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Sexta-feira, 17 DE fevereiro DE 2023 
  

   

 

João Lourenço defende acantonamento e reintegração do 
M23 na RDC 

Adis Abeba (Dos enviados especiais) - O Presidente da 
República, João Lourenço, defendeu, esta sexta-feira, em 
Adis Abeba, Etiópia, o acantonamento das forças do M23, o 
seu desarmamento e, consequentemente, a sua reintegração 
na sociedade congolesa (RDC). 

O Presidente João Lourenço, que preside à Conferência 
Internacional para a Região dos Grandes Lagos (CIRGL), e é 
o medianeiro da União Africana (UA) na crise entre o Rwanda 
e a RDC, intervinha na reunião do Conselho de Paz e Segu-
rança da União Africana (UA), que decorre à margem da 36ª 
Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da UA. 

Segundo o Estadista angolano, já se tinha conseguido 
um cessar-fogo, na sequência do qual deveria ter acontecido 
o acantonamento das forças do M23, o seu desarmamento e, 
consequentemente, a sua reintegração na sociedade congo-
lesa. 

Lamentavelmente, disse, o único passo positivo que 
aconteceu em todo desse processo foi, efectivamente, o ces-
sar-fogo. "Portanto, não conseguimos, nunca, dar o passo 
seguinte que se impunha, que era o de definir e preparar as 
áreas de acantonamento". Segundo o Presidente João Lou-



 

 

Av.ª da República nº68, 1069-213  
Lisboa – Portugal  
Telf.: (+351) 965902180 
Fax: (+351) 217 951 778 
embaixada.portugal@mirex.gov.ao • www.embaixada.pt 

 

renço, na reunião de hoje o foco seria a necessidade da defi-
nição das áreas de acantonamento, quem deve indicá-las, 
prepará-las, "com que fontes de financiamento podemos 
contar para manter os efectivos do M23 nestas áreas de acan-
tonamento o tempo que for necessário, enquanto não forem 
reintegrados na sociedade congolesa". 

"Eu acho que a nossa função, hoje, deveria andar à volta 
deste ponto, no fundo áreas de acantonamento, sua prepa-
ração e financiamento para manter os efectivos do M23 
acantonados", afirmou. 

O Presidente João Lourenço, igualmente Campeão da 
UA para a Paz e Reconciliação", reiterou ser necessário en-
contrar os melhores caminhos para a Paz no Leste da RDC. 
"Este é um processo que já vem longo, passou por Luanda, 
pelo Quénia, Washington DC, onde nos encontramos em De-
zembro último, mais uma vez em Bujumbura.  

Aproveitamos a oportunidade de estarmos novamente 
juntos, aqui em Adis Abeba, para ver se desbloqueamos os 
problemas que infelizmente persistem no terreno", vincou o 
Presidente João Lourenço. 

Por seu lado, o Presidente do Burundi, Evarist 
Ndayishimiye, cujo país albergou a última reunião sobre a si-
tuação no Leste da RDC, disse que a paz na região é uma ur-
gência absoluta, para quem tudo se deve fazer para que a paz 
seja um facto na região. 

A deterioração da situação no Leste da RDC requer aten-
ção urgente da União Africana (UA) e do seu Conselho de Paz 
e Segurança, em particular, com base no seu mandato com o 
foco na promoção da paz e estabilidade em África.  

O CPS está a analisar a necessidade do envolvimento 
mais abrangente da UA, Comunidade Económica dos Estados 
da África Central (CEEAC), Conferência Internacional sobre a 
Região dos Grandes Lagos, SADC e ONU nos esforços para o 
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silenciar das armas na RDC. Uma cimeira organizada em An-
gola no dia 23 de Novembro de 2022, pediu um cessar-fogo e 
a consequente retirada das forças em confronto que se en-
contram no terreno. (ANGOP)++++ 
 
Conselho de Paz e Segurança da UA analisa situação na RDC 

Adis Abeba (Dos enviados especiais) - O Conselho de 
Paz e Segurança da União Africana (CPS) reúne-se, sexta-
feira (17), em Adis Abeba, capital da Etiópia, em sessão espe-
cial dedicada à situação no Leste da República Democrática 
do Congo (RDC). 

O papel de Angola para a pacificação da RDC vai estar 
outra vez em destaque nessa reunião, convocada pela África 
do Sul, na qualidade de presidente do Conselho de Paz e Se-
gurança (CPS) da UA para o mês de Fevereiro.  

A deterioração da situação no Leste da RDC requer aten-
ção urgente da União Africana (UA) e do seu Conselho de Paz 
e Segurança, em particular com base no seu mandato com o 
foco na promoção da paz e estabilidade em África.  

O CPS vai analisar a necessidade do envolvimento mais 
abrangente da UA, Comunidade Económica dos Estados da 
África Central (CEEAC), Conferência Internacional sobre a 
Região dos Grandes Lagos, SADC e ONU nos esforços para o 
silenciar das armas na RDC.  

O embaixador de Angola na Etiópia, Francisco da Cruz, 
disse que o Presidente da República, João Lourenço, foi con-
vidado a participar nessa reunião, para prestar a sua contri-
buição e dar uma informação sobre a evolução da situação da 
RDC "e os esforços que Angola tem estado a fazer conducen-
tes à paz e estabilidade nesse país vizinho e irmão".  

O também representante permanente de Angola junto 
da UA considerou de capital importância a realização da reu-
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nião, para se conseguir um maior alinhamento entre os pro-
cessos de Luanda e Nairobi, duas iniciativas complementares 
para a paz e estabilidade na RDC.  

Francisco da Cruz entende ser necessário mobilizar 
maior apoio e concertação de vários actores, nomeadamente 
a União Africana, as comunidades económicas regionais e as 
Nações Unidas, para a implementação conjunta das iniciati-
vas existentes.  

Os combates no leste da RDC entre as forças governa-
mentais e os rebeldes do M23 intensificaram as tensões entre 
Kinshasa e Kigali.  

O Presidente João Lourenço, que preside à Conferência 
Internacional para a Região dos Grandes Lagos (CIRGL), é 
igualmente o medianeiro da União Africana (UA) na crise en-
tre o Rwanda e a RDC.  

Uma cimeira organizada em Angola no dia 23 de No-
vembro de 2022, pediu um cessar fogo e a consequente reti-
rada das forças em confronto que se encontram no terreno. 

(ANGOP)++++ 
 
Angolano reeleito membro do Conselho da UA sobre cor-
rupção 

Adis Abeba (Dos enviados especiais) - O angolano Pas-
coal António Joaquim foi reeleito nesta quinta-feira, em 
Adis-Abeba (Etiópia), membro do Conselho Consultivo da 
União Africana sobre Corrupção (AUABC). A candidatura de 
Pascoal Joaquim foi endossada pela Região Austral do conti-
nente africano.  

Do processo electivo que envolveu ainda dois candida-
tos do Botswana (Mophutholodi Molatudi e Érica Ndlovu) e 
da Zâmbia (Yvonne Diakhate – para reeleição), Pascoal An-
tónio Joaquim teve 45 votos a favor, zero contra e nenhuma 
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abstenção. A reeleição, realizada durante a 42ª Sessão Ordi-
nária do Conselho Executivo da União Africana, representa a 
estratégia do Governo angolano para inserção de quadros 
nacionais nas diferentes organizações regionais e internaci-
onais, em particular na União Africana.  

A eleição dos membros do Conselho Consultivo da 
União Africana sobre a Corrupção baseia-se nas disposições 
da Convenção da União Africana sobre Prevenção e Combate 
à Corrupção, adoptada em Julho de 2003, bem como no Re-
gulamento Interno do Conselho Executivo.  

Durante estas eleições, de acordo com as modalidades 
sobre a implementação dos Critérios de Representação Equi-
tativa do Género e Rotação Geográfica nos Órgãos e Institui-
ções da União Africana, foram eleitos igualmente membros 
das Regiões Oriental, Central e Ocidental.  

No total, foram eleitos seis membros do Conselho Con-
sultivo da União Africana sobre a Corrupção (AUABC) e no-
meados três juízes para o Tribunal Administrativo da União 
Africana e um membro do Conselho de Auditores Externo da 
UA, para um mandato de dois anos.  

De 66 anos de idade, 43 dos quais na magistratura do 
Ministério Público, Pascoal António Joaquim é licenciado em 
Direito pela Universidade Agostinho Neto, tendo participado 
em 2000, em França, numa formação em matéria jurisdicio-
nal.  

Já foi procurador-geral adjunto da República e membro 
do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público, 
desde 2003.  

Pascoal António Joaquim é reeleito para o Conselho 
Consultivo da UA sobre a Corrupção numa altura em que as 
autoridades angolanas definiram o combate àquele fenó-
meno como uma das principais apostas. São atribuições do 
Conselho Consultivo da UA sobre a Corrupção, entre outras, 
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promover e encorajar os Estados-Partes a adoptar e aplicar 
medidas contra este mal, visando impedir, detectar, punir e 
erradicá-lo e as infracções conexas em África. (ANGOP)++++ 
 
Angola e Tanzânia assinam instrumentos jurídicos 

Adis Abeba (Dos enviados especiais) -Angola e a Tan-
zânia assinaram esta quinta-feira, em Adis Abeba, Etiópia, 
dois instrumentos jurídicos que marcam o relançamento da 
cooperação bilateral entre os dois Estados. 

Trata-se do Memorando de Entendimento para a cria-
ção de uma Comissão Bilateral entre os dois países e o outro 
sobre Cooperação entre a Academia Diplomática “Venâncio 
de Moura" e o Centro de Relações Exteriores da Tanzânia.  

Rubricaram os respectivos instrumentos jurídicos, o 
ministro angolano das Relações Exteriores, Téte António, e a 
ministra dos Negócios Estrangeiros e de Cooperação da Re-
pública Unida da Tanzânia, Stergomena Lawrence Tax.  

O primeiro acordo visa estabelecer um mecanismo de 
consultas bilaterais a nível diplomático, a fim de promover e 
alargar a cooperação económica, social, científica, técnica e 
cultural e instituir uma Comissão Bilateral entre os dois paí-
ses.  

O segundo visa manter um intercâmbio activo de infor-
mação sobre os seus respectivos programas de estudo, cur-
sos, seminários e outras actividades académicas relevantes, 
particularmente aqueles que se referem a práticas inovado-
ras que atendem às demandas actuais de capacitação.  

Os dois instrumentos jurídicos foram assinados à mar-
gem da 42ª Sessão Ordinária do Conselho Executivo da União 
Africana que decorre desde quarta-feira, na capital etíope, 
Adis Abeba. O ministro Téte António ressaltou, na ocasião, a 
importância da assinatura desses acordos, lembrando a im-
portância da relação histórica de Angola com a Tanzânia, 
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desde a luta pela independência. Para o ministro das Rela-
ções Exteriores, a assinatura destes instrumentos jurídicos 
representa o preenchimento de uma lacuna que existia, até 
aqui, entre os dois países.  

"A Tanzânia esteve sempre ao nosso lado, mas, entre-
tanto, não tínhamos um acordo que cria a Comissão Mista 
Bilateral, que vai permitir que possamos trabalhar para assi-
natura de instrumentos jurídicos em diferentes áreas. É pra-
ticamente uma via que foi aberta hoje", assinalou.  

O ministro lembrou que a República Unida da Tanzânia 
acolheu, no passado, não só muitos compatriotas angolanos 
para aprender a língua inglesa, mas também para serem trei-
nados como diplomatas.  

Já a ministra das Relações Exteriores da Tanzânia, Ster-
gomena Lawrence Tax, sublinhou que os acordos são muito 
benéficos para os dois países, porque vão fortalecer a coope-
ração bilateral.  

"Angola e a Tanzânia são dois países membros da União 
Africana e da SADC, por isso, vamos continuar a cooperar 
também no âmbito multilateral. A unidade é a nossa força e 
temos que estar cada vez mais unidos", expressou a diplo-
mata tanzaniana.  

A Tanzânia é um país da África Oriental, limitado a 
Norte pelo Uganda, e pelo Quénia, a Leste pelo Oceano Índico, 
a Sul por Moçambique, Malawi e Zâmbia, e a Oeste pela RD 
Congo, pelo Burundi e pelo Rwanda. O país inclui o arquipé-
lago de Zanzibar, situado no Oceano Índico.  
Ministério da Saúde e PEPFAR reforçam parceria técnica  

O Ministério da Saúde da República de Angola reforçou, 
em Adis Abeba, Etiópia, o programa de assistência técnica de 
VIH/SIDA no país com Plano de Emergência Americano para 
Alívio da SIDA (PEPFAR). Em declarações à imprensa ango-
lana, em Adis Abeba, a ministra da Saúde, Sílvia Lutukuta, fez 



 

 

Av.ª da República nº68, 1069-213  
Lisboa – Portugal  
Telf.: (+351) 965902180 
Fax: (+351) 217 951 778 
embaixada.portugal@mirex.gov.ao • www.embaixada.pt 

 

saber o apoio de assistência técnica de combate ao VIH/SIDA, 
que o PEPFAR presta a Angola, poderá aumentar de 13 para 
23 milhões de dólares.  

Informou que o ministério de tutela vai preparar um 
plano robusto para o apoio comunitário, vigilância, trata-
mento e acompanhamento de doentes com VIH/SIDA no 
país.  

Notou que a questão do VIH/SIDA em África tornou-se 
um grande desafio, lembrando que a nível mundial só, no ano 
transacto, morreram seiscentas (600) mil pessoas com a do-
ença e quatrocentas (400) mil dessas pessoas em África.  

O Plano de Emergência de Alívio da SIDA (PEPFAR) foi 
criado há cerca de 19 anos pelo então Presidente norte-ame-
ricano George W. Bush. O PEPFAR tem feito parcerias com 
países e comunidades para levar esperança e cura a milhões 
de pessoas em todo o mundo.  

Nas últimas duas décadas, os EUA investiram USD 100 
mil milhões para transformar a resposta global à SIDA atra-
vés do apoio ao PEPFAR e como o maior doador do Fundo 
Global de Combate à SIDA, Tuberculose e Malária.  

O PEPFAR já salvou mais de 21 milhões de vidas, preve-
niu milhões de infecções pelo VIH e apoiou, pelo menos, 20 
países a atingir o controlo epidémico do VIH ou a atingir as 
suas metas de tratamento do VIH. (ANGOP)++++ 
 
Angola quer reforço dos apoios do PEPFAR 

Luanda - A ministra da Saúde, Sílvia Lutukuta, apelou, 
quinta-feira, em Adis-Abeba, Etiópia, o reforço dos apoios 
prestado pelo Plano de Emergência do Presidente dos Esta-
dos Unidos da América para Alívio da SIDA (PEPFAR) em An-
gola. 

Segundo a governante, o pedido visa melhorar a assis-
tência técnica, implementação dos programas comunitários 
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e para medicamentos. A ministra, que falava durante um en-
contro o responsável do PEPFAR, John Nkengasong, fez uma 
breve apresentação da situação epidemiológica do VIH/SIDA 
no país. 

Apresentou ainda os planos do Ministério da Saúde na 
implementação dos programas comunitários para se atingir 
a meta 95, 95, 95 até 2030 (95 por cento das pessoas vivendo 
com o HIV são diagnosticadas, 95 por cento das pessoas di-
agnosticadas estão em tratamento e 95 por cento das pessoas 
em tratamento alcançam a supressão viral). 

Sílvia Lutukuta integra a delegação ministerial de An-
gola que participa da 42ª Sessão Ordinária do Conselho Exe-
cutivo e 36ª Sessão dos Chefes de Estado da União Africana, 
que decorre de 15 a 16 e de 18 a 19 de Fevereiro, respectiva-
mente, em Addis Ababa, na Etiópia. (ANGOP)++++ 
 
Governo angolano investe USD 89 milhões no projecto 
“Cloud” nacional 

Luanda – O Executivo angolano vai investir 89 milhões 
de dólares para a implementação da infra-estrutura da Nu-
vem Nacional de Angola, “Cloud”, cujo projecto foi apresen-
tado esta quinta-feira, pelo Ministério das Telecomunica-
ções, Tecnologias de Informação e Comunicação Social 
(MITTCS). 

O projecto contempla a construção de dois Data Cen-
ters, sendo que o principal edifício de dois andares pré-fa-
bricado, “modelar”, será erguido numa área de 5.320 metros 
quadrados, no distrito do Camama, Luanda, e a moderniza-
ção do Data Center Backup, instalado no Centro Nacional de 
Dados, junto do Instituto das Telecomunicações (ITEL), no 
Rangel. 

Os dois Data Centers serão interligados com um anel de 
fibra óptica de 50 gigabitts (G) por segundo, de acordo com o 
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director do Instituto Nacional de Fomento da Sociedade de 
Informação (INFOSI), André Pedro. A outra ligação terá a ca-
pacidade de 10G por segundo, que será disponibilizada para a 
interligação dos diferentes departamentos ministeriais ao 
Data Center principal.   

Fruto do Memorando de Entendimento assinado, em 
Dezembro de 2021, entre a multinacional Presight e o Execu-
tivo de Angola, o projecto vai permitir uma nuvem governa-
mental unificada que será construída sobre os Data Centers 
que vão fornecer mais de 80 serviços. 

O referido projecto prevê a migração das aplicativas 
“apps” existentes e a implementação de novos para a 
“Cloud” unificada governamental. O Data Center principal 
vai albergar 204 armários de servidores, sendo a sua execu-
ção e apetrechamento estimado em 15 meses, tendo sido já 
contabilizado dois meses. 

Augura-se com este projecto o surgimento de escritó-
rios sem fio para os ministérios das Telecomunicações e Tec-
nologias de informação (MITTCS), o da Educação (MED) e a 
Assembleia Nacional (AN). 

De acordo com o director do INFOSI, além da constru-
ção dos dois Data Centers, o projecto reserva a formação de 
técnicos e disponibilização dos serviços. “Teremos maior se-
gurança no que diz respeito aos dados dos cidadãos e dispo-
nibilização de serviços electrónicos”, referiu o responsável. 

Com este projecto, acrescentou, aguarda-se a redução 
de filas de utentes em busca de serviços electrónicos, assim 
como a eliminação da lentidão que ainda prevalece na pres-
tação de serviços públicos. 

A disponibilização do Cloud nacional estará estratifi-
cada em três níveis, nomeadamente o nível dos órgãos de so-
berania, da administração do Estado e da sociedade de infor-
mação. 
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Convergir Data Centers dispersos 
Tão logo for concluído o projecto, previsto para o pri-

meiro trimestre de 2024, todos os silos de Datas Centers dos 
departamentos ministeriais serão transferidos nesta plata-
forma, o que vai permitir poupanças para o Estado, na ordem 
dos 60%. 
  Além de redução de custos, vai-se também reduzir a so-
breposição de investimentos a nível da construção do Data 
Centers, segundo André Pedro. A título de exemplo, disse que 
manter a licença para os correios electrónicos institucionais, 
para que sejam invioláveis, o sector tem custos na ordem de 
15 milhões de kwanzas, por ano. 

“Se cada Ministério tiver um Data Center e se tiver que 
manter os serviços alojados, as manutenções dessas licenças 
constituem um custo alto para o Governo de Angola, por essa 
razão, justifica-se a construção de um Cloud Nacional”, re-
feriu André Pedro para quem os Data Centers dispersos colo-
cam em risco os sistemas de dados do país. 

Segundo disse, os Datas Centers independentes por 
cada ministério, com vários padrões, entre os mais organi-
zados aos mais ou menos, perigam a segurança de informa-
ção de todos. 

“Fica muito difícil termos um controlo cerado na forma 
de disponibilização de dados, tendo em conta que existe uma 
diversidade de Data Centers dos vários departamentos mi-
nisteriais e empresas públicas”, admitiu.    
Domínio. Ao será terciarizado 

Segundo ainda o responsável, o INFOSI vai deixar de ser 
“árbitro e jogador”, no que toca a questão da disponibiliza-
ção do domínio.Ao. 

O INFOSI, avançou, passará a ser simplesmente regula-
dor do mercado, após conclusão da Cloud Nacional, dedi-



 

 

Av.ª da República nº68, 1069-213  
Lisboa – Portugal  
Telf.: (+351) 965902180 
Fax: (+351) 217 951 778 
embaixada.portugal@mirex.gov.ao • www.embaixada.pt 

 

cando-se a emitir licenças às empresas que serão responsá-
veis pelo domínio. O custo actual para a aquisição de um do-
mínio.AO ronda os oito mil kwanzas por ano, um valor que o 
sector vai manter ao terciarizar, e controlar para o preço da 
aquisição deste serviço electrónico. (ANGOP)++++ 
 
Chefe do Estado-Maior das FAA defende promoção de cate-
gorias 

Luanda - O chefe do Estado-Maior General das Forças 
Armadas Angolanas (FAA), Altino dos Santos, defendeu, esta 
quinta-feira, a promoção de categorias do efectivo, alinhada 
com o processo de reestruturação e redimensionamento do 
sector. 

A alta patente falava durante a cerimónia de abertura da 
XXII Reunião de Balanço Anual do Exército 2022/2023, que 
decorre sob o lema “Exército - vigilante para o reforço da 
disciplina militar e prontidão combativa”. 

Altino dos Santos disse, na ocasião, que a promoção de 
categorias tem em vista tornar o efectivo mais capaz do 
ponto de vista técnico-profissional e de enfrentamento de 
qualquer desafio. 

Sublinhou que a dinâmica das FAA determinou a re-
cente promoção de quadros para assumirem funções de ele-
vada responsabilidade. Referiu que aos quadros seniores re-
cém-promovidos serão colocados enormes desafios. 

Esclareceu que dentro do orçamento das forças arma-
das tudo será feito para as tornar mais operativas, além de 
melhorar a vida dos militares nos quartéis. 

A reunião procedeu ao balanço das principais activida-
des das FAA, mormente as Linhas de Força da Directiva do 
CEMG (Chefe do Estado-Maior General) para o mandato 
2023/2026, bem como analisou a Organização e Planea-
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mento da Preparação Operativa, Combativa e Educativo-Pa-
triótica do Exército para o Ano 2023/2024. Participaram no 
evento chefes das direcções de Armas e Serviços, comandan-
tes de Regiões Militares, consultores do Comando do Exér-
cito, comandantes da Academia Militar do Exército e do Ins-
tituto Superior do Exército. 

Também tomaram parte chefes de direcções de Armas e 
Serviços, comandantes das unidades de subordinação cen-
tral, bem como chefes de repartições de subordinação do Co-
mando e Estado Maior do Exército. (ANGOP)++++ 
 
Governo quer levar estratégia “Angola 2050” em consulta 
pública 

Luanda - O Governo vai levar em consulta pública a Es-
tratégia de Desenvolvimento de Longo Prazo “Angola 2050”, 
para recolha de contribuições e reunir um consenso alargado 
e realista na resposta às expectativas da população, disse 
hoje, em Luanda, o secretário de Estado para o Planeamento, 
Milton Reis. 

O documento será objecto de consulta pública em qua-
tro sessões, nomeadamente 23 e 24 de Fevereiro deste ano, 
segundo o secretário de Estado que falava no habitual brie-
fing do Ministério da Economia e Planeamento (MEP). 

Explicou que o processo de consulta vai obter contri-
buições adicionais de quatro públicos-alvo, nomeadamente 
o sector privado, juventude e os académicos, sociedade civil 
e os agentes da comunicação social, bem como os parceiros 
internacionais de cooperação para o desenvolvimento. 

Milton Reis fez saber que a estratégia vai trazer uma vi-
são global para Angola e o seu papel a nível internacional nos 
próximos 25 anos, apresentando cinco eixos prioritários de 
desenvolvimento que visam ter uma economia diversificada 
e próspera. Frisou que os grandes marcos que se pretendem 
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em 2050 para Angola são uma infra-estrutura moderna e 
competitiva, uma sociedade que valoriza o potencial e seu 
capital humano, ecossistema resiliente e sustentável em ter-
mos ambientais, uma nação justa e com igualdade de opor-
tunidades. 

O processo de Elaboração da Estratégia de Longo Prazo 
2050 surge como revisão Estratégia de Desenvolvimento de 
Longo Prazo “Angola 2025”, a ser elaborada pelo consórcio 
Makenza e Cesso Consultores Internacionais S.A, que vai ela-
borar igualmente o Plano de Desenvolvimento Nacional 
(PDN). 
PDN 2023 – 2027 

Por outro lado, em relação ao Plano de Desenvolvi-
mento Nacional (PDN- 2023-2027), o secretário de Estado 
para o planeamento, Milton Reis, fez saber que o MEP está 
com governos provinciais na preparação dos programas de 
acção, com as respectivas metas e acções, que visam materi-
alizar os compromissos emanados do programa de Governo 
sufragado em Agosto de 2022. 

Explicou que o PDN é um instrumento de desenvolvi-
mento mais amplo do Sistema Nacional do Planeamento e 
apresenta os objectivos estratégicos por domínio e os res-
pectivos programas de acção com as suas metas, projectos e 
actividades que visam realizar os compromissos eleitores do 
Titular do Poder Executivo. 

De acordo com o responsável, o PDN deverá reflectir as 
prioridades do Governo e ter por base uma estratégia de de-
senvolvimento económico e social que seja o reflexo de de-
senvolvimento que se pretende para Angola, para os próxi-
mos 25 anos. 

“As prioridades do Governo visam a realização dos ob-
jectivos e metas definidas em sete eixos estratégicos que 
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constam do programa de Governo 2022-2027 e das promes-
sas eleitorais adicionais”, reforçou. Detalhou que foram 
aprovadas, em Novembro, as bases gerais do PDN, tendo 
identificado três áreas prioritárias para assumir a função de-
terminante do desenvolvimento económico e social, que de-
verão ser o foco do Executivo, durante o quinquénio. 

Entre as áreas, constam o desenvolvimento do capital 
humano, com ênfase na educação, saúde, geração de em-
prego, empreendedorismo, capacitação e formação profis-
sional, modernização e expansão das infra-estruturas do 
país, com ênfase na mobilidade, estradas, caminhos-de-
ferro, portos, aeroportos, habitação, energia e água, diversi-
ficação da economia, com ênfase na melhoria do ambiente de 
negócio, aposta no agronegócio, transformação industrial, 
pescas e turismo. 

Quanto ao facto de Governo gastar 1,3 milhões de euros 
em serviços de consultoria para a elaboração do Plano de De-
senvolvimento Nacional (2023-2027), depois de ser feito o 
concurso público por convite para o consórcio Makenza e 
Cesso consultores internacionais SA, o secretário de Estado 
diz que foi feito um bom negócio, porque o Governo quer 
atrair investimento para o país. (ANGOP)++++ 
 
AN discute alteração ao regime Fiscal à Concessão Petroli-
fera da Zona Marítima de Cabinda 

Luanda - O Projecto de Lei de Autorização Legislativa ao 
Presidente da República, enquanto Titular do Poder Execu-
tivo, a legislar sobre a alteração do Regime Fiscal Aplicável à 
Concessão Petrolífera da Zona Marítima de Cabinda vai à dis-
cussão e votação, a 23 deste mês, na Assembleia Nacional 
(AN). 

A decisão saiu da Conferência dos Presidentes dos Gru-
pos Parlamentares, que esteve reunida esta quinta-feira 
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(16), sob presidência da líder do Parlamento, Carolina Cer-
queira, para preparar a 4ª Reunião Plenária Ordinária da 1 ª 
Sessão Legislativa da V Legislatura da Assembleia Nacional. 

De acordo com o primeiro secretário de Mesa da As-
sembleia Nacional, Manuel Dembo, nesta reunião vai ainda à 
discussão e votação, na generalidade, a Proposta de Lei Geral 
do Trabalho. 

De igual modo, deu a conhecer quer será submetido à 
apreciação o Projecto de Resolução que aprova, para Ratifi-
cação, o Acordo que cria a Zona de Comércio Livre Tripartida 
entre o Mercado Comum da África Oriental e Austral, a Co-
munidade da África Oriental e a Comunidade de Desenvolvi-
mento da África Austral. (ANGOP)++++    
 
Emissão da TV e Rádio Parlamento prevista para este ano 

Luanda – A Assembleia Nacional (AN) perspectiva, para 
este ano, a abertura da emissão da TV e Rádio Parlamento, 
informou, esta quinta-feira, o secretário-geral do órgão, Pe-
dro Agostinho de Neri, no final da reunião dos líderes parla-
mentares que tratou da agenda da próxima Plenária que terá 
lugar dia 23. 

Em declarações à ANGOP, Pedro Agostinho de Neri 
avançou que a informação foi lançada pela Presidente da As-
sembleia Geral durante a reunião que decorreu hoje de ma-
nhã com os líderes dos Partidos políticos representados na 
casa das Leis. 

O secretário-geral da AN disse à ANGOP que estão reu-
nidas as condições técnicas e matérias para o início da emis-
são dos dois órgãos de comunicação social, que terão como 
missão primária a difusão das acções da AN e dos seus ór-
gãos. 

Pedro Agostinho de Neri fez menção que, para além da 
vertente técnica e material, estão, igualmente, a trabalhar na 
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vertente legal, para ser submetida à aprovação, definindo a 
linha editorial que respeite a heterogeneidade da família 
parlamentar e a especificidade dos conteúdos. Para o efeito, 
frisou, há contactos com o Ministério das Telecomunicações, 
Tecnologias de Informação e Comunicação Social 
(MINTTICS) com o intuito de colher contribuições técnicas. 

Em relação aos recursos humanos, Pedro Agostinho de 
Neri adiantou que vão recorrer ao mercado interno e à for-
mação, para se dotar os dois órgãos de capacidades humanas 
com competências para os desafios definidos, tendo como 
referência às experiências de Parlamentos de outros países, 
onde já estão em funcionamento esses canais de comunica-
ção. 

Conforme o responsável, a vocação dos meios de comu-
nicação será a divulgação das actividades desenvolvidas pelo 
parlamento e os seus órgãos, bem como a acção dos deputa-
dos junto das comunidades, sobretudo as actividade das Co-
missões de trabalho, dos grupos parlamentares e outros gru-
pos encarregues da acção parlamentar. 

“A intenção é levar o trabalho parlamentar mais pró-
ximo dos cidadãos, a fim de melhor perceberam o papel e a 
acção do parlamento e sua proximidade com as populações”, 
reforçou o secretário-geral da AN. 

Pedro Agostinho de Neri adiantou que se trata de um 
imperativo no quadro actual, marcado pela existência de ca-
nais radiofónicos e televisivos nos parlamentos de vários pa-
íses, dinâmica à qual o Parlamento Angolano quer estar as-
sociado. (ANGOP)++++ 
 
Angola tem apoio do BM para investimentos em infra-es-
truturas 

Luanda – O Banco Mundial (BM) vai apoiar Angola na 
construção de infra-estruturas agrícolas, de transportes, e 
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de energia e águas, através da sua Agência Multilateral de 
Garantia de Investimento (MIGA), informou hoje o director 
do Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatística (GEPE), 
do Ministério da Agricultura e Florestas, Anderson Jerónimo. 

Para tal, uma missão do BM, liderada pelo director re-
gional para África, Albert Zeufack, encontrou-se hoje, em 
Luanda, com o ministro da Agricultura, Francisco de Assis, 
para abordar questões ligadas aos projectos beneficiários 
desse apoio no domínio da Agricultura. 

À margem do encontro, Anderson Jerónimo disse à im-
prensa que esse apoio de financiamento para investimento é 
extensivo ao sector empresarial privado e vem na sequência 
de uma visita que o Presidente João Lourenço efectuou, re-
centemente, aos Estados Unidos da América. 

“O compromisso de apoio do Banco Mundial nasceu 
com a visita do Presidente da República, João Lourenço, aos 
EUA, e resultou da necessidade de se criar uma ferramenta de 
apoio ao sector empresarial privado”, explicou o director do 
GEPE, do Minagrif. 

O apoio do Banco Mundial vai abranger, de igual modo, 
o PLANAGRÃO (Plano Nacional de Produção de Grãos) e o 
PLANAPECUÁRIA (Plano Nacional de Fomento e Desenvolvi-
mento da Pecuária). 

A delegação do BM que se encontra em Angola, desde 
essa quarta-feira, vai manter contactos também com o mi-
nistro da Energia e Águas e dos Transportes. 

A comitiva do Grupo do BM é composta pelo director re-
gional para Angola, Burundi, RDC e Sáo Tomé, Alberto Zeu-
fack, o director de operações da MIGA, Muhamet Fall, e pelo 
director regional da corporação financeira internacional, 
Kevim Warui Nijirani. (ANGOP)++++ 
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Pólo diamantífero continua disponível ao investimento 
Luanda – Pelo menos 26 lotes continuam a espera de 

empresários interessados a investir no segmento de lapida-
ção de diamantes no Pólo de Desenvolvimento Diamantífero 
de Saurimo, situado na província da Lunda Sul, com vista a 
dinamização da cadeia de valor deste sector. 

De acordo com o consultor do ministro dos Recursos 
Minerais, Petróleo e Gás, Mankenda Ambroise, apesar de 
contar com cinco fábricas de lapidação, este pólo ainda está 
aberto aos investidores que pretendam instalar unidades fa-
bris dentro desta infra-estrutura.  

Inaugurado a 27 de Agosto de 2021, o Pólo de Desenvol-
vimento Diamantífero de Saurimo está dividido em três áreas 
principais: comercial, industrial e a reservada à central hí-
brida.  

Em declarações à imprensa, à margem da 2ª edição da 
exposição e desfile de joias com diamantes encastrados de 
Angola, realizada quinta-feira, em Luanda, o então ministro 
da Geologia e Minas (2008) recordou que a política de co-
mercialização de diamantes em vigor no país permite que se 
venda 20% da produção aos lapidadores, mas esta meta 
ainda “não foi atingida”, por existir poucas fábricas de lapi-
dação.  

“O país está a produzir cerca de nove milhões de quila-
tes/ano, sendo a maior parte desta produção exportada de 
forma bruta. Portanto, será uma grande vitória para Angola, 
caso tenha a capacidade de lapidar os 20% da sua extracção 
local”, destacou.     

Na ocasião, o também ex-coordenador do Processo 
Kimberley anunciou ainda para breve a abertura da Bolsa de 
Diamantes de Angola, com objectivo de se comercializar com 
transparência e coerência os diamantes brutos do país. Por 
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outro lado, Mankenda Ambroise considerou de extrema im-
portância a exposição de jóias, por permitir promover a cul-
tura de uso de joalheiras com diamantes produzidos em An-
gola.  

Denominada “Valentine’s Diamond Show” (VDS), a ex-
posição e desfile de joias com diamantes encastrados visa in-
centivar os angolanos a serem os primeiros a usufruírem os 
benefícios da “pedra preciosa” abundante em Angola, se-
gundo o director-geral da Bumbar Mining, Sebastião Panzo, 
promotor do evento.  

Para este responsável, os cidadãos podem aproveitar os 
benefícios do diamante de duas formas: como uma reserva 
financeira (guardar em forma de poupança) e adereço (uso 
de especiarias feitos com diamante nacional).  

Por seu turno, a directora comercial da Pedra Rubra (fá-
brica de jóias e lapidação de diamantes), Helga Milagre, con-
siderou o evento como forma de mostrar a capacidade indus-
trial e tecnológica que o país possui para transformação dos 
recursos minerais, através de matérias-primas locais.  

Com uma capacidade para produzir até 500 peças/mês, 
entre colares, pulseiras, anéis de noivado e alianças feitos 
com diamante e ouro nacional, a responsável apontou a ex-
pansão desta iniciativa a nível nacional e internacional como 
um dos desafios da sua empresa, nos próximos tempos.  

Criada em 2012, em Luanda, a Pedra Rubra foi a única 
joalharia que marcou presença na 2ª edição da exposição e 
desfile de joias com diamantes, que serviu para promover os 
seus produtos e “prender” a atenção dos convidados ao 
evento.  

Numa noite colorida de diamante e ouro, os participan-
tes também tiveram a oportunidade de assistir um desfile de 
manequins, que exibiram joias de diamantes encastrados e 
vestes “banhadas” de ouro. O Valentine’s Diamond Show, 
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enquadrado no Dia dos Namorados, celebrado a 14 de Feve-
reiro, é uma exposição e desfile anual de jóias de diamantes 
destinado a casais, que celebram a progressão de Angola na 
exploração da cadeia de valor da indústria diamantífera.  

A iniciativa da Bumba Mining tem como objectivo pro-
mover e viver na prática os benefícios da progressão de An-
gola na cadeia de valor da indústria diamantífera, assim 
como servir de plataforma de amostras pelas joalharias an-
golanas. (ANGOP)++++ 

 
 
 

sexta-feira, 17 DE fevereiro DE 2023 
 

 
 
Relatório do “Campeão da Paz” é apresentado aos Chefes de 
Estado e de Governo africanos 

O Presidente da República, João Lourenço, acompa-
nhado da Primeira-Dama, Ana Dias Lourenço, está desde 
ontem à tarde em Addis Abeba, capital da Etiópia, onde par-
ticipa, sábado e domingo, na 36ª Cimeira de Chefes de Es-
tado e de Governo da União Africana, ocasião em que vai ser 
apresentado o Relatório do “Campeão da Paz”. 

Trata-se do primeiro relatório do mandato do Presi-
dente João Lourenço, enquanto Campeão da União Africana 
para a Paz e Reconciliação no continente. A informação a ser 
apresentada inclui iniciativas diplomáticas do Presidente de 
Angola na mediação da crise política entre a República De-
mocrática do Congo (RDC) e o Rwanda. 

A nomeação de João Lourenço como Campeão da União 
Africana para a Paz e Reconciliação no continente africano 
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foi adoptada em declaração-conjunta na Cimeira sobre Ter-
rorismo e Mudanças Inconstitucionais de Governos em 
África, na décima sexta Sessão Extraordinária da Assembleia 
dos Chefes de Estado e de Governo da União Africana, reali-
zada em Maio de 2022, em Malabo, capital da Guiné Equato-
rial. Essa ocasião instituiu, também, o 31 de Janeiro como o 
"Dia da Paz e Reconciliação em África”. 

A missão do Presidente João Lourenço, atribuída pela 
União Africana, é de encorajar a consolidação da paz e da co-
esão social aos níveis nacional, regional e continental. 

Por outro lado, no âmbito do princípio da complemen-
taridade e subsidiariedade, os Chefes de Estado e de Governo 
também mandataram João Lourenço, na qualidade de Presi-
dente da Conferência Internacional sobre a Região dos Gran-
des Lagos (CIRGL), manter contactos com a RDC e o Rwanda, 
e informar os esforços diplomáticos para a normalização das 
relações entre aqueles dois países. 

Desde logo, as informações sobre as missões e o ponto 
actual vão ser partilhadas pelo Chefe de Estado angolano com 
os homólogos presentes neste encontro de Addis Abeba, ca-
pital da Etiópia e sede da União Africana. 
Bienal da paz e OEACP 

De acordo com o programa adoptado pelo Conselho 
Executivo da Comissão da União Africana, que vai ser infor-
mado também aos Presidentes, Angola fez, ontem, duas co-
municações nos diversos fóruns que congregam os ministros 
dos Negócios Estrangeiros (Relações Exteriores, para o caso 
de Angola). 

A primeira informação foi relativa à segunda edição do 
Fórum Pan-Africano para a Cultura de Paz, também conhe-
cido como Bienal de Luanda, realizado em Novembro de 
2021. Uma segunda teve a ver com a informação sobre a dé-
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cima Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da Organiza-
ção dos Estados de África, Caraíbas e Pacífico (OEACP), 
evento realizado em Dezembro, também em Luanda. 
Conselho de Paz 

Na visão da União Africana, a deterioração da situação 
no Leste da RDC requer a atenção urgente deste organismo e 
do Conselho de Paz e Segurança, em particular com base no 
mandato de promover a paz e a estabilidade em África. 

A reunião decorre sob a presidência do Chefe de Estado 
da África do Sul e vai analisar os recentes desenvolvimentos 
positivos registados na Região dos Grandes Lagos, as várias 
iniciativas para melhorar ainda mais a cooperação entre os 
Estados, promover a estabilidade, paz, desenvolvimento e 
construir confiança mútua entre os vários países da zona. 

Vai também frisar sobre a importância de garantir o ali-
nhamento dos processos de Nairobi e Luanda, e um maior 
apoio da União Africana aos esforços para a paz e estabilidade 
no Leste da RDC. 

Há ainda assente a ideia da necessidade de um envolvi-
mento mais abrangente e activo entre a UA, Comunidade da 
África Oriental, Comunidade Económica dos Estados da 
África Central (CEEAC), Conferência Internacional sobre a 
Região dos Grandes Lagos, SADC e ONU quanto à implemen-
tação e acompanhamento efectivo dos esforços harmoniza-
dos e coordenados na RDC, para um silenciar permanente das 
armas. 

O Presidente angolano, João Lourenço, está convidado 
pela presidência do órgão a tomar parte na reunião, onde de-
verá intervir, justamente, pelo duplo papel de "Campeão da 
Paz” e Presidente da Conferência Internacional sobre a Re-
gião dos Grandes Lagos (CIRGL). 
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Agenda analisa critérios de representação equitativa de gé-
nero 

De acordo com o ministro das Relações Exteriores, Téte 
António, que falou à imprensa no Aeroporto Internacional de 
Addis Abeba, à chegada do Chefe de Estado, o Presidente João 
Lourenço participa na Cimeira que vai analisar documentos 
ligados à vida interna da organização, que inclui a própria re-
forma da União Africana. O encontro deverá abordar os man-
datos atribuídos ao Presidente do Rwanda, Paul Kagame. 

Há, segundo a programação, também outros relatórios 
que deverão merecer a intervenção do Presidente da Repú-
blica, propriamente sobre o "Silenciar das Armas” e "Paz e 
Segurança”. As intervenções decorrem no quadro do man-
dato da União Africana atribuído ao Presidente João Lou-
renço para a resolução da crise no Leste da RDC. 

Esta abordagem sobre a República Democrática do 
Congo (RDC) será tema de uma Mini-Cimeira, na qual os 
Chefes de Estado e de Governo presentes em Addis Abeba 
(Etiópia) vão tomar parte. 
Presença nos órgãos executivos 

Angola reforçou, nesta quadragésima segunda Sessão 
Ordinária do Conselho Executivo da Comissão da União Afri-
cana, as suas posições. 

De acordo com as modalidades da implementação dos 
critérios de representação equitativa de género e da rotação 
geográfica nos órgãos e instituições da União Africana, An-
gola indicou a ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa, 
para preencher o posto de candidata feminina para a Comis-
são de Finanças da União Africana.  

Há ainda mais uma vaga por preencher, cujas candida-
tas são de Angola, Botswana e Zâmbia. (J.A)++++ 
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Angola na reunião do Conselho de Paz e Segurança sobre o 
Leste da RDC 

A reunião do Conselho de Paz e Segurança da União 
Africana, que aborda a situação no Leste da RDC e da Região 
dos Grandes Lagos, está a decorrer, em Addis Abeba, Etió-
pia, convocada pela África do Sul e com a participação do 
Presidente da República de Angola, João Lourenço. 

O Chefe de Estado é convidado especial na condição de 
"Campeão da União Africana para a Paz e Reconciliação". 
O Presidente João Lourenço pronunciou-se para a pacifica-
ção da região dos Grandes Lagos. (J.A)++++ 
 
Angola quer implementar estratégia com UA durante a pre-
sidência da OEACP 

Angola pretende implementar uma estratégia assente 
numa nova parceria com a União Africana (UA) durante a 
sua Presidência na Organização dos Estados de África, Ca-
raíbas e Pacífico (OEACP), no período de 2023 a 2025. 

A informação foi prestada pelo ministro das Relações 
Exteriores, Téte António, aquando da apresentação do Rela-
tório da 10ª Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo da 
OEACP, realizada em Luanda de 09 a 10 de Dezembro de 
2022, na 42.ª Sessão da Comissão Executiva do Conselho da 
União Africana, encerrada na madrugada de hoje na capital 
etíope.  

De acordo com um documento enviado ao JA Online, as 
prioridades de Angola durante o seu mandato na Presidência 
da OEACP incluem o reforço da capacidade institucional dos 
órgãos criados pelo Acordo de Georgetown Revisto; desen-
volvimento de iniciativas nas áreas como: mudanças climá-
ticas; segurança alimentar; mobilização de recursos por via 
do investimento privado directo; cooperação sobre os ocea-
nos, capacitação técnica e industrialização. (J.A)++++ 



 

 

Av.ª da República nº68, 1069-213  
Lisboa – Portugal  
Telf.: (+351) 965902180 
Fax: (+351) 217 951 778 
embaixada.portugal@mirex.gov.ao • www.embaixada.pt 

 

Força Aérea e Marinha estão equipadas com meios sofisti-
cados 

O ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presi-
dente da República, afirmou que no período de 3 anos o país 
realizou importantes investimentos no domínio da Defesa e 
Segurança, com realce para a Força Aérea e Marinha de 
Guerra. 

Francisco Furtado, que discursava, na quarta-feira, no 
encerramento da reunião das Chefias Militares das Forças 
Armadas Angolanas (FAA), cuja abertura aconteceu no pas-
sado dia 14, na capital do país, disse que os investimentos re-
sultaram na aquisição de meios modernos para a Força Aérea 
Nacional e a Marinha de Guerra Angolana. 

O objectivo, segundo Francisco Furtado, é reforçar a ca-
pacidade de intervenção dos dois ramos das FAA, para a ga-
rantia da segurança e da estabilidade nacional. "Visam, 
igualmente, o fortalecimento das parcerias em desafios 
transnacionais compartilhados e no interesse da promoção 
da paz e da segurança nos espaços onde a República de An-
gola está inserida”, explicou. 

Sublinhou o facto de os investimentos terem sido reali-
zados num momento difícil da vida económica do país, com 
poucos recursos, decorrentes da baixa do preço do petróleo 
no mercado internacional. 

"A forma abnegada, leal e espírito de entrega à causa do 
país, demonstrada pelos efectivos das FAA, face à vida eco-
nómica, tem a ver com a forma como estão preparados os 
militares”, exprimiu reconhecido. 

Para Francisco Furtado, a lealdade dos efectivos de-
monstra, de igual modo, o nível de disciplina, educação pa-
triótica, da instrução e educação como devem lidar com situ-
ações adversas, não só do ambiente operacional, mas tam-
bém com as adversidades da vida económica e social do país. 
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Na sua visão, as Forças Armadas são, acima de tudo, 
uma instituição de virtudes nobres que requerem resiliência 
a todo tempo. Disse que o Executivo, liderado pelo Presidente 
da República e Comandante-Em-Chefe, João Lourenço, con-
tinuará a prestar a atenção necessária às FAA em todas as 
vertentes e dimensões, para a realização e materialização dos 
programas que visam a sua modernização e desenvolvi-
mento. 

A reunião permitiu avaliar o grau de execução das tare-
fas definidas no plano calendário 2022/2023, diagnosticar a 
situação geral das Forças Armadas em termos operacionais e 
suas capacidades e possibilidades na manutenção da defesa 
nacional, nos marcos da Constituição da República. 

Teve como meta efectuar o balanço do processo de re-
estruturação, redimensionamento e reequipamento, bem 
como os vários cenários geopolíticos que se desenham na 
sub-região de África e no mundo em geral, com particular 
destaque para os conflitos no Leste da República Democrá-
tica do Congo. (J.A)++++ 
 
Angola disponível para fornecer serviços do Angosat-2 aos 
Estados do continente 

O Executivo angolano está disponível para estreitar a 
cooperação entre os diferentes Estados africanos através 
dos serviços proporcionados pelo satélite “Angosat-2”, in-
formou, esta quinta-feira, em Luanda, o ministro das Tele-
comunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação 
Social (MINTTICS), Mário Oliveira. 

Em declarações à imprensa, após o encontro com os 
embaixadores do Gabão, Zâmbia e do Reino do Marrocos, 
Mário Oliveira disse que o Executivo tem "grande vontade” 
em estreitar, cada vez mais, a cooperação intra-africana, 
quer por intermédio do Angosat-2, quer do cabo submarino 
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de fibra óptica terrestre. "Há um grande interesse por parte 
dos países africanos, que procuram informar-se, cada vez 
mais, sobre o Programa Espacial Nacional, em particular os 
serviços do Angosat-2”, indicou Mário Oliveira, que consi-
derou o encontro com os embaixadores Guy Wezet (Gabão), 
Lawrence Chaalungumana (Zâmbia) e Saadia El Alaoui (Mar-
rocos) como "um grande passo” para transformar Angola 
numa "árvore de telecomunicações” para o continente afri-
cano. 

Mário Oliveira referiu que os três embaixadores, em re-
presentação dos demais diplomatas africanos acreditados 
em Angola, manifestaram "grande interesse” em saber e co-
nhecer, de forma detalhada, sobre os serviços do Angosat-2. 

Ainda sobre a necessidade do estreitamento das rela-
ções entre os países do continente nos domínios das teleco-
municações, o governante defendeu a criação de condições 
para materializar o desejo manifestado pelos diplomatas de 
interligar o continente africano através das tecnologias de 
informação. 
Embaixadores aplaudem iniciativa   

O embaixador do Gabão, Guy Wezet, disse acreditar no 
potencial tecnológico de Angola, para implementar, na prá-
tica, a ideia de estreitar, cada vez mais, a cooperação intra-
africana por meio dos serviços do satélite angolano Angosat-
2. 

"Hoje nenhuma actividade se executa sem uso das tele-
comunicações. As áreas sociais, sobretudo, da Saúde e Edu-
cação, incluindo vários sectores da economia funcionam, 
plenamente, com o auxílio das telecomunicações”, referiu o 
diplomata gabonês. 

Guy Wezet considerou "excelentes” as relações entre 
Angola e o Gabão, sobretudo depois da visita de Estado efec-
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tuada, em Dezembro do ano passado, ao seu país, pelo Presi-
dente João Lourenço, lembrando que a mesma permitiu a as-
sinatura de vários acordos, com destaque para o de isenção 
de vistos em passaportes diplomáticos e de serviço. 

O diplomata zambiano, Lawrence Chalungumana, afir-
mou a disposição do Governo do seu país em cooperar com 
Angola nas áreas das telecomunicações e tecnologias de in-
formação, através do Angosat-2. 

Para o diplomata zambiano, o lançamento do satélite 
angolano constituiu-se num facto "bastante importante”, 
na medida em que permitirá aos Estados africanos "falarem 
entre si”, sem precisar de partilhar informações com outros 
continentes. 

Lawrence Chalungumana também considerou "muito 
boas” as relações entre os dois países, lembrando que as 
mesmas ficaram ainda mais fortalecidas com a visita oficial 
a Angola do estadista zambiano, em Janeiro último. 

Para a embaixadora do Reino do Marrocos, Saadia El 
Alaoui, o encontro com o ministro das Telecomunicações, 
Tecnologias de Informação e Comunicação Social foi "bas-
tante proveitoso”. 

A diplomata aplaudiu o interesse dos Estados africanos 
em estreitar a cooperação no domínio das telecomunicações, 
através dos serviços do satélite angolano recentemente lan-
çado ao espaço. (J.A)++++ 
 
Serviço de Inteligência da Namíbia quer reforçar cooperação 
com Angola 

O chefe do Estado-Maior para Inteligência e Defesa da 
Namíbia, brigadeiro-general Nataniel Ngolo, defendeu, 
quinta-feira, no município do Cuito Cuanavale, a necessi-
dade do seu país e Angola continuarem a estreitar os laços 
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de cooperação em todos os domínios, com realce para a área 
militar, para a salvaguarda da integridade dos dois Estados. 

Nataniel Ngolo, que chefiou uma vasta delegação que 
integra membros dos antigos combatentes, Marinha de 
Guerra e de outros órgãos de Defesa e Segurança da Namíbia, 
disse que para o efeito as autoridades namibianas e angola-
nos devem continuar a unir esforços para que os propósitos 
das independências (Angola e Namíbia) sejam inadiáveis, 
uma vez que os dois países partilham fronteira. 

Sublinhou que visitar o município do Cuito Cuanavale é 
para ele uma grande honra, uma vez que conheceu o lugar 
onde muitos angolanos sacrificaram e perderam a vida para 
a Independência do seu país, abolição do regime do apartheid 
na África do Sul e a libertação de Nelson Mandela, após vários 
anos presos. 

"Por esta razão é que não poderíamos regressar à Na-
míbia sem visitar este município histórico do Cuito Cuana-
vale, para conhecer e ver de perto os vestígios de guerra, as-
sim como outras potencialidades turísticas, económicas e 
sociais”, destacou. 

Nataniel Ngolo recordou que a Batalha do Cuito Cuana-
vale, além da derrota das forças invasoras sul-africanas, teve 
um grande impacto para a libertação da Namíbia, acto que 
hoje deixa regozijados   os cidadãos namibianos, reconhe-
cendo os esforços feitos pelos angolanos neste importante 
combate, que decorreu de 15 de Novembro de 1987 a 23 de 
Março de 1988. 

Realçou que os grandes feitos desta batalha jamais se-
rão esquecidos na memória do povo namibiano, que durante 
décadas sofreu os horrores da ocupação racista sul-africana. 

Por sua vez, o governador do Cuando Cubango, José 
Martins, ao fazer uma resenha do passado histórico à dele-
gação namibiana, explicou que o Cuito Cuanavale do passado 
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já não é o mesmo, tendo em conta que desde 2002 a locali-
dade tem vindo a beneficiar de várias infra-estruturas soci-
ais, que mudaram para melhor a imagem da vila e as condi-
ções de vida da população. 

José Martins disse que o Executivo angolano tem estado 
a dar uma atenção especial ao município do Cuito Cuanavale, 
que ainda conta com várias zonas suspeitas de minas im-
plantadas durante o conflito armado. 

Acrescentou que é por este facto que os trabalhos de 
desminagem têm sido uma grande aposta levada a cabo pela 
operadora Halo Trust, que desde o alcance da paz, em 2002, 
desminou vários campos que estão a permitir a livre circula-
ção de pessoas e bens, assim como a construção de infra-es-
truturas e implementação de projectos agropecuários. 

Referiu que um dos grandes ganhos é a reabilitação da 
estrada Menongue/Cuito Cuanavale, num percurso de 189 
quilómetros, que permite a circulação rodoviária em apenas 
duas horas. 

José Martins destacou, também, como ganho, a cons-
trução do Aeroporto 23 de Março, a central térmica de 7,5 
megawatts, a central de captação e distribuição de água po-
tável, o Memorial da Vitória da Batalha do Cuito Cuanavale, 
entre outros edifícios públicos e privados que mudaram 
completamente a imagem das terras de Mwene Bingo Bingo. 

Durante a estadia de algumas horas, a delegação nami-
biana visitou demoradamente as áreas que compõem o Me-
morial da Vitória da Batalha do Cuito Cuanavale e a zona do 
Triângulo do Tumpo, na companhia do chefe de Inteligência 
e Segurança Militar, general João Pereira Massano, e de altos 
oficiais das Forças Armadas Angolanas (FAA). (J.A)++++ 


