
“O  Ministério da Economia e Planeamento  deverá iniciar 
em Dezembro a revisão da “Lei das Parcerias Públi-
co-Privadas”, para reforçar a mobilização de investimento 
privado, segundo o plano intercalar a seis meses, elaborado 
pelo Governo.”
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JOÃO  LOURENÇO INTENSIFICA O COMBATE À CRIMINALIDADE 

                  Boletim Informativo  Trimestral da Embaixada de Angola em Bruxelas

“Realizou-se em Bruxelas nos dias 23 a 29 de Outubro a 1ª Edição do Ciclo do Cinema da Lusofonia o «Cine Fest Luso 
Mundo2017», dedicada  ao universo feminino sob o lema «Mulheres e Musas».
Este ciclo ficou marcado pela projecção do filme “Njinga, Rainha Africana” do produtor angonalo Coréon Dú e no elenco 
Lesliana Pereira no papel de Njinga.
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“João Lourenço promete mão pesada para aquilo que 
considera ser uma grande ameaça à paz dos cidadãos, 
segurança nacional e ao próprio desenvolvimento da 
economia.”

CICLO DE CINEMA DA LUSOFONIA, CINEFEST LUSOMUNDO 2017, REALIZADO EM BRUXELAS
 

 

“Realizou-se no dia 22 de Novembro, no Parlamento 
Europeu em Bruxelas, uma Conferência de Alto Nível 
subordinada ao tema "Investimento na Juventude" no 
âmbito da cooperação UE – Africa.”

CONFERÊNCIA DE ALTO NÍVEL RUMO A UMA PARCERIA 
RENOVADA UE - ÁFRICA

“A Embaixada de Angola no Reino da Bélgica  realizou, 
em Novembro e em Bruxelas, o evento para celebração do 
42º aniversário do Dia da Independência Nacional.
A recepção teve lugar no Palais des Colonies, em Tervuren, 
e contou com a presença de mais de 200 convidados.”

COMUNIDADE E CULTURA
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JOÃO LOURENÇO INTENSIFICA O COMBATE À CRIMINALIDADE

A Polícia Nacional de Angola deverá reforçar o combate 
ao negócio da venda ilegal de divisas nas ruas.
O Presidente da República está preocupado com o eleva-
do nível que o tráfico de drogas e de moeda estrangeira 
atingiu no país, com a criminalidade violenta e com a 
emigração ilegal, fundamentalmente associada ao garimpo 
de diamantes no Leste.
João Lourenço promete mão pesada para aquilo que 
considera ser uma grande ameaça à paz dos cidadãos, 
segurança nacional e ao próprio desenvolvimento da 
economia.
O novo comandante da Polícia Nacional, comissário-geral 
Alfredo Mingas “Panda”, prometeu priorizar a cooperação 
com os outros organismos do Estado no combate à crimi-
nalidade no país, envolvendo a sociedade civil e as famílias 
neste processo de erradicação de vários tipos de violência.
O Executivo pretende imprimir uma nova dinâmica na disci-
plina dos efetivos e imiscuir a população levando –a a 
colaborar com as autoridades na prevenção e no combate 
à criminalidade.

GOVERNO REVÊ LEI DAS PARCERIAS PÚBLICO – PRIVADAS

O  Ministério da Economia e Planeamento  deverá iniciar 
em Dezembro a revisão da lei das parcerias públi-
co-privadas, para reforçar a mobilização de investimento 
privado, segundo o Plano Intercalar a seis meses, elabora-
do pelo Governo.
Neste plano, a implementar até Março de 2018 para 
melhorar a situação económica e social do pais, o 
ministério liderado por Pedro Luís da Fonseca assume a 
condução de várias medidas, como é o caso da revisão da 
Lei das Parcerias Públicas e Privadas, de Janeiro de 2011.
O Presidente João Lourenço pretende rever o documento, 
para garantir a “mobilização de recursos do setor privado 
para a realização de obras públicas de infraestruturas”, 
nomeadamente na forma de concessão. A modalidade 
BOT (Buil, Operate and Transfer), regime em que privados 
financiam, constroem e exploram por um longo período de 
tempo, findo o qual as obras passam para a propriedade do 
Estado, será também alvo de revisão.
A legislação actualmente em vigor refere que as parcerias 
público-privadas  podem envolver as concessões integral-
mente, parcialmente ou não onerosas para o Estado, mas 
exclui as empreitadas de obras públicas e contratos públi-
cos de aprovisionamento.
De acordo com dados anunciados em Outubro pelo Presi-
dente angolano, a taxa de crescimento do Produto Interno 
Bruto (PIB) real foi de 0,1% em 2016, contra os 6,8% em 
2013, antes da crise provocada pela quebra nas receitas 
com a exportação de petróleo, mantendo a previsão de 
crescimento de 2,1% para este ano.

Presidente João Lourenço promete “mão pesada” para punir a criminalidade

“O combate à impunidade e à criminalidade serão uma 
das prioridades deste Governo” - João Lourenço

De acordo com dados anunciados em Outubro pelo Presi-
dente angolano, a taxa de crescimento do Produto Interno 
Bruto (PIB) real foi de 0,1% em 2016, contra os 6,8% em 
2013, antes da crise provocada pela quebra nas receitas 
com a exportação de petróleo, mantendo a previsão de 
crescimento de 2,1% para este ano.
O país registou uma queda acumulada de 40% nas receit-
as fiscais entre 2013 e 2016, descida que nas receitas 
oriundas do sector petrolífero chegou aos 70%. Em contra-
partida, a despesa total do Estado registou uma queda de 
29% no mesmo período, afectando sobretudo o investi-
mento público, que caiu 55%.
Contudo, a “consolidação orçamental levada a cabo nos 
últimos anos contribuiu imenso para que não houvesse 
uma explosão do défice” conforme explicou recentemente 
o Presidente João Lourenço.
 

Baía de Luanda
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ORÇAMENTO PARA 2018 SERÁ VOTADO NO PARLAMENTO EM JANEIRO

A proposta de lei do Orçamento Geral do Estado (OGE) 
para 2018, o primeiro do executivo liderado por João 
Lourenço, prevê um crescimento económico de 4,9% e 
deverá ser votada em Janeiro, no Parlamento.
O Estado prevê, para o próximo ano,  um défice de 697,4 
mil milhões de kwanzas (3.500 milhões de euros), equiva-
lente a 2,9% do Produto Interno Bruto (PIB) e despesas e 
receitas de 9,658 biliões de kwanzas (48.300 milhões de 
euros) que se traduzirão num crescimento económico de 
4,9% do PIB.
No OGE de 2017, o último apresentado por José Eduardo 
dos Santos, enquanto Presidente da República e chefe do 
Governo, o valor inscrito na rubrica de Defesa, Segurança 
e Ordem Pública, que inclui militares, polícias, serviços 
prisionais, tribunais e bombeiros, foi de 1,012 biliões de 
kwanzas (5.000 milhões de euros), o equivalente a 20% de 
todas as despesas.
Para 2018, o Estado deverá gastar cerca de  975 mil 
milhões de kwanzas (4.900 milhões de euros) em Defesa e 
Segurança.  Prevê ainda gastar 11,30% das despesas 
públicas com a Educação, equivalente a 517,7 mil milhões 
de kwanzas (2.600 milhões de euros), 7,40% com a Saúde, 
na ordem dos 339,1 mil milhões de kwanzas (1.700 milhões 

Proposta de Lei do Orçamento Geral do Estado deverá ser votada durante o mês de Janeiro.

Angola, por intermédio do Instituto Regulador dos 
Serviços de Electricidade e de Água (IRSEA), vai presidir, 
durante os dois próximos anos, à Assembleia Geral da 
Associação dos Reguladores de Energia dos Países de 
Língua Oficial Portuguesa (RELOP).
Isto ficou decidido  durante a IX Assembleia Geral da 
RELOP, realizada durante os dias 25 a 27 de Outubro, em 
Lisboa, na qual foi aprovada a sua transformação em asso-
ciação com personalidade jurídica e o respectivo estatuto 
orgânico, bem como, eleitos os órgãos sociais da institu-
ição
A vice-presidência da Assembleia Geral fica a cargo da 
Agência de Regulação Económica de Cabo Verde (ARE), 
enquanto o Secretariado foi atribuído ao Instituto Nacional 
de Petróleo de Moçambique (INP). A Direcção da Relop 
será presidida nos próximos dois anos pelo Conselho 
Nacional de Electricidade (CNELEC), que em breve 
passará a designar-se por Autoridade Reguladora de Ener-
gia (ARENE) de Moçambique.
A Agência Nacional de Energia Eléctrica do Brasil (ANEEL) 
ocupará o cargo de Vice-presidente de Direcção, ao passo 
que a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos de 
Portugal (ERSE) fica com a vice-presidência executiva 
(permanente) e terá como principal responsabilidade 
garantir o funcionamento do Secretariado Permanente da 
associação que terá a sua sede em Lisboa.

  

ANGOLA PRESIDE ASSEMBLEIA GERAL DA RELOP

O Conselho Fiscal desta organização é presidido pela 
Autoridade Geral de Regulação de São Tomé e Príncipe 
(AGER), enquanto que a ERSE  e a Entidade Nacional 
para o Mercado de Combustíveis (ENMC), ambos de 
Portugal, são os vogais.
O fórum dos reguladores da energia desta Associação 
contou com as presenças de representantes do IRSEA 
(Angola), ERSE (Portugal),  ANEEL (Brasil), ARE (Cabo 
Verde), CNELEC/ARENE (Moçambique), INP (Moçam-
bique) e AGER (São Tomé e Príncipe).

  

Angola vai presidir à RELOP nos próximos dois anos

de euros), e 14,83% com a Proteção Social, com cerca de 
680 mil milhões de kwanzas (3.400 milhões de euros).
A votação final global da proposta está prevista para 15 de 
Fevereiro, na Assembleia Nacional, conforme previsto na 
legislação, face à realização de eleições gerais em agosto 
de 2017.
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106ª SESSÃO DO CONSELHO DE MINISTROS DO GRUPO ACP 

Realizou-se em Dezembro e  em Bruxelas, a 106ª Sessão 
do Conselho de Ministros do Grupo ACP que contou com a 
presença de Altos Representantes dos diversos Estados 
Membros.
Angola fez –se representar por uma delegação chefiada 
pelo Secretário de Estado para a Cooperação Internacional 
e Comunidades Angolanas Domingos Custódio Vieira 
Lopes, também integrada pela Embaixadora Extraordinária 
e Plenipotenciária de Angola no Reino da Bélgica,  Eliza-
beth Simbrão.
A reunião, presidida pelo Ministro do Comércio, Consumo, 
Sector informal, e Pequenas e Médias Empresas do Sene-
gal e Presidente do Conselho de Ministros ACP,  Alioune 
SARR, versou temas relacionados com o futuro dos ACP 
para além de 2020 e outras questões fundamentais como a 
preservação ambiental do planeta
Durante o encontro foi aprovado o Relatório  do Comité de 
Embaixadores ao Conselho de Ministros que incluiu 
menção à forma justa, organizada e transparente como 
decorreram as últimas Eleições Gerais em Angola. 
Também aprovado foi o  relatório elaborado pelo Secretário 
Geral, Patrick Gomes que evoca, entre outros, o reforço da 
cooperação intra-ACP considerada relevante e determi-
nante no processo do diálogo Norte-Sul. Nessa esteira, o 
Secretário Geral manteve contactos com os Chefes de 

CONFERÊNCIA DE ALTO NÍVEL RUMO A UMA PARCERIA RENOVADA UE - ÁFRICA 

Realizou-se no dia 22 de Novembro, no Parlamento Euro-
peu em Bruxelas, uma Conferência de Alto Nível subordi-
nada ao tema "Investimento na Juventude" no âmbito da 
cooperação UE – Africa.
Na ordem do dia estiveram temas relacionados com a  Paz, 
Segurança e Democracia, Boa Governação e Direitos 
Humanos. 
Para além destas questões fundamentais foram ainda 
objecto de debate a atracção de investimento para o 
Desenvolvimento e Crescimento Sustentável e Inclusivo de 
algumas regiões africanas, sobretudo aquelas que regis-
tam um atraso mais significativo.
Em cima da mesa estiveram também  os temas da 
Migração, da Juventude e do Desenvolvimento Humano.
O Evento foi presidido por António Tajani, Presidente do 
Parlamento Europeu (PE) e contou com a presença  do 
Presidente da República Centro Africana, Faustin-Archange 
Touadéra, Federica Mogherini, Alta-Representante da UE, 
Roger Nkondo Dang, Presidente do Parlamento Panafri-
cano, Werner Hoyer, Presidente do Banco Europeu de 
Investimento, Akinwumi Adesina, Presidente do Banco 
Africano de Investimento, eurodeputados, líderes políticos 
do continente africano, representantes da União Africana e  

nente africano, representantes da União Africana e  das 
Nações Unidas, representantes de missões diplomáticas 
em Bruxelas e vários convidados. 
Angola fez-se representar pela Embaixadora, Elizabeth 
Simbrão

Parlamento Europeu

Estado ou de Governo, Ministros e Parlamentares e algu-
mas organizações regionais, nacionais e até supra nacio-
nais como foi o caso da ONU.
Patrick Gomes aproveitou essas oportunidades para infor-
mar sobre as prioridades e os desafios do Grupo ACP, mas 
também para recolher opiniões das autoridades políticas 
com quem estabeleceu um diálogo profícuo.
No quadro da visibilidade que o Grupo ACP pretende impri-
mir, o Secretário Geral participou na 72ª sessão da Assem-
bleia Geral das Nações Unidas, reforçando os laços de  
parceria do Grupo ACP com as organizações .
O relatório apresentado e aprovado revela  os novos 
programas financiados pelo 11º FED, cujas convenções 
foram assinadas durante o ano de 2017 para domínios tão 
diversos como a Gestão da fauna, Programa da biodiversi-
dade e gestão das zonas protegidas (BIOPAMA), 
Programa de apoio à mobilidade urbana, Programa partici-
pativo para a melhoria das zonas suburbanas nos países 
ACP, Parceria mundial para a educação, Gestão dos 
conhecimentos a título do programa ACP-UE para o desen-
volvimento do sector privado, Programa Intra-ACP da 
Aliança mundial para a luta contra as alterações climáticas 
(AMMCC+), entre outros.
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5.ª CIMEIRA UNIÃO AFRICANA - UE

A 5.ª Cimeira União Africana - União Europeia (UA-UE) 
realizou-se a 29 e 30 de novembro de 2017, em Abidjan, na 
Costa do Marfim, evento que contou com a presença do 
Presidente da República de Angola, João Lourenço.
A Cimeira reuniu dirigentes da UE e de África para definir o  
futuro da cooperação entre os dois continentes com vista 
ao desenvolvimento da educação, estimulação do investi-
mento e empregabilidade, entre outros temas.  Do encon-
tro, resultou uma declaração conjunta que define as priori-
dades comuns da parceria UE-África em quatro domínios 
estratégicos: oportunidades económicas para os jovens; 
paz e segurança; mobilidade e migração e cooperação em 
matéria de governação.
O investimento na juventude foi uma das pedras de toque 
da Cimeira, ao que não é alheio o facto de mais de 60% da 
população africana ter menos de 25 anos.
Ficou acordado um apoio à mobilidade de estudantes, 
pessoal docente e académicos em todo o continente africa-
no reforçando-se os programas de intercâmbio, como o 
ERASMUS +, entre África e a Europa.
Tendo em vista o desenvolvimento económico africano e o 
aumento da empregabilidade dos jovens quadros, a UE 
anunciou um investimento de cerca de 44 mil milhões de 
euros em África até 2020.

 Foto de família da 5a Cimeira União Africana - UE

Os dirigentes adoptaram também uma declaração conjunta 
sobre a situação dos migrantes na Líbia, condenando o 
tratamento desumano dos migrantes e dos refugiados 
infligido por grupos criminosos.
Foram ainda debatidas  formas  de combater a introdução 
clandestina de migrantes e de tratar em conjunto as causas 
profundas da migração irregular.

11ª CONFERÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO

O Ministro do Comércio, Joffre Van-Dúnem, afirmou que 
Angola irá  proceder à ratificação dos mais recentes Acor-
dos sobre a Facilitação do Comércio e os Direitos de 
Propriedade Intelectual.
Esta declaração de intenções foi proferida durante a inter-
venção do Ministro angolano na reunião plenária da 11.ª 
Conferência da Organização Mundial do Comércio (OMC) 
realizada em Dezembro, em Buenos Aires na Argentina.
O Ministro afirmou que Angola defende o acesso aos 
mercados preferenciais, assim como regras justas e equi-
tativas que permitam a sua participação nos fluxos regionais 
e globais de comércio.
Sobre os Acordos da OMC para o sector agrícola, reiterou 
que  Angola sempre apoiou o estabelecimento de um siste-
ma de comércio agrícola justo, equitativo e orientado para 
o mercado, considerando que, por distorcerem as trocas, 
as subvenções ao sector devem ser o mais reduzidas 
possível.
Joffre Van-Dúnem apoiou a proibição dos subsídios ao 
sector da pesca que contribuam para o excesso de capaci-
dade de pesca e no combate ao flagelo da pesca não 
declarada e não regulamentada.

  

Afirmou também que Angola apoia a decisão da OMC com 
vista à constituição de reservas públicas permanentes para 
fins de segurança alimentar, com a inclusão futura de 
programas que permitam a adopção de medidas que redu-
zam a fome e garantam o acesso de todos, em particular os 
pobres e vulneráveis, ao abastecimento alimentar seguro.
Na sua intervenção, solicitou que a OMC inclua novas 
questões na sua agenda como o comércio electrónico, a 
facilitação de investimentos e as micro, pequenas e médias 
empresas e defendeu o sistema comercial multilateral.
O Ministro apresentou aos parceiros de Angola na OMC 
questões relacionadas com a evolução económica que 
valorizam a sua participação naquela organização, tais 
como  medidas que pretendem tornar o país independente  
das exportações do petróleo.
Afirmou ainda que os eixos prioritários da política económica 
do Governo assentam no aumento da resiliência económica, 
modernização da agricultura e da agro-indústria tendo como 
principais objectivos o aumento da empregabilidade e dos 
rendimentos. 
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42º ANIVERSÁRIO DA INDEPENDÊNCIA NACIONAL CELEBRADO EM BRUXELAS
 

A Embaixada de Angola no Reino da Bélgica  realizou, em 
Novembro e em Bruxelas, um evento para celebrar o 42º 
aniversário do Dia da Independência Nacional.
A recepção teve lugar no Palais des Colonies, em Tervuren, 
e contou com a presença de mais de 200 convidados.
Para além do Corpo Diplomático acreditado no Reino da 
Bélgica e junto da União Europeia e da diáspora angolana, 
estiveram presentes altos funcionários da Comissão Euro-
peia, Diplomatas, Parlamentares e Altos Funcionários dos 
Ministérios  belgas,  representantes de várias ONG´s e 
outras Organizações Mundiais (ONU, União Africana, etc.)
A convite da  Embaixadora, a talentosa cantora Lila (Maria 
da Conceição Almeida), acompanhada pelo músico 
Hagaha (Henrique de Melo) animaram o evento com brio.

Realizou-se em Bruxelas nos dias 23 a 29 de Outubro a 
1ª Edição do Ciclo do Cinema da Lusofonia o «Cine Fest 
Luso Mundo2017», dedicada  ao universo feminino sob o 
lema «Mulheres e Musas».
Este ciclo ficou marcado pela projecção do filme «Njinga, 
Rainha Africana» do produtor angolano Coréon Dú e no 
elenco Lesliana Pereira no papel de Njinga.
O filme relata a história de uma das mas mais mediáticas e 
emblemáticas figuras da história angolana na luta contra a 
escravatura e ocupação portuguesa do Reino de Ndongo e 
Matamba durante o século XVI.
A Embaixadora Elizabeth Simbrão fez a abertura do evento 
perante uma plateia entusiasmada de mais de centena e 
meia de convidados entre Embaixadores da CPLP, Altos 
Funcionários da União Europeia, eminentes personali-
dades, Associações Culturais e Diáspora angolana. A 
projecção desta longa metragem conduziu a uma viagem 
ao passado dando vida à “Rainha de Angola”, ilustre figura 
que durante várias décadas tem alimentado o interesse de 
inúmeros historiadores e antropólogos.

CICLO DE CINEMA DA LUSOFONIA, CINEFEST LUSOMUNDO 2017, REALIZADO EM BRUXELAS
 

Embaixadora Elizabeth Simbrão durante a sua intervenção

“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 aproxi-
mar 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.” - Elizabeth Simbrão
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NÉNETTE SOLANGE DOS SANTOS DISTINGUIDA COM UM ÓSCAR - BRUXELAS
 

No dia 11 de Novembro, data da celebração do 42º 
aniversário da Independência de Angola, Nénette Solange 
dos Santos foi distinguida com um Óscar durante o evento 
Criterium Belgium que premiou os elementos da diáspora 
que mais se destacaram durante o ano.
Nascida em Luanda, Nénette Solange dos Santos gradu-
ou-se em modelagem e design no Heilige Familie Instituut 
em Yprés, na Belgica. Na diáspora, é conhecida pela sua 
actividade empresarial na área da estética e penteado, 
onde se tem vindo a destacar ano após ano.
A sua vasta experiência profissional, alcançada na Holan-
da e na Alemanha, fizeram dela um dos ícones incon-
tornáveis desta arte, motivo pelo qual, foi também nomea-
da para o African Lion Awards de 2018, nas categorias de 
estética e penteado. Este evento terá lugar em Bruxelas 
em Maio de 2018.
A Embaixada de Angola fez-se representar no evento pelo 
Adido Cultural, João Inglês.

 

  

A Selecção de Basquetebol concluiu sem derrotas a 
primeira “janela” de qualificação para o Campeonato do 
Mundo da modalidade que irá decorrer na China em 2019.
Ao vencer, no pavilhão Multiusos de Luanda, a RDC por 
73-64, na terceira e última jornada do grupo C africano, a 
selecção nacional terminou invicta esta 1a fase do apura-
mento.
Após esta etapa, apuram-se os três primeiros classificados  
de cada um dos quatro grupos, formando dois grupos de 
seis, onde se apuram os dois melhores e o melhor terceiro 
para o Campeonato do Mundo.
A segunda “janela” de apuramento está agendada para 
Junho do próximo ano, no Egipto.
O Basquetebol Nacional segue assim em alta, depois da 
conquista da Taça dos Clubes Campeões Africanos por 
parte da equipa feminina do 1º de Agosto.
Angola ocupa o primeiro posto no ranking de provas da 
FIBA - Africa, com um total de oito títulos.

Selecção Nacional de Basquetebol irá discutir um lugar na fase final do Campeonato do Mundo

SELECÇÃO NACIONAL DE BASQUETEBOL INVICTA NA PRIMEIRA FASE DE APURAMENTO PARA O
CAMPEONATO DO MUNDO 
 

Nénette dos Santos durante a cerimónia do Evento  realizado em Bruxelas


