segurança no continente africano refirmando o compromis-
so já assumido em reuniões anteriores, 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 Conferência 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 ultrapas-
sar problemas graves de natureza politica e humanitária 
que continuam a afectar a República Democrática do 
Congo, o Burundi e a República Centro Africana.
As partes convergiram na abordagem dos desafios e opor-
tunidades de protecção dos oceanos e concordaram ser 
necessário promover a boa governação e protecção dos 
mares. A visão holística dos Oceanos e o desenvolvimento 
de uma economia azul sustentável são objectivos comuns.
Ao nível da segurança marítima, nomeadamente na crimi-
nalidade transnacional, foi feita alusão ao código de condu-
ta de Yaounde e à Declaração de Luanda, documentos 
orientadores para a estratégia comum de prevenção e 
combate a estes flagelos.
Relativamente ao processo eleitoral que terá lugar em 
Angola em 2017 foi trocada informação relevante a esse 
respeito.
Angola revelou os esforços que o Governo tem vindo a 
realizar em prol da maturação democrática do pais, 
promoção da defesa dos direitos humanos e prevenção de 
crimes transnacionais, nomeadamente ao nível da gestão 
de fronteiras.
Sobre o tema “Crescimento económico” e ” Desenvolvi-
mento sustentável” as partes acordaram que a diversifi-
cação da economia, a promoção do investimento privado e 
estrangeiro e o fomento das exportações, são fundamen-

 

tais para estimular o potencial económico do país. Durante 
o debate, foram referenciados os mecanismos de regu-
lação do comércio da OMC, os Acordos de Parceria 
Económica (APE) e as reformas financeiras que Angola 
tem vindo a desenvolver.
As partes concluíram e rubricaram o memorando de enten-
dimento entre o Centro de Investigação Conjunta da União 
Europeia (JRC) e o Insituto Nacional de Meteorologia e 
Geofísica de Angola (INAMET). Esta colaboração científica 
tem como objectivo desenvolver aplicações nas àreas da 
agro -meteorologia e hidrologia, por exemplo, a previsão de 
cheias, aviso prévio do défice da protecção das colheitas e 
monitorização das secas em Angola. Através deste enten-
dimento, o JRC contribuirá para a capacitação do INAMET 
por via da formação ou estágios em ferramentas, modelos 
e intercâmbios de dados na área de monitorização agrome-
teorológica e hidrológica, enquanto o INAMET contribuirá 
com a sua perícia nacional e regional.
Ficou acordado que a próxima reunião de altos funcionári-
os e ministerial terá lugar em Luanda em 2018.

Assinatura do Memorando de Entendimento para colaboração na investigação 
JRC UE e INAMET
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O PAPEL DA MULHER ANGOLANA NO EXERCÍCIO DO VOTO COMO UM DIREITO DE CIDADANIA

 A Embaixadora Elizabeth Simbrão participou na Jornada 
Março - Mulher, relativa aos dias 2 de Março consagrado à 
Mulher Angolana e 8 de Março Jornada internacional da 
Mulher, que se realizaram a 11 de Março em Bruxelas sob 
o lema central “Mulheres unidas no voto certo”.
O evento, promovido pelo Comité da OMA no Reino da 
Bélgica, centrou atenções na importância da mulher angola-
na na história do país, lembrando as dificuldades e desafios 
que sempre tiveram que enfrentar.
Elizabeth Simbrão, recordou o papel e estatuto da mulher 
angolana, desde o início da luta armada contra o colonialis-
mo, sublinhando a sua importância  na defesa dos ideais 
de independência, igualdade e liberdade do povo.
A este respeito, referiu o importante papel desempenhado 
pela OMA em todo o processo de emancipação e 
afirmação da mulher angolana,  recordando o importante 
trabalho por estas realizado os longo das últimas décadas 
e citando os exemplos de Irene Cohen, Teresa Afonso, 
Engrácia Santos e Lucrécia Paim como símbolos a reter 
pelas gerações vindouras”.
Com a aproximação da data das próximas eleições gerais 
em Angola, esta reunião ficou também marcada pelo forte 
apelo lançado à participação das mulheres no acto eleitoral 
que terá lugar no próximo dia 23 de Agosto.

  

34ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DAS MIGRAÇÕES, DAS CULTURAS E DA CIDADANIA

Realizou-se nos dias 4 e 5 de Março, no Grão  Ducado do 
Luxemburgo, a 34ª edição do Festival das Migrações, orga-
nizado pelo Comité de Ligação das Associações de 
Estrangeiros (CLAE) que, todos os anos, promove um 
encontro entre as comunidades estrangeiras residentes 
neste país.
Valorizar as culturas e partilhá-las, assim se pode resumir 
a essência deste evento multicultural que inclui 
exposições, concertos, encontros literários, projeções de 
filmes e gastronomia dos quatro cantos do mundo.
O festival, realizado na LuxExpo, em Kirchberg,  contou 
com a presença do Grão-Duque Henri e Grã-Duquesa 
Maria Teresa, a burgomestre da cidade do Luxemburgo, 
Lydie Polfer, Corinne Cahen, Ministra da Família e da 
Educação, e com a presença do Primeiro Ministro Xavier 
Better. 
Angola, esteve representada pela Associção Angola 
Events, com dois stands temáticos que expuseram a cultu-
ra angolana em fotografias, artesanato e pinturas, além de 
outras formas de expressão cultural.
Sob o lema “Angola expõe”, estiveram presentes as artis-
tas plásticas angolanas Erika Famece, Patrícia Cardoso e 
Leda Baltazar. De ano para ano, o Festival tem crescido em 

Stands da Associação Angola Events

“A participação massiva das mulheres angolanas nas 
eleições é importante porquanto elas são, tal como os 
homens, responsáveis pelo destino da Nação. Com efeito, 
não devemos esquecer que, numa democracia como a 
nossa, a soberania inalienável pertence ao povo, que a 
exerce votando para escolher os seus representantes.”

Plenário da OMA em Bruxelas

popularidade e número de visitantes, sendo já considerado 
um caso de sucesso no processo de aproximação de cultu-
ras e gentes. A edição deste ano recebeu mais de 30 000 
visitantes.


