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RETROSPECTIVA 2021

PR REAFIRMA COMPROMISSO
COM ESTADO DEMOCRÁTICO
E DE DIREITO
O Presidente da República de Angola, João Lourenço,
reiterou o empenho do seu governo na consolidação dos
fundamentos do Estado Democrático e de Direito. A sua
intervenção ocorreu quando da cimeira on-line organizada
pelo Presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden,
com líderes mundiais.
O Chefe de Estado angolano afirmou apostar na adopção
de medidas do plano político e jurídico para eliminar o que
possa condicionar ou limitar os esforços de consolidação
das conquistas democráticas. Ressaltou ainda avanços nos
últimos anos, com particular destaque para as iniciativas
que deram autonomia e independência ao poder judicial.
Evidenciou também a conquista de papel mais activo
por parte das mulheres em todos os sectores da vida
nacional, assim como os incentivos ao empreendedorismo
e à actividade empresarial privada, que geram emprego,
promovem a diversificação da economia interna e fomentam
a exportação.
O Presidente da República lembrou que a democracia
angolana é de construção recente. Reforçou a importância
do combate às más práticas de governação, à corrupção e
à impunidade, acções fundamentais para a moralização da
sociedade e a credibilização das instituições nacionais, aos
olhos da opinião pública interna e internacional.
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UM ANO BASTANTE EXIGENTE

FLASH

EDITORIAL
A Embaixada de Angola no Brasil preparou
novidades para, em 2022, melhorar
o relacionamento com a Comunidade
Residente e não só. Periodicamente, os
angolanos serão actualizados em relação
ao que acontece aqui e no nosso país
por meio do EMBANG Notícias, o nosso
boletim informativo digital, uma iniciativa
do Embaixador Florêncio Almeida e
sua equipa. Também está para breve o
relançamento do site da Embaixada, com
uma nova arquitetura, mais moderno
e rico em conteúdos, um canal de
comunicação mais fluido e apto a responder
positivamente e em tempo útil às mais
variadas preocupações dos cidadãos.
Este ano será ainda marcado pela
participação da diáspora angolana no
processo eleitoral no nosso país. É uma
conquista importante, um direito de toda a
comunidade votante participar, é mais um
passo para a consolidação da democracia
em Angola.
Neste novo ano que agora inicia, o Boletim
Digital da Embaixada de Angola no Brasil
deseja a todas as famílias Angolanas votos
de muita saúde, trabalho, paz e bem-estar
no quotidiano.
Estamos Juntos!

CPLP RECONHECE
PROGRESSOS EM ANGOLA
Zacarias da Costa, Secretário Executivo da Comunidade
dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), felicitou o
povo angolano e o Governo pelo “desenvolvimento e
pelos progressos alcançados durante os 46 anos de
independência”. Ele manifestou ainda convicção de
que “a resiliência e a determinação das autoridades
angolanas vai permitir (...) o contínuo desenvolvimento
económico e social [do país], em ambiente de paz”.

DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA
EM ANGOLA AVANÇA
A queda no peso do sector petrolífero no Produto
Interno Bruto (PIB) de Angola - de 40%, em 2011,
para 29%, em 2021 - é um dos sinais da eficácia dos
programas de diversificação económica realizados
pelo Governo. O ministro da Economia e Planeamento
(MEP), Mário Caetano João, destacou a vivacidade
do ambiente interno de negócios, com o surgimento,
inclusive, de agentes económicos jovens.
Nos últimos anos, a importação de produtos
concorrentes à cesta básica caiu de USD 2.2 mil
milhões para USD 1.4 mil milhões. Os resultados vão
ao encontro do objetivo do governo de fomentar a
exportação, através de incentivo à produção interna, e
de diminuir a importação.

CRIMES DO COLARINHO BRANCO
NA MIRA DA PGR
A PGR vai continuar atenta ao combate ao crime de
colarinho branco, incluindo peculato, corrupção activa
e passiva, garantiu o Procurador-Geral da República,
Hélder Pitta Gróz. O magistrado destacou os resultados
do trabalho da instituição ao longo de 2021: instauração
de 700 novos processos-crime relacionados com a
actividade económica e financeira e de 500 processos
de inquérito, dos quais 98 foram instruídos para
julgamento e seis levaram a condenações efetivas.
Em 2022, a PGR vai reforçar este trabalho.
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MENSAGEM DO EMBAIXADOR

O Embaixador de Angola na República
Federativa do Brasil, Florêncio Almeida,
encerrou 2021 fazendo um balanço do
ano e reforçando o compromisso com os
desafios futuros. Em mensagem de fim
do ano dirigida à Comunidade Angolana,
foram destacados os esforços e os avanços
do Executivo liderado pelo Presidente
João Lourenço para a estabilização e
diversificação da economia, promoção
da boa governação, defesa do rigor
e transparência dos actos públicos,
aprofundamento da democracia e do Estado
de Direito, bem como o resgate dos valores
de cidadania e a moralização da sociedade.
Florêncio Almeida sublinhou a importância
de todos se vacinarem e participarem
ativamente no processo de registo
eleitoral, um momento histórico extensivo
aos angolanos na diáspora. “Aconselho
a comparência atempada de todos nos
diferentes postos”, reforçou.

REGISTO DE ANGOLANOS
NA DIÁSPORA INICIA
EM JANEIRO
Para votar nas eleições gerais de 2022, os
angolanos que residem fora do país devem estar
cadastrados como eleitores. O registo para exercer
o direito de voto inicia em Janeiro, com acto
oficial na cidade de Capetown, na África do Sul.
Até o mês de Maio, estarão abertos os postos de
atendimento nos Consulados Gerais de Angola no
Rio de Janeiro, em São Paulo e no Sector Consular
da Embaixada de Angola. Recomenda-se a todos os
angolanos no Brasil em idade votante a exercerem
esse importante direito.

Em visita ao Brasil, o ministro da Justiça e dos Direitos
Humanos de Angola, Francisco Queiroz disse que o
Estado angolano é laico e não interfere na vida interna
das igrejas. O governante reafirmou esta posição ao
ser questionado sobre a Igreja Universal do Reino de
Deus em Angola (IURD). Francisco Queiroz garantiu que
o compromisso é com a Constituição, de modo que o
Estado somente intervém quando as práticas resvalem
no incumprimento da Lei e quando a estabilidade e a
integridade pública estejam em risco.

TROCA DE EXPERIÊNCIAS
NO COMBATE À SECA
Uma delegação angolana esteve no Brasil, onde
trocou experiências com especialistas brasileiros
sobre estratégias de combate à seca. O objectivo
foi perceber como minimizar os efeitos da seca que
assola parte da Região Sul de Angola, em particular
a província de Cunene. A delegação participou de um
workshop organizado pelo Ministério da Agricultura
e Abastecimento do Brasil, visitou o Vale do São
Francisco, região modelo na gestão de projectos ao
combate à seca e foi recebida pelo Embaixador de
Angola no Brasil, Florêncio Almeida.

GEORGE OLIVEIRA
LANÇA NOVO LIVRO
O Centro Cultural Casa de Angola
na Bahia procedeu ao lançamento
do livro “Denegrir: Educação e
Relações Raciais” de autoria
de George Oliveira, activista do
movimento negro e escritor, uma
coletânea de textos que aborda
os processos de construção da
identidade negra no Brasil.

foto: divulgação

ANGOLA NO BRASIL

ANGOLA RESPEITA
LIBERDADE RELIGIOSA
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ANGOLA REFORÇA COMBATE
CONTRA COVID-19

ANGOLA EM MOVIMENTO

Após quase dois anos da pandemia da COVID-19, 2022 ainda não é o ano de regresso à normalidade. A
propagação muito rápida do vírus exige seriedade e medidas contundentes da população e do Governo. As
autoridades angolanas despoletaram um processo de vacinação em massa dos cidadãos. Angola dispõe hoje de
vacinas em quantidade suficiente e à disposição gratuita de todos os residentes no país.

PRESIDENTE ANGOLANO
VISITA O DUBAI

REVISÃO DA CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA DE ANGOLA

O Presidente angolano, João Lourenço, esteve no Dubai,
Emirados Árabes, para a assinatura de uma série de
memorandos, reforçando a cooperação nos domínios
dos transportes, energia, entre outros. Também
figurou entre as propostas um pedido de isenção total
de vistos, para que os cidadãos de ambos os países
possam entrar livremente nos dois territórios. Durante
sua visita oficial, João Lourenço esteve presente ainda
na Expo Dubai, num dia dedicado pela exposição
universal à República de Angola.

A Constituição da República de Angola (CRA) passou por
uma revisão pontual, em 2021, para clarificar algumas
dificuldades de interpretação. Ficou definida, entre outros
mecanismos, a fiscalização política do Executivo pela
Assembleia Nacional e a universalização do direito de
voto aos cidadãos angolanos residentes no exterior. O
texto da Lei de Revisão Constitucional retirou o princípio
do gradualismo na implementação das autarquias e
alterou a estrutura de posicionamento de instituições
como o Banco Nacional de Angola, que passou a ter
estatuto constitucional de entidade independente e uma
nova forma de designação do governador.

LEI ORGÂNICA SOBRE AS
ELEIÇÕES GERAIS É APROVADA

ANGOLA AUTORIZA ADMISSÃO DE
7.350 PROFISSIONAIS DE SAÚDE

O Parlamento angolano aprovou a alteração na Lei
Orgânica das Eleições Gerais. Com a introdução do
artigo 68, torna-se proibida a inauguração de obras
públicas ou privadas e a doação de bens materiais
e financeiros aos eleitores em tempo de campanha
eleitoral, ou seja, nos 30 dias que antecedem a votação.

Face à carência de recursos humanos no sector da
Saúde, o Presidente angolano autorizou a admissão
excepcional de 7.350 profissionais não admitidos no
concurso público de 2019. Os técnicos de enfermagem,
maqueiros, condutores de ambulância, secretários
de saúde e vigilantes, entre outros, “devem ser
selecionados atendendo aos critérios da necessidade
do sector, especialidade, da nota mais alta obtida no
exame e da mobilidade geográfica”.
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ÚLTIMA HORA

SITE COM
NOVA ARQUITETURA
A Embaixada de Angola no Brasil vai relançar muito brevemente o seu site. A nova arquitetura
será mais moderna, optimizada para dispositivos móveis, rica em conteúdos informativos e de
serviços pra a Comunidade Angolana residente no país. A nova versão vai tornar esse canal de
comunicação mais fluido e útil às demandas e preocupações dos cidadãos.
Com layout mais moderno, o site terá navegação facilitada e mais intuitiva para os usuários da
internet. O ambiente on-line terá secções como o Portal do Cidadão, que reunirá conteúdos
sobre as atividades da Comunidade Angolana no país, e a área de notícias, com informações
econômicas, sociais, políticas e diplomáticas de Angola e do mundo.
No site, estarão presentes também informações sobre os serviços ofertados e os contactos
tanto da Embaixada, quanto dos consulados de Angola no Rio de Janeiro e em São Paulo e da
Casa da Cultura de Angola na Bahia.
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