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ACTUALIDADE
SATÉLITES 
ANGOLANOS
CORRUPÇÃO NA AGÊNCIA 
O Angosat-1 fracassou. 
Angosat-2 está em risco de 
não ir para órbita, mas isso 
não parou a construção do 
Angosat-3 pela Airbus. O 
terceiro satélite angolano 
estará pronto em 2021

ÚLTIMA PÁGINA 
PRÉMIOS 
GULBENKIAN 2019
ANA DIAS LOURENÇO NA 
CERIMÓNIA DE ENTREGA 
Primeira-dama assistiu na 
primeira fila com a presidente  
da Fundação e a ministra- 
-conselheira da embaixada

CULTURA

BONGA 
VAI À 
FESTA DO 
AVANTE! 
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NÃO QUERO 
MORRER  
SEM VOLTAR  
A ANGOLA
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ECONOMIA
JOÃO LOURENÇO 
NA ROTA DA 
DIVERSIFICAÇÃO
CONTABILIZÁMOS 10 VIAGENS 
O Presidente tem sido claro no 
caminho que é preciso percorrer 
para pôr Angola a crescer 

DOSSIÊ 
Ministras de 
Portugal e 
Angola assinam 
memorando para 
uma maior partilha 
de know-how 
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AGENDA
Karen Gonçalves 
apresenta o seu 
primeiro livro  
na casa de angola,  
em lisboa
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Luandina ganhou  
a Monde Selection 

 A cerveja Luandina recebeu o 
prémio Gold Quality Award pela 
Monde Selection, um dos mais 
antigos institutos de qualidade, que 
avalia e recompensa com a sua eti-
queta, a qualidade de inúmeros pro-
dutos de consumo. A selecção é feita 
por especialistas que avaliam o valor 
intrínseco de cada produto, segundo 
critérios exactos e variados.
A marca distinguiu-se na catego-
ria Selecção Mundial de Cervejas, 
Águas e Refrigerantes 2019, e não 
podia estar mais orgulhosa pela con-
quista do prémio e por levar o nome 
de Angola além-fronteiras. Mais que 
uma distinção, a medalha é uma cer-
tificação de garantia de qualidade 
para os consumidores.  

ANGOLA JÁ PAGOU À TAP TUDO 
O QUE LHE DEVIA 
PAGAMENTO AGORA É PRECISO  
NÃO AUMENTAR AS DÍVIDAS 

 “A maior parte das companhias 
aéreas, como a TAP, já tem os seus 
valores em dívida completamente 
liquidados”, disse o secretário de 
Estado da Economia de Angola, 
Sérgio dos Santos, aos jornalistas 
à margem do Fórum Portugal-SADC, 
em Cascais.
Questionado sobre a forma de pa-
gamento às empresas, o governan-
te recusou a ideia de taxas a serem 
suportadas pelas empresas quando 
convertem os títulos do Tesouro an-
golano em divisas, salientando que 
os acordos são feitos individualmen-
te entre o Estado e as empresas.
“Não há taxas, o pagamento é feito 
de acordo com o que é ajustado in-
dividualmente; quem quer receber 
em cash tem obviamente um plano 
de pagamento mais longo, privile-
giam-se os títulos, que são uma for-
ma normal de pagamento, ligados 
às taxas de variação cambial, o que 
permite às empresas, pelo menos 
em termos contabilísticos, sanar a 

sua situação”, afirmou. 
Em termos financeiros, o secretário 
de Estado da Economia concluiu que 
“o compromisso é não aumentar as 
dívidas; isso que é o mais impor-
tante” admitindo que, no caso das 
dívidas contraídas no decorrer da 
implementação do Orçamento Geral 
do Estado, o Ministério das Finanças 
“está mais disposto à liquidação rá-
pida com títulos”.
Em entrevista Sérgio dos Santos dis-
se ter anunciado, que, dos 500 mi-
lhões de dólares certificados ao abri-
go do programa de regularização das 
dívidas às empresas portuguesas, 
250 milhões já tinham sido pagos, e 
o restante a saldar até ao fim do ano. 
“Apurámos um valor de cerca de 
500 milhões de dólares, de que 50% 
já estão pagos, e em breve será fei-
to um pagamento de 40 milhões; 
o Governo de Angola assumiu que 
este ano vai pagar todas as dívidas 
formalmente registadas nas contas 
públicas”, e acrescentou que “até 
ao próximo ano há um calendário 
de pagamento para as dívidas fora 
da execução do OGE”.   

TAAG CERTIFICADA PARA 
VOAR ATÉ MAIO DE 2021

 A TAAG-Linhas Aéreas de Ango-
la foi certificada pela Associação 
Internacional de Transporte Aéreo 
(IATA, sigla do inglês) para voar 
sem condicionalismos até 22 de 
Maio de 2021, informou a empresa 
em comunicado. 
O documento acrescenta que a au-
ditoria que durou cinco dias che-
gou a todas as áreas operacionais, 
tendo sido conduzida pela ACS-A-
viation Solutions, especializada e 
acreditada pela IATA. 
“Esta auditoria é realizada bia-
nualmente e, por norma, avalia o 
nível de aplicação de padrões e 
práticas recomendadas”, sublinha 

o comunicado. 
A primeira fase desta auditoria 
decorreu de 28 de Janeiro a 5 de 
Fevereiro, tendo sido registadas 
inconformidades que foi necessá-
rio corrigir antes da segunda ins-
pecção em Maio e da consequente 
aprovação.
A companhia aérea angolana foi, 
assim, retirada da lista negra da 
União Europeia em Abril passado, 
depois de estar a operar com res-
trições desde Novembro de 2008, 
só podendo voar no espaço aéreo 
europeu com os aparelhos do tipo 
Boeing B737-700, Boeing B777- 
-200 e Boeing B777-300.  

A APRENDIZAGEM é algo eterno. É algo sublime. O ser humano 
não é totalmente dono do seu destino. Somos fruto, resultado das 
circunstâncias, das dificuldades, das lutas e dos desafios. O jornal 
que agora vos apresentamos é resultado de meses de trabalho 
árduo, discussões, reuniões e visões de uma pequena, dinâmica, 
empenhada e coesa equipa da Vivências Press. “Ninguém pode ter 
esperança em alguém que não sabe abraçar. Quem nunca sentiu 
um kandandu quando crescer será crudelíssimo, será indiferente. 
Nunca saberá o que é solidariedade, nunca saberá o que é huma-
nidade”, escreveu há dias o amigo João Pessoa. 
Depois da Vivências Editores, Vivências Press News, O Mundo em 
Duas Sintonias, revista Mukanda, surge agora o jornal KANDAN-
DU. Kandandu é uma palavra do Kimbundu e significa “Abraço”. 
Este projecto editorial quer “abraçar” povos e comunidades do 
universo lusófono com um trabalho jornalístico sério, rigoroso, 
isento e plural. 

QUEREMOS fazer do KANDANDU um meio de partilha de informa-
ção entres as comunidades lusófonas. Que os cidadãos de Angola, 
Brasil , Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, 
Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste, nos seus países ou em 
qualquer parte do mundo, possam ter neste jornal uma forma de 
“abraçar” e partilhar informações úteis e actuais. É este o desafio 
que nos propusemos: ser um jornal abrangente, que congregue e 
“abrace” iniciativas, ideias e projectos de todos estes países, cultu-
ras e povos. Pretendemos fazer circular o KANDANDU, de forma gra-
dual e estruturada, por estas nações mas também por outras onde 
vivem e trabalham cidadãos lusófonos, por isso vamos apresentar 
o KANDADU às diferentes missões diplomáticas e consulares dos 
países para que este “abraço” jornalístico e cultural seja cada vez 
mais forte, plural e alargado. 
O KANDANDU será mensal e terá diversos temas das comunidades, 
com entrevistas e dossiês sobre assuntos actuais e de interesse 
público. Queremos ser um espaço para organizações e associa-
ções comunitárias fazerem circular informações, apresentarem e 
promoverem o seu trabalho. Queremos ser a escolha e a referência 
dos leitores. Queremos que abracem com confiança este projecto. 
Queremos caminhar juntos e num abraço fraterno de amizade e 
cooperação. Um KANDADU e boa leitura.  

EDITORIAL ACTUALIDADE

UM KANDANDU PARA UNIR 
POVOS E CULTURAS 

NA MINHA TERRA CHAMA-SE KANDANDU 
AO ABRAÇO

NA MINHA TERRA, ANGOLA
QUERO DAR KANDANDU APERTADO 

João Pessoa, poeta, escritor angolano 

ARMINDO LAUREANO
DIRECTOR

jornalkandandu@gmail.com

NACIONAL

União Europeia tira da lista negra a companhia de bandeira angolana 

Angola converte 
centrais térmicas 
a gasóleo para gás 

 As centrais térmicas a gasóleo 
vão ser convertidas para, no prazo 
de três anos, operarem com gás na-
tural ao abrigo de um programa já 
em curso, anunciou o presidente da 
Agência Nacional de Petróleo, Gás e 
Biocombustíveis (ANPG).
Paulino Jerónimo disse que este pro-
grama teve início na central de ciclo 
combinado do Soyo e numa outra 
associada do projecto Angola LNG, 
adiantando que o mesmo vai abran-
ger, numa primeira fase, toda a faixa 
litoral do país. 
O programa, dirigido pelo Ministério 
da Energia e Águas, teve anterior-
mente como coordenador principal 
o actual presidente da ANPG. 
A iniciativa tem os 125 milhões de 
pés cúbicos de gás natural a que An-
gola tem direito ao abrigo do Angola 
LNG, projecto integrado de aprovei-
tamento de gás natural, que detém 
uma fábrica de processamento, um 
terminal marítimo e instalações de 
carregamento.  
O presidente da ANPG disse que a 
conversão permitirá uma poupança 
de cerca de 750 milhões de dólares, 
na produção de energia eléctrica 
com gasóleo. 

A cerveja e a medalha Monde Selection
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PORTUGAL EMITE DÍVIDA  
EM MOEDA CHINESA
ZONA EURO PRIMEIRO PAÍS COM 
LUZ VERDE DA CHINA PARA OS 
PANDA BONDS 

  A emissão será realizada pela 
Agência de Gestão da Tesouraria e 
da Dívida Pública (IGCP), depois de 
Portugal ter tido luz verde das auto-
ridades chinesas para emitir títulos 
de dívida em moeda chinesa, os 
chamados Panda Bonds. 
A 30 de Maio Portugal fez uma emis-
são de dívida em moeda chinesa no 
valor de 2.000 milhões de renmimbi 
(260 milhões de euros). 
Com esta colocação Portugal será o 
primeiro país da zona Euro a emitir 
dívida em renmimbi. Na semana 
anterior, quando confirmou a reali-
zação da operação, o secretário de 
Estado das Finanças português, Ri-
cardo Mourinho Félix, afirmou que 
“o pricing só será fechado no dia da 

operação, mas antecipa-se que seja 
superior ao equivalente em euros”.
Ricardo Mourinho Félix adiantou 
que este “é o custo da entrada num 
novo mercado”. 
A presidente da Agência de Gestão 
da Tesouraria e da Dívida Pública 
(IGPC), Cristina Casalinho, disse 
que a emissão de Panda Bonds 
surgiu como “uma oportunidade” 
para Portugal alargar a base de in-
vestidores.
“Hoje em dia dependemos crucial-
mente da base de investidores que 
temos e o que sabemos é que inves-
tidores que compram por exemplo 
em dívida alemã não investem em 
dívidas com níveis de risco mais ele-
vado. Se a China pode surgir como 
uma nova alternativa de continuar 
no esforço de alargamento da base 
de investidores, é importante”, afir-
mou Cristina Casalinho.   

FAMILIARES DE DIPLOMATAS 
PODEM FAZER TRABALHO 
REMUNERADO

 “O acordo permite, com base na 
reciprocidade, que os membros da 
família do pessoal de missões di-
plomáticas e consulares colocados 
em missão oficial no território do 
outro Estado possam exercer uma 
actividade remunerada no Estado 
acreditador”, diz o comunicado do 
Conselho de Ministros português. 

O documento, que tinha sido assi-
nado, em Luanda, a 6 de Março de 
2019, foi aprovado no início de Julho 
pelo Governo português em Conse-
lho de Ministros. Na mesma reunião 
ministerial, foi aprovado um acordo 
com São Tomé e Príncipe para o re-
conhecimento de habilitações aca-
démicas.   

SATÉLITES 
ANGOLANOS  
EM RISCO 

ACTUALIDADE

NACIONAL

 As más notícias continuam para 
a agência russa Roscosmos. Depois 
de ter “perdido o rasto” do primeiro 
satélite angolano, Angosat-1, em De-
zembro de 2017, e de, em Outubro 
de 2018, ter falhado o lançamento 
de um foguetão e serem retirados de 
emergência dois cosmonautas, ago-
ra as notícias falam de corrupção. 
Segundo a agência France Press 
(AFP), o desaparecimento de mi-
lhões de euros põe em risco o lança-
mento dos novos foguetões, incluin-
do o Angosat-2, e da estação lunar 
prevista pela Roscosmos para os 
próximos anos. 
“Milhões de rublos estão a ser rou-
bados. Milhões”, lamentou-se em 
meados de Maio o chefe de inves-
tigação criminal do país, Alexander 
Bastrykin. “Estamos a investigar isto 
há cinco anos e não há fim à vista.” 
O último caso prende-se com a fu-
ga do país, em Abril, de Yuri Yaskin, 
director do departamento de Instru-
mentalização Espacial baseado em 
Moscovo. Estava já fora da Rússia 
quando renunciou ao cargo e vários 
jornais russos dizem que o fez por 
temer acusações de prática danosa 
aquando da auditoria que a polícia 
fazia nas instalações da Roscosmos. 
Depois de anos em que o programa 
soviético espacial lutava em pé de 

igualdade com o dos Estados Uni-
dos, hoje a Rússia tem pouco de 
que se orgulhar. E os programas 
espaciais que delineados para es-
ta década estão em risco de não se 
concretizar. 
Referimo-nos ao GLONASS, a versão 
russa do GPS, e do Vostochny, uma 
plataforma de lançamento de fogue-
tões alternativa à que a Rússia usa, 
localizada fora de fronteiras, no Ca-
zaquistão. 
Mas também as empresas que ge-
riam estes programas se viram en-
volvidas em escândalos de corrup-
ção, com alguns dirigentes presos 
por fraude. 
Desde o lançamento da Estação Es-
pacial Internacional, em 1998, a 
Rússia quase não tem vitórias no 
programa de exploração espacial. 
Em Abril de 2018, a empresa Ener-

giya, responsável pela construção 
do Angosat-1, reconheceu a perda 
do aparelho, desenvolvido especial-
mente para Angola e posto em órbi-
ta em Dezembro de 2017.
A comunicação com o satélite ango-
lano perdeu-se logo após o lança-
mento. Em resultado disso, os rus-
sos comprometeram-se a construir 
um novo satélite por sua conta. 
“Foram realizadas negociações en-
tre o director-geral da empresa russa 
Roscosmos, Dmitry Rogozin, e o mi-
nistro das Telecomunicações e Tec-
nologias de Informação de Angola, 
José Carvalho da Rocha. [...] As par-
tes reiteraram o objectivo de cumprir 
as obrigações em relação ao lança-
mento do satélite Angosat-2 no pra-
zo estabelecido”, explicou à data a 
assessoria da agência. 
O Angosat-1, um investimento de 
cerca de 270 milhões de euros, foi 
projectado para entrar em órbita a 
partir de Baikonur, Cazaquistão, em 
operação coordenada pela agência 
espacial russa. Foi lançado para o 
espaço a 26 de Dezembro de 2017. 
O Angosat-3 começou a ser construí-
do pela francesa Airbus a 24 de Abril 
de 2018.
O satélite angolano estará operacio-
nal em 2021 e a construção está or-
çada em 280 milhões de euros.   

ESPAÇO O Angosat-1 fracassou, mas o País continua a apostar em satélites. 
Embora o Angosat-2 esteja em risco de não ir para o espaço, o 3 fica pronto em 2021 

COMUNIDADES

O terceiro satélite angolano está a ser construído pela Airbus
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O Angosat-3 
começou a ser 
construído pela 
francesa Airbus a 
24 de Abril de 2018 e 
Estará operacional 
em 2021

ÁGUAS DE PORTUGAL REFORÇA 
PRESENÇA EM ANGOLA

 O grupo Águas de Portugal (AdP) 
assegurou dois novos contratos de 
prestação de serviços em Angola no 
valor de 14 milhões de dólares (12,5 
milhões de euros), no âmbito dos 
quais apoiará empresas regionais de 
água e saneamento nas províncias 
de Bengo e Cunene até 2022.
Os contratos prevêem a presença 
permanente de uma equipa Águas 
de Portugal para apoiar a formação 
dos técnicos das empresas angola-
nas em várias áreas (comercial, fi-
nanceira, técnica e de manutenção), 
tratando-se de projectos financiados 
pelo Banco Africano de Desenvolvi-
mento (BAD), para melhorar o abas-
tecimento de água e saneamento.
A internacionalização do grupo 
Águas de Portugal tem duas dé-
cadas. Em 1998, o grupo iniciou 

a expansão com a compra da parti-
cipação na brasileira Prolagos e mais 
tarde avançou com operações em 
Moçambique, Angola, Cabo Ver-
de, Guiné-Bissau e Timor Leste.
No mercado angolano, a AdP actua 
em actividades de consultoria, assis-
tência técnica, capacitação e forma-
ção desde 2004, inicialmente com 
projectos financiados pela União 
Europeia, em assistência técnica à 
EPAL (Empresa Pública de Águas de 
Luanda), responsável pelo abasteci-
mento.
A partir de 2012, o grupo português 
passou a dar assistência técnica 
às empresas provinciais que foram 
sendo criadas, primeiro com finan-
ciamento do Estado angolano e re-
centemente com o apoio do Banco 
Mundial, do BAD e da Unicef. 
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JOÃO LOURENÇO NA ROTA DA 
DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA
AS VISITAS Após tomar posse como Presidente da República, João Lourenço encetou contactos com países estrangeiros. No continente africano e 
depois na Europa. A sua escolha recaiu nos países-potências do velho continente, França e Alemanha, e no país-irmão: Portugal. China, potência 
mundial, Rússia, com que Angola, há muito, tem estreitos laços políticos, os Emirados Árabes e Cuba também estão neste mapa 

1

ÁFRICA DO SUL 
23 E 24 NOVEMBRO 2017 
Em Novembro de 2017, após a recente 
tomada de posse em Setembro, na pri-
meira visita de Estado de João Louren-
ço, Presidente de Angola, visitou a Áfri-
ca do Sul com o objectivo de reforçar a 
cooperação entre os dois países. 
A comitiva de João Lourenço integrou 
vários ministros e altos funcionários 
do Governo angolano, bem como uma 
delegação empresarial, que participou 
num fórum para discutir oportunidades 
de investimento e comércio entre os 
dois países. 
O chefe de Estado angolano este-
ve com o seu homólogo sul-africano,  
Jacob Zuma, para debater questões 
económicas e a realização de um fórum 
empresarial. 
Durante esta visita, as delegações go-
vernamentais dos dois países assinaram 
cinco acordos e memorandos de enten-
dimento, nomeadamente a supressão 
recíproca de vistos em passaportes ordi-
nários, que entrou em vigor a 1 de Dezem-
bro seguinte.
Em termos comerciais, Angola é um dos 
principais parceiros da África do Sul no 
continente africano. As exportações sul-
-africanas para Angola atingiram, em 
2016, os 8,2 mil milhões de rands (cerca 
de 560 milhões de dólares), enquanto 
no sentido inverso a África do Sul com-
prou 18 mil milhões de rands (cerca de 
1.200 milhões de dólares) de petróleo 
angolano.
Ainda nesta visita de Estado, o Presiden-
te encontrou-se com a comunidade an-
golana residente na África o Sul e partici-
pou num fórum empresarial que juntou 
investidores dos dois países.
A concluir a visita, no sábado (25 de No-
vembro), João Lourenço homenageou 
em Pretória, os sul-africanos que com-
baterem o apartheid, o regime de se-
gregação racial que teve fim em 1994. 

ECONOMIA

“Angola é um país 
estável, acolhedor 
e com necessidade 
de investimento 
em praticamente 
todos os sectores 
da economia  
Bélgica 
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BÉLGICA
2 E 3 JUNHO 2018
A visita de Estado à Bélgica visou o reforço 
da cooperação bilateral, tendo sido rubri-
cado um memorando sobre consultas po-
líticas bilaterais. 
O Presidente encontrou-se com o primei-
ro-ministro Charles Michel, com o Rei Fi-
lipe e com cerca de 60 empresários, a 
quem referiu os avanços legislativos. Disse 
estar a travar “uma cruzada contra a cor-
rupção e a impunidade”, para haver um 
ambiente propício ao investimento. 
“Angola é um país estável, acolhedor e 
com necessidade de investimento em pra-
ticamente todos os sectores da economia. 
Venham conhecer o novo destino de in-
vestimento em África. Ficarão encantados 
e atraídos com as oportunidades.”

LI
N

O
 G

U
IM

A
R

Ã
ES

/A
N

G
O

P

3

FRANÇA
28 E 30 MAIO 2018
Na Europa João Lourenço começou por vi-
sitar França, de 28 a 30 de Maio de 2018. 
No encontro com Emmanuel Macron, o 
PR assinou acordos na área da defesa, 
agricultura e também com a agência fran-
cesa de desenvolvimento (AFD) para diver-
sificar a economia nacional. O Presidente 
visitou a Assembleia Nacional e a escola de 
ensino superior École Polytechnique a pen-
sar numa futura cooperação educativa. 
A 28 João Lourenço participou num en-
contro organizado pelo MEDEF Internatio-
nal (Mouvement des Entreprises de Fran-
ce) em que foram assinados acordos de 
ampliação de investimentos da TOTAL, em 
Angola, no âmbito da Educação, da explo-
ração e distribuição. Em Toulouse o Presi-
dente conheceu a Airbus e a ATR e almo-
çou com o prefeito de Haute-Garonne. 
No último dia, João Lourenço foi ao liceu 
agrícola do INRA (Instituto Nacional de 
Pesquisa Agro-pecuária). 
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SUÍÇA – DAVOS
23 A 25 JANEIRO 2018
O Presidente da República encontrou-se 
em Davos com o primeiro-ministro por-
tuguês, onde ambos participaram no 48º 
Fórum Económico Mundial. A reunião de 
António Costa com João Lourenço foi o 
primeiro ponto da agenda do primeiro-
-ministro português. 
A comitiva angolana liderada por João 
Lourenço incluiu quatro ministros e que 
teve como destaque o acesso à energia 
em África. 
Dez chefes de estado ou de Governo de 
África, nove do Médio Oriente e Norte da 
África e seis da América latina estiveram 
presentes na edição de 2018 do Fórum 
Económico de Davos, juntando-se a líde-
res ocidentais, como o Presidente fran-
cês Emmanuel Macron e a primeira-mi-
nistra britânica Theresa May.
Segurança internacional, meio ambiente 
e economia mundial dominaram o en-
contro anual de líderes e celebridades. 
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PORTUGAL
22 A 25 NOVEMBRO 2018
O Presidente da República de Angola che-
gou dia 21 para visita de Estado a Portu-
gal. O programa incluiu deslocações ao 
Porto e à base do Alfeite, além de Lisboa. 
João Lourenço foi recebido por Ferro Ro-
drigues, na Assembleia da República, por 
Fernando Medina, na câmara de Lisboa, 
e por Rui Moreira, na câmara do Porto. 
Na terceira visita de Estado de um Presi-
dente angolano a Portugal, João Louren-
ço discursou na Assembleia da República 
portuguesa e foi condecorado por Marce-
lo Rebelo de Sousa com o Grande-Colar 
da Ordem do Infante D. Henrique. 
Desta visita resultaram 12 acordos bila-
terais (na justiça, turismo, engenharia, 
cultura, saúde, educação, juventude, am-
biente e ciência, aumento de assessoria, 
formação profissional e troca de informa-
ção e saber) que incluem 4 protocolos de 
cooperação, 5 memorandos de entendi-
mento, 2 planos de acção, 1 acordo de 
parceria e 1 declaração de intenções. To-
dos com o objectivo de reforçar as rela-
ções entre os dois países. 

6

CHINA
8 E 9 OUTUBRO 2018
Financiamento e reforço do investi-
mento foram os objectivos do PR para 
esta visita. O João Lourenço pediu ao 
Governo da República Popular da Chi-
na que retome a comissão orienta-
dora para a cooperação económica e 
comercial bilateral, durante uma re-
cepção em Pequim. E enfatizou ainda 
a importância do investimento priva-
do chinês em Angola, numa relação 
dominada pela aliança entre os dois 
Estados. 
Esta foi a segunda estadia do Presi-
dente em Pequim em 40 dias, de-
pois de ter participado na terceira 
cimeira do Fórum de Cooperação 
China-África (FOCAC). 

“ “As relações político- 
-diplomáticas, técnico- 
-científicas e de cooperação 
económica, mutuamente 
vantajosas, existentes entre 
ambos são exemplo do novo 
espírito que deve presidir 
ao relacionamento de novos 
Estados 

importa agora conferir  
um caráter mais 
pragmático à nossa 
cooperação, com destaque 
para áreas que contribuam 
para a diversificação da 
economia angolana
Rússia

“venham conhecer 
o novo destino de 
investimento em 
África. 
Garantimos 
que ficarão 
encantados e 
atraídos com as 
oportunidades que 
vão encontrar 
Bélgica
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EMIR. ÁRABES UNI.
13 A 15 JANEIRO 2019
O Presidente da República, João Lourenço, 
visitou os Emirados Árabes Unidos, em vi-
sita oficial a convite das autoridades locais.
No dia 14, o chefe de Estado angolano foi 
convidado de honra na cerimónia de en-
trega do Prémio Zayed para a Sustenta-
bilidade, na semana da Sustentabilidade 
de Abu Dhabi (ADSW). À margem deste 
evento foram assinados memorandos de 
entendimento pelo ministro angolano da 
Energia e Águas, João Baptista Borges, e 
pelo xeque Ahmed Dalmook Al Mak-
toum. Segundo o ministro, o acordo visa a 
construção de uma central de produção de 
energia, no Moxico, e de um sistema eléc-
trico para interligar a região Leste do país.
A 15 de Janeiro, o Presidente foi orador na 
cimeira “O Futuro de África”, da iniciativa 
das autoridades de Abu Dhabi, com vista a 
debater o desenvolvimento de África. 
Em Abu Dhabi, o PR foi recebido pelo mi-
nistro da Justiça dos EAU, Sultan Saeed Al 
Badi, pelo ministro das Relações Exterio-
res, Manuel Augusto e pelo Embaixador 
de Angola nos EAU, Andrade de Lemos. 
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RÚSSIA
1 A 4 ABIL 2019
Em Moscovo, o Presidente cumpriu um 
intenso programa que incluía um encon-
tro com Vladimir Putin e conversações ao 
mais alto nível entre as delegações dos 
dois países, com vista a reforçar e alargar 
a cooperação bilateral. 
O Presidente João Lourenço foi à sede do 
Parlamento russo, a Duma, falar aos de-
putados, num discurso em que lamentou 
que “poucas empresas russas estejam a 
operar no mercado angolano”. 
Durante a visita houve ainda um fórum 
para empresários dos dois países, na ex-
pectativa da ampliação dos horizontes de 
investimento em ambos os mercados. 
Em termos culturais, a visita de João Lou-
renço incluiu uma passagem da comitiva 
presidencial pelo Teatro Bolshoi. 
Na visita à capital da Federação Russa, 
o Presidente da República condecorou o 
Presidente Putin com a Ordem Agostinho 
Neto. 
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CUBA
1 E 2 JULHO 2019
O Presidente da República visitou Cuba 
no início de Julho, país com que Ango-
la mantém acordos bilaterais na saúde 
e na educação. O programa incluiu ho-
menagem a António Agostinho Neto, 
em Havana, e aos combatentes cubanos 
falecidos em Angola. 
João Lourenço proferiu uma conferên-
cia na Universidade de Havana e dirigiu 
a delegação angolana em conversações 
com as autoridades cubanas, que resul-
taram na assinatura de acordos em vá-
rios domínios de cooperação. 
O segundo dia incluiu uma visita à Zona 
Especial Portuária de Desenvolvimento 
de Mariel e um encontro com bolseiros 
angolanos, maioritariamente estudan-
tes de Medicina – 2.180 jovens angola-
nos estudam em Cuba. 
Diversificar a cooperação entre os dois 
países ligados por laços históricos era o 
objectivo desta primeira visita.

D
.R
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ALEMANHA
22 E 23 AGOSTO 2018
Esta visita pretendia dar a conhecer as po-
tenciais áreas de investimento em Angola. 
O Presidente afirmou-se interessado, no-
meadamente, em embarcações de guerra 
e outros meios electrónicos para equipar a 
marinha angolana com vista à sua partici-
pação na defesa da costa. Num fórum com 
empresários alemães publicitou a “nova 
Angola” e reiterou a posição do Estado no 
combate à corrupção e à impunidade. 
Manifestou grande interesse nas energias 
renováveis, na construção de estradas e 
ferrovias e na agricultura.
Nesta sua primeira visita à Alemanha 
como Pesidente, João Lourenço encontro-
-se com a comunidade angolana residente 
naquele país. 
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EMPRESÁRIOS DEFENDEM O 
REFORÇO DA COOPERAÇÃO

 Durante o Fórum de Empresários 
do Sector das Pescas, que decorreu 
em Maio último na Gare Marítima 
de Alcântara, em Lisboa, empresá-
rios de Angola e Portugal analisaram 
o reforço da cooperação empresarial 
e o incremento de parcerias.
O embaixador de Angola em Portu-
gal, Carlos Alberto Fonseca, duran-
te o discurso de abertura do fórum, 
afirmou que a diversificação da 
economia no País “passa necessa-
riamente pelo fortalecimento do 
sector das pescas” e defendeu o es-
tabelecimento de parcerias entre os 
empresários das duas nações. “Pen-
so que as parcerias são bem-vindas 
e necessárias, para que os empresá-
rios dos dois países possam conju-
gar esforços e obter resultados ain-
da melhores. (...) A diversificação da 
nossa economia passa necessaria-
mente pelo fortalecimento do sector 
das pescas, tendo em conta as po-
tencialidades que Angola tem”, dis-
se o diplomata angolano.
No mesmo encontro a ministra das 
Pescas e do Mar de Angola, Maria 
Antonieta Baptista, destacando a 
importância do evento no momen-
to em que Angola está a “lançar um 
novo paradigma” do sector, apelou 
aos empresários portugueses pa-
ra investirem em Angola reiterando 
a legislação renovada e facilitado-
ra do estabelecimento de negócios 

com capitais estrangeiros. “Temos 
grandes oportunidades de negó-
cio, nova legislação de investimen-
to, nova legislação de vistos e esta-
mos à altura de receber os empresá-
rios portugueses para tornar Angola 
uma grande potência em termos de 
pescas.”
Criar mais oportunidades de negó-
cio para o sector e contribuir para o 
crescimento da economia do mar 

foram as ideias destacadas pela mi-
nistra do Mar de Portugal, Ana Pau-
la Vitorino ao afirmar que: “Vai exis-
tir cooperação em todas as áreas do 
Mar, pescas e aquicultura, transfor-
mação do pescado.” 
A tónica dos empresários foi no re-
forço da cooperação e no aumento 
do investimento no sector. Um dos 
principais oradores do fórum e re-
presentante da Associação dos Ar-

madores de Pesca Industrial de 
Benguela, Adérito Areias defendeu 
novas “formas de olhar o mar” e po-
líticas de desenvolvimento susten-
tável. “Estamos aqui a fazer contac-
tos com algumas fábricas – de re-
des, de cabos e de conserva de peixe 
– e a estabelecer contactos para le-
var negócios para a província de 
Benguela. Benguela tem condições 
para termos essas fábricas lá.” Adé-
rito Areias defendeu ainda a neces-
sidade da criação de mecanismos 
de exportação do pescado nacional 
para Portugal. 
A Associação dos Armadores das 
Pescas Industriais de Portugal 
(ADAPI), representada por Pedro 
Jorge da Silva, apresentou estraté-
gias para o reforço do investimento 
e do aumento da estabilidade entre 
os empresários de Angola e de Por-
tugal, tendo destacado a importân-
cia de sentar à mesa dois países ir-
mãos, através de empresários an-
golanos e portugueses. A propósito 
das alterações legislativas efectua-
das em Angola o representante da 
ADAPI afirmou que “nós portugue-
ses com interesses na pesca extrac-
tiva estamos muito expectantes com 
o percurso que Angola está a fazer”. 
Por outro lado, Pedro Jorge da Silva 
destacou a importância e a necessi-

dade de fazer um censo das pescas, 
pois “é preciso saber que oportuni-
dades de pesca é que Angola tem 
disponíveis”. O terceiro tópico des-
tacado pelo representante dos ar-
madores industriais prende-se com 
a sustentabilidade dos recursos pes-
queiros, cuja exploração, segundo 
defendeu, tem de ser regulada co-
mo acontece na União Europeia. “É 
preciso uma legislação forte e de-
pois uma política de controlo tam-
bém bastante assertiva.”
António Gama Júnior, armador de 
pesca industrial angolano, destacou 
a necessidade de mudar o foco na 
cooperação bilateral entre Portugal 
e Angola. “Não estamos a pedir di-
nheiro; temos coisas que podemos 
oferecer à partida. Nós angolanos 
estamos em condições de começar 
a exportar os nossos produtos que 
têm bom mercado aqui em Portu-
gal.” Porém, para que essa exporta-
ção aconteça de facto, como referiu 
o armador angolano, é necessário 
que o mercado angolano esteja cer-
tificado, não só no que diz respeito 
ao produto, mas também aos meios 
de captura. Gama Júnior destacou 
ainda a necessidade da ajuda exter-
na na investigação, nomeadamente 
no ramo da “aquicultura e maricul-
tura”, para que o investimento futu-
ro seja feito de forma concertada e 
indo ao encontro das potencialida-
des locais. 
Também o Grupo African Selection 
Trust (AST), um dos maiores em-
pregadores do sector das pescas em 
Angola – com mais de 2.000 traba-
lhadores distribuídos por Luanda, 
Benguela e Namibe –, esteve repre-
sentado no Fórum dos Empresários 
por Herivaldo Augusto, director. O 
responsável fez uma avaliação posi-
tiva do encontro e mostrou-se con-
victo do novo impulso entre os em-
presários. “Dadas as sinergias exis-
tentes entre os dois países, podemos 
colher experiências das associações 
portuguesas para dar o impulso de 
que precisamos e redimensionar al-
gumas das actividades em Angola.” 
No Fórum dos Empresários Ango-
la-Portugal estiveram presentes 20 
empresários, além de representan-
tes de associações sectoriais e de 
empresas públicas.   

PESCAS O alto nível de poluentes nos oceanos, os recursos pesqueiros, a capacitação da mão-de-obra angolana, a formação e o apoio 
científico, a implementação de indústria transformadora, bem como o controlo da costa e das embarcações em actividade foram algumas 
das preocupações manifestadas neste fórum em que participaram as ministras da tutela de Angola e Portugal 

Os empresários do sector das pescas de Angola e Portugal estiveram reunidos na Gare Marítima de Alcântara

“ “ “Nós não podemos 
continuar a 
importar só redes, 
a importar só 
cabos. Nós  
temos de os  
transformar lá 
Adérito Areias 

Podemos colher 
experiências 
de empresários 
e associações 
portuguesas para 
dar o impulso de 
que precisamos 
Herivaldo Augusto

é necessário 
fazer um censo 
das pescas, pois é 
preciso saber que 
oportunidades de 
pesca é que Angola 
tem disponíveis 
Pedro Jorge da Silva

D
.R

.



AGOSTO 2019  | KANDANDU 07

DOSSIÊ ANGOLA-PORTUGAL

 O Memorando de Entendimento 
no domínio das Pescas, Aquicultura 
e dos Assuntos do Mar, para quatro 
anos, foi assinado pelas ministras 
do Mar de Portugal, Ana Paula Vito-
rino, e das Pescas e do Mar de An-
gola, Maria Antonieta Baptista.
O acordo foi assinado no fim do 
Fórum dos Empresários do Sector 
das Pescas dos dois países, sob o 
lema “Empresários Portugueses e 
Angolanos Juntos para uma Coo-
peração Sustentável do Mar”. Es-
tiveram presentes 20 empresários 
nacionais e de associações do sec-
tor das Pescas, bem como de seis 
representantes das empresas pú-
blicas Pescangola, Edipescas e do 
Porto Pesqueiro do Namibe.
Estreitar relações, acções de coo-
peração e intercâmbio no âmbito 
da legislação e da formação no 
domínio das pescas, aquicultura 
e assuntos do Mar são alguns dos 
objectivos do memorando, além de 
promover a elaboração e a realiza-
ção de programas comuns de inves-
tigação técnico-científica. Assim, as 
tutelas dos dois países acreditam 
permitir um melhor conhecimento 
dos recursos biológicos aquáticos 
e melhorar a gestão sustentável e 
responsável a favor do desenvolvi-
mento económico e da conserva-
ção do ecossistema marinho, bem 
como a transformação de produtos 
de pesca, a fiscalização e o controlo 
das actividades pesqueiras.
A ministra angolana, Maria Antonie-

ta Baptista destacou a importância 
do acordo rubricado entre os dois 
países, numa altura em que Angola 
entrou em pleno processo de di-
versificação da economia. A gover-
nante afirmou que o país possui já 
grandes oportunidades de negócio, 
em resultado da nova legislação de 
incentivo ao investimento privado e 
de facilitação na obtenção de visto, 
pelo que é já possível receber os 
empresários portugueses no senti-
do de transformar Angola numa po-
tência pesqueira. Para isso, notou a 
governante, Portugal pode dar um 
grande contributo no que respeita 
à investigação científica, nomea-
damente no estudo da biomassa e 
biodiversidades, e no que se pren-
de com a fiscalização marítima e a 
análise da frota. A formação contí-
nua, a capacitação profissional e a 
investigação científica mereceram 
destaque nas intervenções da titu-
lar da pasta das Pescas e do Mar de 
Angola, que aproveitou para lançar 
um desafio aos empresários portu-
gueses presentes. “O nosso país é 
um gigante adormecido em termos 
de pescas. Todos conhecem a bio-
diversidade dos mares de Angola, 
é uma questão de repaginar o tipo 
de investimento tendo sempre em 
conta a empregabilidade dos ango-
lanos”, acrescentou.
Também Ana Paula Vitorino, mi-
nistra portuguesa do Mar anun-
ciou que se “está a iniciar uma 
nova fase de cooperação” entre 

os dois países no sector das pes-
cas e sublinhou a importância do 
acordo. “Estamos interessados 
em constituir parcerias ao nível 
institucional, parcerias ao nível 
de projectos de investigação, de 
projectos de inovação, para assim 
potenciar a ligação entre as nossas 
empresas públicas e as homólogas 
angolanas e, ainda, entre as em-
presas privadas, não só fazendo 
parcerias, como também apoiando 
a constituição de empresas de ca-
pitais mistos”, adiantou. 
Segundo a governante portuguesa, 
o objectivo é “criar mais oportuni-
dades de negócio para o sector das 
pescas e transformação de pesca-
do, mas também contribuir para o 
crescimento da economia do mar 
nos dois países”, realçando que 
“o reconhecimento da lusofonia 
como um espaço económico, edu-
cativo e identitário, implica uma 
cooperação transversal, com vista 
ao desenvolvimento económico, 
científico, cultural e social do espa-
ço lusófono”. 
Ana Paula Vitorino adiantou que o 
memorando terá o orçamento de 
cerca de 5 milhões de euros que 
anualmente o ministério que lidera 
dedica à cooperação. 
Carlos Alberto Fonseca, embaixa-
dor de Angola em Portugal teste-
munhou o acto de assinatura e dis-
cursou na sessão de abertura do 
Fórum dos Empresários dos Sector 
das Pescas de Angola e Portugal.   

Maria Antonieta Baptista e Ana Paula Vitorino, ministras de Angola e Portugal, signatárias do memorando entre os dois países

Ministra angolana 
no Oceans  
meeting 2019 

 Maria Antonieta Baptista, ministra 
das Pescas e do Mar, participou na Con-
ferência Ministerial Internacional deno-
minada Oceans Meeting 2019, no âmbi-
to da qual foram debatidas estratégias 
para a sustentabilidade dos oceanos. 
A governante angolana interveio como 
oradora no segundo painel temático 
– Innovation, Blue StartUps and Finan-
cing: New Challenges. 
O evento, cujo tema central deste ano 
é a “Governação Inteligente dos Ocea-
nos”, teve Ana Paula Vitorino, ministra 
portuguesa do Mar, como anfitriã. In-
serida nas comemorações do V Cente-
nário da Circum-navegação de Fernão 
Magalhães, a edição de 2019 visa espe-
cialmente “proceder a uma reflexão e 
partilha de informações sobre a impor-
tância dos oceanos e delinear estraté-

gias de governação globais, garantindo 
uma economia azul sustentável”, divul-
gou o Ministério das Pescas e do Mar.
No fim do evento a ministra angolana 
falou ao KANDANDU fazendo um balan-
ço muito positivo, por ser cada vez mais 
preocupante a quantidade de poluentes 
que existem no mar. Por outro lado, e 
considerando os recursos cada vez mais 
escassos nos oceanos, a governante 
destacou o desafio que esta problemá-
tica representa para África, em resultado 
da crescente densidade populacional, 
o que só por si representa um estímulo 
para a gestão dos recursos marítimos 
(seja pesca ou aquicultura).   

Sector das Pescas 
e do Mar inspira-se 
na EPPO de Olhão 

 Durante a estada em Portugal, 
em que participou no Oceans Mee-
ting 2019 e no Fórum dos Empresá-
rios Angola-Portugal, Maria Antonie-
ta Baptista, ministras das Pescas e 
do Mar, teve oportunidade  de visi-
tar a Estação Piloto de Piscicultura 
de Olhão (EPPO). 
Questionada pelo KANDANDU so-
bre a importância de uma infra-es-
trutura deste tipo para o sector que 
dirige, a governante confirmou a 
sua convicção de se tratar de um 
organismo de referência na área. 
Por isso, manifestou-se muito en-
tusiasmada com o protocolo de 
cooperação que pensava propor à 
Faculdade de Medicina Veterinária 
da Universidade José Eduardo dos 
Santos para que “possam vir para 
aqui os estudantes fazer as suas 
práticas”, pois, segundo afirmou, 
“o sector privado de Angola está 
a necessitar de quadros formados 
que estejam a residir em Angola e 
que possam dar o seu contributo 
ao País”.
Numa fase inicial, a governante pre-
vê que a colaboração seja feita com 
base na mobilidade de discentes a 
Portugal para formação intensiva.  

Estaleiros de 
Peniche recebem 
ministra angolana 

 Após a visita da ministra Maria 
Antonieta Baptista aos Estaleiros 
Navais de Peniche, Jorge Brandão, 
CEO, falou ao KANDANDU e desta-
cou o mercado fortíssimo de Angola.  
Capacitação de recursos humanos 
e transferência de know-how foram 
as áreas destacadas pelo CEO.  
“Dos contactos que temos tido com 
a senhora ministra percebemos 
que há uma perspectiva de dina-
mizar as pescas, as colaborações, 
e, no que depender dos Estaleiros 
Navais de Peniche, estamos empe-
nhadíssimos que isso possa ocor-
rer com vantagens para todos.” 
Além do futuro trabalho conjunto 
na formação de recursos humanos, 
os Estaleiros Navais de Penche já 
fornecem embarcações para con-
trolo e combate à pesca ilegal. 
No Lobito estão a desenvolver uma 
unidade de produção de lanchas 
de 5,5 m e 7,5 m de pesca artesa-
nal, para substituir as embarcações 
de madeira, melhorando, assim, 
a segurança dos pescadores e as 
qualidades sanitárias do peixe, não 
havendo a contaminação associa-
da a embarcações tradicionais de 
madeira.  

A ministra foi oradora num painel

Portugal e Angola 
entendem-se no Mar 
COOPERAÇÃO O DOCUMENTO ASSINADO ENTRE OS DOIS PAÍSES 
LUSÓFONOS VAI PERMITIR UMA MAIOR PARTILHA DE KNOW-HOW 

Tutela leva experiência da visita à EPPO 

Jorge Brandão, CEO dos Estaleiros de Peniche
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A Associação dos Imigrantes nos 
Açores, AIPA, é uma associação que 
existe desde 2003. Quais são os ob-
jectivos para este mandato? 
O primeiro é conseguirmos instala-
ções para termos uma sede condig-
na. Temos o espaço, facultado pelo 
Governo Regional dos Açores, que 
requer apenas obras no interior e 
adaptação das instalações de forma 
a podermos acolher mais condigna-
mente os imigrantes e todas as ins-
tituições que nos visitem. 
Na sua tomada de posse falou nas 
competências pessoais e sociais do 
imigrantes e em eventos que reú-
nam os imigrantes e lhes forneçam 
mais informação. Como é que pre-
tende materializar isto?
Através de formação. Na nova sede 
vamos ter uma sala que poderá ser 
de formação. Onde as pessoas pos-
sam ter formação no âmbito das 
competências pessoais e sociais, da-
das por alguém com competência na 
área. Sem colidir com a identidade, 
os costumes e os usos de quem che-
ga, mas de forma a adaptá-lo melhor 
ao contexto que vai encontrar. 
A sua experiência pessoal de 40 
anos de vivências cá nos Açores aju-
da nessa integração dos imigrantes 
na sociedade açoriana? 
Sem dúvida alguma. Há 40 anos, as 
pessoas daqui eram muito fecha-

das. Quando cá cheguei, a TV tinha 
acabado de ser instalada. A univer-
sidade na altura era apenas institu-
to universitário, por isso as pessoas 
não estavam muito preparadas para 
receber os imigrantes que chega-
ram em massa. Quando fui convi-
dada para os órgãos sociais da AIPA 
senti o dever de aceitar. Para que a 
recepção dos imigrantes fosse fei-
ta de uma forma mais harmoniosa, 
mais humana e mais tolerante.
Isto também passa por uma percep-
ção, quando se chega, dos direitos e 
deveres junto da sociedade em que 

o  imigrante se vai inserir... 
É exactamente isso. As pessoas têm 
de perceber que quando chegam a 
um lugar, têm de se adaptar a esse 
lugar, mas também têm o direito de 
respeitar os usos do sítio em que 
se vão integrar. Sem descurar a sua 
identidade, como é óbvio. Mas, para 
a integração ser mais completa, 
mais real, mais humana, mais coe-
sa, tem de haver o casamento entre 
esses valores: o direito, a obrigação 
e os deveres. Cidadania, numa pa-
lavra. 
Que apoio têm tido das autoridades 

regionais e como tem sido a coope-
ração entre a AIPA e o Governo da 
Região Autónoma dos Açores? 
Excelente. Do Governo temos tido 
apoio para termos a sede onde esta-
mos. Temos parcerias também com 
a câmara municipal, temos o dia do 
imigrante, temos uma relação exce-
lente. A relação é excelente, porque 
também reconhecem o trabalho que 
a AIPA tem vindo a desenvolver e 
nalguns factores acaba por se subs-
tituir ao Estado. Porque essa políti-
ca de proximidade faz com que seja-
mos reconhecidos. 
Outra coisa que a AIPA tem feito de 
forma muito interessante é a capa-
citação dos imigrantes para a inser-
ção no mercado de trabalho.
Exactamente. É muito importante ex-
plicar-lhes o contexto em que se vão 
inserir, pois as políticas de trabalho 
de cada local são diferentes, muitos 
deles trabalham na área da cons-
trução civil, tem que se lhes incutir 
o respeito pelas normas de higiene 
e segurança no trabalho. É preciso 
fazê -los entender que não é só uma 
obrigação legal, mas também por 
protecção pessoal. 
Gostaríamos de saber as nacionalida-
des dos imigrantes com quem a AIPA 
trabalha. 
São muitas nacionalidades. Nos Aço-
res temos levantamento de cerca de 

80 nacionalidades. A maioria são bra-
sileiros, depois os cabo -verdianos, de 
países de leste. Outra das activida-
des da AIPA é ir às escolas para falar 
da imigração, da diferença, do respei-
to e do acolhimento do outro. A AIPA 
faz exactamente esse trabalho com 
as escolas, mostrando a nossa cul-
tura, a cultura das pessoas que vão 
ser acolhidas na escola, e compara -as 
com a cultura de cá, onde há interliga-
ção. A AIPA tem um livro de histórias 
de vários países, Os Contos de Lá. São 
contados nas escolas para os meni-
nos perceberem, que nos outros paí-
ses têm os seus costumes e as suas 
histórias, diferentes das tradicionais 
portuguesas, por exemplo. Através 
da integração com as crianças faz -se 
um caminho de integração maior. As 
crianças levam para casa aquilo que 
bebem da escola e acabam por fazer 
com que os pais fiquem despertos 
para a outra realidade. 
Os imigrantes de países lusófonos 
não enfrentam a barreira da língua, 
mas com os imigrantes da Europa 
do Leste como é que é feito esse tra-
balho de integração linguística?
Precisamente através do exemplo 
que lhe dei, os contos, as histórias e 
a transmissão dos usos e costumes. 
E as crianças têm uma faculdade que 
nós adultos às vezes não temos que 
é a aprendizagem da língua muito 

MARIA CRISTINA BORGES é uma açoriana nascida na Maquela do 
Zombo. Após 40 anos de residência nas ilhas foi eleita para o lugar 
máximo da Associação dos Imigrantes nos Açores. Esta professora 
reformada é a primeira presidente da Aipa, desde que foi criada em 
2003. Por Armindo Laureano

QUANDO FUI 
CONVIDADA 
PARA A  AIPA 

SENTI O DEVER 
DE ACEITAR 

MARIA CRISTINA BORGES
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DOS EMIGRANTES NOS AÇORES, AIPA

“
E

QUEM É?

NASCIMENTO  
Maquela do Zombo, Uíge
DATA 
28 de Maio de 1953 
NOS AÇORES  
Desde 10 de Janeiro de 1977

O FESTIVAL O MUNDO AQUI  
VAI NA 10ª EDIÇÃO 
Valorizar e divulgar a diversidade cultu-
ral é uma das finalidades do festival O 
Mundo Aqui, em Ponta Delgada, orga-
nizado pela AIPA. Exposições, feira gas-
tronómica e actuações musicais de di-
versos países têm marcador o certame. 
Criar um espaço onde os imigrantes e a 
população local possam conviver, par-
tilhar e vivenciar a cultura é outro dos 
objectivos da iniciativa.
Segundo a organização “é um evento 
que traz uma mensagem de inclusão, 

de partilha, acolhimento e integração 
dos imigrantes nos Açores”. 
Na última edição, ocorrida em Novem-
bro de 2018, o programa do festival 
incluiu uma tenda gastronómica, a ac-
tuação do Grupo Folclórico da Fajã de 
Baixo, workshop de dança tradicional 
africana, outro de confecção de aces-
sórios de moda, e uma participação 
especial da bailarina brasileira Bárbara 
Faustino, que retratou a lei da imigra-
ção em Portugal. 
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mais depressa. Através dos jogos e 
das brincadeiras, no recreio e mes-
mo com alguns professores na sala 
de aula, fazem esse intercâmbio. Por 
isso, os meninos que vêm de fora, de 
países do Leste e da China, acabam 
por aprender mais depressa o portu-
guês; como os nossos meninos que 
falam português aprendem a língua 
deles. 
A AIPA também faz mediação entre 
os imigrantes e as instituições con-
sulares ou diplomáticas dos seus 
países? 
Um dos objectivos da nova direcção 
é termos a nossa sede, com as no-
vas instalações, para podermos fa-
zer com que o imigrante que cá está 
se sinta mais integrado e bem aco-
lhido para ter aqui a representativi-
dade dos seus países de origem. As 
pessoas só sentem aquilo que é seu 
quando têm o sentido de pertença. 
E é isso que nos falta.  
Ao nível da postura, como é que a 
AIPA pretende fazer a ligação com 
entidades diplomáticas ou consula-
res de vários países de origem dos 
imigrantes? 
Vamos dar -nos a conhecer aos con-
sulados e às embaixadas radicadas 
em Portugal. Depois fazê-lo com os 
que não tiverem representatividade 
aqui. Servirão de ponte os imigran-
tes que estiverem radicados cá, 
para chegarmos às suas embaixa-
das e representações consulares. 
Disse que os Açores são um bom lo-
cal de acolhimento de imigrantes. 
Os imigrantes sentem isso?
Sim, sentem. O testemunho disso é 
o festival que temos todos os anos, 
o festival O Mundo Aqui. [Ver caixa] 
Enquanto angolana, a sua eleição 
faz com que os angolanos comecem 
a olhar de outra maneira para os 
Açores. Fale-nos da comunidade an-
golana, que não é muito representa-
tiva, é respeitada. 
Sim. Temos angolanos muito bem 
integrados e alguns em papéis de 
destaque na área da escrita, da do-
cência, em várias áreas. Tenho rece-
bido mensagens e cumprimentos de 
muitos angolanos que cá residem, 

exactamente porque se estão a re-
ver nisto. E até já há repercussões 
internacionais: já recebi de Angola 
mensagens de felicitações por ser 
uma angolana que está à frente da 
AIPA. 
Quem é o imigrante angolano nos 
Açores?  
Alguns são professores, outros es-
tão ligados à indústria e ao comércio, 
mas integraram -se muito facilmente. 
O angolano tem uma capacidade de 
adaptação muito grande. E aqui nos 
Açores, por serem pessoas alegres, 
bem-dispostas e divertidas porque 
na sua génese, os angolanos conse-
guiram adaptar -se muito bem. 
Foi distinguida pelo cônsul-geral de 
Angola em Lisboa como mulher “res-
peitada e respeitadora, com uma im-
portante trajectória académica e de 
intervenção social e cívica”. 
Essas palavras vindas do senhor 
cônsul-geral de Angola tocaram-me 
imenso. Tudo o que eu tenho feito é 
porque eu sou assim. Sou interven-
tiva, sou uma pessoa de acção, sou 
uma pessoa de fazer acontecer, não 
fico à espera que as coisas aconte-
çam. E como professora foi sempre 
o que transmiti aos meus alunos. 
Vamos agora para Maquela do Zom-
bo perceber a história de Maria Cris-
tina Borges, nascida na província do 
Uíge.
Exactamente. Maquela do Zombo 
fica no Norte de Angola, faz fronteira 
com o Congo, o meu pai é continen-
tal e foi para Angola pouco antes de 
eu nascer e foi colocado em Maque-
la do Zombo. Ele era administrador 
de posto, e como ficava ali na fron-
teira conheceu a minha mãe. Nasci 
em Maquela do Zombo, cidade de 
que tenho apenas uma vaga me-
mória. Entretanto o meu pai foi para 
N’dalatando, de N’dalatando fomos 
para Benguela. Depois o meu pai 
casou-se, eu tinha mais um irmão. 
Depois fomos para Luanda e os últi-
mos anos da minha vida foram vivi-
dos em Benguela. Por isso costumo 
dizer que o meu coração é de Ben-
guela, porque foi lá que me conheci, 
foi lá que entendi o que era e perce-
bi o que queria ser e para onde que-
ria ir. 
Saiu de Angola aos 24 anos de ida-
de. Começou lá o exercício da activi-
dade académica e da docência?
Sim, comecei lá a docência. O meu 
primeiro trabalho foi como profes-
sora do ensino primário no posto 
escolar de Chingongo, no distrito 
de Benguela. Depois, na altura para 
dar aulas no ensino secundário, que 
era a minha vocação mesmo: traba-
lhar para fazer coisas só podia fazê-
-lo quando atingisse a maioridade 
que era aos 21 anos ou então se ti-
vesse a emancipação plena. Então o 
meu pai emancipou-me plenamente 
e aos 19 anos comecei a dar aulas no 

ensino secundário. 
Hoje tem 40 anos de Açores, de uma 
Angola que vai fazendo fora de An-
gola, e tem feito acontecer. 
Sim, sim, porque depois com os alu-
nos, já cá em Portugal, eles fazem 
muitas perguntas sobre Angola. 
Como é que é Angola, como é que 
não é… Achei imensa graça quan-
do cheguei cá, os meus primeiros 
meses, os meus alunos pergunta-
vam-me: “Senhora professora, via 
leões todos os dias? Costumava ver 
animais selvagens? Já esteve com 
algum animal selvagem?” Eu disse: 
“Já, em Lisboa, no Jardim Zoológi-

co.” Porque eles pensavam que em 
Angola nos cruzávamos com os ani-
mais selvagens, assim… 
De que mais sente saudades quan-
do se recorda da infância e da juven-
tude em Angola? 
Não me posso esquecer de brincar 
nas árvores, comer fruta no galho 
das árvores. Eu trepava às manguei-
ras para comer a fruta madura em 
cima da árvore. Eu brincava às ca-
sinhas no galinheiro, eu quase não 
precisava de roupa. Uns simples cal-
ções eram a minha roupa. E brinca-
va, tinha espaço… O trepar as árvo-
res, saltar aos telhados… eu trepei 
coqueiros… O ter nascido em Ango-
la, ter podido ter este contacto direc-
to com a Natureza fez de mim a pes-
soa que sou hoje. E por isso mesmo 
tentei proporcionar aos meus filhos 
essa vivência numa casa térrea com 
quintal, para poderem brincar à chu-
va, poderem brincar com a terra. Ter 
animais, porque é muito importante 
isso na consolidação da personali-
dade de um adulto. Aliás um adulto 
só é completo e perfeito se tiver as 
etapas da sua vida plenamente vivi-
das. Com o respectivo afecto, com 
amor e com compreensão. Porque 

só se é criança uma vez, só se é ado-
lescente uma vez. 
Foi também nos Açores que consti-
tuiu família, com o marido e os três 
filhos. 
Sim, sim. Constituí família, o meu 
marido é açoriano, esteve em An-
gola em serviço, foi ex-combatente 
na Guiné. Já tinha ligação com Áfri-
ca, por essa via. Casámo-nos ele já 
trazia dois filhos e tivemos o tercei-
ro. Quando nos casámos eu passei 
a ter dois filhos, porque em Ango-
la o conceito de família é a família 
alargada. Por isso o meu conceito 
de família era esse. Quando nasceu 
o nosso terceiro filho, passei a ter 
três filhos. Este conceito de família, 
vem de África, e está colado ao meu 
coração, é esse conceito que eu te-
nho na minha família de cá. E hoje 
orgulhosamente, sem eu lhes ter 
dito nada, sem o meu marido lhes 
ter dito nada, os meus enteados tra-
tam-me por mãe também. E já sou 
avó. Os meus enteados já têm filhos 
e eu sou a avó Tina. 
E conta aos filhos e aos netos essa 
origem de Angola? Faz uma viagem 
pelas ideias, pela memória?
Faço, falo e comemos comida africa-
na. E eu também sou contadora de 
histórias. Sou convidada normal-
mente pelo Colégio do Castanhei-
ro, na época da independência de 
Angola para ir falar de Angola. E sou 
a avó Tina nas escolas e nas biblio-
tecas públicas, em vários sítios da 
ilha para onde já tenho sido convi-
dada para contar de Angola. Visto-
-me de africana, ponho às minhas 
costas com um pano, para lhes ex-
plicar como é que as crianças, os be-
bés eram transportados em Angola. 
O bebé enquanto está na barriga da 
mãe vai ouvindo o bater do coração. 
Quando ele nasce e vai para as cos-
tas da mãe continua a ouvir a mesma 
música. Essa ligação, esse afecto da 
mãe para com os filhos; conto isso 
nas escolas. O engraçado é que às 
vezes vou na rua e vejo um carro que 
passa com uma criança: “Avó Tina!” 
Já me aconteceu estar num super-
mercado às compras e uma criança 
vir a correr falar com a avó Tina. 
Já pensou regressar?
Durante muito tempo, quando pen-
sava em Angola, pensava com mui-
ta saudade e muita tristeza. E não 
estava psicologicamente preparada 
para lá ir. Neste momento já me sinto 
psicologicamente preparada e com 
ímpeto para lá ir. Acho que não que-
ro morrer sem voltar a Angola. Oxa-
lá eu consiga concretizar este sonho. 
Abraçar os irmãos que eu não conhe-
ci. Tenho um irmão que ficou lá. Fez 
de Angola a sua pátria e tenho mui-
tas saudades de lhe dar um abraço, 
de conhecer os irmãos que depois a 
minha mãe teve e os sobrinhos estão 
à minha espera.  

“As pessoas têm 
de perceber que 
têm de se adaptar, 
mas também têm o 
direito de respeitar 
os usos do sítio em 
que se vão integrar

“Através das 
actividades 
lúdicas que se 
fazem nas escolas, 
acaba por ser muito 
mais harmoniosa 
a integração e 
a aceitação dos 
colegas que são 
diferentes 

TU EXISTES, TU CONTAS É UM ESPAÇO  
PARA MULHERES IMIGRANTES 
O projecto Tu existes, Tu contas surgiu 
em 2008, em resultado de uma par-
ceria entre a AIPA e a UMAR-Açores, 
quando se começou a perceber que 
as imigrantes, principalmente as de-
sempegadas e domésticas, estavam 
isoladas, dedicando-se exclusivamente 
à esfera doméstica. Facilitar a integra-
ção, quebrar o isolamento e criar laços 
reais de amizade foram os principais 
objectivos. 
A iniciativa consiste num encontro 
quinzenal entre mulheres imigran-
tes e açorianas, que partilham a sua 
cultura, dando a conhecer receitas 
culinárias, músicas, danças, histórias 

e línguas dos seus países.
Nos encontros há o “livro viajante”, 
onde as participantes narram a sua 
história, o percurso migratório que 
fizeram e divulgam uma receita típica 
do seu país. Habitualmente, no encon-
tro seguinte trazem o prato cozinhado 
para que todas possam provar. A AIPA 
vai preparar uma publicação com estas 
histórias e receitas. 
Imigrantes ou açorianas, mulheres de-
sempregadas, donas de casa, reforma-
das ou até estudantes, nestes encontros 
podem sair da sua rotina e ter tempo 
para pensar em si, reflectir sobre diver-
sos temas e partilhar a sua história. 

Maria Cristina Borges na sede da AIPA em Ponta Delgada, Açores
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SOCIEDADE

BRASIL COM A 
FNLA NA GUERRA

  Segundo O Estado de S. Paulo, 
foi enviado um grupo de assessores 
militares em 1975 pelo Brasil para 
apoiar na guerra civil a ofensiva da 
Frente de Libertação Nacional de An-
gola (FNLA). Comandada por Holden 
Roberto, a FNLA lutava no Norte do 
País contra o governo do Movimen-
to Popular de Libertação de Angola 
(MPLA), de orientação marxista, que 
controlava a capital, Luanda. 
Os assessores seriam precursores. 
Em caso de vitória de Roberto, o go-
verno brasileiro enviaria tropas para 
Angola. Mas, liderado por Agostinho 
Neto, o MPLA venceria a guerra civil 
com o apoio de tropas cubanas e 
de assessores soviéticos. Presidido 
por Ernesto Geisel, o Brasil seria o 
primeiro a reconhecer o governo do 
MPLA, a 11 de Novembro de 1975, 
dia da independência de Angola, 
então colónia de Portugal. 
A acção brasileira em África perma-
neceu em sigilo por mais de 30 anos. 
EUA, Zaire (República Democrática 
do Congo) e África do Sul também 
apoiaram a ofensiva da FNLA antes 
da independência. 
A ajuda brasileira foi feita por 12 
especialistas em explosivos arregi-
mentados pelo Serviço Nacional de 
Informações (SNI), que deram ins-
trução às tropas de Roberto (cunha-
do do Presidente do Zaire, Mobuto 
Sese Seko), na desminagem do ter-

reno e na preparação de explosivos. 
Seis deles ficaram até à ofensiva 
final a Luanda, participando na Ba-
talha de Quifangondo, que decidiu a 
primeira fase da guerra civil. Lidera-
dos pelo polícia civil José Paulo Bo-
neschi, o grupo tinha agentes com 
instrução de contraguerrilha no Cor-
po de Fuzileiros Navais da Marinha. 
Quem desenrolou o novelo da par-
ticipação brasileira na guerra civil 
foi Gisele Lobato, investigadora do 
Centro de Estudos Internacionais do 
Instituto Universitário de Lisboa. No 
arquivo público do Rio de Janeiro en-
controu o documento oficial a noti-
ciar a missão. Nele afirma-se que Bo-
neschi estava a preparar um relatório 
sobre o tema para o SNI. O Estado 
refez os caminhos da investigadora 
e confirmou a existência da missão. 
Pedro Marangoni, veterano, tem 
fotos que atestam a presença dos 
brasileiros em Angola. Encontrara 
os homens de Boneschi por acaso. 
Estava com uma companhia de 155 
portugueses, do coronel Gilberto 
Santos e Castro e do major Álvaro 
Alves Cardoso, que saíram do país 
após do 25 de Abril de 1974. 
Stockwell publicou a foto de “um 
major brasileiro” ao lado de Holden 
Roberto, mas o Brasil negou ter en-
viado militares. O “major” era Bo-
neschi, polícia na Guanabara, que 
participava da repressão de então. 

Quer na foto de Stockwell quer nas 
de Maragoni, Boneschi usa farda. 
Stockwell era representante da CIA, 
que dera 16 milhões de dólares a 
Mobutu para ele repassar à FNLA. 
Objectivo: que a guerrilha tomasse a 
capital antes de Portugal conceder a 
independência e impedir que o País 
entrasse na órbita soviética.  
Pirilo confirmou a existência da mis-
são e, mesmo sem provas, acredita-
va que tinha sido iniciativa do SNI, 
chefiado pelo general João Baptista 
Figueiredo, sucessor de Geisel na 
Presidência. 
Paulo César Amendola, secretário 
da Ordem Pública do Rio, fundador 
do BOPE, ligado a Boneschi e ao DOI 
(Destacamento de Operações de 
Informações), confirmou que a mis-
são era do conhecimento do SNI. “O 
Brasil não se podia comprometer. 
Por isso, enviou a missão clandes-
tina. O Boneschi disse que o Brasil 
enviaria tropas, se a FNLA entrasse 
em Luanda.” 
Boneschi estava am Ambriz desde 
Julho de 1975. Em Agosto, chegou 
Marangoni com comandos por-
tugueses. Um mês depois, a equipa 
de Boneschi. Metade voltou ao Bra-
sil em Outubro. Os restantes ficaram 
até receberem a ordem de retirada 
via rádio. O Brasil reconhecera o 
governo do MPLA. A missão secreta 
acabara.  

GUERRA O BRASIL NEGOU O ENVIO DE MILITARES PARA A OFENSIVA CIVIL, 
MAS MEMBROS DO BOPE CONFIRMARAM QUE O SNI TINHA CONHECIMENTO

Edifícios destruídos e com marcas de balas são o legado de guerra que persiste no Huambo, Angola 

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras depende do Ministério da Administração Interna

AUMENTA O NÚMERO DE 
ESTRANGEIROS EM PORTUGAL, 
MAS ALGUNS SÃO BARRADOS 
SEF MAIS AUTORIZAÇÕES DE 
RESIDÊNCIA CONTRASTAM COM 
IMPEDIDOS DE ENTRAR NO PAÍS 

 O Relatório de Imigração, Fron-
teiras e Asilo (RIFA) do Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras (SEF) de 
Portugal mostra que nunca houve 
tantos estrangeiros a viver em Portu-
gal. O número de imigrantes aumen-
tou pelo terceiro ano consecutivo, 
havendo 480.300 estrangeiros com 
autorização de residência. 
Mas nem todas as tentativas de en-
trada no país são bem-sucedidas, 
pois o SEF barrou a entrada de 3.758 
pessoas, 168 delas de Angola. 
Ter visto de estudante quando se 
procura trabalho, pedir na fronteira 
um visto de turismo, sem prova de 
ser turista ou não apresentar motivo 
válido para a entrada em Portugal 
são as principais razões para o SEF 
recusar a entrada de um estrangeiro. 

A concessão de autorizações de re-
sidência, contudo, teve um aumen-
to significativo (51,7%) por compa-
ração com 2017, com 93.154 títulos 
emitidos. 
A maior comunidade de imigrantes 
em Portugal é a brasileira, mas na 
lista das 10 principais nacionalida-
des residentes no país estão Cabo 
Verde (34.663), Roménia (30.908), 
Ucrânia (29.218), Reino Unido 
(26.445), China (25.357), França 
(19.771), Itália (18.862), Angola 
(18.382) e Guiné-Bissau (16.186).
O relatório regista o aumento de 
cidadãos africanos (4,3%), em es-
pecial de países de língua oficial 
portuguesa, como Angola, cuja co-
munidade em Portugal aumentou 
9,1%, e Guiné-Bissau, 6,5%.
Com 18.862 cidadãos Angola é a 9ª 
maior comunidade estrangeira a re-
sidir em Portugal. Ou seja, 3,8%  dos 
estrangeiros são angolanos.  

Seixal realoja 
residentes do 
Jamaica até 2022

 A Câmara Municipal do Seixal 
anunciou em Junho a aprovação 
do procedimento de compra de 74 
imóveis, para realojar familiares re-
sidentes do Bairro da Jamaica. 
Segundo explicou a autarquia, os 
imóveis destinam-se a moradores 
residentes nos lotes 13, 14 e 15 do 
Bairro da Jamaica, a atribuir em regi-
me de arrendamento apoiado. 
“Todas as imobiliárias e proprietá-
rios serão convidados a apresentar 
imóveis para aquisição pelo municí-
pio, tendo em conta um conjunto de 
características predefinidas”, referia 
a autarquia, liderada por Joaquim 
Santos (PCP), em comunicado.
Até 2022, o município pretende rea-
lojar as 234 famílias recenseadas.
“A primeira fase de realojamento 
do lote 10 ocorreu em Dezembro de 
2018, com a atribuição de 64 novas 
casas aos 187 moradores”, conclui 
a autarquia.  

Mobilidade na 
CPLP 

 O ministro português dos Negó-
cios Estrangeiros disse que Portugal 
está pronto para alargar o regime 
de mobilidade que aplica bilateral-
mente com o Brasil a todos os cida-
dãos da CPLP, acreditando na pos-
sibilidade de um acordo global até 
2020. O modelo de integração na 
CPLP proposto por Cabo Verde, que 
assume a presidência rotativa, pre-
vê estadias até 30 dias isentas de 
vistos e vistos de curta temporada 
para profissionais, investigadores e 
docentes, além de autorizações de 
residência.  

Augusto Santos Silva, ministro português
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Novos impostos a 
partir de Outubro

 O Governo e o Grupo Técnico 
Empresarial (GTE), em meados de 
Junho, decidiram adiar para Outubro 
a entrada em vigor da cobrança do 
Imposto sobre o Valor Acrescentado 
(IVA), já adiado por duas vezes. 
Segundo a programação do Governo, 
o IVA devia vigorar desde 1 de Julho 
de 2019, mas aquele grupo técnico  
há algum tempo que defendia o adia-
mento para Janeiro de 2020. 
O cumprimento da nova meta pro-
posta está condicionado pelo cum-
primento do cronograma de tarefas 
pendentes entre a Administração 
Geral Tributária (AGT) e o GTE. 
A redução para 7% do imposto para 
as empresas em regime transitório, 
bem como uma análise cuidada da 

aplicação do IVA na educação e no 
ensino privado foram igualmente de-
cididas pelas partes envolvidas.
O IVA deverá incidir sobre aquisição 
de bens como energia e gás, sobre 
prestações de serviços efectuadas 
em território nacional e sobre todas 
as importações.
Ficarão isentos do imposto livros, 
medicamentos, arrendamento de 
imóveis para habitação, jogos de for-
tuna ou azar, transportes colectivos 
de passageiros, seguros e produtos 
petrolíferos, importação de merca-
dorias ou equipamentos destinados 
à execução de operações petrolíferas 
e as importações nas zonas francas.
O Código do IVA prevê, ainda, uma 
taxa única de 14% para todas as im-

portações de bens e para grandes 
contribuintes com lucros superiores 
a 15 milhões de kwanzas e ainda em-
presas públicas de grande dimensão 
e instituições bancárias. 
Os novos impostos previstos, nomea-
damente Imposto Especial de Consu-
mo (IEC) e o novo Imposto sobre os 
Rendimentos do Trabalho (IRT), de-
verão entrar em vigor imediatamente 
após o IVA. O IEC é obrigatório para 
todas as entidades singulares ou co-
lectivas. Angola propôs um IEC sobre 
importadores, produtores e vendas 
em hasta pública. O IRT vai passar a 
considerar como rendimento sujeito 
a imposto, os lucros distribuídos aos 
sócios de sociedades exclusivamen-
te civis.    

IVA APÓS DOIS ADIAMENTOS PARA A ENTRADA EM VIGOR DO IMPOSTO, 
PREVÊ-SE QUE EM TRÊS MESES POSSA COMEÇAR A COLECTA 

P
U
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PALANCA-NEGRA-GIGANTE 
MONITORIZADA NO PARQUE 
NACIONAL CANGANDALA 

 Para observar, controlar o com-
portamento no seu habitat e conse-
guir gerir a palanca-negra-gigante no 
Parque Nacional da Cangandala, o 
sistema informático acoplado a uma 
coleira tinha sido submetido a testes 
de software. 
Felisberta Quintero, do Gabinete de 
Tecnologias e Informação, disse es-
tar em curso uma aplicação de ges-
tão do sistema ambiental nacional, 
primeiramente abrangendo o Parque 
Nacional da Kissama, que permitirá o 
licenciamento ambiental a partir da 
aplicação do Serviço Público Elec-

trónico do Governo de Angola.
Por outro lado, o espaço vedado de 
protecção da palanca-negra-gigante, 
no Parque Nacional de Cangandala, 
Malanje, estará disponível nos próxi-
mos meses para visita pública, anun-
ciou no dia 8 de Julho, em Luanda, 
Aristófanes Pontes, director-geral do 
Instituto Nacional da Biodiversidade 
e Áreas de Conservação. 
Sem avançar números sobre a quan-
tidade de palancas existentes no 
Parque Nacional de Cangandala, em 
Malanje, o responsável afirmou que 
a espécie continua a ter uma repro-
dução estável, que exige o alarga-
mento do espaço que actualmente 
lhe está reservado.
Em relação à caça furtiva, que punha 
a espécie em risco, o director-geral 
do INBAC garantiu que o fenómeno 
foi controlado pelas autoridades. 
A palanca-negra-gigante existente 
apenas em Angola e em vias de ex-
tinção está sob controlo no Parque 
Nacional de Cangandala.   
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Palanca-negra-gigante no Cangandala
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Castelo Branco quer 
cooperar com Angola 

SOCIEDADE

 Diplomacia com Sabor foi uma 
iniciativa da Câmara Municipal de 
Castelo Branco que reuniu os em-
baixadores da República de Angola 
e da República Popular da China 
acreditados em Portugal.
Carlos Alberto Fonseca e Cai Run, di-
plomatas dos dois países, puderam 
visitar a Cidade de Castelo Branco e 
as suas infra-estruturas, bem como 
estabelecer contactos com empre-
sários da região.
Após o passeio pela cidade (ao Mu-
seu da Seda, ao Jardim do Paço Epis-
copal e ao Centro de Interpretação do 
Bordado de Castelo Branco), houve 
uma visita à Feira Sabores de Perdi-
ção, que decorreu até 10 de Junho, 
onde Carlos Alberto Fonseca com o 
cônsul-geral de Angola em Lisboa, 
Narciso do Espírito Santo Júnior e do 
adido cultural da embaixada de An-
gola em Portugal, Luandino de Car-
valho, assistiram a uma actuação do 
grupo de dança tradicional Jovens do 
Hungo e a um workshop de gastrono-
mia angolana dado pela profissional 
da área Josefa Pedro.
Na Câmara Municipal de Castelo 
Branco, Luís Correia e Carlos Alberto 
Fonseca trocaram presentes e  o edil 
da cidade destacou ao KANDANDU 
a “estratégia de atracção e captação 
de capital estrangeiro” desenvolvi-
da pelo município.
“É uma oportunidade de mostrar 
o que é a estratégia de desenvolvi-
mento de Castelo Branco, tudo aqui-

lo que nos representa em termos 
históricos, mostrar a nossa cultura e 
isso para nós é muito gratificante”, 
afirmou.
Luís Correia aproveitou a oportuni-
dade para se referir à cultura como 
“forma de estreitar relações entre os 
povos”.
“A cultura é a melhor forma de es-
treitar relações entre os povos e 
entre comunidades. Quer a gastro-
nomia, quer a música são partes 
integrantes daquilo que é a cultura 
angolana que temos aqui no meio 
da comunidade albicastrense. (...) 
Sempre considerámos que era a 
melhor forma de estreitar relações, 
de nos conhecermos através daqui-
lo que é a cultura albicastrense com 
a cultura angolana, para nós é um 
prazer. Em Castelo Branco existem 
muitos angolanos que recordam 
com muito agrado a sua Angola”, 
concluiu.
Carlos Alberto Fonseca destacou 
as potencialidades económicas e 
industriais da Região e convidou a 
classe empresarial local a “partici-
par no processo de diversificação da 
economia angolana”.
“Este é também um momento para 
convidar os empresários albicas-
trenses a participarem no processo 
de diversificação da economia an-
golana. (...) É portanto um convite 
e também um desafio que fazemos 
nos dois sentidos. Temos de mos-
trar aquilo que valemos, aquilo que 

somos capazes de fazer em prol dos 
nossos interesses”, disse o diplo-
mata angolano.
Questionado sobre a cooperação 
nas áreas formação académica e 
de capacitação técnico-profissio-
nal, numa cidade onde mais de 70 
cidadãos angolanos se encontram 
a fazer formação em diversas áreas 
do saber, Carlos Alberto Fonseca de-
fendeu um maior “investimento na 
educação, formação e capacitação 
de quadros”.
“É muito importante, porque o de-
senvolvimento passa naturalmente 
pelo investimento na educação e na 
formação, isso por um lado. Por ou-
tro lado, é ao nível dos estudantes 
e da respectiva comunidade acadé-
mica que se fortalecem as relações 
de amizade, esta é uma forma de se 
conhecerem mutuamente e de esta-
belecerem novas formas de coope-
ração. Este é um domínio, uma área 
que nós devemos olhar com bastan-
te atenção e responsabilidade”, re-
forçou Carlos Alberto Fonseca.
“(...) Através do convite e apresen-
tação da cidade, das suas infra-es-
truturas, da qualidade de vida e, por 
fim, de todo o potencial existente na 
região, abrindo caminho para um 
futuro que se espera poder vir a ser 
de grandes projectos em comum”, 
escreveu o presidente da Câmara 
Municipal de Castelo Branco, Luís 
Correia sobre o dia da Diplomacia 
com Sabor.   AL 

Luís Santos Correia, presidente da câmara de Castelo Branco, e Carlos Alberto Fonseca, embaixador de Angola em Portugal 

Mil militares 
portugueses 
sepultados em 
Luanda 

 Só em dois cemitérios, Alto das 
Cruzes e Santa Ana, em Luanda, es-
tão sepultados pelo menos mil por-
tugueses que morreram na I Guerra 
Mundial e na Guerra do Ultramar, 
segundo levantamento a propósito 
da visita que o ministro da Defesa 
de Portugal, João Gomes Cravinho, 
realizou ao nosso país.
Cravinho esteve no cemitério do Alto 
das Cruzes, depois de abordar com 
o governo angolano a homenagem 
que Portugal pretende fazer aos 
militares falecidos em Angola e que 
considerou “um dever de memória”.
Uma delegação da Liga dos Comba-
tentes portuguesa irá a Luanda em 
breve.
Filipe Mahapi, responsável pelos ce-
mitérios, indicou que há pelo menos 
400 soldados portugueses sepulta-
dos no Alto das Cruzes e 600 em 
Santa Ana, e disse saber que Portu-
gal quer exumar e transladar esses 
restos mortais.   

PORTUGAL APOIA COM 200 
MIL EUROS BOLSAS PARA SEIS 
CIENTISTAS DA CPLP 

INVESTIGAÇÃO CIDADÃOS DE 
PAÍSES DE LUSÓFONOS PODEM 
CONCORRER A BOLSA DE 
CIENTISTA CONVIDADO 

 À margem da XIV Reunião do 
Conselho Científico do Instituto In-
ternacional de Língua Portuguesa 
(IILP), realizada em Maio em Cabo 
Verde, Luís Faro Ramos falou aos 
jornalistas e destacou a direcção as-
sumida pela Guiné-Bissau. 
“Portugal congratula-se muito com 
este facto porque a Guiné-Bissau 
estava de algum modo ausente dos 
trabalhos do IILP e agora está repre-
sentado ao mais alto nível”, disse. 
O presidente do Camões enfatizou 
o interesse de Portugal na dinami-
zação do IILP dando como exemplo 
“uma contribuição extraordinária de 
200 mil euros para o Programa de 

Bolsas: Cientista convidado do IILP”.
Com este apoio português, o IILP 
atribuirá bolsas a investigadores 
de países da CPLP, para que duran-
te três anos sejam convidados dois 
cientistas para desenvolverem os 
seus projectos no âmbito daquele 
instituto. 
O programa será aberto a cidadãos 
nacionais dos países da CPLP e visa o 
desenvolvimento da investigação na 
cidade da Praia, onde funciona o IILP. 
O diplomata e presidente do Institu-
to Camões salientou que “ O IILP é a 
instância adequada para, no âmbito 
da CPLP, promover a nossa língua 
comum”. 
De notar que o Conselho Científico 
do IILP é constituído por Represen-
tantes Governamentais e/ou pelos 
Coordenadores das Comissões Na-
cionais de cada um dos Estados-
-membros.  

Fórmula inovadora 
para malária 

 Foi apresentada este mês ao 
governo são-tomense pela Univer-
sidade da Califórnia uma aborda-
gem inovadora para o controlo da 
malária, baseada na introdução 
de mosquitos geneticamente mo-
dificados. “Atendendo ao nível de 
desconhecimento da eficácia deste 
processo e alguma falta de infor-
mação precisa sobre as vantagens 
e desvantagens da implementação 
deste projecto no País, o Conselho 
decidiu, por agora, não avançar 
com a assinatura deste acordo”, 
dizia o comunicado emitido. O Go-
verno justificou a decisão com a 
necessidade de garantir que “os re-
sultados dos estudos futuros sejam 
mais precisos e claros”, e deu ins-
truções ao ministro da Saúde, Edgar 
Neves, para procurar meios eficazes 
para combater o flagelo. O Governo 
considera a proposta da Universi-
dade de Califórnia interessante “na 
luta integrada contra o paludismo”, 
disse o ministro da tutela.  

São Tomé quer mais provas da eficácia 

Houve portugueses na I Guerra Mundial 
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COMUNIDADES REPRESENTANTES DE ANGOLA VISITARAM CASTELO BRANCO, 
ONDE A CULTURA E A HISTÓRIA SÃO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO
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CULTURA

DJ Maló Jaime 
recebeu Medalha 
de medalha 

 A cerimónia de imposição da 
medalha, realizou-se a 27 de Maio, 
nas instalações da missão diplo-
mática de Portugal em Angola. 
O Secretário de Estado das Co-
munidades Portuguesas, José 
Luís Carneiro, outorgou a con-
decoração em nome do Governo 
português.
Maló Jaime tem colaborado ao 
longo dos últimos anos com a mis-
são portuguesa em Angola, tendo 
prestado um serviço de grande 
qualidade, em resultado do qual 
se criaram laços de amizade entre 
a equipa portuguesa e Maló. (...) 
Em homenagem foi-lhe atribuída 
a Medalha de Mérito das Comuni-
dades Portuguesas.
Malonga Jaime Miguel “Maló Jai-
me”, nascido no bairro das In-
gombotas, Luanda, a 7 de Dezem-
bro de 1973, disse ao KANDANDU: 
”Este é o momento mais impor-
tante da minha carreira profissio-
nal. A Portugal agradeço o reco-
nhecimento e a honra que agora 
me concede. Partilho este prémio 
com a minha esposa e filhos. 
 Estou muito feliz.”  

Israel Campos 
venceu concurso 
com texto sobre 
racismo 

 O jovem angolano a estudar 
em Inglaterra, entrou na com-
petição, na categoria de Artes e 
Humanidades, com um texto de 
reflexão sobre o colonialismo, 
intitulado: Nós estamos aqui, 
porque vocês estiveram lá. 
Enquanto aguarda o ingresso 
na universidade, em Setembro 
deste ano, e motivado pela pro-
fessora de inglês, Israel Cam-
pos submeteu o seu trabalho 
sobre o colonialismo e o impac-
to que este tem na sociedade 
moderna.
O tema para a redacção resulta da 
sua experiência, pois, a residir há 
cerca de dois anos naquele país, 
já sentiu na primeira pessoa o ra-
cismo, apesar de frequentemente 
se dizer que já não existe porque 
a sociedade está mais evoluída, 
como referiu à imprensa. 
John Goddard, membro do júri 
da prova, salientou que Israel 
“escreve com paixão e discerni-
mento sobre o racismo, um lega-
do duradouro do colonialismo”. 
Para o jovem autor, os efeitos do 
colonialismo ainda hoje existem.  A electrónica de Djeff extasia o público 

Bonga será figura de 
destaque no Avante!

 A grande festa da rentrée políti-
ca e um dos mais antigos festivais 
de Verão portugueses vai na 43ª 
edição. Tem um cartaz abrangente e 
ecléctico que inclui política, cinema, 
teatro e gastronomia. 
José Adelino Barceló de Carvalho 
“Bonga”, intérprete e compositor 
angolano, será uma das principais 
figuras na Quinta da Atalaia, Seixal, 
entre os dias 6 e 8 de Setembro. 
Com várias distinções, medalhas, 
discos de ouro e de platina, Bonga 
tem manifestado inúmeras vezes a 
sua solidariedade em concertos de 
beneficência ou em gravações como 
o Em Português Vos Amamos dedi-

cado a Timor, Paz em Angola, e ain-
da Todos Diferentes, Todos Iguais, 
um marco na luta contra o racismo.
Os seus temas têm sido também 
interpretados por artistas como Mar-
tinho da Vila, Alcione e Elza Soares 
(Brasil), Mimi Lorca (França), Bovic 
Bondo Gala (RDC) e Heitor Numa de 
Morais (Uruguai). Com mais de 30 
anos de carreira e 32 álbuns grava-
dos, Bonga fará história com esta 
passagem pela Quinta da Atalaia. 
Semba de Angola, gumbé da Guiné-
-Bissau e coladeira de Cabo Verde 
são três géneros que se fundirão 
numa apresentação exclusiva na 
Noite Africana da Festa do Avante! 

2019. Liliana Almeida (semba), Kimi 
Djabate (gumbé), Rolando Semedo 
(coladeira) e Jon Luz (morna e cola-
deira) são outros nomes da Noite 
Africana da Festa do Avante!, onde 
Bonga estará em destaque.
Entre os 10 palcos da festa, desta-
que para o palco 25 de Abril, a cele-
brar a Revolução dos Cravos, onde 
decorrerá o concerto sinfónico Do 
Romantismo ao Modernismo, pela 
Sinfonietta de Lisboa, dirigida pelo 
Maestro Vasco Pearce de Azevedo. 
Moonspell, Clã, Blind Zero, Quinta 
do Bill, Pedro Moutinho, Sebastião 
Antunes & Quadrilha são nacionais 
já confirmados. 

PORTUGAL A Festa do Avante! é um dos principais festivais de Verão. As cerca de 
350 árvores e mais de 500 arbustos plantados ao longos dos 43 anos de história do 
evento garantirão um ambiente agradável e com mais sombras na Quinta da Atalaia

O intérprete e compositor angolano será uma das principais figuras a passar pela Quinta da Atalaia, Portugal, de 6 a 8 de Setembro

DJ DJEFF DA HOLANDA PARA 
AS CARAÍBAS 

 A agenda internacional do DJ 
luso-angolano Djeff está sempre re-
pleta de marcações para performan-
ces na Europa e na América, 2019 
não é diferente. 
Tendo por lá actuado meia dúzia de 
vezes nos últimos anos, na Martini-
ca o DJ e produtor musical encontrou 
uma forte ligação à terra e às suas 
gentes logo, pelo que aceita com fe-
licidade cada convite para regressar. 
Djeff exibiu a fluidez de ritmos dan-
çantes e electrizantes, perante uma 

audiência que lhe mostrou que a 
Martinica aprova a sua música. Em 
São Martinho, a sua performance 
garantiu o convite para um regresso 
musical em Novembro. Tudo por-
que, a cabine do DJ é o seu univer-
so e o maior reconhecimento é ver 
a euforia desmedida no rosto de 
cada um. 
Estreada em Maio, Ocean, a sua 
mais recente produção musical, jun-
ta-se às dezenas de tracks do artis-
ta, disponíveis online. 

LIVROS

PETRÓLEO UMA 
INDÚSTRIA GLOBALIZADA 
António Feijó Júnior
€35 | 392 PÁG. | PERFIL CRIATIVO – EDIÇÕES

Licenciado em Engenharia Química pela 
Universidade Agostinho Neto, em 1987, 
e com formação profissional em petró-
leos pela Universidade do Texas, Antó-
nio Feijó Júnior tem mais de 30 anos de 
experiência profissional na indústria do 
petróleo e do gás, em Angola. 
Este livro é um valioso contributo de 
carácter técnico e científico, escrito 
em português, que vem reforçar e 
promover o domí-
nio tecnológico de 
Angola, como um 
dos principais actores 
naquela que é a maior 
indústria global.

 
INSURREIÇÃO DOS SIGNOS  
Hélder Simbad
€10 | 68 PÁGS. | PERFIL CRIATIVO – EDIÇÕES

Com 45 poemas e um manifesto, põe 
“o foco na porosidade das intercone-
xões culturais e linguísticas, concre-
tamente do lugar da palavra”, afirma 
Adriano Mixinge, historiador e crítico 
de arte, no prefácio. 
Ybynda Kayambu e Hélder Simbad são 
heterónimos de Hélder Silvestre Simba 
André, nascido a 13 de Agosto de 1987, 
na província de Cabinda, em Angola. 
Estudante na Universidade Católica de 
Angola e docente de Literatura Africana 
no ICRA, o autor tem poemas e contos 
publicados em várias 
antologias, revistas e no 
blogue Revista Prosa Ver-
so e Arte. Venceu o Prémio 
Literário António Jacinto 
2017 com Enviesada Rosa. 

 
CAMINHO LONGO – 
DESENVOLVIMENTO 
INTEGRADO 
Jaime de Sousa Araújo
€10 | 72 PÁGS. | PERFIL CRIATIVO – EDIÇÕES

Com 97 anos de idade, Jaime de Sousa 
Araújo é considerado uma biblioteca viva 
e um pilar em que assentam as bases 
do nacionalismo cultivado pela Liga Na-
cional Africana (LNA), de que é membro 
fundador e sócio nº 1. Depois de Voz Sem 
Eco (2012), apresenta-nos esta obra, de 
Outubro de 2017, para cuja elaboração 
confessa ter tido “a colaboração eficiente 
de meus filhos Nelo e Joana Maria, radica-
dos em Lisboa, e dos ínti-
mos colaboradores Coche 
da Costa, Félix de Araújo, 
David Martins e Adelaide 
Jorge, que iluminaram o 
caminho desejado”.
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NEM SEMPRE a realidade é o que pensamos 
ver ou que ouvimos dizer. Muitas vezes a 
realidade é o resultado do que nos ensinam, 
do que captamos e do que imaginamos com 
os dois ingredientes anteriores. 

ANGOLA PARA MIM sempre foi um país 
naturalmente rico, de que ouço falar desde 
que me lembro. O meu pai cumpriu o 
serviço militar no tempo da guerra colonial, 
esteve em Angola entre 1960 e 1963. Desde 
miúda que o ouvia falar da riqueza do solo 
angolano, que toda a semente deitada à ter-
ra germinava rapidamente, sendo possíveis 
três colheitas anuais. O que eu já não enten-
dia era como é que toda aquela riqueza não 
se traduzia em fartura, bem-estar e vida boa 
para todos e as crianças subnutridas conti-
nuavam a aparecer na televisão e os pais a 
dizer que eu tinha de comer tudo porque em 
África os meninos não tinham comida.

QUIS A VONTADE de Deus que eu tivesse 
a oportunidade de ver in loco a Angola de 
que ouvira falar. Em Abril de 2011 cheguei a 
Luanda pela primeira vez, com destino ao 
Uíge. Metodologia da Língua Portuguesa 
levou-me à cidade onde, décadas antes, o 
meu pai tinha feito o exame da 4ª classe. 
Era simbólico e importante. Um marco, na 
vida dele e na minha.
Depois de uma noite no avião sem dormir, o 
trânsito e com as kinguilas foram perturba-
dores. Nada me parecia real.

ATÉ AO UÍGE, a Carmona do meu pai, foi 
uma luta entre sono e  vontade de absorver 
paisagens, imagens e sons para lhe contar. 
As 12 ou 13 paragens para controlo de pas-
saporte fizeram-me concluir que o coloniza-
do tinha apreendido o pior do colonizador, 
a burocracia. Do percurso de cerca de 200 
km, que levámos mais de oito horas a fazer, 
retive o verde da vegetação, o vermelho da 
terra e os camiões abandonados onde me-
nos se espera. Muitas vezes surpresa ao sair 
de uma curva, porque faltou o combustível 
ou avariaram… na faixa de rodagem. 
Chegámos já era noite. No meu mundo os 
dias quentes eram também longos, ali dia e 
noite têm duração muito parecida. Precisava 
de um banho e de dormir, mas antes tinha 
de conhecer a realidade dos geradores – 
nem sempre com potência para a energia 
que deles se quer e se vão abaixo.

NO DIA SEGUINTE esperava-me o choque 
de perceber que em terra de café só 
havia Nescafé instantâneo. Como era 
possível que o país rico de que ouvira 
falar não produzisse café, o café de que 
preciso para acordar?   

A MINHA ANGOLA 

MANUELA GONZAGA
EDITORA EXECUTIVA

jornalkandandu@gmail.com

AGENDA – AGOSTO 

APRESENTAÇÃO DE LIVRO

KAREN PACHECO 
CASA DE ANGOLA EM LISBOA
1 AGOSTO | 18H | PERFIL CRIATIVO – EDIÇÕES

O Meu Colar de Pérolas é o primeiro 
livro desta jovem autora e narra 
a história de cinco mulheres que 
enfrentam situações difíceis, por 
escolhas feitas no passado. A autora 
tentou destacar como as decisões 
que parecem ser simples podem 
exigir a máxima atenção. 

FEIRA

GERAÇÃO FUTURO 

CENTRO DE CONF. DE BELAS
15 E 16 DE AGOSTO | ENTRADA GRATUITA

O Instituto Angolano da Juventude, 
promove a Feira de Oportunidades 
de Emprego, Formação, Estágios e 
Promoção da Criatividade Juvenil, a 
fim de facilitar a inserção dos jovens 
no mercado de trabalho. Esta feira 
é um meio de apoio ao primeiro 
emprego e auto-emprego.

EXPOSIÇÃO

MERCADO DA COMIDA 
ALPEGA BEACH CLUB 
(Ilha de Luanda) 
30-31 DE AGOSTO E 1 DE SETEMBRO | 2.500 KZ 

O Mercado da Comida, iniciativa da 
Faces de Angola, é “o maior evento 
de gastronomia criado em Angola”.
A iniciativa está de regresso. 
Esta segunda edição terá mais 
de 80 expositores, entre restau-
rantes e bares.

1 15 30

O professor David Jorge Lopes 
Suelela, da Escola Superior 
Politécnica de Malanje (afecta 
à Universidade Lueji A’Nkon-
de), defendeu no dia 1 de Julho, 
a tese de doutoramento em 
Linguística na Universidade 
de Évora, em Portugal. 
Intitulada Complementação 
Finita no Português de Angola: 
Para uma gramática da frase, 
a dissertação obteve a nota 
máxima de 20 valores e a qua-
lificação unânime de Aprova-
do com Distinção e Louvor 
O Dr. Hélder Adegar Fonseca, 
presidente do júri e catedráti-
co da Universidade de Évora, 
elogiou o rigor científico do 
docente angolano. A professo-
ra Maria do Céu Brás da Fon-
seca foi a orientadora.
“O trabalho visa descrever a 
natureza estrutural e funcio-
nal da complementação ora-
cional finita na variedade an-
golana do português, segundo 
os princípios teóricos e meto-

dológicos do funcionalismo 
linguístico das escolas france-
sas e espanhola. Pretende-se 
contribuir para o estudo de 
uma proposta de gramática 
da frase que evidencie o actual 
panorama deste subtipo de 
subordinação na norma an-
golana do português”, lê-se na 
apresentação do trabalho.
David Suelela Fez licenciou-se 
em ensino da Língua Portu-

guesa no ISCED de Luanda, 
sendo professor de Metodo-
logia da Língua Portuguesa na 
Escola Superior Politécnica de 
Malanje (Universidade Lueji 
A’Nkonde). Fez o mestrado em 
Estudos Didácticos, Culturais, 
Linguísticos e Literários na 
Universidade da Beira Interior, 
em Portugal. É colunista do 
Jornal de Cultura das Edições 
Novembro.   

Tese de angolano 
merece 20 valores
UNIVERSIDADE Docente foi aprovado com Distinção e Louvor por 
unanimidade, pelo júri da Universidade de Évora, em Portugal 

O académico nasceu a 31 de Agosto de 1988, em Malanje

ASSINATURAS
Se pretende receber o Jornal  
KANDANDU envie-nos um email para: 
assinaturaskandandu@gmail.com 

Assunto: Assinaturas
Nome, morada e contactos

A Vivências Press está empenhada em 
cumprir o Regulamento Geral sobre a 
Proteção de Dados (RGPD), assegu-
rando a protecção de dados pessoais 
e reforçando a relação de confiança 
que assumiu com os clientes.

ÚLTIMA PÁGINA CONTAMOS CONSIGO.  
VIVE FORA DE ANGOLA? TEM NOTÍCIAS RELEVANTES? 
CONTACTE-NOS PARA:   
JORNALKANDANDU@GMAIL.COM
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Ana Dias Lourenço 
na entrega 
dos prémios 
Gulbenkian 2019

 A primeira-dama de Angola foi 
convidada da Fundação Calouste 
Gulbenkian e assistiu a cerimónia de 
entrega dos prémios na primeira fila, 
com Isabel Mota, presidente da Fun-
dação Calouste Gulbenkian, e Isabel 
Godinho, ministra-conselheira da 
embaixada de Angola em Portugal. 
Ana Dias Lourenço não falou à im-
prensa, mas a sua presença foi im-
portante para o trabalho que tem 
desenvolvido na valorização do mé-
rito e da excelência académica e da 
investigação científica em Angola
Os prémios dividem-se em: Prémio 
Calouste Gulbenkian, na categoria 
de Direitos Humanos, em 2019 de-
dicado ao Reforço da Democracia na 
era digital; e Prémios Gulbenkian, 
categorias de Coesão-vertente Vio-
lência contra grupos vulneráveis; 
Conhecimento-vertente Tecnologias 
para a aprendizagem e Sustentabili-
dade-vertente Economia Circular.
O Prémio de Direitos Humanos tem 
um valor de 100 mil euros e os das 
categorias de Coesão, Conhecimen-
to e Sustentabilidade têm um valor 
de 50 mil euros cada. 
Ana Dias Lourenço é madrinha de 
um projecto de responsabilidade so-
cial, que consiste na atribuição for-
mal de 54 bolsas de estudo a jovens 
angolanos provenientes do Instituto 
Nacional de Petróleos do Sumbe, 
Instituto Médio Industrial de Luanda, 
e dos liceus Eiffel de Malanje, Ondji-
va, Ndalatando e Caxito. 
O secretário-geral da ONU congra-
tulou-se com a criação do Prémio 
Calouste Gulbenkian para a Huma-
nidade. 


