BOLETIM DIGITAL DA EMBAIXADA DE ANGOLA NO BRASIL
Nº 2 | ABRIL 2022

PRESIDENTE DA REPÚBLICA
ABRE ANO JUDICIAL
O Presidente da República, João Lourenço, foi à província do Huambo para fazer a abertura do ano judicial 2022.
Na província do Cunene, o Chefe de Estado presidiu a inauguração do Canal de Cafu (Sistema de Transferência
de Água do Rio Cunene), projecto que visa combater a seca severa e beneficiar um total de 230 mil habitantes e
255 mil cabeças de gado naquela região sul do país.
João Lourenço conferiu ainda posse a três membros do Conselho da República, órgão de consulta do Titular do
Poder Executivo, além de nomear Domingos Bernardo Feliciano Pacheco para o cargo de Embaixador de Angola
na República da Côte d’Ivoire e Adão Pinto como Embaixador de Angola no Senegal.
O Presidente da República visitou também a província de Cabinda, onde inaugurou o Hospital Geral e o Terminal
Marítimo de Passageiros.

CHEGA AO FIM O REGISTO
ELEITORAL OFICIOSO

4 DE ABRIL
É CELEBRADO NO BRASIL

Chegou ao fim o processo de Registo Eleitoral Oficioso
no País e no Estrangeiro. Durante cerca de três meses,
com sete dias de prorrogação, angolanas e angolanos
cumpriram com o seu dever de cidadania ao buscar
os diferentes Balcões e Postos que estiveram em
funcionamento.

Os 20 anos da Paz e da Reconciliação Nacional foram
celebrados pela Comunidade Angolana no Brasil. O acto
central aconteceu no dia 09 de Abril, na cidade de Anápolis,
no estado de Goiás.

No Brasil, os registos foram efectuados no Sector Consular
da Embaixada, em Brasília; nos Consulados Gerais de
Angola em S.Paulo e no Rio de Janeiro; e em Salvador,
onde, na recta final, foi activado um último posto.
A primeira experiência eleitoral na diáspora foi a possível.
As lições positivas serão úteis em outros processos
futuros. Agora, inicia a caminhada rumo às Eleições Gerais
em Angola, em Agosto.

Nesta localidade, o Embaixador Florêncio de Almeida
sentou-se à mesa e refletiu com os angolanos aqui
residentes sobre os ganhos de vinte anos de Paz e
Reconciliação Nacional.
A 4 de Abril, a Embaixada de Angola no Brasil relançou o
seu Site Institucional, agora com uma arquitectura mais
moderna e interactiva. Trata-se de uma contribuição
importante para um relacionamento cada vez mais próximo
com a Comunidade.

MISSÃO DIPLOMÁTICA

EMBAIXADOR DESENVOLVE
INTENSA ACTIVIDADE
DIPLOMÁTICA

ACORDO ENTRE BRASIL E
ANGOLA NA ÁREA DE DEFESA
É APROVADO

O Embaixador de Angola no Brasil, Florêncio de
Almeida, assumiu a presidência da CPLP no Brasil,
em substituição a José de Oliveira, Embaixador de
Cabo Verde. Já realizou sua primeira reunião de
trabalho em Brasília.
Em outra actividade diplomática, Florêncio de
Almeida recebeu o CEO do Grupo Campo, Emiliano
Botelho. O gestor demonstrou interesse em investir no
Agronegócio em Angola. A empresa actua na promoção
agrícola há 40 anos.
Ainda no âmbito da sua agenda, o Embaixador manteve
encontros de trabalho com os Embaixadores, no Brasil,
da Guiné Bissau, Mbala Fernandes, do Peru, Rómulo
Acurio, e de Cuba, Adolfo Castellanos.

O Senado brasileiro aprovou o acordo de
cooperação entre Brasil e Angola na área
da defesa. O documento passa agora para a
promulgação.
Também caminham os avanços na relação judiciária
Angola - Brasil. O presidente do Conselho Superior
da Magistratura Judicial e do Tribunal Supremo de
Angola, Joel Leonardo, reuniu-se com o embaixador
do Brasil para discutir as dinâmicas de cooperação
na área.
A Embaixada do Brasil em Angola felicitou o
Presidente da República de Angola, João Lourenço,
e o seu Executivo pela inauguração do sistema
de transferência de água na povoação de Cafu, na
província do Cunene.

Por último, o Chefe da Missão Diplomática foi recebido
por Dom Giambattista Diquattro, Núncio Apostólico
e Decano do Corpo Diplomático no Brasil, e teve um
encontro de trabalho com Renata Zukim, responsável
pela área de Relações Internacionais do Distrito Federal.

CÔNSUL GERAL DE ANGOLA
NO RIO DE JANEIRO ASSUME
VICE-PRESIDÊNCIA DA AICP
O angolano Sá Miranda, Embaixador
de Carreira e actualmente Cônsul
Geral da República de Angola
no Estado do Rio de Janeiro,
foi recentemente designado
Vice-Presidente da Academia
Internacional de Cerimonial e
Protocolo (AICP). A instituição
autónoma realiza estudos e
investiga questões relacionadas
com o cerimonial, o protocolo e a
organização de eventos.

CELEBRAÇÃO PELO
DIA INTERNACIONAL
DA MULHER
Um encontro de reflexão sobre a igualdade e
equidade do género serviu para assinalar o 08 de
Março. Funcionárias da Embaixada da República
de Angola no Brasil tiveram a iniciativa de
organizar o encontro, que também contou com
a participação das esposas de Diplomatas e do
Embaixador Florêncio de Almeida.
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NOSSA GENTE

ACTUALIDADE INFORMATIVA

Nome:
Izamba Kapalu
Nascimento: 27/09/1974,
em Moxico
Estado Civil: Casado
Filhos: 1 (uma) filha
Habilitações: Doutor e Mestre
Profissão: Gerontologia (Profissional de Saúde) e
professor
Tempo de residência no Brasil: 14 anos.
Motivo da mudança de país: Estudar pós-graduação
Última visita a Angola: 2018, tempo eleitoral
Futuro de Angola: Está no caminho dum futuro
melhor.
Já se registou? Sim.
Pensa em regressar definitivamente? Sim.
O que pensa do voto na diáspora?
Inovação extraordinária que servirá de exemplo
para muitos países africanos na cidadania e direito
de voto na visão macro-mundial.
Que mensagem gostaria de endereçar aos seus
compatriotas?
Participem das atividades patrióticas como “um só
povo e uma só nação”, no espírito de honestidade,
aprendizagem, competência e avanço da República
em Angola, como em diáspora.
Deseja acrescentar algo mais?
Precisamos de uma cultura de aproximação e
acompanhamento entre governantes e governados
dentro dos princípios do Estado Democrático e de
Direito em pleno século XXI. Assim, com a paz e
trabalho iremos todos nós construir uma Angola
mais justa e pacífica para todos os angolanos.

COVID-19 ESTÁ
CONTROLADA EM ANGOLA
Com cerca de 18 milhões de doses de vacinas aplicadas
e 12 milhões de pessoas vacinadas, os casos de
coronavírus em Angola estacionaram e até demonstram
queda. As medidas preventivas como a obrigatoriedade
do uso da máscara facial na via pública, mercados e
locais fechados continuam.

NOVIDADES DO CAMPO
ECONÓMICO ANGOLANO
O Banco Nacional de Angola (BNA) lançou a 4 de
Abril a moeda metálica com o valor facial de 200
kwanzas para comemorar o 20º aniversário da Paz e
Reconciliação Nacional em Angola, num investimento
de USD 1,6 milhões.
Já os preços de referência dos principais produtos
da cesta básica para a semana de 28 de Março a 3
de Abril registaram uma baixa de 19,9%, em relação a
Novembro do ano passado, na sequência da activação
da Reserva Estratégica Alimentar (REA).

FLASH
O Comissário Nacional
Eleitoral, Cremildo
Paca, defendeu uma
conduta responsável, de
imparcialidade e isenção
nas acções dos comissários
provinciais eleitorais,
para as eleições gerais de
Agosto serem livres, justas
e transparentes.

O Banco Angolano de
Investimentos (BAI) foi
reconhecido como a melhor
instituição financeira
de Investimentos em
Angola, segundo a revista
americana especializada em
finanças Global Finance.
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e Imprensa

As províncias do Huíla,
Cuando Cubango, Namibe
e Cunene beneficiaram
de 2.650 quilómetros
de estradas asfaltadas,
o que contribui para
o crescimento e
desenvolvimento socioeconómico de Angola.
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A moeda nacional de
Angola, o kwanza,
apresentou valorização
de 23% frente à moeda
norte-americana este ano,
com um dólar a valer 554,9
kwanzas a 1 de Janeiro e a
melhorar para 449,8 no fim
de Março.
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