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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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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.
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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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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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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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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.”
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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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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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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 
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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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1ª DUPLA Página  
550 000 AKZ
544 mm x 338mm

1/3 página ÍmPAR BAIXO 
180 000 AKZ
254 x 112mm

Rodapé ÍmPAR BAIXO  
110 000 AKZ
62 x 170mm

Página ÍMPAR  
320 000 AKZ
254 x 340mm

DUPLA 1/3 página  
350 000 AKZ
544 x 112mm

1/2 PÁGINA ÍMPAR BAIXO 
210 000 AKZ
254 x 170mm

1/3 PÁGINA ÍMPAR alto 
130 000 AKZ
72 x 340mm

dupla central 
480 000 AKZ
544 mm x 338mm

Dulpa 1/2 PÁGINA 
400 000 AKZ
544 x 170mm

quadrado ÍMPAR 
80 000 AKZ
72 x 72mm

1/3 PÁGINA silhueta
250 000 AKZ
254 x ?mm

DUPLA rodapé  
240 000 AKZ
544 mm x 72mm

KANDANDU
Capa e contra 
capa

coluna alto 
450 000 AKZ
121 x 273mm

passadeira 
310 000 AKZ
245 x 62mm

capa falsa 
650 000 AKZ
245 x273mm

Verso 
contracapa 
370 000 AKZ
254 x 340mm

janela 
200 000 AKZ
48 x 83mm

rodapé BAIXO 
300 000 AKZ
245 x 62mm

coluna alto 
275 000 AKZ
48 x 273mm

passadeira topo 
350 000 AKZ
245 x 62mm

encartes

Até 8 páginas

500 AKZ (por exemplar)

Até 16 páginas

1000 AKZ (por exemplar)

Custo mínimo por encarte 775000 AKZ

Os valores apresentados servem 
apenas de referência.

ANGOLA



1ª DUPLA Página  
€1500
544 mm x 338mm

1/3 página ÍmPAR BAIXO 
€350
254 x 112mm

Rodapé ÍmPAR BAIXO  
€250
62 x 170mm

Página ÍMPAR  
€650
254 x 340mm

DUPLA 1/3 página  
€700
544 x 112mm

1/2 PÁGINA ÍMPAR BAIXO 
€450
254 x 170mm

1/3 PÁGINA ÍMPAR alto 
€300
72 x 340mm

dupla central 
€900
544 mm x 338mm

Dulpa 1/2 PÁGINA 
€750
544 x 170mm

quadrado ÍMPAR 
€180
72 x 72mm

1/3 PÁGINA silhueta
€390
254 x ?mm

DUPLA rodapé  
€500
544 mm x 72mm

KANDANDU
Capa e contra 
capa

coluna alto 
€930
121 x 273mm

passadeira 
€620
245 x 62mm

capa falsa 
€1400
245 x273mm

Verso 
contracapa 
€750
254 x 340mm

janela 
€390
48 x 83mm

rodapé BAIXO 
€590
245 x 62mm

coluna alto 
€510
48 x 273mm

passadeira topo 
€700
245 x 62mm

encartes

Até 8 páginas

€0,40 (por exemplar)

Até 16 páginas

€0,80 (por exemplar)

Custo mínimo por encarte €1500

Os valores apresentados servem 
apenas de referência.

resto do mundo


