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�ARepública de Angola, no quadro do seu relacionamen-
to com vários países do mundo tem uma vasta rede 

diplomática na Ásia e Oceania. Assim, nos termos do Mapa de 
Cobertura Diplomática Regional aprovado por Sua  Excelência 
João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente das República 
de Angola em 2020, por via da sua Embaixada na República de 
Singapura tem garantido o desdobramento nos 17 países (Sin-
gapura, Filipinas, Brunei, Indonésia, Austrália, Nova Zelândia, 
Timor Leste, Fiji, Palau, Ilhas Marshall, Ilhas Salomão, Nauru, 
Tuvalu, Kiribati, Samoa, Tonga e Papua Nova Guiné), Nações 
que com os quais tem laços de amizade e cooperação.
� Destes países, certamente que alguns se destacam mais do 
que outros, pela sua importância na geopolítica e geostraté-
gia mundial. O Executivo Angolano, no âmbito do processo 
de diversificação da sua base económica tem como principal 
bandeira a Diplomacia Económica, capaz de atrair o investi-
mento privado estrangeiro que possa contribuir para o desen-
volvimento socioeconómico do país. 
� Mas, o que mais nos preocupa nesta nossa caminhada da 
diplomacia económica nos países de cobertura, é o facto de 
a maioria dos cidadãos e principais actores não conhecer a 
República de Angola. A sua História, raízes, cultura; onde fica, 
quanto habitantes tem, hábitos e costumes, e que oportuni-
dades de negócios oferece com vista o aprofundamento da 
cooperação nos vários domínios. Com o objectivo de reforçar 
os laços de amizade e cooperação entre os nossos países, daí 
a razão da publicação deste importante instrumento de comu-
nicação, bem como da intensificação das nossas acções nas 
redes sociais (diplomacia e marketing digital) com o fito de 
mostrar Angola e para acompanhar a diplomacia económica.
� Por outro lado, numa altura em que país celebra o quadragé-
simo sexto Aniversário da Independência, importantes acon-
tecimentos marcaram o panorama político e social de Angola:
a)  Em 2 de Março, Sua Excelência João Manuel Goncalves 

Lourenço, Presidente da República de Angola anunciou a 
Revisão pontual da Constituição da República com o ob-
jectivo de clarificar a questão da fiscalização do Parlamen-
to aos actos do Presidente da República, que abrangeu, 
também a questão do voto dos angolanos residentes no ex-
terior, bem como o gradualismo das eleições autárquicas 
em Angola, que Segundo o Chefe Estado angolano, “visa 
assegurar a estabilidade do país”;

b)  Em 30 de Março, Sua Excelência Daniel António Rosa apre-
sentou à Sua Excelência Halimah Binti Yacob, Presidente 
da República de Singapura, as Cartas Credenciais que o 
acreditaram como Embaixador Extraordinário e Plenipo-
tência da República de Angola na República de Singapura;

c)  Em Abril, sob o lema “Angola-Paz, Unidade Nacional e De-
mocracia”, o país celebrou com grande exaltação patrióti-

Nota de Abertura
ca, o décimo novo aniversário de conquista da paz efecti-
va, condição necessária para o tão almejado crescimento 
económico e desenvolvimento sustentado;

d)  No dia 16 de Agosto, a Lei de Revisão Constitucional en-
trou em vigor, consagrando entre outros, o direito de voto 
pela vez primeira na história da democracia do país, às co-
munidades angolanas residentes no exterior, nas Eleições 
Gerais de 2022;

e)  Em 15 de Outubro, Sua Excelência o Presidente da Repúbli-
ca, falando perante os Deputados à Assembleia Nacional, 
naquele que foi o seu último discurso sobre o estado da 
Nação na presente legislatura, destacou as boas relações 
que a República de Angola mantém com os países do mun-
do, e a oportunidade que tem tido de “desenvolver uma in-
tensa actividade diplomática, quer presencial quer virtual-
mente, com alguns dos nossos parceiros com o intuito de 
aprofundar, consolidar e diversificar a nossa cooperação 
nos mais variados domínios”;

f)  No que diz respeito aos Países de cobertura, Angola tem 
vindo a intensificar a sua cooperação nos vários domínios 
com resultados e Benefícios mutuamente vantajosos. No 
caso de Angola e Singapura por exemplo, a troca calorosa 
de mensagens por ocasião dos Dias Nacionais de ambos 
os países entre os respectivos Chefes de Estado, Sua Ex-
celência João Manuel Gonçalves Lourenço e Sua Excelên-
cia Halimah Binti Yacob é um testemunho.   No mês de 
Agosto, a Agência do Investimento Privado e Promoção 
das Exportações (AIPEX) (representando Angola) e a Sin-
gapore Cooperation Enterprise (pela parte de Singapura), 
rubricaram o Memorando de Entendimento no domínio 
económico. Angola e a Indonésia realizaram a primeira 
Reunião da Comissão Mista Bilateral entre os Ministéri-
os das Relações Exteriores de Angola e dos Negócios Es-
trangeiros da Indonésia.
� Mais do que o simbolismo, visível, há, nos acontecimentos 
vitoriosos da história recente de Angola, um realismo, uma 
verdade intrínseca consubstanciada tanto na condução sagaz 
dos destinos da Nação como na maturidade do Povo que se 
revigora no dobrar de esquinas da longa caminhada.
� Assim, os factos narrados no presente Jornal Diplomático 
Digital (em duas versões inglesa e portuguesa e de periodi-
cidade mensal ou bimestral), são um testemunho e um argu-
mento para a contínua missão de “Melhorar o que está bem, 
e corrigir o que está mal” na senda do desenvolvimento do 
país e do impreterível esforço do Executivo de melhorar as 
condições de vida das populações. .
Daniel António Rosa
(Embaixador)
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OEmbaixador Extraordinário e Plenipotenciário 
da República de Angola, em Singapura, Sua Ex-
celência Daniel António Rosa, apresentou no 

passado dia  (30), as Cartas Credenciais que o acreditam 
nesta qualidade à Sua Excelência Halimah Binti Yacob, 
Presidente da República de Singapura.

A cerimónia, realizada no Palácio de Istana, teve a par-
ticipação do Chefe do Protocolo Interino do Ministério 
dos Negócios Estrangeiros deste país asiático, Chia Wei 
Wen, a quem antes entregou as Cartas Figuradas.

No acto estiveram igualmente presentes, o Chefe do Cer-
imonial da Presidência da República, entre outros mem-
bros do Gabinete Presidencial e da Missão Diplomática. 
O novo chefe da Missão Diplomática de Angola em Sin-
gapura foi nomeado em Outubro do ano passado, pelo 

Presidente da República, Sua Excelência João Manuel 
Gonçalves Lourenço.

Na audiência que lhe foi concedida por S.E. Halimah 
Binti Yacob, o diplomata fez referência à necessidade do 
reforço da cooperação entre Angola e Singapura, funda-
mentalmente nos domínios económico, comercial, em-
presarial, entre outros.

Durante o encontro, S.E. Daniel António Rosa, forneceu 
informações sobre as reformas político-diplomáticas, 
económicas e sociais em curso em Angola, onde apontou 
o investimento nas pequenas e médias empresas como 
sector que pode ser aproveitado pela Singapura, para 
além de sectores como petróleos, agricultura e pescas, 
pecuária, indústria, transportes, telecomunicações, tecno-
logias de informação e comunicação social, construção, 

Embaixador Daniel Rosa com a Presidente Halimah Yacob.

Relações Angola e Singapura – Embaixador 
Daniel Rosa apresenta Cartas Credenciais 

à S.E. Presidente Halimah Yacob
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turismo, indústria mineira, entre muitas outras áreas, no 
âmbito da diversificação da economia nacional.

O Embaixador referiu também que a principal bandeira 
da actual governação tem sido o combate à corrupção, 
desafio para o qual Angola conta também com a ex-
periência de Singapura, tendo em conta o seu rico históri-
co nesse domínio. “A Singapura é uma grande potência 
económica na Ásia, faz parte dos “Quatro Tigres Asiáti-
cos”, e é um importante centro financeiro mundial, por 
isso, pode passar ao país as suas experiências e os seus 
conhecimentos”, afirmou o dirigente.

No que toca à cooperação económica e comercial, avançou 
que uma das prioridades do seu consulado é fazer com 
que as empresas singapurenses se interessem em inve-
stir e fazer negócios no mercado angolano, no quadro da 
(diplomacia económica), área para a qual estarão essen-
cialmente viradas as acções da Embaixada em Singapura.

Questionado pela Presidente da República sobre outras 
prioridades do seu consulado, o Embaixador falou da 
necessidade de revitalização das negociações, com vis-
ta a assinatura para breve, de importantes instrumentos 
jurídicos de cooperação, especialmente o Memorando de 
Entendimento entre a República de Angola (represen-
tada pela AIPEX) e a Singapore Corporation/Business 
Enterprise, documento impulsionador e dinamizador do 
reforço das relações empresariais, entre outros.

Palavras de Halimah Binti Yacob
Por sua vez, a Chefe de Estado singapurense manifestou 
total abertura do seu país em trabalhar com as autori-
dades angolanas no reforço das relações bilaterais entre 
os dois países nos vários domínios, sobretudo na troca 
de experiência em matérias de combate à corrupção, ten-
do na ocasião aplaudido os esforços do Presidente da 
República, S.E. João Manuel Gonçalves Lourenço, vira-
dos ao combate à corrupção por forma a evitar a fuga de 
capitais necessários para o desenvolvimento do país.

De acordo com o novo mapa de cobertura diplomática 
regional recentemente aprovado pelo Chefe de Estado 
angolano, que visa reduzir os custos com as Embaixadas, 
mas mantendo a presença do país em vários pontos do 
mundo, a representação diplomática de Angola em Sin-
gapura terá sob sua jurisdição um total de 16 países da 
Ásia e Oceania. 

S.E. Daniel António Rosa foi Embaixador de Angola na 
República da Guiné Bissau e nas Repúblicas do Senegal 
e Gâmbia (estes últimos como não-residente), decano do 
corpo diplomático e representante permanente de Ango-
la na Comunidade de Países de Língua Portuguesa, e ren-
de nas actuais funções o também diplomata, Fidelino Loy 
de Jesus Figueiredo.

Além disso, Daniel Rosa, é embaixador de carreira,  licen-
ciado em Ciências Políticas pela Escola Superior do Par-
tido Comunista de Cuba, “Nico López, Havana, República 
de Cuba,  especializou-se em Ciências Políticas Interna-
cionais pela Academia Diplomática Internacional de Par-
is, e concluiu o curso em estratégia diplomática no Centro 
de Estudos Diplomáticos e Estratégicos de Paris-França, 
entre outras formações académicas. .
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AAgência de Investimento Privado e Promoção das 
Exportações (AIPEX) e a “Singapore Cooperation 
Enterprise” (SCE) rubricaram, esta terça-feira, um 

memorando de entendimento, no âmbito do reforço da 
cooperação entre Angola e a Singapura.

Foram signatários do memorando, que decorreu em for-
mato virtual, o presidente do Conselho de Administração 
da AIPEX, António Henriques da Silva e o Director Exec-
utivo da SCE, Kong Wy Mun.

Durante a cerimónia, o PCA da AIPEX deu a conhecer o 
programa de privatizações em curso em Angola, sobretu-
do de alguns activos do Estado em sectores da economia, 
como a banca, os seguros, a indústria, o comércio e as 
telecomunicações.

Reafirmou o compromisso da AIPEX de tudo fazer, para 
operacionalizar o memorando, no sentido de materializar 
os objectivos assumidos pelas partes.

António Henriques da Silva considerou que o memoran-
do de entendimento enquadra-se nas acções concretas, 

AIPEX e congénere da Singapura 
 assinam memorando de entendimento

que o Executivo angolano vem desenvolvendo, para a di-
versificação da economia e o fomento da produção nacio-
nal, bem como o aumento das exportações e redução das 
importações.

“O objectivo é transformar a economia, através da diver-
sificação da sua base produtiva, assente num modelo de 
crescimento liderado pelo sector privado”, explicou.

De acordo com o PCA da AIPEX, as áreas da agricultura, 
indústria, infra-estruturas, transportes e turismo constam 
das prioridades do memorando de entendimento.

A expectativa da AIPEX, referiu, é que o investimento, 
o “know-how” e a experiência da Singapura contribuam 
significativamente para o processo de diversificação da 
economia angolana.

Para cumprir as acções previstas entre as duas institu-
ições, revelou António Henriques da Silva, está prevista a 
realização de um fórum de negócios empresarial Angola/
Singapura, a curto prazo.

“A parceria com a SCE vai permitir à AIPEX encontrar 
caminhos mais céleres de adopção de mecanismos para a 
criação de um melhor ambiente de negócios”, considerou.

Por sua vez, o embaixador de Angola na Singapura, Dan-
iel António Rosa, frisou que Angola oferece imensas opor-
tunidades para investidores da Singapura e a embaixada 
vai apoiar a materialização do memorando.

A Singapore Cooperation Enterprise (SCE) tem a missão 
de promover e facilitar a cooperação entre o sector públi-
co e privado e de partilha de experiência do desenvolvi-
mento nacional da Singapura. .



JORNAL DIPLOMÁTICO
Embaixada da República de Angola em Singapura

Angola no Sudeste Asiático e Oceania
Edição retrospectiva • Novembro de 2021

6

1975 - 2021
Dia da Independência Nacional

UNIDOS CONSTRUAMOS
UMA ANGOLA PRÓSPERA D

IG
IT

A
L

Comunidades no exterior poderão votar 
nas eleições em 2022

Cidadãos angolanos residentes no es-
trangeiro vão poder exercer o seu 
direito de voto nas próximas 

eleições gerais, desde que tenham os 
documentos de identidade válidos.

A garantia foi dada pelo ministro 
da Administração do Território, 
Marcy Lopes, na conferência de 
imprensa de apresentação da 
Proposta de Lei de Revisão da 
Constituição da República, apre-
ciada no dia 2 de Março, pelo Con-
selho de Ministros e remetida à As-
sembleia Nacional, no mesmo dia, para 
aprovação.

Marcy Lopes explicou ainda que aqueles ci-
dadãos com documentos de identidade caducados devem 
actualizá-los nas missões diplomáticas dos países em que 
se encontrem, antes de procederem ao registo eleitoral. 

“Só vai fazer o registo eleitoral presencial quem apresen-
tar prova de que é cidadão angolano, possuir um docu-
mento emitido pela autoridade competente nacional”, 
esclareceu o ministro, adiantando que, aqueles que ale-
garem ser cidadão nacional, sem portar qualquer docu-
mento que o identifique como angolano, não poderão re-
alizar o seu registo eleitoral.

Com a aprovação da Lei Revisão Constitucional, (Lei 
n.˚ 18/2021, de 16 de Agosto), o voto no exterior tornou-se 
uma realidade, e pela primeira vez as comunidades angola-

nas no exterior poderão votar. No seu discurso sobre o esta-
do da Nação, no dia 15 de Outubro de 2021, Sua Excelência 
o Presidente da República João Lourenço disse que “pela 
primeira vez, desde a implantação do multipartidarismo 
em Angola, cidadãos no estrangeiro poderão votar”.

Discursando no Acto Central em Singapura, da celebração 
do 46. ˚ Aniversário da Independência Nacional, Sua Ex-
celência Daniel António Rosa, Embaixador da República 
de Angola neste país, disse estar em curso neste momen-
to em todo o país o processo de registo eleitoral oficioso, 
a fim de que os cidadãos nacionais com idade eleitoral 

exerçam o direito de participar nesse importante 
acto de cidadania. 

“Para os cidadãos angolanos residentes 
em Singapura, nas Filipinas e noutros 

países de jurisdição desta Embaixa-
da, o processo de actualização de 
registo eleitoral oficioso tem in-
ício em Janeiro de 2022 e termi-
na em Março do mesmo ano. Não 
serão emitidos novos cartões de 
eleitores, bastando o Bilhete de 

Identidade para a actualização do 
referido registo. Equipas técnicas 

dos Ministérios da Administração do 
Território, Relações Exteriores, e da Em-

baixada em Singapura poderão estar enga-
jadas para trabalhar no processo a partir de Ja-

neiro do próximo ano”. .
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Dia Nacional de Singapura e de Angola – Chefes 
de Estado angolano e singapuriano trocam 

mensagens de felicitações

Sua Excelência Presidente da República de Singapu-
ra, Madame Halimah Binti Yacob, felicitou o Chefe 
de Estado angolano, Sua Excelência João Manuel 

Gonçalves Lourenço, e o povo angolano pela celebração 
do 46. ˚ Aniversário da Independência Nacional, assinal-
ado a 11 de Novembro de 2021.

Na carta, S.E. Presidente Halimah Yacob manifesta o 
grande prazer de transmitir, em nome do Povo de Sin-
gapura, os mais sinceros parabéns e votos de continu-
ação da paz, felicidade e prosperidade do País e do Povo.

“À medida que continuamos os nossos esforços comuns 
para superar a pandemia da COVID-19, Singapura con-

tinuará a trabalhar em estreita colaboração com a comu-
nidade internacional para proteger vidas e meios de sub-
sistência e mitigar o impacto causado pela pandemia”, 
refere ainda a missiva da líder da República de Singapura.

Recorde-se que, por ocasião da celebração do 56. ˚ 
aniversário da Independência da República de Singapura, 
celebrado no passado dia 9 de Agosto, o Chefe de Estado 
angolano, S.E. João Manuel Gonçalves Lourenço enviou 
uma mensagem de felicitações à sua homóloga pela data, 
e reiterou o “interesse do Governo Angolano em continu-
ar a estreitar os laços de amizade e cooperação que unem 
os dois países”. .
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Angola e Indonésia realizam primeira 
reunião de consultas políticas bilaterais 

No quadro do reforço e estreitamento das relações 
de cooperação entre a República de Angola e a 
República da Indonésia, realizou-se no dia 07 de 

Outubro de 2021, em formato virtual, a Primeira Reunião 
de Consultas Políticas entre o Ministério das Relações 
Exteriores da República de Angola e o Ministério dos 
Negócios Estrangeiros da República da Indonésia.
A reunião foi copresidida por Sua Excelência Embaixa-
dor Clemente Pedro Francisco Camenha, Director para 
Ásia e Oceânia do Ministério das Relações Exteriores 
da República de Angola, e pelo Excelentíssimo Senhor 
Daniel Tumpal Simanjuntak, Director para os Assuntos 
Africanos do Ministério dos Negócios Estrangeiros da 
República da Indonésia.
Os trabalhos decorreram num clima de grande abertura 
e cordialidade, fundadas no reconhecimento pelos chefes 
das duas delegações das excelentes relações existentes 
entre os dois Países, e na disposição de verem reforçados 
os laços de amizade e cooperação nos vários domínios. 
O encontro decorreu ao abrigo do artigo 1.º do Memo-
rando de Entendimento entre o Ministério das Relações 
Exteriores e dos Negócios Estrangeiros dos dois Países, 
assinado a 11 de Abril de 2017, em Jacarta-Indonésia.
No encontro, as partes analisaram o estado actual das 
relações bilaterais, particularmente no que respeita a co-
operação política e económica, e discutiram assuntos de 
interesse comum de âmbito regional e internacional.
As delegações concordaram em intensificar o processo 
de finalização do Memorando de Entendimento sobre o 
Estabelecimento de uma Comissão Conjunta de Coop-
eração Bilateral; a conclusão do procedimento interno 
do Acordo de Isenção de Vistos para titulares de Pass-
aportes Diplomáticos e de Serviço, do Acordo Geral de 
Cooperação Económica, Científica, Técnica e Cultural; 
bem como a apresentação de um novo Candidato ao 

cargo de Cônsul Honorário da República da Indonésia 
em Angola.
Os dois países pretendem explorar a possibilidade da as-
sinatura de um Acordo de Comércio Preferencial entre os 
dois países.
Apelaram o encorajamento da cooperação mais forte em 
instituições de ensino superior e cooperação técnica en-
tre os dois países.
A Delegação da República de Angola felicitou a Repúbli-
ca da Indonésia por assumir a partir de 1 de Dezembro do 
corrente ano, a presidência rotativa do G20. Para o efeito, 
o Executivo angolano apoia e espera colaborar com a In-
donésia na sensibilização dos países desenvolvidos para 
que tragam mais benefícios aos países menos avançados 
e reduzam as diferenças existentes.
As delegações manifestaram a sua preocupação em 
relação à pandemia da COVID-19 que assola a humani-
dade, e instaram os países produtores de vacinas a le-
vantarem a proteção das patentes sobre as mesmas, bem 
como a transferência de tecnologia, contribuindo signifi-
cativamente para a produção das vacinas localmente pe-
los países mais pobres, de modo a facilitar e acelerar a 
imunização das populações.
Angola e Indonésia partilham a mesma opinião quanto 
ao apoio mútuo as candidaturas de cada país em várias 
organizações internacionais. A parte indonésia expres-
sou o seu apreço e agradecimentos pelo apoio de Ango-
la à sua candidatura como Membro Não-Permanente do 
Conselho de Segurança da ONU para o biênio 2019-2020 
e no Conselho de Direitos Humanos para o período de 
2020-2022; bem como apoios as demais candidaturas a 
organismos multilaterais.
A Segunda Reunião de Consultas políticas será realiza-
da em Angola, em data a acordar mutuamente por via 
diplomática.
Angola e a Indonésia assinaram, em 2016, alguns instru-
mentos jurídicos, entre os quais um Acordo Geral de Co-
operação Económica, Cultural, Científica e Técnica, um 
Acordo no domínio da isenção de vistos em passaportes 
diplomáticos e de serviço e um Acordo no domínio de 
Consultas Políticas. Foi, igualmente, assinado um Acordo 
entre as Câmaras do Comércio dos dois países.
Em 2018 registou-se uma troca de mensagens entre os 
Chefes de Estado dos dois países, cujo conteúdo incid-
iu, sobretudo, na necessidade do reforço das relações 
bilaterais. .
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Angola e Estados Unidos rubricam acordo 
de investimento no sector das Energias renováveis 

OMinistério da Energia e Águas e SUN África 
(empresa americana) do sector das energias 
renováveis assinaram no passado dia 20/09, em 

Washington, um acordo de investimento.

O evento, testemunhado pelo Presidente da República, 
João Lourenço, foi rubricado entre o ministro da Energia 
e Águas, João Baptista Borges e o representante da SUN 
África, soube o Jornal de Angola de fonte oficial.

O momento aconteceu no final do fórum de investimentos 
que se realizou na capital norte-americana, numa inciativa 
da Câmara de Comércio dos Estados Unidos (US Chamber 
Of commerce)  com a sua filial em Angola, a Câmara de 
Comércio americana em Angola (AmCham-Angola). .
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Angola participa no Fórum de Negócios 
África Singapura

ARepública de Angola, participou de 23 a 25 de 
Agosto, do corrente ano, na Sexta Edição do Afri-
ca Singapore Business Forum (ASBF na sua sigla 

em Inglês) Fórum de Negócios África Singapura, princi-
pal plataforma para promover o intercâmbio de negócios 
e liderança de pensamento entre a África e a Ásia.

Durante o evento presidente do Conselho de Adminis-
tração da Agência do Investimento Privado e Promoção 
das Exportações (AIPEX), António Henriques da Silva, 
em representação de Angola fez uma intervenção cujo 
objectivo foi promover as oportunidades de negócios no 
em Angola. 

O Fórum foi organizado pela Enterprise Singapore e re-
unir mais de 2.000 líderes empresariais e governamen-
tais de 30 países para explorar parcerias e oportunidades 
de crescimento entre essas duas regiões dinâmicas.

Mesmo com a pandemia da COVID-19, ainda existem 
muitas perspetivas de investimento e colaboração entre 
as duas regiões.

A edição deste ano do ASBF foi realizada virtualmente 
e abordou questões críticas e identificou oportunidades 
em sectores e áreas-chave, incluindo tecnologia digital, 
financiamento, inovação, manufaturação, sustentabili-
dade e soluções urbanas.

Além de painéis de discussão perspicazes, os partici-
pantes também tiveram acesso e trabalharam em rede 
com potencias parceiros de negócios por meio de sessões 
virtuais de correspondência de negócios.

Este fórum tem uma rede com mais de 500 líderes de 
negócios das principais empresas.

A Enterprise Singapore é a agência governamental que 
defende o desenvolvimento empresarial e promove os 
contactos com empresas comprometidas para construir 
capacidades, inovar e internacionalizar. .
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Embaixador Daniel Rosa visita homólogos

Após a apresentação das suas cartas credenci-
ais que o acreditam como Embaixador Extraor-
dinário e Plenipotenciário da República de An-

gola na República de Singapura, o Chefe de Missão Sua 
Excelência Daniel António Rosa multiplicou-se em con-
tactos diplomáticos, com visitas aos seus homólogos 
acreditados neste país.

Nesse contexto, o diplomata angolano avistou-se com o 
Decano do Grupo Africano de Embaixadores e o Decano 
Geral do Corpo Diplomático, S.E. Modise Casalis Mokit-
lane e S.E. Tumur Ikhagvadorj, respectivamente.
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Manteve igualmente encontros, em separado, com os 
homólogos do Brasil, S.E. Eugenia Barthelmess; S.E. 
Mário Rui Dos Santos Miranda Duarte, (Portugal); Ma-
ria Natália Guterres Viegas Carrascalao (Timor-Leste); 
S.E. Joseph Del Mar Yap Kick Kuoa (Filipinas); S.E. Jean 
de Dieu Uwihanganye (Ruanda); S.E. Jessica Maria Lo-
pez Pena (Venezuela); e com os presidentes da Sonangol 
Asia Ltd (S.E. Óscar Brito); o Presidente da Comissão Ex-
ecutiva da Singapore Cooperation Enterprise, (S.E. Kong 
Wy Mun), entre outras entidades políticas, diplomáticas 
e empresariais. .
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Embaixada nas celebrações do Dia de África

Acelebração do 58º Aniversário do 25 de Maio, 
Dia África teve lugar no dia 27 de Maio de 2021, 
em Singapura, em formato virtual, devido às re-

strições da pandemia da COVID-19.
Subordinada ao tema: “Parcerias para o Desenvolvimento 
Económico e Social de África”, o evento foi organizado 
pelo Grupo Africano de Embaixadores, em Singapura, 
em parceria com a Singapore Business Federation.
Como oradores, o acto contou com a presença de Sua Ex-
celência Alvin Tan, Secretário do Comércio e Industria, 
e da Estado para a Cultura, Juventude e Comunidades e 
para o Comércio e Indústria, como convidado de honra; 
Sua Excelência Modise Casalis Mokitlane, Alto Comissário 
da África do Sul; e Sua Excelência Jean de Dieu Uwihang-
anye, Alto Comissário da República do Ruanda.
Sua Excelência Mahmoud El Maghraby, Embaixador 
da República Árabe do Egipto; S.E. Claudius D. Nhema, 
Encarregado de Negócios da República do Zimbabwe; 
S.E.  Rebecca Adaugo Ucheagwu Ibe, Encarregada de 
Negócios da República Federal da Nigéria; Assistente do 
Presidente do Conselho de Administração da Singapore 
Business Federation, S.E Darius Lim, e Sua Excelência 
Embaixador Daniel António Rosa, dos quais seis são rep-
resentantes diplomáticos dos Estados-membros do Gru-
po Africano de Embaixadores.
O Embaixador da República de Angola, Sua Excelên-
cia Daniel António Rosa procedeu a uma intervenção ao 
subtema “O Processo de Industrialização de África como 
Condição para o Desenvolvimento Socioeconómico”, afir-
mou que “os países africanos dificilmente atingirão um 
desenvolvimento socioeconômico sustentado, sem indus-
trialização. A gestão dos recursos naturais em África é 
ainda feita sem o processo normal de transformação. Esta 
situação ocorre nos sectores como o pesqueiro, agrícola, 
do petróleo, dos produtos de telefonia, entre muitos outros 
exemplos, em que tudo é exportado sem processar”. 
“África tem que se afirmar a partir de dentro, para que to-
das aquelas matérias-primas sobre as quais o continente 
tem um certo domínio, e é o principal produtor mundial, 
que pelo menos uma boa parte da cadeia de valor é pro-
cessada em África. Mas também é necessário reforçar as 
legislações, pois só desta forma teremos sucessos assi-
naláveis, para criar empregos e reduz significativamente 
os índices de pobreza que o nosso continente ainda en-
frenta”, disse o diplomata. 

O Embaixador sublinhou ainda que o “processo de indus-
trialização e transformação dos nossos produtos dentro 
do continente, pode trazer outras mais-valias, como por 
exemplo, a redução de emissão acentuada de dióxido de 
carbono, além de trazer vantagens na geração de recur-
sos energéticos renováveis, que são os mais vastos do 
mundo, para poder fazer uma energia limpa e, portanto, 
permitir com que esta industrialização seja baseada tam-
bém em contribuições para acção climática,  e por conse-
guinte, ser igualmente uma base da economia verde”. .
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Ministro Téte António defende princípio 
da igualdade entre Estados

Oministro das Relações Exteriores, Téte António, 
afirmou esta sexta-feira, em Luanda, que Angola 
continuará a desenvolver a sua política externa 

com base nos princípios do respeito e da igualdade entre 
os Estados.

Em declarações à imprensa, à margem do acto comemo-
rativo do Dia do Diplomata Angolano (12 de Novembro), 
o governante disse que o país defende a resolução pací-
fica dos conflitos e a necessidade de cooperação entre os 
povos, o progresso e a justiça social.

Segundo o ministro, a diplomacia angolana tem, contin-
uamente, procurado direcionar as suas acções na defesa 
dos interesses nacionais e contribuído para a instauração 
de um clima de paz e estabilidade regional, visando a 
criação de condições para o desenvolvimento de uma co-
operação económica efectiva.

Lembrou ainda o papel da diplomacia angolana na arena in-
ternacional, frisando que, no actual contexto, marcado pela 
crise financeira e pela Covid-19, a diplomacia económica 
constitui uma das principais apostas da política externa.

Considerou ser esta uma das mais importantes vertentes, 
quer ao nível estritamente económico, quer comercial, 
do relacionamento bilateral e multilateral, visando a pro-
moção da imagem do país no exterior.

Durante a cerimônia, foram homenageados 52 diplomatas, 
que passaram à reforma e deram a sua contribuição em prol 
da edificação de uma diplomacia angolana forte e dinâmica.

O Dia do Diplomata Angolano foi instituído no âmbito da 
criação do Ministério das Relações Exteriores, com a for-
mação do primeiro Governo da então República Popular 
de Angola, a 12 de Novembro de 1975, através da promul-
gação do Decreto-Lei nº 1/75. .
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46.˚ Aniversário da Independência Nacional 
celebrado em Singapura e nos países de jurisdição

Oquadragésimo sexto aniversário da independên-
cia nacional foi celebrado virtualmente nesta 
Quarta-feira (17/11), em Singapura e nos demais 

países de jurisdição da Embaixada, num acto orientado 
por Sua Excelência o Embaixador Daniel António Rosa.

O evento virtual, teve igualmente a participação de Sua 
Excelência o Secretário de Estado do Comércio e In-
dústria, e da Cultura, Comunidade e Juventude, Alvin 
Tan, (em representação do Governo local).

“Esse Plano, a Estratégia de Desenvolvimento e as Agen-
das, que estão a ser implementados constituem a base 
dos assinaláveis progressos que Angola vem registando 
nos últimos anos, tanto nos domínios político, económico 
e financeiro, como no social e cultural”, disse o diplomata 
angolano.

Neste sentido, prosseguiu, “a consolidação da socie-
dade democrática, livre e participativa; a promoção da 
unidade e coesão nacional; a promoção do desenvolvi-
mento humano e do bem-estar com a elevação do nível 
educacional e sanitário da população; a promoção do 
desenvolvimento sustentável; a diversificação da econo-
mia nacional e a estabilização macroeconómica; a mit-
igação das assimetrias sociais e regionais; a promoção 
e inserção competitiva do país na economia mundial, 
particularmente em África e a aposta na diplomacia 
económica capaz de atrair o investimento privado es-
trangeiro, são objectivos essenciais que constituem a 
“bandeira” pelos quais Sua Excelência o  Presidente da 
República, João Manuel Gonçalves Lourenço, seu Exec-
utivo e demais instituições orientam muitos esforços, 
capacidades e inteligência”.

Disse que a realidade angolana regista factos evidentes 
que confirmam que Angola caminha de modo sustentado 
no rumo traçado para o seu desenvolvimento.

Na sua intervenção, Sua Excelência o Embaixador Daniel 
António Rosa agradeceu a amizade, fraternidade e soli-
dariedade que os Povos do mundo têm tributado ao Povo 
Angolano, gesto este confirmado com ‘a vossa honrosa 
presença virtual neste acto comemorativo que decorre 
sob o signo “Unidos, construamos uma Angola Próspera”. 
Prosperidade fundada nas metas e objectivos que o país 
definiu no quadro do Plano de Desenvolvimento Nacion-
al (PDN 2018-2022) e da Estratégia de Desenvolvimento 
de Longo Prazo, “Angola 2050”, complementados com a 
Agenda 2030 sobre os Objectivos do Desenvolvimen-
to Sustentável das Nações Unidas e a Agenda 2063 da 
União Africana “África Que Queremos” sobre o Quadro 
Estratégico Comum para o Crescimento Inclusivo e o 
Desenvolvimento Sustentável’.
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“Estamos cientes de que o caminho a percorrer é longo 
e não está, nem poderia estar isento de dificuldades, in-
cluindo cepticismos, estados de ansiedade e impaciência 
de alguns, de que resultam certas manifestações de ci-
dadãos que exigem das instituições e entidades do Es-
tado, queimar etapas, e passos mais acelerados para que 
sejam atendidas, num “piscar de olho”, as necessidades 
sociais sentidas no dia-a-dia”.

“São comportamentos, naturais e normais numa socie-
dade livre, tolerante, inclusiva e democrática que estamos 
a construir e a consolidar, pelo que o Executivo, para além 
da dinâmica que empreende com o objectivo de satisfaz-
er gradualmente os legítimos anseios e expectativas dos 
cidadãos, entende que é no diálogo social permanente 
que devem ser esclarecidas e ultrapassadas os problemas 
existentes”.

“Governar numa conjuntura nacional ainda caracteriza-
da por variados e complexos problemas, e fragilidades 
próprios, e num contexto mundial de crise económica e 
financeira causada pela Pandemia da COVID-19, e de per-
turbações políticas e sociais, impõe o dever de prudência 
e serenidade a quem conduz o processo, no caso o Exec-

utivo, sob o risco de serem comprometidas todas as con-
quistas alcançadas ao longo de várias décadas de lutas e 
de sacrifícios”, argumentou.

“Ancorando-se no lema da governação “Melhorar o que 
está bem e corrigir o que está mal”, o Executivo angola-
no tem centrado a sua actuação no aperfeiçoamento dos 
mecanismos que geram eficiência e eficácia governativa, 
combatendo de modo incessante os factores periculosos 
do desenvolvimento, nomeadamente o crime económico, 
a corrupção e a impunidade que infelizmente se implan-
taram na sociedade, pondo em causa o interesse maior da 
Nação”, referiu.

O Chefe de Missão informou sobre o voto no exterior para 
as comunidades angolanas residentes em Singapura, nas 
Filipinas e noutros países de jurisdição da Embaixada, 
cujo registo eleitoral oficioso se inicia em Janeiro de 2022. 

No contexto da política externa, recordou que a Repúbli-
ca de Angola mantém a sua postura de parceiro estratégi-
co internacional; promotor da paz, da estabilidade e do 
desenvolvimento harmonioso e sustentado dos Povos, 
sobretudo em África.
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Segundo o Embaixador “Angola continuará a reforçar 
a sua cooperação com a República de Singapura e com 
os demais países da Associação das Nações do Sudeste 
Asiático (ASEAN), de cobertura diplomática da Em-
baixada”.

E relação à Singapura, acrescentou que a “combinação 
das vantagens comparativas, como as condições finan-
ceiras e tecnológicas que este país dispõe e o manancial 
de recursos naturais e minerais e as oportunidades de 
negócios que Angola possui, podem aumentar os fluxos 
financeiros para o nosso país, contribuindo deste modo, 

para o processo de desenvolvimento socioeconómico, 
sobretudo na construção de infraestruturas, na indústria 
transformadora, entre outros sectores prioritários”.

“Ao mesmo tempo que registamos a presença em Ango-
la de empresas de Singapura e dos países de jurisdição, 
gostaríamos de ver explorado também pela Singapura, o 
valor económico desses recursos no nosso país, gerando 
e criando mais emprego, mais infraestruturas, treinando 
mais quadros angolanos, e isso tudo na base da trans-
ferência de tecnologia e de conhecimento, pois estes re-
cursos tecnológicos, financeiros e humanos qualificados 
poderão trazer outras vantagens na cooperação económi-
ca e financeira, com resultados e benefícios mutuamente 
vantajosos”, precisou.

Sobre o clima, referiu que a República de Angola está 
fortemente comprometida com a causa das alterações 
climáticas.

O Embaixador Daniel António Rosa expressou o desejo 
de ver concluídos os instrumentos jurídicos de cooper-
ação que se encontram em negociação, na sequência da 
assinatura no passado dia 17 de Agosto, do Memoran-
do de Entendimento entre a Agência do Investimento 
Privado e Promoção das Exportações (AIPEX) e a Sin-
gapore Cooperation Enterprise, que na sua óptica “con-
tribuiu inexoravelmente para o reforço dos laços de 
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amizade e cooperação existentes entre os nossos dois 
Países e Povos”.

Por sua vez, o Secretário de Estado do Comércio e In-
dústria, e da Cultura, Comunidade e Juventude, Sua Ex-
celência Alvin Tan, salientou que Angola fez grandes 
progressos desde a conquista da sua independência em 
1975. “É inspirador ver o progresso do vosso país, apesar 
dos desafios do passado, e o seu compromisso para com a 
paz e estabilidade, em especial na região dos Grandes La-
gos”. Manifestou a vontade da intensificação das trocas 
comerciais entre Angola e a Singapura, e disse querer ver 
mais empresas angolanas a operar em Singapura, para 
além da Sonangol.

Ainda no quadro das celebrações do Dia Nacional, foi 
aprovada a Estratégia de Comunicação Institucional 
e Marketing Digital da Embaixada, para a acompanhar 
a diplomacia económica nos 17 países de cobertura da 
Missão Diplomática. A acção tem como objectivo col-
matar o vazio informativo existente sobre Angola nestes 
países, bem como divulgar informação credível e actual-
izada sobre as realizações do Executivo. A estratégia con-
templa o Jornal Diplomático Digital, o Portal, e o incre-
mento e uso das redes sociais, através das plataformas 
da Embaixada, tais como Twitter, Youtube, Instagram e 

Facebook já criadas. Foi inaugurada a Galeria de Honra 
dos Presidentes, Ministros das Relações Exteriores e Em-
baixadores da República de Angola.

A cerimónia foi assistida virtualmente por políticos, 
diplomatas, homens de negócios, comunidade angolana 
residente em Singapura e nos países de jurisdição da Em-
baixada, e demais membros da sociedades civil. Evento 
similar teve lugar em Manila, Filipinas, onde a Embaixada 
dispõe de uma Antena. .
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Endiama assina contrato de investimento 
mineiro com a Rio Tinto

U m contrato de investimento mineiro, relativo à 
concessão de diamantes “Chiri”, na província da 
Lunda Norte, foi assinado esta sexta-feira, em Lis-

boa (Portugal), pelas empresas angolana Endiama e a an-
glo-australiana Rio Tinto.

O contrato foi rubricado pelo Presidente do Consel-
ho de Administração da Endiama, Ganga Júnior, e por 
 Kennerhbe Tainton, representante da Rio Tinto.

De acordo com o estabelecido no Decreto Presidencial 
nº 298/18 de 5 de Dezembro, a área de exploração que foi 
objecto dos entendimentos alcançados nas várias rondas 
negociais, realizadas com a Rio Tinto, desde Abril de 2019, 
tem uma extensão de 108 km², com prazo de exploração 
de 35 anos.

O documento de investimento mineiro prevê, numa fase 
inicial, interesses participativos de 75% para a Rio Tinto 
Angola e de 25% para a Endiama E.P. e a constituição de 
uma joint venture.

O contrato, que terá a duração de cinco anos, acautela 
ainda a possibilidade de a parte angolana aumentar a sua 
participação até 49%.

A margem da cerimónia, o ministro dos Recursos Min-
erais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, disse que An-
gola é um país que sempre optou por trabalhar com as 
melhores empresas mineiras do mundo, pelo que é neste 
sentido que se procurou trabalhar com a Rio Tinto.

“A Rio Tinto é uma das melhores empresas mineiras do 
mundo e cujo a capacidade técnica, experiência e forma 

de actuação interessa Angola, com o fim de se agregar 
valores ao sector mineiro angolano, contribuindo para o 
aumento da produção de diamantes”, asseverou.

Segundo o ministro, a breve trecho, pretende-se atingir 
uma produção de 14 milhões de kilates anuais de dia-
mantes, razão pela qual, ressaltam o acordo ora assinado, 
com o fim de se dar passos neste desiderato.

Por sua vez, o representante da empresa Rio Tinto, Kenner-
hbe Tainton, acredita que o sector diamantífero tem um fu-
turo bastante promissor em Angola, pela sua história, daí 
que a sua instituição tem interesse em investir nele.

“A Rio Tinto tem a noção dos esforços desenvolvido pelo 
Governo angolano no sentido de desenvolver o sector 
diamantífero com a implementação do Código Mineiro e 
de programas de diversificação economica”, acrescentou.

A Rio Tinto é uma multinacional anglo-australiana, com 
sedes em Londres (Reino Unido) e em Melbourne (Aus-
trália), representada em mais de 20 países.

Fundada em 1873, o Grupo Rio Tinto é uma empresa mis-
ta negociada tanto na Bolsa de Londres.

A empresa britânica Rio Tinto Company foi formada para 
explorar minas de cobre no Rio Tinto, no sul da Espanha, 
e daí leva seu nome.

O Grupo Rio Tinto é uma empresa mista negociada tanto 
na Bolsa de Londres. Foi eleita pelo Great Place to Work 
Institute (GPTW) como uma das cem melhores empresas 
para se trabalhar no Brasil. .
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Angola comprometida com a causa 
das alterações climáticas

OPresidente da República, João Lourenço, afirmou 
no dia 2/11, em Glasgow (Escócia), que Angola 
considera as alterações climáticas como um dos 

maiores desafios que enfrenta a humanidade.

O Presidente sustentou a sua afirmação pe-
los efeitos directos e indirectos que causam 
à vida económica e social das nações. 

O Chefe de Estado angolano, que discur-
sava na 26ª Conferência das Nações Uni-
das sobre Mudanças Climáticas (COP26), 
considerou as acções ambientais como “um 
verdadeiro desafio ao desenvolvimento”.

Neste contexto, explicou que Angola abraça a causa da 
protecção e repovoamento dos mangais através de uma 
campanha nacional de replantação de mudas de mangue 
ao longo da extensa orla marítima nacional.

Disse que o Executivo angolano privilegia a produção e 
o consumo de energia limpa proveniente das barragens 
hidroeléctricas existentes e de outras por construir.

Lembrou que o país rubricou, recentemente, em Wash-
ington D.C (EUA), com o Fundo Internacional de Con-
servação (ICCF), um convénio para a conservação dos 

parques do Luengue-Luiana e Mavinga, para a 
protecção da vida selvagem animal e vege-

tal, bem como o desenvolvimento do tur-
ismo internacional sustentado.

Na sua intervenção, o Estadista an-
golano recordou ainda que Angola já 
aprovou a Estratégia Nacional para as 

Alterações Climáticas 2021-2035, alme-
jando alcançar os objectivos preconizados 

no Acordo de Paris.

“O meu Governo aprovou, recentemente, um importante pa-
cote legislativo ambiental, instrumentos que serão determi-
nantes na luta contra as alterações climáticas”, sublinhou.

Nesta esteira, afirmou que Angola está alinhada com 
os consensos internacionais do desenvolvimento suste-
ntável, incluindo o África – 2063, em consonância com os 
Objectivos de Desenvolvimento Sustentável.

De acordo com João Lourenço, o seu Governo prioriza 
a promoção das fontes renováveis de energia, com des-
taque para projectos de produção de energia fotovoltaica, 
com parques solares que vão reduzir o consumo de com-
bustíveis fósseis na produção de energia eléctrica.

 Actualmente, realçou, a matriz energética nacional já in-
corpora 62 por cento de fontes não poluentes de energia, 
ambicionando chegar a 70 por cento em 2025.

Acrescentou que o país definiu também a sua contribuição, 
concretizada na redução da intensidade de carbono na 
produção de energia eléctrica, num horizonte temporal até 
2025, e acções complementares no domínio da gestão sus-
tentável das florestas, dos transportes e da agricultura.

“Foram igualmente identificadas acções de adaptação 
relacionadas com a melhoria da resiliência climática das 
nossas comunidades e a protecção de investimentos so-
ciais e económicos”, destacou João Lourenço.

O Presidente angolano reiterou “a firme vontade e de-
terminação” de  Angola continuar comprometida com a 
acção climática e com a adopção de um modelo de desen-
volvimento de baixo carbono. .
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OMI - Singapore Maritime Singapore Window 
Project escolhe o Porto do Lobito

AOrganização Marítima Internacional (IMO) e 
Singapura selecionaram o Porto do Lobito (An-
gola) para um projecto-piloto de estabelecimento 

de um eficiente sistema digitalizado de troca electrónica 
de informação nos portos para despacho de navios.
O Projeto de Janela Única para Facilitação do Comércio 
(SWiFT) desenvolverá um sistema de balcão único que 
permite o envio eletrónico das informações exigidas por 
várias agências governamentais quando os navios fazem 
escala no porto piloto. Este conceito é conhecido como 
Maritime Single Window (MSW), que permite que os ele-
mentos de dados necessários sejam submetidos eletroni-
camente apenas uma vez, através de um único portal, às 
agências reguladoras e outras partes, de forma rápida, 
fiável, eficiente e segura para a COVID-19.
O projeto SWiFT foi lançado em Março de 2021 com um 
convite à manifestação de interesse em participar. Na se-
quência de uma resposta esmagadora dos candidatos, o 
Projeto iniciou a sua fase piloto no Porto do Lobito a 15 de 
novembro de 2021.
O projecto-piloto será apoiado por Singapura por meio 
de contribuições em espécie e pela OMI por meio do Pro-
grama de Cooperação Técnica Integrada.
No projeto-piloto, o país selecionado será informado sobre 
os requisitos legais, políticos e institucionais para imple-
mentar um sistema de RSU. O porto será fornecido com um 
software MSW funcional e serviços de TI configurados de 
acordo com as necessidades do país e os requisitos técnic-
os do seu porto. Treinamento, juntamente com aconselha-
mento sobre reformas de políticas necessárias para imple-
mentar com sucesso um RSU, também será oferecido.
“Tendo implementado nosso MSW digitalPORT @ SG 
nacional com sucesso, Singapura está pronta para com-
partilhar sua experiência e parceiros da OMI como Ango-
la na sua jornada de digitalização para o futuro do trans-
porte marítimo”, disse Tan Suan Jow, Reitor da Academia 
Marítima e da Autoridade do Porto de Singapura (MPA). 
“Além de apoiar Angola, o projecto-piloto servirá como 
um modelo para a OMI combinar os doadores com os 
Estados Membros para futuras parcerias. Esperamos de-
sempenhar a nossa parte para tornar a agenda de digita-
lização da OMI inclusiva”, acrescentou o Sr. Tan.

“O aumento da digitalização oferece maior eficiência, o que 
beneficia o navio, o porto e a cadeia de suprimentos mais 
ampla”, disse Julian Abril, chefe da Seção de Facilitação 
da OMI. “Queremos apoiar os países que podem com difi-
culdades de implementar os requisitos da Convenção FAL 
para o intercâmbio eletrónico de dados, apoiando um pro-
jeto-piloto que mostrará o caminho e resultará em know-
how que poderá então ser compartilhado com outros.”
“Após a implementação no porto-piloto, o projeto 
OMI-Singapura se esforça para dar um trampolim aos 
países na sua jornada de digitalização e desbloquear todo 
o potencial de seus sectores marítimos. Somente quando 
a maioria, senão todos, os portos passam por uma trans-
formação digital, é que todos os benefícios da digitali-
zação podem ser realizados pela comunidade marítima”, 
disse Abril. “Com o apoio do Departamento de Parcerias 
e Projetos da OMI, prevemos um número crescente de 
discussões com parceiros externos e esforços de mobi-
lização de recursos para apoiar um plano de ampliação 
ambicioso para esta iniciativa piloto.”
A implementação do MSW apoia a Meta 9 dos Objectivos 
de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que 
busca construir infraestrutura resiliente, promover a indus-
trialização inclusiva e sustentável e estimular a inovação.
O Projeto SWiFT da OMI-Singapura se baseia num pro-
jecto de sucesso anterior que entregou um sistema de 
RSU em Antígua e Barbuda com apoio financeiro e em 
espécie da Noruega. .
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Embaixatriz Helena Rosa participa 
 nas celebrações do Dia da Índia

Por ocasião da celebração do Dia Nacional da 
República da Índia em Singapura, a Embaixado-
ra Helena António Rosa participou das comemo-

rações com suas homólogas em evento que teve lugar 

no passado dia 28 de Setembro. Os momentos culturais 
foram exibidos e compartilhados no contexto da am-
izade, solidariedade e fraternidade entre os povos do 
mundo. .
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Grupo filipino fica em 1º lugar 
no Terminal do Porto do Lobito

Oconcurso foi aberto em Maio. Filipinos queriam 
gerir o terminal do Porto de Luanda, mas per-
deram para a DP World, do Dubai. Desta vez, 

venceram o do Lobito, mas concurso também é contesta-
do pela CITIC/SPG, concorrente chinesa.

O grupo filipino International Container Terminal Ser-
vices, Inc. (ICTSI) obteve a melhor nota global no con-
curso público internacional para a concessão do Termi-
nal Polivalente do Porto do Lobito.

A empresa concorre com os chineses da CITIC/SPG 
e, no relatório final de avaliação, obteve um resultado 

global 16,8 valores, contra os 11,1 do segundo classifi-
cado.

A abertura do concurso público foi feita em Maio e as 
propostas dos concorrentes foram submetidas até 30 de 
Setembro. Três empresas estavam na corrida para a con-
cessão do terminal por um período de 20 anos, mas, a 1 
de Outubro, apenas a filipina ICTSI e a chinesa CITIC/
SPG foram aprovadas para a apresentação das propostas.

De acordo com o relatório final, os concorrentes aptos 
tiveram de apresentar capital próprio realizado não in-
ferior a 25 milhões de dólares. Apresentaram ainda um 
activo líquido não inferior ao equivalente a 100 milhões 
de dólares, um volume de negócios médio anual dos úl-
timos exercícios fiscais não inferior ao equivalente a 100 
milhões de dólares, além de capacidade técnica.

Neste último requisito, as empresas concorrentes tin-
ham de ter directamente, ou através de subsidiárias, uma 
participação não inferior a 25% em pelo menos três oper-
ações de concessões de terminais portuários, nos últimos 
três anos.

Na avaliação e classificação das propostas, o concorrente 
filipino obteve, em quase todos os critérios, as melhores 
classificações. .
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Bienal de Luanda ajuda a construir os caminhos 
da paz – Presidente João Lourenço 

OPresidente da República, Sua Excelência João 
Lourenço, afirmou, no dia 27 de Novembro, que a 
realização da Bienal de Luanda é uma oportuni-

dade para a reflexão de temas que podem ajudar a con-
struir os caminhos da paz e da harmonia entre os povos 
e as nações.

Disse que Angola é um exemplo de país assolado por um 
conflito armado que perdurou por décadas, mas que con-
seguiu encontrar os caminhos da paz duradoura e projec-
tar, em condições de estabilidade, a construção de uma 
sociedade democrática em que impera o perdão, a rec-
onciliação, a tolerância, e o sentimento de solidariedade 
para com os povos do continente, que ainda enfrentam 
conflitos armados e suas consequências.

Ao discursar na abertura da segunda edição da Bienal de 
Luanda - Fórum Pan-Africano para a Cultura de Paz, que 
decorre até 30 deste mês, João Lourenço advogou a ne-
cessidade dos africanos perceberem as reais causas do cli-
ma de conflitualidade ainda reinante, para se encontrar as 
fórmulas que levem os países a sair mais rapidamente da 
situação de incerteza e instabilidade com que se deparam.

“Impõe-se que reconheçamos a necessidade imediata de 
um esforço geral para se estancar o eclodir recorrente de 
conflitos de diversa natureza, que se constituem em fac-
tores de instabilidade e num forte entrave ao progresso e 
ao desenvolvimento do continente”, referiu.

“Definimos uma linha de conduta interna em que im-
pusemos, a nós próprios, a cultura da paz e da tolerância 
a todos os níveis da sociedade angolana, para que fique 
definitivamente afastado da nossa realidade o espectro 
da guerra”, referiu.

Conforme disse, “é com este espírito, resultante das conquis-
tas políticas em prol da unidade nacional, que queremos 
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continuar a consolidar a paz e a reconciliação nacional e 
avançar para o progresso económico e o bem-estar social”.

Por outro lado, o estadista angolano notou que a Covid-19, 
que assola o mundo desde 2019, condicionou, em grande 
escala, a execução dos planos de acção aprovados nessa 
ocasião, o que coloca os países diante das necessidades 
de reexaminar, com realismo, as estratégias anterior-
mente delineadas e adequá-las à conjuntura actual.

Participaram na cerimónia de abertura os presidentes 
de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, da República 
Democrática do Congo (RDC), Félix Antoine Tshisekedi, 
do Congo, Denis Sassou Nguesso, e de São Tomé e Prín-
cipe, Carlos Vila Nova.

Estão, igualmente, a participar a vice-presidente da Cos-
ta Rica, Epsy Campbell Barr, que representa o seu país 
e a diáspora, e o vice-presidente da Namíbia, Nangolo 
Mbumba.

A Bienal de Luanda é um projecto que nasce da con-
vergência de políticas e programas estratégicos entre 
três parceiros principais, o Governo de Angola, a UNES-
CO e a União Africana.
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Inspira-se na Carta de Renascimento Cultural Africano, 
que preconiza que a cultura é o caminho mais seguro para 
que África possa aumentar a sua participação na produção 
científica mundial e enfrentar os desafios da globalização.

O evento apresenta e propõe espaços de reflexão, de ex-
posição e de difusão de criações artísticas, boas práticas, 
ideias e saberes relacionados com a cultura de paz.

Considera a Estratégia Operacional para a Prioridade 
África da UNESCO para 2014-2021 que identifica a “Con-
strução de África para a edificação de sociedades inclusi-
vas, pacíficas e resilientes”, bem como a Agenda 2063 da 
União Africana.

A Bienal de Luanda é uma organização do Governo de 
Angola, Unesco e a União Africana. .
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