
“A União Europeia vai financiar com 65 milhões de euros um 
programa conjunto com o Governo angolano para redução 
da fome, pobreza e vulnerabilidade das comunidades afeta-
das pela seca em três províncias do sul de Angola.”
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JOÃO  LOURENÇO É O NOVO PRESIDENTE DE ANGOLA
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A inscrição da cidade de Mbanza Congo como património da humanidade implicará a construção, até 2020, de um novo 
aeroporto, face à proximidade do atual aos locais históricos agora classificados pela UNESCO. De acordo com o governador 
da província do Zaire, José Joanes André, o novo aeroporto de Mbanza Congo será construído em Nkiende, a 20 quilómetros 
do actual.
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“João Lourenço considera ser necessário promover o 
estado social, com políticas de inclusão económica e social 
e de redução das desigualdades, apostando num desen-
volvimento com ênfase no meio rural.”.

ANGOLA PROMETE NOVO AEROPORTO PARA CLASSIFICAÇÃO DE MBANZA CONGO PELA UNESCO
 

 

“Queremos estimular o aumento da produção nacional e o 
consequente aumento da oferta de bens e serviços, 
paulatinamente reduzir a importação de certas merca-
dorias, facilitar o comércio lícito e reduzir tempos e custos 
dos processos aduaneiros" 

 UNIÃO EUROPEIA FINANCIA COM 65 MILHÕES DE EUROS PROJETO PARA
 REDUZIR FOME DEVIDO À SECA EM ANGOLA

“O projecto “Angola Cables”fará de Angola uma importante plata-
forma de ligação entre os Continentes Africano, Europeu e Ameri-
cano.”
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ELEIÇÕES GERAIS DECORREM DE FORMA “LIVRE, JUSTA E TRANSPARENTE”

A Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA) 
alcançou 0,9% dos votos e elegeu um parlamentar, 
enquanto a Aliança Patriótica Nacional (APN) não conse-
guiu garantir qualquer representação no Parlamento.

RESULTADOS DEFINITIVOS DAS ELEIÇÕES CONFIRMAM JOÃO LOURENÇO COMO O 
NOVO PRESIDENTE DA REPÚBLICA DE ANGOLA

Os resultados finais das Eleições Gerais de 23 de Agosto, 
foram  divulgados no dia 06 de Setembro pela Comissão 
Nacional Eleitoral (CNE), confirmando João Lourenço 
como novo Presidente de Angola. O anúncio foi feito pelo 
presidente da CNE, André da Silva Neto, em conferência 
de imprensa, para divulgação dos resultados definitivos 
das eleições gerais angolanas, que confirma também 
Bornito de Sousa novo vice-presidente da República.
O MPLA foi o partido mais votado com 61,07% dos votos 
liderando os resultados em todas as províncias do país. 
Com este resultado, o MPLA elegeu 150 deputados, obten-
do uma maioria qualificada na Assembleia Nacional.
Os resultados definitivos revelaram  que a União Nacional 
para a Independência Total de Angola (UNITA) foi a segun-
da força política mais votada, alcançando 26,67% dos 
votos, o que se traduz em 51 assentos parlamentares.
A coligação de partidos Convergência Ampla de Salvação 
de Angola-Coligação Eleitoral (CASA-CE) obteve 9,44% da 
votação global alcançando 16 lugares no Parlamento, 
tendo o Partido da Renovação Social (PRS) elegido dois 
deputados.

O processo eleitoral revelou maturidade democrática

“As últimas eleições gerais e a forma ordeira e 
correcta como se desenrolaram são reveladores da 
maturidade social e democrática do povo angola-
no.”

Os Observadores Internacionais presentes nas eleições 
gerais angolanas elogiaram a forma organizada como 
decorreu o escrutínio do dia 23 de Agosto e atribuem o 
sucesso do processo eleitoral ao bom trabalho desenvolvi-
do pela Comissão Nacional Eleitoral.
A imprensa internacional considerou que o acto eleitoral 
decorreu de forma pacífica e organizada. Os observadores 
internacionais da SADC , da União  Africana, da CPLP, da 
CEEAC (Comunidade Económica dos Estados da Africa 
Central) e outras organizações foram unânimes em considerar 
que as eleições foram livres, justas e transparentes.
Estiveram disponíveis para o escrutínio 12 512 assemble-
ias de voto e 25 475 mesas distribuídas pelo território ango-
lano, tendo a observação eleitoral sido garantida por 1200 
observadores nacionais e 240 internacionais.
Para André da Silva Neto, Presidente da CNE, o sucesso 
do processo eleitoral é o espelho da maturidade democráti-
ca alcançada pelo país.
Os resultados provisórios apontam para uma vitória do 
MPLA com cerca de 61% dos votos. Até ao próximo dia 05 
de Setembro deverão ser conhecidos os resultados finais 
da votação.

João Lourenço no momento do voto
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JOÃO LOURENÇO INVESTIDO PRESIDENTE DA REPÚBLICA DE ANGOLA

João Lourenço foi  investido Presidente da República de 
Angola, o terceiro que o país conhece desde a inde-
pendência, em novembro de 1975.
O acto, presenciado por convidados nacionais e internacio-
nais e milhares de populares, decorreu no Memorial Antó-
nio Agostinho Neto, em Luanda, no mesmo local e dia em 
que José Eduardo dos Santos foi investido pela última vez 
como chefe de Estado Angolano, após as eleições de 
2012.
A cerimónia contou com a presença de cerca de duas 
dezenas de chefes de Estado e do Governo, e foi conduzi-
da pelo Juiz Conselheiro Presidente do Tribunal Consti-
tucional Rui Ferreira que proclamou a eleição de João 
Lourenço e de Bornito de Sousa para os cargos, de Presi-
dente e vice-Presidente angolanos, repectivamente.
No discurso da cerimónia de posse João Lourenço falou 
sobre os princípios da justiça universal e da liberalização 
económica no país assumindo o compromisso de “tratar” 
com uma “governação inclusiva” dos “problemas da nação” 
ao longo do seu mandato.
O novo Presidente afirmou que “neste novo ciclo político 
que hoje se inicia, legitimado nas urnas, a Constituição 
será a nossa bússola de orientação e as leis o nosso 
critério de decisão”. João Lourenço considera-se o “Presi-
dente de todos os angolanos” e propõe-se trabalhar na 
melhoria das condições de vida e bem-estar do povo ango-
lano que continuará a ser uma prioridade nacional.
Na sua intervenção, sublinhou a importância do processo 
de reforma da administração pública e da promoção de 
uma política que permita o aumento da eficácia dos 
serviços. Para João Lourenço a reforma da administração 
pública deverá privilegiar a simplificação de procedimentos 
e a valorização do capital humano através de uma política 
focada na formação, motivação e valorização das carreiras 
dos agentes e funcionários públicos
João Lourenço considera ser necessário promover o 
estado social, com políticas de inclusão económica e social 
e de redução das desigualdades, apostando num desen-
volvimento com ênfase no meio rural.
O Presidente deixou ainda uma palavra de esperança para 
os jovens, sobre quem recai a responsabilidade do futuro 
da nação e para as mulheres que “desempenham um papel 
fundamental para o equilíbrio da sociedade”.

  

Lançamento da primeira pedra na construção do Laboratório Central da Água.

“Vamos concentrar-nos principalmente no desenvolvimento económico e social do país, colocando a captação 
do investimento estrangeiro e a luta contra a corrupção e o nepotismo, como questões essenciais para a recu-
peração económica de Angola. Uma vez ganhas estas batalhas, vai ser mais fácil captar investimento para o 
país” - Presidente João Lourenço
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João Lourenço traçou o objetivo de combater as desigual-
dades sociais e a mortalidade infantil, prometendo colocar 
sempre na ordem do dia da sua estratégia de governação 
os “anseios e expectativas dos cidadãos”.
Controlar a taxa de inflação – numa altura em que o país 
permanece mergulhado numa forte crise económica, finan-
ceira e cambial – aplicando “regras rígidas” de política cam-
bial e fiscal, com atenções  viradas igualmente para a 
banca, são a fórmula ideal para se garantir a “credibilidade 
internacional”.
O Presidente prometeu um combate  sem tréguas ao crime 
económico e à corrupção.A corrupção e a impunidade têm 
um impacto negativo directo na capacidade do Estado e 
dos seus agentes executarem qualquer programa de 
governação. Exortou, por isso, o povo a trabalhar em 
conjunto com o Governo  para, todos juntos,  aniquilarem 
esse mal que ameaça seriamente os alicerces da socie-
dade.
A estrutura do Executivo será reduzida de modo a garantir 
a sua funcionalidade sem dispersão de meios e evitando o 
esbanjamento e o desperdício de recursos que são cada 
vez mais escassos. Nesta lógica insere-se a promessa de 
reduzir a burocracia na administração pública, nomeada-
mente para propiciar o investimento privado e com isso 
garantir a industrialização do país e o consequente aumen-
to das exportações, com a aposta a passar pela agricultura, 
pecuária e pescas, entre outros setores que João Lourenço 
aponta como alternativas ao petróleo e importantes na 
estratégia de diversificação da economia que tem vindo a 
ser seguida.

FEDERICA MOGHERINI ENALTECE MATURIDADE DEMOCRÁTICA DO POVO ANGOLANO

A chefe da diplomacia da União Europeia, Federica 
Mogherini, afirmou que  o recente processo eleitoral em 
Angola é um “sinal claro” do compromisso do país com a 
democracia.“O processo das eleições gerais, que conduziu 
a uma transição política pacífica, foi um sinal claro do com-
promisso do povo angolano com a democracia”, salientou 
Mogherini, num comunicado divulgado no dia em que o 
novo Presidente João Lourenço foi empossado no cargo.
Federica Mogherini reafirmou a compromisso da UE na 
construção e reforço das instituições democráticas e reiterou 
o total empenho para, em conjunto com  Angola, efectuar um 
trabalho profícuo de desenvolvimento em Africa e no Mundo.
Afirmou ainda que a UE “está disponível para apoiar 
futuros processos eleitorais, nomeadamente no acesso 
equitativo aos media e na reforma da legislação eleitoral 
em linha com os princípios internacionais de abrangência e 
transparência”.

Neste mandato, o novo Presidente promete fazer uma 
revisão do Programa de Investimentos Públicos e entre-
gar a sua gestão a privados, para assim garantir uma 
maior eficiência.
Melhorar a prestação de cuidados de Saúde e a Educação 
em Angola, com o reforço da capacitação de quadros 
angolanos, foram igualmente prioridades reafirmadas por 
João Lourenço, que assumiu ainda o compromisso de 
modernização das Forças Armadas.

“O NOSSO LEMA SERÁ RENOVAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO NA CONTINUIDADE.
  MELHORAR O QUE ESTÁ BEM E CORRIGIR O QUE ESTÁ MAL” 

Após ter recebido um legado de 38 anos de Gover-
nação do Presidente Cessante, José Eduardo dos 
Santos, João Lourenço reconheceu a qualidade do 
trabalho desenvolvido pelo seu antecessor que 
considerou ter cumprido a sua missão com brio invulgar.

Federica Mogherini
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VISITA ANUAL DO COMITÉ DOS EMBAIXADORES ACP À SEDE DO BANCO EUROPEU 
DE INVESTIMENTO NO LUXEMBURGO 

No âmbito da Cooperação do Grupo ACP e do Banco 
Europeu de Investimento/BEI realizou-se no dia 20 de 
Julho uma visita de trabalho à sede desta Instituição no 
Luxemburgo.
Presentes estiveram os Embaixadores dos Países ACP 
acreditados em Bruxelas que, a convite do Conselho de 
Administração do Banco, aí se deslocaram para promover 
e fortalecer os laços de cooperação entre as partes.
O programa da visita incluiu uma sessão plenária subordi-
nada ao tema “ A Missão a longo prazo do BEI” presidida 
pelo Vice – Presidente do BEI, o Sr. Pim van Ballekom, e 
pelos Secretário Geral e Presidente do Comité de 
Embaixadores do Grupo ACP, os Srs. Patrick Gomes e 
David Hales.
Na ordem do dia estiveram temas relacionados com o 
plano de apoio ao investimento por parte do BEI nos países 
ACP. Apoio ao empreendedorismo juvenil, através de 
projectos com impacto no desenvolvimento económico e 
social dos países beneficiários, apoio aos programas de 
implementação e desenvolvimento de estruturas ligadas às 
energias renováveis e outras com objectivos de preser-
vação ambiental e discussão sobre o fomento das 
pequenas e médias empresas foram alguns dos temas 
abordados.

  

Banco Europeu de Investimento no Luxemburgo

Durante as sessões bilaterais com os representantes 
regionais do BEI, foram detalhadas as novas formas de 
operação dos escritórios regionais do BEI sob a coorde-
nação da sua sede no Luxemburgo. Foi igualmente sublinha-
do o papel desempenhado pelos bancos e outras instituições 
financeiras ao nível local e a sua importância na análise, 
financiamento e acompanhamento dos projectos de 
maiores dimensões.
Presente no evento esteve a Embaixadora Elizabeth 
Simbrão.

ANGOLA NO EPICENTRO DAS TELECOMUNICAÇÕES

Africa, América e Europa estarão ligados através de 
Angola que funcionará como uma plataforma de ligação 
das telecomunicações entre os três continentes.
O cabo submarino de fibra óptica, denominado “South 
Atlantic Cable Systtem” (SACS) irá ligar Angola ao Brasil a 
partir de Julho de 2018. Este projecto, que será executado 
pelo consórcio angolano “Angola Cables”, permitirá a 
primeira ligação entre África e América através do Oceano 
Atlântico.
O SACS será instalado a uma profundidade de 1,5 metros 
em águas rasas e sete quilómetros em alto mar, para evitar 
a danificação do cabo submarino na circulação constante 
de navios e recursos marinhos.
Com seis mil quilómetros de extensão, o cabo que ligará 
Luanda (Angola) a Fortaleza (Brasil), será composto por 
quatro pares de fibra, com uma capacidade de transmissão 
de dados de 40 Tbps (telebits por segundo).
O SCAS, que conta com um financiamento do fundo sober-
ano de cerca de 260 milhões de dólares, estará por sua vez 
ligado ao WACS “West Africa Cable System” que faz a 
ligação entre 11 países africanos e 3 países europeus. 

  

O projecto permitirá uma redução  substancial do custo do 
acesso aos serviços de telecomunicações no país e fará de 
Angola uma importante plataforma de ligação entre os conti-
nentes africano, europeu e americano.

 Trabalhos subaquáticos no âmbito do projecto da Angola Cables
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5ª REUNIÃO DOS MINISTROS ACP DAS PESCAS E AQUICULTURA

Nos dias 20 e 21 de Setembro realizou-se em Nassau, 
nas Bahamas, a 5ª Reunião dos Ministros ACP das Pescas 
e da Aquacultura. Em discussão esteve o importante papel 
desempenhado pelo sector das pescas e da aquacultura 
nas comunidades costeiras dos países ACP, algumas delas 
fortemente dependentes destes sectores.
Na ordem do dia estiveram questões relacionadas com o 
Plano de Acção Estratégico dos ACP para a pesca e para a 
aquacultura, tendo em conta os impactos que o desenvolvi-
mento sustentável  destes sectores tem ao nível , económi-
co, social e ambiental.
O combate à pesca ilegal, não declarada e não regulamen-
tada, o fomento e promoção da pesca artesanal e a 
responsabilização cada vez maior das comunidades 
piscatórias no exercicio desta actividade, foram alguns dos 
temas abordados.
O papel da pesca e da aquacultura numa perspectiva mais 
abrangente da “Blue Economy” foi  amplamente explorado, 
concluindo-se que a exploração sustentável dos recursos 
haliêuticos tem implicações não apenas ao nível do abaste-
cimento ambiental das comunidades, como também no 
equilíbrio dinâmico e inclusivo de todas as actividades 
marítimas.Os Estados Membros deverão envidar esforços 
para que os profissionais do sector extractivo e outros 
sub-sectores da pesca, como é o caso do sector da trans-
formação de pescado, tenham um acesso cada vez mais

facilitado a novas tecnologias, mais limpas e mais eficien-
tes sob o ponto de vista económico e ambiental.
A promoção da pesca artesanal e o fomento das boas 
prácticas em toda a cadeia de produção, foi um dos temas 
que mereceu mais atenção dado que representa uma das 
principais fontes de ocupação profissional de algumas 
regiões dos países ACP.
Angola fez-se representar pela Directora Nacional das 
Pescas, Maria de Lurdes Sardinha e pela Embaixadora de 
Angola na Belgica, Elizabeth Simbrão.

UNIÃO EUROPEIA FINANCIA COM 65 MILHÕES DE EUROS PROJETO PARA REDUZIR 
FOME DEVIDO À SECA EM ANGOLA

A União Europeia vai financiar com 65 milhões de euros 
um programa conjunto com o Governo angolano para 
redução da fome, pobreza e vulnerabilidade das comuni-
dades afetadas pela seca em três províncias do Sul de 
Angola.
O projeto Fortalecimento da Resiliência e da Segurança 
Alimentar e Nutricional (FRESAN) em Angola pretende 
igualmente "reforçar a agricultura familiar sustentável" nas 
províncias mais afetadas pelas alterações climáticas.
O projeto, cujo acordo de financiamento será assinado em 
Luanda, no Ministério do Planeamento, será executado ao 
longo dos próximos cinco anos no Cunene, Huíla e 
Namibe.
O FRESAN resulta de um longo processo de formulação 
conjunto que envolve as autoridades angolanas e 
parceiros de desenvolvimento, nomeadamente, Ministéri-
os, Governos Provinciais, Administrações Municipais e 
Organizações não-governamentais, sendo coordenado 
pelo Instituto Camões, Instituto de Cooperação e da Língua 
(Portugal) e com acordos de cooperação com agências das 
Nações Unidas.
Permitirá o fortalecimento da resiliência e a produção da 
agricultura familiar num contexto de alterações climáticas, 

 

nomeadamente através da adopção e uso de tecnologias, 
práticas e soluções inovadoras para reduzir a vulnerabili-
dade das mulheres e dos grupos mais vulneráveis.
Os objectivos do projecto são melhorar a segurança 
alimentar e nutricional dos agregados familiares, 
"aumentando o consumo e a disponibilidade de comida 
mais diversificada e nutritiva", combater a subnutrição nas 
crianças e reduzir a mortalidade das crianças com menos 
de cinco anos. 

Imagem da seca que se verifica na Província do Cunene

A pesca é uma das principais fontes de rendimento de várias Regiões ACP
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ANGOLA PROMETE NOVO AEROPORTO PARA CLASSIFICAÇÃO DE MBANZA CONGO PELA UNESCO
 

A inscrição da cidade de Mbanza Congo como património 
da humanidade implicará a construção, até 2020, de um 
novo aeroporto, face à proximidade do actual aos locais 
históricos agora classificados pela UNESCO.
A informação foi prestada, em Mbanza Congo durante a 
cerimónia de apresentação local da declaração de patrimó-
nio da humanidade das ruínas do centro histórico da 
cidade, a primeira classificação do género atribuída a 
Angola por aquela Organização da ONU para a Educação, 
Ciência e Cultura, que aconteceu a 08 de Julho.
De acordo com o governador da província do Zaire, José 
Joanes André, o novo aeroporto de Mbanza Congo será 
construído em Nkiende, a 20 quilómetros do actual, ainda 
do tempo colonial português e depois alargado, e consta 
do plano de investimentos públicos do Governo central 
que, aliás, assumiu esse compromisso junto da UNESCO, 
para garantir a classificação das atuais ruínas com mais de 
800 anos.
De acordo com a Ministra da Cultura, Carolina Cerqueira, 
com esta classificação, como património cultural da Huma-
 

  

A selecção nacional alcançou o apuramento para a fase 
final da 5ª Edição do Campeonato Africano das Nações de 
Futebol, CHAN 2018.
O apuramento foi alcançado após uma vitória sobre a 
selecção de Madagáscar por 1-0 em Luanda, no jogo da 2ª 
mão da eliminatória.
Depois de um empate a zero em Madagáscar, a selecção 
nacional logrou impor-se ao seu adversário com um golo 
apontado pelo internacional Dani Massunguna, aos 62 
minutos de jogo.
Angola figura agora no grupo de 11 países já apurados 
para esta prestigiada competição cuja final será disputada 
no Quénia.
Esta é a 3ª vez na história da competição que Angola 
alcança a fase final. Em 2011, as “palancas negras” foram 
2º classificado.
O treinador Beto Bianchi visivelmente emocionado com o 
triunfo e apuramento alcançado, afirmou que selecção 
angolana irá dar o seu melhor para trazer o troféu para 
Luanda.

nidade, pelo valor excecional dos vestígios de Mbanza 
Congo, Angola assumiu o compromisso de melhorar as 
infraestruturas da província, retirar o atual aeroporto do 
local e antenas de comunicações que se encontram na 
envolvente.

Ruínas de Mbanza Congo

SELECÇÃO DE FUTEBOL APURADA PARA A FASE FINAL DA CHAN 2018
 

Selecção angolana está já apurada para fase final do Chan 2018


