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ELEIÇÕES EM ANGOLA MARCADAS
PARA 24 DE AGOSTO DE 2022
O Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, convocou para 24 de Agosto de 2022 as eleições
gerais em Angola, nos termos da Constituição, depois de ouvido o Conselho da República, Órgão Consultivo do
Chefe de Estado.
O pleito, que pela primeira vez irá contar com a participação de eleitores angolanos residentes em alguns países
na diáspora, acontece pela quinta vez, desde que o País se tornou independente. De recordar que as primeiras
Eleições em Angola foram realizadas em 1992.

CELEBRADO DIA DA UNIÃO
AFRICANA NO BRASIL
O Dia da União Africana (25 de Maio) foi assinalado, em Brasília, no decorrer de
uma cerimónia presidida por Jair Bolsonaro, Presidente brasileiro.
O evento, organizado pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil, contou
com a presença do Embaixador da República de Angola no Brasil, Florêncio de
Almeida, e também outros embaixadores africanos acreditados no país.
Ainda como parte das comemorações, Florêncio de Almeida participou,
virtualmente, da sessão de abertura da Semana de África, evento organizado
pela Associação de Estudantes Lusófonos na Universidade da Integração
Internacional Afro-Brasileira, no estado do Ceará. Na solenidade, o embaixador
destacou o contínuo e sustentável desenvolvimento do Continente Africano.
A Casa de Angola na Bahia também saudou o 25 de Maio, Dia da União Africana,
com uma mesa redonda sobre a efeméride. O encontro teve a participação
da professora universitária Bárbara Carina e do pesquisador pana-africanista
Gilberto Leal.

ANGOLA E BRASIL
REFORÇAM
COOPERAÇÃO
BILATERAL
No decorrer de uma reunião de alto nível
da Comissão Bilateral sobre Consultas
Políticas, realizada recentemente em
Luanda, Angola e Brasil assinaram dois
instrumentos jurídicos nos domínios da
agricultura e defesa. Durante a reunião,
as duas delegações analisaram também
questões regionais e internacionais,
no âmbito da CPLP, com realce para a
cooperação, os acordos de mobilidade,
de facilitação de investimento e da
dupla tributação. As representações
diplomáticas foram chefiadas
por Téte António e Carlos França,
respectivamente Ministros das Relações
Exteriores de Angola e do Brasil.

INAPEM BUSCA PARCERIAS
NO BRASIL

ANGOLANOS NO RIO DE
JANEIRO REGULARIZAM
DOCUMENTAÇÃO
Uma delegação do Instituto Nacional de Apoio às Micro,
Pequenas e Médias Empresas (INAPEM), chefiada
pelo presidente do Conselho de Administração, João
Nkosi, trabalhou durante uma semana, em Brasília,
com instituições locais vocacionadas à promoção da
competitividade e ao desenvolvimento sustentável dos
empreendimentos. O grupo também visitou a Embaixada
de Angola no Brasil.

Uma campanha de Actos Consulares Itinerantes
resultou em 596 Cartões Consulares, 411 Bilhetes
de Identidade, 338 Registos Criminais, 578
Passaportes e 74 Cédulas Pessoais tramitadas
pelo Consulado Geral de Angola no Rio de Janeiro.
Iniciada em Dezembro de 2021, a campanha
realizou-se sem custos para os cidadãos.

ASSOCIAÇÃO ANGOLANA
REALIZA FEIRA ACADÉMICA
NO BRASIL
A Associação Juvenil Angolana em São Paulo
(Brasil) vai realizar uma feira Académica AfroBrasileiracom o objectivo de destacar estudantes de
alto desempenho. A iniciativa irá contribuir para a
partilha de conhecimentos e a difusão de pesquisas,
estudos científicos e literários, bem como o incentivo
a melhoria do desempenho por parte da comunidade
estudantil angolana. O evento acontecerá em
Setembro, em saudação ao Dia do Herói Nacional.

EMBAIXADOR ANGOLANO
ENALTECE ESCRITOR JOSÉ
SARAMAGO
O Embaixador da República de Angola na
República Federativa do Brasil, Florêncio de
Almeida, participou do acto de abertura da
Instalação “O conto da Ilha Desconhecida”, no
Museu de Língua Portuguesa. Na ocasião, ele, que
também é Presidente do Grupo de Embaixadores
da Comunidade de Países de Língua Portuguesa
(CPLP) no Brasil, afirmou que a obra do escritor
português José Saramago é motivo de orgulho
a todos os falantes do idioma. Esta cerimónia
ocorreu no âmbito das manifestações alusivas ao
Dia da Língua Portuguesa, em 05 de Maio.
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PRESIDENTE ANGOLANO
INAUGURA EQUIPAMENTOS
EM LUANDA

VITÓRIA DA DIPLOMACIA
ANGOLANA NA UNIÃO
AFRICANA
A realização, em Malabo (Guiné Equatorial),
de 25 a 28 de Maio 2022, das Cimeiras Extraordinárias
sobre Questões Humanitárias e Conferência de
Doadores, assim como a de Terrorismo e Mudanças
Inconstitucionais de Governo em África, foi considerada
“vitoriosa” para a diplomacia angolana junto à União
Africana (UA).
Um novo hospital materno-infantil, com
capacidade para 220 camas, foi inaugurado
em Luanda, pelo Presidente da República,
João Lourenço. Também em Luanda, houve a
inauguração das novas instalações da Comissão
Nacional Eleitoral (CNE), uma infra-estrutura
avaliada em cerca de 44 milhões de dólares.
João Lourenço participou ainda da abertura do
Complexo de Produção de Conteúdos Ernesto
Bartolomeu da Televisão Pública de Angola
(TPA), situado no Centro de Produção da
Camama, em Luanda. O acto marca a migração
da transmissão analógica (SD) para alta
definição em (HD).
A TPA passará a contar também, a partir do
dia 15 de Julho, com um novo canal dedicado
exclusivamente a notícias, denominado “TPA
Notícias”. O anúncio foi realizado pelo ministro
das Telecomunicações, Tecnologias de
Informação e Comunicação Social,
Manuel Homem.

O Presidente da República, João Lourenço,
foi designado “Campeão para a Reconciliação e
Paz em África”. Este foi um reconhecimento ao
seu engajamento para a pacificação no continente,
sobretudo no âmbito da Conferência Internacional
sobre a Região dos Grandes Lagos (CIRG)
e outras zonas.

ONU APROVA 24 DE JUNHO
COMO DIA INTERNACIONAL DAS
MULHERES NA DIPLOMACIA
A Assembleia Geral da ONU aprovou a resolução que
marca o dia 24 de Junho como Dia Internacional das
Mulheres na Diplomacia. O texto foi co-patrocinado por
191 Estados-membros, o que é um recorde nessa sessão.
O presidente da Assembleia Geral, Abdulla Shahid,
afirmou que é um grande privilégio ter presidido e
testemunhado a adopção da data, que foi idealizada
em fevereiro em discussões com especialistas.

Foto: UN Photo/Manuel Elias
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NOSSA GENTE

REUNIÃO DE
EMBAIXADORES
EM LUANDA

Nome:
Margarida Cassova Bráz
Nascimento: 28/08/1989,
Bié-Cuito
Estado Civil: Solteira
Filhos: Nenhum

Foto: DR

Os responsáveis máximos das missões
diplomáticas de Angola no exterior reuniramse, em Luanda, durante a 9ª Reunião de
Embaixadores. O evento teve como objectivos
fundamentais reflectir sobre a política
estratégica de Angola face aos desafios e
oportunidades decorrentes do actual contexto
internacional e fazer os ajustes que se
mostrarem convenientes e adequados.

MINISTRO TÉTE ANTÓNIO
PARTICIPA DE REUNIÃO COM
PRESIDENTE DA UCRÂNIA
O ministro das Relações
Exteriores de Angola, Téte
António, participou de forma
virtual, em Luanda, na Reunião
da Mesa da Assembleia da
União Africana, convocada,
pontualmente, para auscultar
o Presidente da Ucrânia,
Volodymyr Zelenskyy.

Habilitações: Pós-Graduada
em Auditoria
Profissão: Enfermeira
Tempo de residência no Brasil: 7 anos
Motivo da mudança de país:
Motivos acadêmicos
Última visita a Angola:
2019, devido à pandemia
Futuro de Angola: Espero que apresente
melhorias, a começar pelo saneamento
básico, para assim termos um futuro
melhor no País e do País.
Já se registou? Sim.
Pensa em regressar definitivamente?
Sim.
O que pensa do voto na diáspora?
Este é um momento histórico,
nunca antes acontecido. Deixa-me
entusiasmada exercer o meu direto e
dever, mesmo estando fora da nação.
Que mensagem gostaria de endereçar
aos seus compatriotas?
Para todos, na diáspora, deixo aqui
uma mensagem de encorajamento e
esforço a fim de, mesmo estando cá,
participarmos do processo
da eleição.

FLASH INFORMATIVO
Um estudo realizado
para mapear o
empreendedorismo
aponta a população que se
considera empreendedora
em Angola, no período
2020/2021, ronda aos 50%,
a maior de 47 economias
analisadas, cinco das
quais africanas.

Angola tem preparadas
as condições para
acolher a sede do
Secretariado Permanente
da Assembleia Parlamentar
da Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa
(AP-CPLP), no Palácio da
Assembleia Nacional,
em Luanda.
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O ministro das Relações
Exteriores, Téte António,
ressaltou como é
crucial que mulheres
de diferentes gerações
trabalhem juntas na
promoção da igualdade
de género, para que sua
liderança seja inspiradora
e transformadora.
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Foi lançada recentemente
a primeira pedra para a
construção de uma refinaria
de ouro no Pólo Industrial
de Viana, em Luanda.
Esse é um importante
investimento na promoção
da cadeia de valor dos
minerais no país.
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