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Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lou- 
renço, Presidente da República de Angola, 
elogiou, no passado dia 15 de Outubro em

Luanda, os feitos da acção da política externa do 
país, tendo afirmado que “o povo angolano deve 
ter orgulho da nossa diplomacia”.

O mais alto mandatário do país que proferia o 
discurso da nação durante os últimos cinco anos, 
disse que a diplomacia angolana concentrou-se 
em projectar Angola como um Estado Africano 
com estabilidade, com uma economia aberta ao in- 
vestimento privado.

Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lou- 
renço, Presidente da República de Angola, que fa- 
lava na Assembleia Nacional, esclareceu que o país 
fez importantes reformas no domínio da legisla- 
ção do investimento privado e introduziu algumas 
mudanças na política e procedimentos de vistos de 
viagem.

Para o Chefe de Estado, Angola deve con- 
tinuar a envidar esforços neste sentido para 
que o país se torne cada vez mais aberto e 
de fácil acesso quer para negócios quer para 
o turismo.

Sua Excelência o Presidente João Louren- 
ço disse também que as visitas de alto nível 
efectuadas e as que teve a honra de receber, 
assim como a redinamização das Comissões 
Bilaterais, contribuíram para a instauração de 
uma interacção profícua quer a nível das autori-
dades angolanas e os seus parceiros, quer en- 
tre os respectivos operadores económicos.

Na qualidade de Presidente em exercício 
da Conferência Internacional sobre a Região 
dos Grandes Lagos (CIRGL), a diplomacia an- 
golana não só levou a cabo iniciativas visando 
a estabilização da situação política e securitária 
de Estados-membros que infelizmente ainda 
enfrentam a acção de grupos armados, como 
é o caso da República Centro-Africana, como 
também tem estado empenhada na aplicação 
de uma nova dinâmica organizacional e operati-
va a este mecanismo regional de máxima impor- 
tância em prol da garantia da estabilidade e do 
desenvolvimento da sub-região.

A 16a Sessão Extraordinária da Assem- 
bleia da União Africana sobre o Terrorismo e 
as Mudanças Inconstitucionais de Governos 
em África, realizada no dia 28 de Maio de 2022, 
em Malabo, na República da Guiné Equato- 
rial, elegeu Sua Excelência João Manuel Gon- 
çalves Lourenço, Presidente da República de 
Angola, Campeão para a Paz e Reconciliação 
em África e conferiu o mandato de encetar dé- 
marches diplomáticas, no âmbito da mediação 
da crescente tensão que se registou na frontei- 
ra comum entre a República Democrática do 
Congo e a República do Ruanda.

“DEVEMOS TER ORGULHO DO PAPEL DA NOSSA DIPLOMACIA ”

Os esforços da mediação angolana culmina- 
ram com a realização em Luanda, no dia 6 de 
Julho do corrente ano, de uma Cimeira Tripar- 
tida entre a República de Angola, a República 
Democrática do Congo e a República do Ru- 
anda, da qual resultou a aprovação do Roteiro 
da CIRGL sobre o Processo de Pacificação da 
Região Leste da RDC, no âmbito do qual, entre 
outras acções, os Chefes de Estado decidiram 
pela criação de um Mecanismo de Verifica- 
ção Ad-Hoc, liderado pelo Tenente-General an-
golano Nassone João, que ficará baseado em 
Goma.

Refira-se igualmente que a Cimeira Tri-
par- tida permitiu a realização, em Luanda, 
da Comissão Conjunta Permanente en-
tre a República Democrática do Congo e a 
República do Ruanda que já não se reunia há 
mais de uma década.

S.E Téte António 
Ministro das Relações Exteriores

S.E João Manuel Gonçalves Lourenço 
Presidente da República de Angola

S.E Esmeralda Mendonça 
Secretária de Estado para as Relações Exteriores

Vista parcial do edifício sede da Assembleia Nacional de Angola, Luanda

S.E Domingos Custódio Vieira Lopes
Secretário de Estado para Cooperação Internacional 
e Comunidades Angolanas

S.E Maria A. Fragoso Pascoal Ramiro 
Secretária de Estado para Administração,
 Finanças e Património
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GENERAL ANGOLANO APRESENTADO AS AUTORIDADES DA RDC E DO RUANDA PARA
 CHEFIAR MECANISMO DE VERIFICAÇÃO AD-HOC

O teor da mensagem enquadra-se no âm- 
bito do aprofundamento das relações bilate- 
rais, além do reforço da cooperação em ques- 
tões regionais.

A ocasião foi aproveitada para Sua Exce- 
lência Embaixador Téte António, Ministro das 
Relações Exteriores, proceder a apresenta- 
ção do Senhor Tenente-General Nassone 
João, que vai chefiar o Mecanismo de Veri- 
ficação Ad-Hoc, criado no âmbito do Roteiro 
da Conferência Internacional sobre a Re- 
gião dos Grandes Lagos (CIRGL) para Paci- 
ficação da Região Leste da RDC, adoptado 
na Cimeira Tripartida de Luanda no dia 06 de 
Julho do corrente ano.

Do mesmo modo, Sua Excelência Embai- 
xador Téte António, Ministro das Relações 
Exteriores, procedeu a apresentação do Te- 
nente-General angolano, a Sua Excelência 
Paul Kagame, Presidente da República do 
Ruanda, durante uma audiência que o Che- 
fe de Estado Ruandês concedeu ao titular da 
pasta da diplomacia angolana, decorrida no 
Palácio Presidencial de Kigali.

Este exercício inscreve-se no quadro da 
mediação angolana à situação de tensão vivi- 
da entre a República Democrática do Congo 
e a República do Ruanda.

Na RDC, o Ministro Téte António fez-se 
acompanhar do Embaixador Miguel César 
Domingos Bembe, Director África, Médio 
Oriente e Organizações Regionais do MIREX, 
além do Tenente-General Nassone João, 
en- tre outros altos funcionários do Ministério 
das Relações Exteriores, enquanto que em 
Kigali a delegação foi acrescida por Sua Ex-
celência Octávio Eduardo, Embaixador Ex-
traordinário e Plenipotenciário da República 
de Angola na República do Ruanda.

Suas Excelências Félix-Antoine Tshi- 
sekedi Tshilombo, Presidente da República 
Democrática do Congo e Paul Kagame, Pre- 
sidente da República do Ruanda, reuniram- 
-se no passado dia 06 de Julho, em Luanda, 
tendo acordado um cessar-fogo imediato e 
a criação de um Mecanismo de Observação 
Ad-Hoc, liderado por um oficial general ango- 
lano.

A reunião decorreu sob os auspícios de 
Sua Excelência João Manuel Gonçalves 
Lourenço, Presidente da República de Ango- 
la, na qualidade de Presidente em Exercício 
da Conferência Internacional sobre a Re- 
gião dos Grandes Lagos (CIRGL).

S.E Felix - Antoine Tshisekedi Tshilombo
Presidente da República Democrática do Congo

Uma mensagem de Sua Excelência João Ma- 
nuel Gonçalves Lourenço, Presidente da 
República de Angola, para o seu homólogo da

República Democrática do Congo, Sua Excelên- 
cia Felix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, foi entre- 
gue no dia 13 de Outubro, em Kinshasa, por Sua 
Excelência Embaixador Téte António, Ministro das 
Relações Exteriores.

Neste encontro, os três (3) Chefes de 
Estado mostraram-se satisfeitos com os 
avan- ços conseguidos e os resultados do 
encontro satisfatório.

S.E Paul Kagame
Presidente da República do Ruanda

Tenente-General Nassone João
Chefe do Mecanismo de Verificação Ad-Hoc Delegação de Angola e do Ruanda em KigaliDelegação de Angola e da RDC em Kinshasa
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ANGOLA NA V SESSÃO DA CONFERÊNCIA DOS CHEFES
 DE ESTADO E DE GOVERNO DA COMISSÃO DO 

GOLFO DA GUINÉ

Sua Excelência Embaixador Téte António, Mi- 
nistro das Relações Exteriores, participou no 
dia 13 de Outubro, a partir de Luanda, na V

Sessão da Conferência dos Chefes de Estado e 
de Governo da Comissão do Golfo da Guiné, rea- 
lizada em Abuja, República Federal da Nigéria.

O Chefe da Diplomacia angolana, que par-
ti- cipou, por videoconferência, em representação 
de Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lou-
renço, Presidente da República, reiterou o enga-
jamen- to de Angola na contribuição para o fortalec-
imento da organização, bem como no cumprimento 
dos deveres e obrigações que propiciem a coesão 
da referida cúpula sub-regional africana. 

Esta sessão visou essencialmente tratar da re-
vitalização da Comissão do Golfo da Guiné, so- 
bretudo no que tange às contribuições e o grau de 
cumprimento dos compromissos estatutários as- 
sumidos por cada Estado-membro, a aprovação das 
candidaturas para a assumpção de vários postos na 
organização, bem como a mudança da liderança, 
que passou da Nigéria para o Ghana.

Angola deixa de ocupar a posição de Secre- 
tário Executivo Adjunto para os Assuntos Políti-
cos da CGG e assumirá o cargo de Secretário Exe- 
cutivo Adjunto para os Recursos Naturais.

A V Sessão da Conferência dos Chefes de 
Estado e de Governo da Comissão do Golfo da 
Guiné (CGG) contou com a participação dos Chefes 
de Estado da Nigéria, Sua Excelência Muhammadu 
Buhari, da Guiné Equatorial, Sua Excelência Te-
odoro Obiang Nguema Mbasogo e do Ghana, Sua 
Excelênia Nana Akufo-Addo.

S.E Muhammadu Buhari
Presidente da Nigéria

S.E Teodoro Obiang Nguema Mbasogo
Presidente da Guiné-Equatorial

S.E Nana Akufo-Addo
Presidente do Ghana
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Sua Excelência Embaixador Téte António, 
Ministro das Relações Exteriores, reuniu-se 
no dia 06 de Outubro em Luanda, com o 

Grupo de Trabalho criado pelo Despacho Presi- 
dencial N° 76/21 de 25 de Maio, encarregue dos 
preparativos da X Cimeira dos Chefes de Estado 
e de Governo da Organização dos Estados de 
África, das Caraíbas e do Pacífico (OEACP).

A reunião de trabalho avaliou o nível de 
preparação do evento, assim como os pormeno- 
res da agenda para a referida Cimeira.

Participaram deste encontro de concertação 
Sua Excelência Domingos Custódio Vieira Lo- 
pes, Secretário de Estado para Cooperação Inter- 
nacional e Comunidades Angolanas, os Embaixa- 
dores, Júlio Belarmino Gomes Maiato, Director 
Europa, José Guerreiro Alves Primo, Embaixa- 
dor Itinerante, Miguel César Domingos Bembe, 
Director África, Médio Oriente e Organizações Re- 
gionais, Clemente Pedro Francisco Camenha, 
Director do Gabinete do Ministro das Relações 
Exteriores, além de outros altos funcionários do 
Ministério das Relações Exteriores.

A X Cimeira da OEACP a realizar-se de 06 
a 10 de Dezembro do corrente ano, é baseada 
no princípio da rotatividade dos Órgãos da Orga- 
nização, e terá a sua presidência assumida por 
Angola para um período de 3 anos (2022-2025).

A Organização dos Estados de África, Cara- 
íbas e Pacífico é um grupo de 79 países criado 
pelo acordo de Georgetown em 1975, com in- 
tuito de olhar para o desenvolvimento sustentável 
e reduzir a pobreza dos seus Estados Membros, 
bem como para a sua maior integração na econo- 
mia mundial.

ANGOLA PREPARA X CIMEIRA DOS CHEFES DE 
ESTADO E DE GOVERNO DA OEACP
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ANGOLA NA CIMEIRA ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA / ÁFRICA

Visa também trabalhar em colaboração 
para fortalecer a saúde regional e glo- bal, 
promover a segurança alimentar, asse-
gurar a paz e segurança, assim como res-
ponder à crise climática e ampliar os la-
ços com a diaspora.

Durante a audiência, Sua Excelência o
Embaixador norte-americano em Ango-
la elogiou o apoio e empenho de Sua 
Excelência João Manuel Gonçalves Lou-
renço, Presidente da República de Angola, 
com vista a resolução da instabilidade 
na re- gião dos Grandes Lagos, com des-
taque para o conflito que perdura entre a 
República Democrática do Congo (RDC) 
e o Ruanda.

No final da audiência, aproveitou igual- 
mente o momento para felicitar Sua Exce- 
lência Téte António, Ministro das Relações 
Exteriores, pela sua recondução como 
titu- lar da pasta da diplomacia angolana.

As duas entidades reuniram-se no 
dia 13 de Outubro, no edifício sede do Mi- 
nistério das Relações Exteriores, e apro- 
veitaram o momento para fazerem uma 
abordagem da cooperação bilateral e 
passarem em revista questões ligadas 
ao multilateralismo.

A Cimeira EUA/África anunciada re- 
centemente por Sua Excelência Joe Bi- 
den, Presidente norte-americano, visa co-
locar a mesma mesa líderes africanos 
e norte-americanos para a discussão de 
questões de interesse comum, com vista 
ao fortalecimento das relações entre os 
dois continentes.

A Cimeira demonstrará o compromisso 
duradouro dos Estados Unidos da Améri-
ca para com África, e sublinhará a impor-
tân- cia das relações dos EUA-África 
e uma maior cooperação nas prioridades 
globais partilhadas, além de se basear nos 
valo- res comuns para melhor promover o 
novo compromisso económico, reforçar o 
com- promisso dos EUA-África com a 
demo- cracia e os direitos humanos e 
mitigar o impacto da COVID-19 e de futu-
ras pande- mias.

S.E Joe Biden
Presidente dos Estados Unidos da América

S.E João Manuel Gonçalves Lourenço
Presidente da República de Angola

S.E Téte António
Ministro das Relações Exteriores

Sua Excelência Embaixador Téte Antó- 
nio, Ministro das Relações Exteriores, 
avaliou com Sua Excelência Tulinabo

S. Mushingi, Embaixador dos Estados Uni- 
dos da América (EUA) em Angola, porme- 
nores relativos à preparação da realização 
da Cimeira EUA-África, a decorrer em Wa- 
shington, de 13 a 15 de Dezembro deste 
ano.

S.E Tulinabo S. Mushingi com o Ministro Téte António
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Delegações de Angola e de Portugal realizaram 
no passado dia 17 de Outubro em Luanda, o pri- 
meiro encontro de preparação da V Reunião dos 

Pontos Focais do Protocolo Bilateral Sobre Facilita- 
ção de Vistos.

O encontro foi orientado pelo Embaixador Júlio 
Maiato, Director Europa do Ministério das Relações Ex- 
teriores da República de Angola e por Sua Excelência 
Francisco Alegre Duarte, Embaixador Extraordinário 
e Plenipotenciário da República Portuguesa em Angola, 
na presença da Embaixadora Maria Filomena do Ro- 
sário Neto António, Directora do Instituto das Comu- 
nidades Angolanas no Exterior e Serviços Consulares 
(ICAESC), da nova Cônsul-Geral de Portugal em Ango- 
la, Rosa Lemos Tavares, dentre outros funcionários do 
MIREX e da Embaixada de Portugal nesse país.

Durante aproximadamente 45 minutos, as duas de- 
legações procederam a avaliação da implementação 
do Protocolo Bilateral sobre Facilitação de Vistos 
Nacionais, troca de informação estatística, constrangi- 
mentos no agendamento e obtenção de vistos entre 
os dois países, assim como implementação do Acordo 
sobre Mobilidade entre os Estados Membro da Comu- 
nidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

As relações entre Angola e Portugal são exce- 
lentes e têm se desenvolvido na base de um amplo con- 
texto histórico, cultural, político, económico e comercial.

ANGOLA E PORTUGAL ABORDAM 
FACILITAÇÃO DE VISTOS

Angola e a Turquia analisaram no dia 12 de 
Outubro, em Luanda, o estado actual das 
relações de cooperação bilateral, com 

destaque para o grau de implementação dos in-
strumentos jurídicos assinados entre as partes.

Para abordar esta cooperação, Sua Excelência 
Alp Ay, Embaixador da Turquia em Angola, des- 
locou-se ao edifício sede da diplomacia angolana, 
localizado na baixa de Luanda, onde manteve um 
encontro com Sua Excelência Embaixador Téte 
António, Ministro das Relações Exteriores.

As relações político-diplomáticas entre An- 
gola e a Turquia foram estabelecidas no dia 09 
de Julho de 1980 e reforçadas em 2008 com a 
coope- ração bilateral, ano em que foi assinado, 
em Ankara, o Acordo de Cooperação Comer-
cial, Económica e Técnica.

Além de outros instrumentos, os dois Estados 
têm assinado um Memorando de Entendimento 
entre as autoridades aeronáuticas, bem como 
um Processo Verbal da I Sessão da Comissão 
Conjunta de Comércio, Cooperação Económi-
ca e Técnica.

ANGOLA E TURQUIA ANALISAM 
APROFUNDAMENTO DA COOPERAÇÃO BILATERAL
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Sua Excelência Domingos Custódio Viei- 
ra Lopes, Secretário de Estado para a 
Cooperação Internacional e Comunidades

Angolanas, manteve no dia 12 de Outubro um 
encontro de trabalho com Sua Excelência Yun 
Seong-Deok, Vice-Ministro para os Assuntos 
Económicos do Ministério dos Negócios Estran- 
geiros da República da Coreia.

O encontro que se realizou em Luanda serviu 
para passar em revista o estágio da cooperação 
existente entre os dois países, mormente no do- 
mínio empresarial.

Na ocasião, Sua Excelência Domingos 
Viei- ra Lopes disse existirem alguns acordos 
entre a República de Angola e a República da 
Coreia que precisam ser revistos, mormente o 
Acordo Geral de Cooperação, consubstancia-
do em di- versos protocolos.

Por seu turno, Sua Excelência Yun Seong- 
-Deok informou que a República da Coreia 
pretende fortalecer os laços de cooperação 
nos mais variados domínios, sobretudo no que 
tan- ge ao sector empresarial, educação e en-
sino superior e investimentos em infra-estrutu-
ras so- ciais e económicas.

O Vice-Ministro para os Assuntos Económi- 
cos do Ministério dos Negócios Estrangeiros 
da República da Coreia disse ser uma boa oc-
asião para essa abordagem, uma vez que se 
assinalam 30 anos de estabelecimento de 
relações bilaterais entre a República de An-
gola e a Repúbli- ca da Coreia.

SECRETÁRIO DE ESTADO VIEIRA LOPES 
RECEBE DELEGAÇÃO DA COREIA

O Secretário de Estado Domingos Vieira Lopes 
considerou oportuna e importante abordar essas e 
outras matérias, tendo assinalado a necessidade da 
realização da Reunião da Comissão Bilateral para 
que sejam aprofundados os dossiers de cooperação 
de interesse mútuo entre os dois países.

Em Luanda, Sua Excelência Yun Seong-Deok 
aproveitou a ocasião para solicitar o apoio de An- 
gola para a candidatura da cidade sul-coreano de 
Busan, que pretende acolher a Expo Mundial, em 
2030.

Angola e a Coreia mantêm relações bilaterais 
em distintos sectores, sendo os da educação e en- 
sino superior as áreas mais assinaláveis. Os dois 
países estudaram a possibilidade de assinatura de 
um acordo de geminação entre as cidades de Bu- 
san, na Coreia, e a do Lobito, em Angola.
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Sua Excelência António Coelho Ramos da Cruz, 
Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário da 
República de Angola no Estado do Qatar, participou

no dia 13 de Outubro, em Doha, no Festival dos Dias 
Comunitários Flag Plaza.

O Festival dos Dias Comunitários Flag Plaza foi 
lançado para mostrar a diversidade cultural do Estado 
do Qatar, com apresentações culturais de vários países.

O programa faz parte da iniciativa Ano da Cultura, 
um intercâmbio cultural internacional que visa melhorar o 
entendimento entre as nações e seu povo, anunciado 
pela primeira vez quando o Qatar ganhou a oportunidade 
para sediar a Copa do Mundo da FIFA em 2022.

Caminhões de comida recheiaram o Festival dos 
Dias Comunitários da Praça das Bandeiras, com apre-
sentação de gastronomia de África, América, Ásia, Eu-
ropa e Oceania.

Durante o festival, a República de Angola apresen-

tou um vídeo promocional que ilustra o desenvolvi-
mento sócio-económico e cultural do país, além das 
diferentes etapas da reconstrução nacional de Angola.

Nesta actividade, Sua Excelência António Coelho 
Ramos da Cruz, Embaixador Extraordinário e Plenipo- 
tenciário da República de Angola no Estado do Qatar, fez 
se acompanhar de todo o pessoal diplomático da missão.

Flag Plaza é um novo espaço público em Doha, ini- 
ciado pelo programa “Anos de Cultura”, onde são haste- 
adas 119 bandeiras, representando os países com quem 
o Qatar tem relações dilomáticas. Simboliza também a 
amizade e cooperação entre as nações e seus respecti- 
vos povos durante a Copa do Mundo FIFA Qatar 2022.

Localizado perto do Parque do Museu de Arte Islâ- 
mica, o Flag Plaza servirá como um espaço de encontro 
da comunidade e um local para festivais, celebrações e 
outros eventos para o povo do Qatar.

ANGOLA NO FESTIVAL DOS DIAS 
COMUNITÁRIOS DO QATAR

S.E António Coelho Ramos da Cruz
Embaixador de Angola no Qatar
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Sua Excelência Domingos Custódio Vieira Lo-
pes, Secretário de Estado para Cooperação In-
ternacional e Comunidades Angolanas do Minis-

tério das Relações Exteriores, procedeu no dia 05 de 
Outubro, a abertura do Simpósio e Feira do Cacau e 
do Mel, decorrido no Palácio de Ferro em Luanda, em 
representação de Sua Excelência Téte António, titular 
da pasta das Relações Exteriores.

A abertura do Simpósio e da Feira do Cacau e do 
Mel foi feita numa acção conjunta com Sua Excelência 
André de Jesus Moda, Secretário de Estado para Flo- 
restas, em representação do seu titular, Sua Excelência 
António Francisco de Assis.

O Simpósio debateu formas de promoção, inter- 
câmbio e exportação desses produtos nacionais, 
muito procurados no mercado internacional, assim

como estratégias de incentivo e apoio que se deve 
prestar aos produtores e apicultores do país.

O primeiro dia do evento esteve reservado, tanto 
para apresentações e debates em torno da cultura do 
Cacau, quanto da produção do Mel, assim como para 
exposição, venda desses produtos, música e declama- 
ção de poema.

Ao meio da tarde, os participantes e feirantes re- 
ceberam a visita de Sua Excelência Embaixador Téte 
António, Ministro das Relações Exteriores da Repúbli- 
ca de Angola.

Numa breve intervenção, o Chefe da Diplomacia 
Angolana enalteceu o intercâmbio entre os cultores de 
Cacau e apicultores, assim como assinalou o potencial 
do país no que se refere ao Cacau e ao Mel.

SIMPÓSIO E FEIRA DO CACAU E DO MEL

O evento é uma oportunidade para exibição, 
divulgação, promoção e venda do produto genui- 
namente nacional, assim como despertar cons- 
ciências para a necessidade do intercâmbio na- 
cional e internacional em matéria de produção, 
industrialização e comercialização destes produ-
tos.

Prestigiaram igualmente o evento, Sua Ex- 
celência Ivan dos Santos, Secretário de Estado 
para a Economia, Membros do Corpo Diplomá-
tico acreditado em Angola, representantes dos 
go- vernos provinciais, Organizações Internacio-
nais, Conselhos de Administracção de empresas 
públi- cas e bancos.

O Simpósio e Feira do Cacau e do Mel de- 
correu sob o lema “divulgando os tesouros 
des- conhecidos de Angola,”_ e é uma orga-
nização conjunta dos Ministérios das Relações 
Exteriores (MIREX), da Agricultura e Flores-
tas (MII- NAGRIF), em parceria com o Instituto 
Nacional do Café (INCA), o Instituto de De-
senvolvimento Florestal (IDA) e a Agência de 
Investimento Privado e Promoção das Expor-
tações de Angola (AIPEX).
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Sua Excelência Embaixador Téte António, Mi- 
nistro das Relações Exteriores, procedeu no dia 
03 de Outubro, em Luanda, a apresentação

oficial da Secretária de Estado para Administração, 
Finanças e Património, recém nomeada, e dos Se- 
cretários de Estado deste Departamento Ministerial 
reconduzidos por Sua Excelência João Manuel Gon- 
çalves Lourenço, Presidente da República de Angola.

Trata-se de Suas Excelências Maria Auxiliado- 
ra Fragoso Pascoal Ramiro, que doravante passa a 
se ocupar das funções de Secretária de Estado para 
a Administração, Finanças e Património, Esmeralda 
Bravo Conde da Silva Mendonça, Secretária de Es- 
tado para as Relações Exteriores e Domingos Custó- 
dio Vieira Lopes, Secretário de Estado para Coope- 
ração Internacional e Comunidades Angolanas, sendo 
os dois últimos reconduzidos por Decreto Presidencial.

Antes da apresentação dos três Secretários de 
Estado, que decorreu no Salão Nobre “Paulo Teixei-
ra Jorge” do MIREX, localizado na baixa de Luanda, 
os membros do Conselho de Direcção e demais 
funcionários do Ministério das Relações Exteriores 
felicitaram Sua Excelência Embaixador Téte Antó-
nio, reconduzido ao cargo de Ministro das Relações 
Exteriores.

Ao dirigir-se para os presentes, Sua Excelência 
Ministro Téte António ressaltou as qualidades tecni- 
co-profissionais de cada um dos seus auxiliares, com 
particular menção à nova responsável pela Adminis- 
tração, Finanças e Património, Maria Auxiliadora Fra- 
goso Pascoal Ramiro.

Sua Excelência Embaixador Téte António, disse, 
na sua explanação, sentir-se regozijado pela deci- 
são tomada que permitiu acrescentar ao MIREX um 
Secretário de Estado adicional, voltado para as ques- 
tões administrativas, que sem sombra de dúvida ocu- 
pa uma posição central no âmbito da criação das 
condições organizacionais e operativas necessá- 
rias em prol do cumprimento da missão.

APRESENTAÇÃO OFICIAL DA SECRETÁRIA DE ESTADO PARA ADMINISTRAÇÃO,
FINANÇAS  E PATRIMÓNIO E DOS SECRETÁRIOS DE ESTADO RECONDUZIDOS DO MIREX

De acordo com o chefe da diplomacia angola-
na,a institucionalização da figura do Secretário 
de Estado para Administração, Finanças e Patri-
mónio, como um novo componente, servirá para 
coadjuvar o Ministro das Relações Exteriores em 
matérias relacionadas com a organização geral 
deste Ministério, sobretudo na gestão dos escas- 
sos recursos financeiros colocados a disposição 
deste Departamento Ministerial, com base no rigor 
da coisa pública que o Chefe do Executivo, Sua Ex- 
celência João Manuel Gonçalves Lourenço, tem 
vindo a orientar.

A Secretária de Estado para Administração, Fi- 
nanças e Património terá a responsabilidade, den- 
tre outras tarefas, a de coordenar, orientar e su- 
pervisionar as actividades da Secretaria Geral, 
da Direcção dos Recursos Humanos e da Direc- 
ção da Administração e Gestão do Orçamento.

Pretende-se com isso conferir paridade no rela- 
cionamento institucional em matéria de elaboração 
e discussão do orçamento do Ministério, bem como 
velar de forma digna pelas questões de pessoal 
e quadros.

Sua Excelência Téte António disse estar ciente 
dos inúmeros desafios que o MIREX tem pela frente, 
porém, encorajou a elaboração de um Plano de Ac- 
ção com prioridades e prazos bem definidos, desta- 
cando principalmente os aspectos ligados à melho- 
ria das condições de trabalho e funcionalidade 
do MIREX.

Neste Plano deverá estar contido às medidas 
visando a boa execução das questões de Recursos 
Humanos; à prossecução e conclusão do trabalho vi- 
sando o melhoramento da situação remuneratória 
dos funcionários do MIREX; à gestão do Patrimó- 
nio, entre outros assuntos não menos importantes.

S.E Maria Auxiliadora Fragoso Pascoal Ramiro
Secretária de Estado para a Administração, Finanças e Património

S.E Téte António
Ministro das Relações Exteriores 



PELO MIREX TODOS JUNTOS E UNIDOS

Centro histórico de Mbanza-Congo, província angolana do Zaire: Património da Humanidade


