
 

 

 

 

 

 

Com esta edição do ANGOLA – PORTUGAL: 
CONVERGÊNCIAS, a CCIPA suspende uma 
fonte de informação que acompanhou os 

seus associados ao longo dos últimos 23 
anos, sempre por via postal e, nos anos 

mais recentes, também por via eletrónica.
 

A decisão da CCIPA de passar a fornecer 
informação aos seus associados, com 

caráter semanal, através da CCIPA NEWS 
ANGOLA, iniciada em abril de 2015, 

parece-nos mais e�caz e útil, pelo que 
estamos empenhados em melhorar e 

ampliar este produto, passando a nela 
concentrar os nossos esforços editoriais.

 
Sempre que as matérias o justi�quem, a 
CCIPA, à semelhança do que sempre fez, 

dará delas conhecimento imediato aos seus 
Associados, através de Circular Informativa, 

remetida por via eletrónica.

ANGOLA APOIA NOVO SECRETÁRIO-GERAL DA 
ONU
A eleição de António Guterres para o cargo de 
Secretário-Geral das Nações Unidas nos próximos 
5 anos, com 13 votos de encorajamento e duas 
abstenções, uma das quais por parte de um dos 
cinco membros permanentes do Conselho de 
Segurança da ONU com direito de veto, foi consid-
erada "muito importante" para África e, em 
particular, para a lusofonia, pelo Ministro das 
Relações Exteriores de Angola: “O engenheiro 
Guterres tem sido um lutador incansável pelas 
causas importantes da comunidade internacional, 
em particular dos refugiados", disse Georges 
Rebelo Chicoty. Angola, que cumpre atualmente 
um mandato de dois anos como membro não 
permanente do Conselho de Segurança da ONU, 
havia transmitido publicamente o seu apoio à 
candidatura de António Guterres, que, em março 
último, foi recebido, em audiência, pelo Presiden-
te José Eduardo dos Santos. 
Angola reclama para África, à semelhança de 
outros países do continente, um assento perma-

nente no Conselho de Segurança das Nações 
Unidas e acredita que, “nessa qualidade 
[Secretário-Geral] ele [António Guterres] vai olhar 
muito para África e para Angola em particular, 
queremos esperar que ele consiga promover 
alguns quadros importantes do continente africa-
no, particularmente da lusofonia", acrescentou 
Georges Chikoti.

CHEFES DE ESTADO DISCUTEM EM LUANDA A 
SITUAÇÃO NA RDCONGO
Luanda recebe, a 26 de outubro, uma cimeira entre 
os Chefes de Estado de 11 países vizinhos da 
República Democrática do Congo, da África do Sul 
e de 4 Organizações Internacionais - Nações 
Unidas, União Africana, SADC e Conferência 
Internacional para a Região dos Grandes Lagos -, 
para abordar os recentes desenvolvimentos no 
Congo. Esta cimeira decorre no âmbito do 
Acordo-Quadro para a Paz, Segurança e Cooper-
ação na República Democrática do Congo e na 
região, assinado em 2013 sob a égide destas 
Organizações e sob a liderança de Angola.

Segundo o Embaixador Joaquim do Espírito Santo, 
os recentes desenvolvimentos na República 
Democrática do Congo, com o recrudescer da 
violência que levou à morte de mais de 100 
pessoas em 21 de setembro na capital do país, 
serão "certamente" abordados na cimeira. "O 
Estado vai fazer tudo para manter a ordem na 
RDCongo, o procurador [geral da República, do 
país vizinho] está a investigar todos os casos que 
acontecerem nesses dias. A intenção do Governo é 
de fazer valer a autoridade do Estado, ao mesmo 
tempo que o Governo mantém a ideia de 
prosseguir e concluir o diálogo político", disse 
recentemente o ministro das Relações Exteriores 
de Angola, Georges Chikoti, após reunião em Nova 
Iorque com o seu homólogo congolês, Raymond 
Tshibanda.
No início de outubro corrente, os Chefes do 
Estado-Maior das Forças Armadas de Angola e da 
República do Congo acordaram passar a trocar 
informações para travar ataques ou ações de 
desestabilização a partir da fronteira com o país 
vizinho, no enclave de Cabinda.
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ACORDO PARA TRAVAR DUPLA TRIBUTAÇÃO
O Ministro das Finanças de Angola manifestou 
interesse em celebrar com Portugal um acordo 
que permita evitar a dupla tributação das empre-
sas portuguesas e angolanas presentes em ambos 
os mercados, um problema identi�cado há largos 
anos pelos operadores económicos de ambos os 
países. Archer Mangueira, que falava à Lusa após 
audiência concedida à Secretária de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Cooperação de 
Portugal, admitiu a vontade de acelerar o proces-
so: “Portugal tem connosco uma cooperação 
estratégica e teríamos todo o interesse em dar 
continuidade a esse processo”, acrescentando que 
Angola está a negociar acordos semelhantes com 
outros países.
Em Março último, foi criado um grupo de trabalho, 
coordenado pelo Ministro das Relações Exteriores 
de Angola, para analisar a negociação de acordos 
de protecção recíproca de investimentos e para 
evitar a dupla tributação de rendimentos com 
outros Estados. Este grupo de trabalho, que 
integra, também, os ministros da Economia, 
Finanças e Comércio e o Governador do Banco 
Nacional de Angola, reconheceu tratar-se de uma 
“matéria importante para a promoção de investi-
mentos” em Angola, contribuindo para a criação 
de um “ambiente favorável mais atrativo para os 
investidores e investimentos externos”.
Em Julho de 2015, o Presidente da Direcção da 
CCIPA reconheceu a “importância” da entrada em 
vigor de um acordo deste género para os 
empresários dos dois países: “Há conversas que 
têm vindo a acontecer há alguns anos a esta parte, 
acreditamos que estamos mais próximos de isso 
acontecer e será um incentivo para que o investi-
mento estrangeiro incremente”, admitiu Paulo 
Varela. Também o então Vice-Primeiro-Ministro 
português anunciou, na ocasião, a disponibilidade 
de Portugal para celebrar uma convenção com 
Angola que colocasse termo à dupla tributação 
entre os dois países e para a celebração de um 
acordo de protecção dos investimentos comuns. 
Paulo Portas a�rmou que, face ao nível das 
relações entre os dois países, era necessário 
avançar com um acordo bilateral de proteção de 
investimentos, que poderia “ser validado e que 
não é incompatível com as regras europeias”; além 
disso, e tendo em conta os “interesses cruzados”, 
tornava-se fundamental trabalhar sobre uma 
convenção que evitasse a dupla tributação nos 
negócios entre Portugal e Angola.

PORTUGAL APOIA BNA
O Governador do BNA anunciou, após reunião 
decorrida em setembro, em Lisboa, com o seu 

homólogo português, que o Banco central 
angolano vai contar com o apoio de Portugal no 
processo técnico que conduzirá à sua aceitação 
como equivalente de supervisão bancária do 
Banco Central Europeu: “Nós temos hoje um 
desa�o ao nível europeu, que é fazermos parte da 
lista da equivalência da supervisão bancária com 
o BCE. Para tal, vamos celebrar um acordo e 
desenvolver um trabalho conjunto com o Banco 
de Portugal, no sentido de criarmos todo o 
trabalho necessário para que Angola entre e seja 
aceite como um banco de equivalência de super-
visão junto do BCE, o mais rápido possível", disse 
Valter Filipe. Além de Portugal, o BNA conta já 
também com o apoio do banco central sul-africa-
no, que prestará assistência técnica de supervisão 
bancária e controlo cambial, a �m de adequar as 
regras em vigor em Angola às da SADC, uma vez 
que, no âmbito da Comunidade, os sistemas 
�nanceiros angolano e sul-africano vão 
adequar-se reciprocamente.
O facto de o BNA não ser formalmente reconheci-
do pelo BCE como entidade de supervisão, 
origina vários constrangimentos aos bancos 
europeus nas suas relações com Angola, obrigan-
do-os, por exemplo, ao aumento das provisões ou 
di�cultando o acesso a divisas à banca angolana. 
Acresce que, há cerca de um ano, a reserva federal 
dos Estados Unidos suspendeu a venda de 
dólares a bancos sediados em Angola, alegando a 
contínua violação das regras de regulação do 
setor e a suspeita de que o país estivesse a 
�nanciar redes terroristas.
Desde o início do ano que Angola tem vindo a 
adotar vários instrumentos com o objetivo de 
contrariar as críticas apontadas sobre o alegado 
branqueamento de capitais. Em fevereiro último, 
o Governador do BNA anunciou que o país havia 
saído do radar internacional da vigilância sobre 
branqueamento de capitais e �nanciamento ao 
terrorismo, na sequência do "cumprimento 
escrupuloso das regras de compliance" por parte 
do sistema �nanceiro nacional, o que, segundo a 
instituição, permitiria melhorar a qualidade do 
crédito nacional, aliviando as graves di�culdades 
com que os bancos angolanos se debatiam no 
acesso dólares norte-americanos no mercado 
internacional.

COSEC GARANTE OBRAS PORTUGUESAS
Ainda no âmbito da visita o�cial de Teresa Ribeiro, 
Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e 
da Cooperação de Portugal a Angola e, em 
particular, na sequência da reunião havida com o 
Ministro das Finanças, que serviu para "consolidar 
e fortalecer" as relações entre os dois países, no 

"domínio �nanceiro e da implantação de projetos 
ligados aos setores das infraestruturas”, Archer 
Mangueira anunciou que os Governos português 
e angolano pretendem acelerar a inclusão de 
projetos a desenvolver por empresas portuguesas, 
com prioridade para a energia, o saneamento, a 
construção e a defesa, na linha de crédito e seguro 
à exportação da COSEC, em termos de garantia, e 
“no âmbito da execução do OGE [de Angola] de 
2017", disse o governante angolano.
Em 20 de setembro, o Governo angolano alterou 
cinco contratos no valor de € 140 milhões, com 
construtoras portuguesas. Estas alterações, que 
envolviam a conversão dos contratos anteriores 
em Kwanzas para Euros, abrangiam também as 
empresas adjudicadas, que passaram a estar 
domiciliadas em Portugal, para permitir a 
"inserção do contrato na Linha de Crédito de 
Portugal assegurada pela Companhia de Seguro 
de Créditos à Exportação COSEC", de acordo com 
os despachos presidenciais consultados pela Lusa.

RIL SOFREM QUEBRA DE 5,2%
De acordo com dados revelados pelo BNA, entre 
janeiro e setembro deste ano as reservas internac-
ionais líquidas de Angola sofreram uma 
diminuição de 5,2% (mais de 1% entre agosto e 
setembro), correspondendo a cerca de USD 1,3 
mil milhões (€ 1,16 mil milhões). As RIL estavam, 
no �nal de setembro, �xadas em USD 22,9 mil 
milhões (€ 20,6 mil milhões), re�etindo um 
mínimo de vários anos.

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
A nova Lei de Bases da Organização Administrati-
va de Angola prevê a organização de aglomera-
dos populacionais em Angola em regiões metro-
politanas: as circunscrições territoriais podem 
agora ser estruturadas em unidades urbanas, 
como região metropolitana ("conjunto de municí-
pios e/ou cidades ligadas entre si �sicamente e 
através de �uxos de pessoas e serviços, que 
assumem importante posição económica, 
política, cultural e comercial") e cidade, e em 
aglomerados populacionais, neste caso vila, 
povoação ou aldeia.
Quanto à toponímia, a responsabilidade divide-se 
entre o Presidente da República, a quem compe-
tirá aprovar o nome das cidades e vilas; a Assem-
bleia Nacional, que de�nirá o nome das provín-
cias, municípios, comunas e distritos urbanos; a 
administração das províncias, que atribuirá os 
nomes às povoações, ladeiras, bairros, ruas, praças 
ou avenidas, depois de "ouvido o conselho de 
auscultação da comunidade". 

Os topónimos, escritos em língua portuguesa, 
seguindo a gra�a latina (quando esteja nas demais 
línguas de Angola, terá de ser previamente "certi�-
cado pelo Instituto de Línguas Nacionais"), podem 
resultar de propostas de cidadãos individuais, 
comissões de moradores ou órgãos da adminis-
tração central e local, devendo “evocar” �guras ou 
instituições com importância local, nacional ou 
internacional; factos "com relevância" em termos 
locais ou regionais; aspetos relacionados com os 
costumes e a ancestralidade dos sítios e/ou, ainda, 
datas históricas. Simultaneamente, "é proibida a 
atribuição de designações toponímicas com o 
nome de pessoas vivas" (nunca antes de decorrido 
um ano sobre a sua morte), salvo em "casos 
extraordinários em que se reconhece que, por 
motivos excecionais, esse tipo de homenagem e 
reconhecimento deve ser prestado em vida", 
de�ne ainda a nova lei.
Angola tem em curso um processo para criação de 
novas províncias no sul, com a divisão do Moxico e 
do Cuando Cubango, como o CONVERGÊNCIAS 
oportunamente relatou.

MARINHA DE GUERRA COM 17 NOVOS NAVIOS 
PATRULHA
Angola encomendou ao grupo libanês de 
construção naval Privinvest Shipbuilding Invest-
ments LCC, que integra várias empresas do sector, 
17 navios de patrulha, intersecção e transporte 
militar destinados à Marinha de Guerra angolana. 
Esta aquisição, avaliada em € 495 milhões, é 
considerada "vital" para o apetrechamento da 
Marinha de Guerra nacional e insere-se no âmbito 
da implementação do projeto de Vigilância Maríti-
ma da Costa Angolana, compreendendo, para 
além dos navios, a prestação de assistência técnica 
à Marinha. A pesca e a imigração ilegais são as 
preocupações que estão na origem dos investi-
mentos no controlo das atividades marítimas, 
devendo as embarcações ser utilizadas em 
“operações marítimas de intersecção e de 
dissuasão, bem como na permanente vigilância 
costeira e transporte".
O presidente do grupo Privinvest Shipbuilding 
Investments LLC, Boulos Hankach, anunciou, em 
setembro, um projeto de investimento que visa a 
instalação de um estaleiro de construção naval em 
Angola, em parceria com a empresa Simportex.

NOVA POLÍTICA DE COMERCIALIZAÇÃO DE 
DIAMANTES BRUTOS
O Decreto Presidencial nº 163/16, de 29 de Agosto, 
aprovou a nova política de comercialização de 
diamantes brutos, aplicável aos mercados industri-

al e artesanal, mantendo a comercialização 
obrigatória através da empresa pública Sodiam 
(pertencente à concessionária estatal diamantífera 
Endiama).
O mercado diamantífero artesanal tem vindo a ser 
impulsionado pelo Governo angolano, por juntar os 
garimpeiros em cooperativas e assim aumentar a 
produção ao mesmo tempo que travam o garimpo 
ilegal. As empresas interessadas em negociar 
diamantes do mercado artesanal, extraídos por 
pequenas cooperativas, serão obrigadas a comprar, 
pelo menos, o equivalente a USD 4 milhões (€ 3,5 
milhões) mensalmente e a patrocinar as cooperati-
vas artesanais e semi-industriais bem como os 
artesãos individuais. Na eventualidade de o valor 
mínimo de compra previsto não ser atingido 
durante 6 meses consecutivos, os contratos são 
unilateralmente rescindidos.
Já na produção diamantífera industrial, a nova 
política prevê o estatuto de "Clientes Preferenciais", 
relativamente a projetos mineiros que venham a ser 
descobertos, e que, entre outras medidas, visam 
garantir a sustentabilidade do setor.
A alteração de maior relevo introduzida por este 
diploma diz respeito ao regime cambial a que 
passarão a estar sujeitas as receitas das vendas 
internacionais: as divisas resultantes da comercial-
ização de diamantes serão transferidas para o Banco 
Nacional de Angola, que, por seu turno, disponibi-
lizará às empresas mineiras o respetivo contravalor 
em Kwanzas, através dos bancos comerciais.

RELANÇAMENTO DA INDÚSTRIA CONSERVEIRA
A partir de outubro, a cidade do Tômbwa, na 
província do Namibe, passará a contar com uma 
fábrica dedicada à produção de conservas de 
peixe, num investimento da PesSul avaliado em 
cerca de USD 4 milhões. A informação foi divulgada 
pelo administrador da empresa, Enrique Flores, 
que acrescentou que a fábrica começará a operar 
com duas linhas de produção diária de 200 mil latas 
de atum e de 50 mil latas de cavala, estimando-se 
que, até ao �nal do ano, a empresa atinja uma 
produção de 3 milhões de latas de 120 gramas de 
espécies pelágicas e 9 milhões de unidades de latas 
de 80 gramas de atum. Embora o destino inicial da 
produção da PesSul seja o mercado interno, numa 
segunda fase e com o aumento da produção, o 
objetivo é a exportação.
O lançamento da indústria conserveira em outubro 
marca o regresso da produção de conservas a 
Angola, parada há vários anos. Teve início no 
Namibe nos anos 30 do século XX, com a Fábrica 
Africana, que enlatava diversos produtos alimenta-
res. Depois da independência, em 1975, o subsec-
tor foi renovado, primeiro no Namibe e depois em 

Benguela, com uma grande unidade industrial 
chamada Mampesa.

CONCLUÍDA REDE DE ESTAÇÕES PARA FISCAL-
IZAÇÃO PESQUEIRA
O 7º e último dos Centros Regionais de Fiscalização 
Pesqueira e da Aquicultura começou a funcionar 
no Dande, província do Bengo, no passado dia 27 
de setembro, concluindo-se assim a primeira fase 
deste projeto iniciado em 2012 que tem como 
objetivo a vigilância da atividade pesqueira em 
águas angolanas. A par dos centros instalados no 
Namibe (2012), Cuanza Sul (2013), Zaire (2014), 
Cabinda (2014), Luanda (março 2016) e da estação 
central, também o centro do Dande se encontra 
apetrechado com um sistema de monitorização 
contínua via satélite, para "controlo das embar-
cações de pesca", e um sistema de rádio para comu-
nicação com os barcos, explicou o Ministério das 
Pescas: "Ficam em conexão permanente com os 
nove postos de observação de rádio instalados ao 
longo de toda a costa para a recolha de 
informações sobre as atividades de pesca”.
Segundo o diretor-geral do Serviço Nacional de 
Fiscalização Pesqueira e Aquicultura "Numa primei-
ra fase tínhamos uma previsão de cobertura de 
toda a orla costeira, o que acontece com este 
sétimo centro. Fica concluído, mas numa fase 
posterior estamos a pensar numa estrutura no 
Cuando Cubango [interior sul], por causa da 
importância do projeto [bacia do rio] Okavan-
go-Zambeze". Para Domingos Azevedo, os Centros 
de Fiscalização têm, como grande vantagem, o 
facto de poderem “travar” a pesca ilegal, como 
aconteceu recentemente com duas embarcações 
com bandeira da República Democrática do Congo 
detetadas a pescar ilegalmente em águas angola-
nas e que se encontram agora apresadas no Soyo.
A pesca ilegal em águas angolanas é um problema 
conhecido do Governo, que tem exortado as forças 
de segurança a incrementar a �scalização. Contu-
do, uma linha costeira de 1.650 Km e uma Zona 
Económica Exclusiva de 330.000 Km2, a que 
acrescem uma área reservada de pesca equivalente 
à extensão do mar territorial até às quatro milhas 
náuticas, bem como as águas continentais, para a 
pesca artesanal, que podem estender-se até oito 
milhas náuticas na zona norte, entre o Ambriz e 
Cabinda, tornam difícil a execução das operações 
de controlo por parte dos meios operacionais 
existentes e disponíveis.

PROÍBIDA VENDA DE ANIMAIS SELVAGENS NAS 
ESTRADAS
Numa tentativa de conter a caça furtiva e o abate 

indiscriminado de animais que ameaça a sobre-
vivência de várias espécies em Angola, o Executivo 
proibiu o comércio tradicional de animais 
selvagens, vivos ou abatidos, ao longo das 
estradas do país e junto de mercados paralelos em 
todo o território nacional, delegando nos gover-
nos provinciais a competência para apreenderem 
estes animais e os devolverem, quando possível, à 
natureza. Segundo a Ministra do Ambiente, Fátima 
Jardim, esta medida surge face aos elevados níveis 
de abate de animais que a caça furtiva tem assumi-
do em Angola e enquadra-se na Convenção sobre 
o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e 
da Flora Selvagem Ameaçadas de Extinção (CITES), 
que abrange a posse, comércio, transporte e abate 
indiscriminado de espécies de animais protegidas.
Angola tem 162.642 Km2 de áreas protegidas, o 
que corresponde a 13% do território nacional, 
entre parques nacionais e regionais, reservas 
naturais integrais e parciais; alberga algumas das 
espécies mais ameaçadas do mundo na lista CITES, 
desde tartarugas a antílopes, elefantes ou gorilas, 
para além das palancas negras gigantes e dos 
problemas com o trá�co de mar�m. Angola foi, em 
junho último, palco das comemorações internac-
ionais do dia do Ambiente, que tiveram como 
tema central a luta contra a venda ilegal de 
animais selvagens.

COMUNICAÇÕES MÓVEIS MAIS CARAS
Até Novembro, o custo das chamadas móveis em 
Angola irá aumentar quase 40% para AKZ 10,00 
(cinco cêntimos) por cada Unidade de Tarifária de 
Telecomunicações (UTT), unidade base que serve 
para taxar cada período (variável) de conversação. 
A decisão foi tomada em reunião conjunta das 
comissões Económica e para a Economia Real do 
Conselho de Ministros e envolve alterações no 
custo da UTT que, até agora, estava em AKZ 7,20 
(três cêntimos). O ministro das Telecomunicações e 
das Tecnologias de Informação, José Carvalho da 
Rocha, justi�cou a decisão alegando que "temos 
que encontrar um equilíbrio entre a necessidade 
de prestação de serviço e de manter esse serviço, 
olhando para a nossa realidade económica atual”, 
acrescentando que este aumento é uma necessi-
dade das operadoras para manter os níveis de 
serviço com um mínimo de qualidade.
A atualização da UTT, criada há 10 anos com o 
custo de AKZ 1,00, implicará que o cartão de 
recarga de telemóvel utilizado por todas as opera-
doras angolanas, cujo valor mínimo (125 UTT) é 
agora de AKZ 900,00 (€ 4,80), passe a ser vendido a 
AKZ 1.250,00 (€ 6,70).

MEDICAMENTOS IMPORTADOS EM ABRIL 
CHEGAM AO PAÍS
Devido a uma rutura de stocks, os medicamentos 
encomendados pelo Ministério da Saúde de 
Angola em Abril, com carácter de urgência, 
começaram a ser distribuídos durante a primeira 
quinzena de setembro. Por seu turno, o Fundo 
Global, instituição fundada em 2002 com o objeti-
vo de mobilizar recursos adicionais para apoiar 
países de baixa e média renda no combate ao 
HIV/SIDA, malária e tuberculose, vai �nanciar a 
aquisição de retrovirais para Angola, no montante 
aproximado de USD 20 milhões (€ 17,8 milhões), 
entre 2016 (em outubro será libertado 1/3 do valor) 
e 2018. Na base desta decisão está o facto de "O 
país continuar com uma gritante limitação em 
termos de disponibilidade [de antirretrovirais]. (…) 
Existem várias unidades hospitalares (...) que vão 
reduzindo o tempo de entrega. Inicialmente, o 
paciente recebia para três meses e agora está a 
receber para 15 dias", refere o Fundo.
O Fundo Global prevê um apoio �nanceiro total de 
USD 32 milhões (€ 28,5 milhões) para combater o 
HIV/SIDA em Angola, cujo programa de luta, 
embora tutelado pelo PNUD, é implementado no 
terreno pelo Instituto Nacional de Luta contra a 
SIDA e envolve, entre outros aspetos, o lançamento 
concursos públicos para fornecer ONG que operam 
no país. Do �nanciamento agora atribuído, 60% 
será utilizado na compra de antirretrovirais, reagen-
tes, testes e outros insumos; 30% destinam-se a 
atividades gerais de supervisão e monitorização e 
10% garantem atividades comunitárias com 
adolescentes, jovens e camadas populacionais de 
risco.
As autoridades de saúde angolanas estimam que o 
país tenha entre 350 a 500 mil pessoas infetadas 
com HIV/SIDA (2,4% da população); das mais de 
170 mil pessoas acompanhadas, apenas metade 
recebe tratamento. Luanda, Bié e Cuando Cubango 
registam uma taxa de prevalência de 5% das 
respetivas populações. Apesar de a política de 
saúde do país prever a distribuição gratuita de 
antirretrovirais, a elevada taxa de abandono dos 
pacientes (superior a 20%), a par da "má gestão dos 
insumos" e medicamentos, está, segundo os 
responsáveis do Fundo, "na base" da "situação 
crítica" dos pacientes. Entre 2003 e 2014, Angola 
recebeu dotações do Fundo Global num valor 
superior a USD 196 milhões, para combater as três 
endemias referidas.

PRODUÇÃO DE GÁS NATURAL REVISTA EM 
BAIXA
A fábrica Angola LNG, que havia retomado a expor-

tação de gás natural liquefeito (LNG) em junho 
último, dois anos após o encerramento da unidade 
devido a um incêndio num dos gasodutos, voltou a 
parar em julho para testes e manutenção, agora 
concluídos, pelo que o reinício da atividade é 
apontado pela empresa para "�nal de setembro". 
Entretanto, o Executivo angolano reviu em baixa a 
produção de gás e, segundo dados constantes do 
OGE revisto para 2016, a produção petrolífera de 
Angola deverá situar-se, este ano, nos 654,6 
milhões de barris, correspondente a uma 
produção média diária de 1.793.400 barris, 
"Incluindo a produção do Angola LNG, que poderá 
alcançar uma produção média diária de 54.145 
barris equivalentes, abaixo dos níveis de produção 
média diária de 60.000 barris equivalentes inicial-
mente previstos", lê-se no documento.
A Angola LNG anunciara, em março deste ano, que 
iria efetuar vários fornecimentos de gás natural 
liquefeito, ainda em 2016, ao grupo EDF, o maior 
produtor de energia elétrica do mundo, através de 
um "acordo �exível" rubricado com a EDF Trading, 
em vigor até 2018. Embora Angola seja, 
atualmente, o maior produtor de petróleo da África 
subsariana, o gás associado tem sido queimado ou 
reinjectado nos poços. O nível projetado de 
produção e processamento da unidade é de cerca 
de 5,2 milhões de toneladas de LNG por ano, além 
de propano, butano e condensados e 125 milhões 
m3 de gás natural para consumo doméstico. Tem 
uma frota dedicada de sete navios tanque e três 
cais de carregamento.

PRODUÇÃO INDUSTRIAL EM ALTA
De acordo com a informação constante do 
relatório sobre o Índice de Produção Industrial no 
segundo trimestre de 2016, publicado pelo Institu-
to Nacional de Estatística de Angola, a produção 
industrial no país cresceu mais de 11% neste 
período face ao período homólogo de 2015. As 
indústrias extrativas foram as que registaram o 
maior crescimento face ao primeiro trimestre do 
ano - 12,7% -, seguidas da produção e distribuição 
de eletricidade, gás e vapor - 3,5%. Já a captação, 
tratamento e distribuição de água e saneamento 
viu a sua atividade decrescer 3,1%. Segundo o 
mesmo relatório do INE, o número de 
trabalhadores empregues no sector industrial 
diminuiu, no espaço de tempo considerado.

SEGURO AGRÍCOLA EM VIGOR EM 2016
O presidente do conselho de administração da 
ARSEG anunciou, numa conferência onde falava 
sobre o papel dos seguros e dos fundos de 
pensões no desenvolvimento económico e social, 

que Angola terá, ainda em 2016, um seguro agríco-
la que protegerá os agricultores e cobrirá os riscos 
associados à sua atividade. Este mecanismo resulta 
do trabalho desenvolvido entre a ARSEG, os 
ministérios da Economia e da Agricultura e as 
resseguradoras. Aguinaldo Jaime salientou que a 
intervenção estatal neste seguro agrícola permitirá 
às empresas seguradoras não fazer recair todos os 
custos sobre os prémios pagos pelos segurados: 
“Tem que haver uma divisão de trabalho entre o 
Estado e as próprias empresas agrícolas de forma 
que não sejam apenas as seguradoras a suportar os 
riscos, como aconteceria se tivessem que sobrecar-
regar o valor do prémio do seguro, tornando-o 
assim insuportável”, acrescentou o presidente da 
ARSEG.
A Secretária de Estado do Orçamento, Aia-Eza da 
Silva, que participou no encontro, salientou o 
crescimento que o sector dos seguros tem vindo a 
registar em Angola: “O desa�o actual é crescer, não 
em quantidade mas em qualidade, alargando o 
leque de produtos oferecidos”, concluiu.

COMBOIO LEVA GÁS BUTANO AO INTERIOR DO 
PAÍS
A Sonangol está a utilizar o comboio para transpor-
tar e entregar gás butano no interior de Angola, 
num percurso superior a 1.000 Km. Depois das 
primeiras entregas, em agosto e setembro, terá 
lugar em outubro a terceira entrega do género, 
com recurso ao Caminho-de-Ferro de Benguela, 
entre o Lobito, no litoral, e Luena, no interior. "O 
recurso ao caminho-de-ferro vai proporcionar a 
redução de custos e maior segurança e e�ciência 
operacionais, assim como o aumento da oferta de 
gás às distintas regiões do país, inclusive às mais 
recônditas", informou a petrolífera estatal angola-
na. Por outro lado, com esta medida, as comuni-
dades locais deixarão de necessitar de abater 
árvores para o fabrico de lenha e de carvão vegetal, 
"O que constituirá um grande contributo aos 
esforços que têm sido empreendidos visando a 
preservação do ambiente", acrescentou a Sonan-
gol, que assumiu o objetivo de potenciar o setor 
ferroviário do país, estudando, para já, o alarga-
mento da medida ao Caminho-de-Ferro de Luanda, 
entre a capital e Malanje, e ao Caminho-de-Ferro de 
Moçâmedes, entre o Namibe e Menongue.
A reabilitação da rede ferroviária angolana custou, 
entre 2005 e 2015, cerca de USD 3,5 mil milhões, de 
acordo com o ministro dos Transportes, Augusto da 
Silva Tomás. Além da ligação à fronteira, entre o 
Luau e a República Democrática do Congo, a linha 
do CFB �cará interligada com a Zâmbia, país 
vizinho no interior, devido à possibilidade de 

exportação de minérios do centro do continente 
africano por via marítima, através do porto 
angolano do Lobito.
A reabilitação das três linhas nacionais – CFB, CFL e 
CFM -, sobretudo por empresas chinesas, envolveu 
2.612 Km de rede, a construção de 151 estações 
ferroviárias de raiz, a aquisição de 42 locomotivas, 
248 carruagens de várias tipologias e 263 vagões, 
para além da passagem de uma linha própria de 
�bra ótica.

TAAG RECEBEU ÚLTIMO BOEING 777-300 
A TAAG recebeu, no primeiro �m-de-semana de 
outubro, o novo avião Boeing 777-300 ER, batizado 
de "Morro do Moco", o ponto mais alto de Angola, 
com 2.620 metros de altitude, situado na Província 
do Huambo. Este avião é o terceiro e último de uma 
encomenda feita em 27 de março de 2012 à 
Boeing; o 
primeiro avião entrou em serviço em 2014. A 
cerimónia de chegada a Angola da nova aeronave 
decorreu no Aeroporto Internacional 4 de Feverei-
ro, em Luanda, na presença de membros do Gover-
no. 
Estas aeronaves têm capacidade para transportar 
225 passageiros em classe económica, 56 em 
executiva e 12 em primeira classe, possibilitando o 
acesso a telemóvel e internet a bordo. Com a 
chegada da terceira aeronave, a TAAG passa a 
operar com oito 777 e cinco 737 da construtora 
norte-americana, que asseguram voos internacion-
ais e rotas nacionais.

TURISMO É UM DOS MAIORES EMPREGADORES 
DE ANGOLA
O turismo e a hotelaria empregam mais de 220 mil 
pessoas em Angola, o que torna este sector um dos 
maiores empregadores do país, informou o 
Director do Gabinete de Estudos, Planeamento e 
Estatísticas do Ministério da Hotelaria e Turismo. 
Para além de ser uma boa fonte de emprego, o 
sector tem capacidade de crescimento e estima-se 
que este número aumente nos próximos dois anos, 
em função da (previsão de) abertura de 60 a 70 
hotéis e unidades similares no país, disse Januário 
Marra. 
Contudo, e ainda de acordo com o responsável do 
ministério, por razões que se prendem com a 
classi�cação estatística das atividades e pelo facto 
de a hotelaria e o turismo integrarem o sector de 
serviços mercantis (retalho, hotelaria e turismo e 
telecomunicações), é difícil determinar a 
contribuição do sector para o PIB que não é, ainda, 
relevante.

COMÉRCIO EXTERNO E COMÉRCIO BILATERAL
As exportações portuguesas totais aumentaram, 
em agosto de 2016, 6,1% face ao mesmo mês de 
2015. Embora esta tenha sido a maior subida em 
mais de um ano, as importações também subiram 
neste mesmo mês - 10,6% -, agravando o dé�ce da 
balança comercial em quase € 250 milhões, para um 
total de € 1.160 milhões. Assim, enquanto a expor-
tação de mercadorias somou, entre janeiro e agosto 
de 2016, € 32.818 milhões, a importação de bens 
atingiu o valor de € 39.527 milhões. 
As exportações das empresas portuguesas continu-
am a ser alavancadas pelo mercado europeu, para 
onde subiram 12,2%, enquanto em termos extraco-
munitários decresceram 7,2%, não obstante ser esta 
a menor quebra do ano para este comércio em 
particular. Considerando as trocas bilaterais, as 
exportações para Angola diminuíram 42,2%, para € 
824 milhões, bem como as importações portugue-
sas oriundas de Angola, que sofreram uma quebra 
de 36%, para € 550 milhões de euros, no período 
compreendido entre janeiro e agosto. Não 
obstante, Angola recuperou um lugar no conjunto 
dos principais destinos das exportações portugue-
sas, suplantando a Bélgica e sendo, agora, 8ª neste 
ranking.

FONTES UTILIZADAS NESTA EDIÇÃO: Rede 
Angola, Lusa, Jornal Económico, Angola - Alerta 
Mineiro (Miranda Alliance), Diário Digital, Macau-
Hub, AICEP, Oje, ALER, RTP, pesquisa CCIPA
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ACORDO PARA TRAVAR DUPLA TRIBUTAÇÃO
O Ministro das Finanças de Angola manifestou 
interesse em celebrar com Portugal um acordo 
que permita evitar a dupla tributação das empre-
sas portuguesas e angolanas presentes em ambos 
os mercados, um problema identi�cado há largos 
anos pelos operadores económicos de ambos os 
países. Archer Mangueira, que falava à Lusa após 
audiência concedida à Secretária de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Cooperação de 
Portugal, admitiu a vontade de acelerar o proces-
so: “Portugal tem connosco uma cooperação 
estratégica e teríamos todo o interesse em dar 
continuidade a esse processo”, acrescentando que 
Angola está a negociar acordos semelhantes com 
outros países.
Em Março último, foi criado um grupo de trabalho, 
coordenado pelo Ministro das Relações Exteriores 
de Angola, para analisar a negociação de acordos 
de protecção recíproca de investimentos e para 
evitar a dupla tributação de rendimentos com 
outros Estados. Este grupo de trabalho, que 
integra, também, os ministros da Economia, 
Finanças e Comércio e o Governador do Banco 
Nacional de Angola, reconheceu tratar-se de uma 
“matéria importante para a promoção de investi-
mentos” em Angola, contribuindo para a criação 
de um “ambiente favorável mais atrativo para os 
investidores e investimentos externos”.
Em Julho de 2015, o Presidente da Direcção da 
CCIPA reconheceu a “importância” da entrada em 
vigor de um acordo deste género para os 
empresários dos dois países: “Há conversas que 
têm vindo a acontecer há alguns anos a esta parte, 
acreditamos que estamos mais próximos de isso 
acontecer e será um incentivo para que o investi-
mento estrangeiro incremente”, admitiu Paulo 
Varela. Também o então Vice-Primeiro-Ministro 
português anunciou, na ocasião, a disponibilidade 
de Portugal para celebrar uma convenção com 
Angola que colocasse termo à dupla tributação 
entre os dois países e para a celebração de um 
acordo de protecção dos investimentos comuns. 
Paulo Portas a�rmou que, face ao nível das 
relações entre os dois países, era necessário 
avançar com um acordo bilateral de proteção de 
investimentos, que poderia “ser validado e que 
não é incompatível com as regras europeias”; além 
disso, e tendo em conta os “interesses cruzados”, 
tornava-se fundamental trabalhar sobre uma 
convenção que evitasse a dupla tributação nos 
negócios entre Portugal e Angola.

PORTUGAL APOIA BNA
O Governador do BNA anunciou, após reunião 
decorrida em setembro, em Lisboa, com o seu 

homólogo português, que o Banco central 
angolano vai contar com o apoio de Portugal no 
processo técnico que conduzirá à sua aceitação 
como equivalente de supervisão bancária do 
Banco Central Europeu: “Nós temos hoje um 
desa�o ao nível europeu, que é fazermos parte da 
lista da equivalência da supervisão bancária com 
o BCE. Para tal, vamos celebrar um acordo e 
desenvolver um trabalho conjunto com o Banco 
de Portugal, no sentido de criarmos todo o 
trabalho necessário para que Angola entre e seja 
aceite como um banco de equivalência de super-
visão junto do BCE, o mais rápido possível", disse 
Valter Filipe. Além de Portugal, o BNA conta já 
também com o apoio do banco central sul-africa-
no, que prestará assistência técnica de supervisão 
bancária e controlo cambial, a �m de adequar as 
regras em vigor em Angola às da SADC, uma vez 
que, no âmbito da Comunidade, os sistemas 
�nanceiros angolano e sul-africano vão 
adequar-se reciprocamente.
O facto de o BNA não ser formalmente reconheci-
do pelo BCE como entidade de supervisão, 
origina vários constrangimentos aos bancos 
europeus nas suas relações com Angola, obrigan-
do-os, por exemplo, ao aumento das provisões ou 
di�cultando o acesso a divisas à banca angolana. 
Acresce que, há cerca de um ano, a reserva federal 
dos Estados Unidos suspendeu a venda de 
dólares a bancos sediados em Angola, alegando a 
contínua violação das regras de regulação do 
setor e a suspeita de que o país estivesse a 
�nanciar redes terroristas.
Desde o início do ano que Angola tem vindo a 
adotar vários instrumentos com o objetivo de 
contrariar as críticas apontadas sobre o alegado 
branqueamento de capitais. Em fevereiro último, 
o Governador do BNA anunciou que o país havia 
saído do radar internacional da vigilância sobre 
branqueamento de capitais e �nanciamento ao 
terrorismo, na sequência do "cumprimento 
escrupuloso das regras de compliance" por parte 
do sistema �nanceiro nacional, o que, segundo a 
instituição, permitiria melhorar a qualidade do 
crédito nacional, aliviando as graves di�culdades 
com que os bancos angolanos se debatiam no 
acesso dólares norte-americanos no mercado 
internacional.

COSEC GARANTE OBRAS PORTUGUESAS
Ainda no âmbito da visita o�cial de Teresa Ribeiro, 
Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e 
da Cooperação de Portugal a Angola e, em 
particular, na sequência da reunião havida com o 
Ministro das Finanças, que serviu para "consolidar 
e fortalecer" as relações entre os dois países, no 

"domínio �nanceiro e da implantação de projetos 
ligados aos setores das infraestruturas”, Archer 
Mangueira anunciou que os Governos português 
e angolano pretendem acelerar a inclusão de 
projetos a desenvolver por empresas portuguesas, 
com prioridade para a energia, o saneamento, a 
construção e a defesa, na linha de crédito e seguro 
à exportação da COSEC, em termos de garantia, e 
“no âmbito da execução do OGE [de Angola] de 
2017", disse o governante angolano.
Em 20 de setembro, o Governo angolano alterou 
cinco contratos no valor de € 140 milhões, com 
construtoras portuguesas. Estas alterações, que 
envolviam a conversão dos contratos anteriores 
em Kwanzas para Euros, abrangiam também as 
empresas adjudicadas, que passaram a estar 
domiciliadas em Portugal, para permitir a 
"inserção do contrato na Linha de Crédito de 
Portugal assegurada pela Companhia de Seguro 
de Créditos à Exportação COSEC", de acordo com 
os despachos presidenciais consultados pela Lusa.

RIL SOFREM QUEBRA DE 5,2%
De acordo com dados revelados pelo BNA, entre 
janeiro e setembro deste ano as reservas internac-
ionais líquidas de Angola sofreram uma 
diminuição de 5,2% (mais de 1% entre agosto e 
setembro), correspondendo a cerca de USD 1,3 
mil milhões (€ 1,16 mil milhões). As RIL estavam, 
no �nal de setembro, �xadas em USD 22,9 mil 
milhões (€ 20,6 mil milhões), re�etindo um 
mínimo de vários anos.

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
A nova Lei de Bases da Organização Administrati-
va de Angola prevê a organização de aglomera-
dos populacionais em Angola em regiões metro-
politanas: as circunscrições territoriais podem 
agora ser estruturadas em unidades urbanas, 
como região metropolitana ("conjunto de municí-
pios e/ou cidades ligadas entre si �sicamente e 
através de �uxos de pessoas e serviços, que 
assumem importante posição económica, 
política, cultural e comercial") e cidade, e em 
aglomerados populacionais, neste caso vila, 
povoação ou aldeia.
Quanto à toponímia, a responsabilidade divide-se 
entre o Presidente da República, a quem compe-
tirá aprovar o nome das cidades e vilas; a Assem-
bleia Nacional, que de�nirá o nome das provín-
cias, municípios, comunas e distritos urbanos; a 
administração das províncias, que atribuirá os 
nomes às povoações, ladeiras, bairros, ruas, praças 
ou avenidas, depois de "ouvido o conselho de 
auscultação da comunidade". 

Os topónimos, escritos em língua portuguesa, 
seguindo a gra�a latina (quando esteja nas demais 
línguas de Angola, terá de ser previamente "certi�-
cado pelo Instituto de Línguas Nacionais"), podem 
resultar de propostas de cidadãos individuais, 
comissões de moradores ou órgãos da adminis-
tração central e local, devendo “evocar” �guras ou 
instituições com importância local, nacional ou 
internacional; factos "com relevância" em termos 
locais ou regionais; aspetos relacionados com os 
costumes e a ancestralidade dos sítios e/ou, ainda, 
datas históricas. Simultaneamente, "é proibida a 
atribuição de designações toponímicas com o 
nome de pessoas vivas" (nunca antes de decorrido 
um ano sobre a sua morte), salvo em "casos 
extraordinários em que se reconhece que, por 
motivos excecionais, esse tipo de homenagem e 
reconhecimento deve ser prestado em vida", 
de�ne ainda a nova lei.
Angola tem em curso um processo para criação de 
novas províncias no sul, com a divisão do Moxico e 
do Cuando Cubango, como o CONVERGÊNCIAS 
oportunamente relatou.

MARINHA DE GUERRA COM 17 NOVOS NAVIOS 
PATRULHA
Angola encomendou ao grupo libanês de 
construção naval Privinvest Shipbuilding Invest-
ments LCC, que integra várias empresas do sector, 
17 navios de patrulha, intersecção e transporte 
militar destinados à Marinha de Guerra angolana. 
Esta aquisição, avaliada em € 495 milhões, é 
considerada "vital" para o apetrechamento da 
Marinha de Guerra nacional e insere-se no âmbito 
da implementação do projeto de Vigilância Maríti-
ma da Costa Angolana, compreendendo, para 
além dos navios, a prestação de assistência técnica 
à Marinha. A pesca e a imigração ilegais são as 
preocupações que estão na origem dos investi-
mentos no controlo das atividades marítimas, 
devendo as embarcações ser utilizadas em 
“operações marítimas de intersecção e de 
dissuasão, bem como na permanente vigilância 
costeira e transporte".
O presidente do grupo Privinvest Shipbuilding 
Investments LLC, Boulos Hankach, anunciou, em 
setembro, um projeto de investimento que visa a 
instalação de um estaleiro de construção naval em 
Angola, em parceria com a empresa Simportex.

NOVA POLÍTICA DE COMERCIALIZAÇÃO DE 
DIAMANTES BRUTOS
O Decreto Presidencial nº 163/16, de 29 de Agosto, 
aprovou a nova política de comercialização de 
diamantes brutos, aplicável aos mercados industri-

al e artesanal, mantendo a comercialização 
obrigatória através da empresa pública Sodiam 
(pertencente à concessionária estatal diamantífera 
Endiama).
O mercado diamantífero artesanal tem vindo a ser 
impulsionado pelo Governo angolano, por juntar os 
garimpeiros em cooperativas e assim aumentar a 
produção ao mesmo tempo que travam o garimpo 
ilegal. As empresas interessadas em negociar 
diamantes do mercado artesanal, extraídos por 
pequenas cooperativas, serão obrigadas a comprar, 
pelo menos, o equivalente a USD 4 milhões (€ 3,5 
milhões) mensalmente e a patrocinar as cooperati-
vas artesanais e semi-industriais bem como os 
artesãos individuais. Na eventualidade de o valor 
mínimo de compra previsto não ser atingido 
durante 6 meses consecutivos, os contratos são 
unilateralmente rescindidos.
Já na produção diamantífera industrial, a nova 
política prevê o estatuto de "Clientes Preferenciais", 
relativamente a projetos mineiros que venham a ser 
descobertos, e que, entre outras medidas, visam 
garantir a sustentabilidade do setor.
A alteração de maior relevo introduzida por este 
diploma diz respeito ao regime cambial a que 
passarão a estar sujeitas as receitas das vendas 
internacionais: as divisas resultantes da comercial-
ização de diamantes serão transferidas para o Banco 
Nacional de Angola, que, por seu turno, disponibi-
lizará às empresas mineiras o respetivo contravalor 
em Kwanzas, através dos bancos comerciais.

RELANÇAMENTO DA INDÚSTRIA CONSERVEIRA
A partir de outubro, a cidade do Tômbwa, na 
província do Namibe, passará a contar com uma 
fábrica dedicada à produção de conservas de 
peixe, num investimento da PesSul avaliado em 
cerca de USD 4 milhões. A informação foi divulgada 
pelo administrador da empresa, Enrique Flores, 
que acrescentou que a fábrica começará a operar 
com duas linhas de produção diária de 200 mil latas 
de atum e de 50 mil latas de cavala, estimando-se 
que, até ao �nal do ano, a empresa atinja uma 
produção de 3 milhões de latas de 120 gramas de 
espécies pelágicas e 9 milhões de unidades de latas 
de 80 gramas de atum. Embora o destino inicial da 
produção da PesSul seja o mercado interno, numa 
segunda fase e com o aumento da produção, o 
objetivo é a exportação.
O lançamento da indústria conserveira em outubro 
marca o regresso da produção de conservas a 
Angola, parada há vários anos. Teve início no 
Namibe nos anos 30 do século XX, com a Fábrica 
Africana, que enlatava diversos produtos alimenta-
res. Depois da independência, em 1975, o subsec-
tor foi renovado, primeiro no Namibe e depois em 

Benguela, com uma grande unidade industrial 
chamada Mampesa.

CONCLUÍDA REDE DE ESTAÇÕES PARA FISCAL-
IZAÇÃO PESQUEIRA
O 7º e último dos Centros Regionais de Fiscalização 
Pesqueira e da Aquicultura começou a funcionar 
no Dande, província do Bengo, no passado dia 27 
de setembro, concluindo-se assim a primeira fase 
deste projeto iniciado em 2012 que tem como 
objetivo a vigilância da atividade pesqueira em 
águas angolanas. A par dos centros instalados no 
Namibe (2012), Cuanza Sul (2013), Zaire (2014), 
Cabinda (2014), Luanda (março 2016) e da estação 
central, também o centro do Dande se encontra 
apetrechado com um sistema de monitorização 
contínua via satélite, para "controlo das embar-
cações de pesca", e um sistema de rádio para comu-
nicação com os barcos, explicou o Ministério das 
Pescas: "Ficam em conexão permanente com os 
nove postos de observação de rádio instalados ao 
longo de toda a costa para a recolha de 
informações sobre as atividades de pesca”.
Segundo o diretor-geral do Serviço Nacional de 
Fiscalização Pesqueira e Aquicultura "Numa primei-
ra fase tínhamos uma previsão de cobertura de 
toda a orla costeira, o que acontece com este 
sétimo centro. Fica concluído, mas numa fase 
posterior estamos a pensar numa estrutura no 
Cuando Cubango [interior sul], por causa da 
importância do projeto [bacia do rio] Okavan-
go-Zambeze". Para Domingos Azevedo, os Centros 
de Fiscalização têm, como grande vantagem, o 
facto de poderem “travar” a pesca ilegal, como 
aconteceu recentemente com duas embarcações 
com bandeira da República Democrática do Congo 
detetadas a pescar ilegalmente em águas angola-
nas e que se encontram agora apresadas no Soyo.
A pesca ilegal em águas angolanas é um problema 
conhecido do Governo, que tem exortado as forças 
de segurança a incrementar a �scalização. Contu-
do, uma linha costeira de 1.650 Km e uma Zona 
Económica Exclusiva de 330.000 Km2, a que 
acrescem uma área reservada de pesca equivalente 
à extensão do mar territorial até às quatro milhas 
náuticas, bem como as águas continentais, para a 
pesca artesanal, que podem estender-se até oito 
milhas náuticas na zona norte, entre o Ambriz e 
Cabinda, tornam difícil a execução das operações 
de controlo por parte dos meios operacionais 
existentes e disponíveis.

PROÍBIDA VENDA DE ANIMAIS SELVAGENS NAS 
ESTRADAS
Numa tentativa de conter a caça furtiva e o abate 

indiscriminado de animais que ameaça a sobre-
vivência de várias espécies em Angola, o Executivo 
proibiu o comércio tradicional de animais 
selvagens, vivos ou abatidos, ao longo das 
estradas do país e junto de mercados paralelos em 
todo o território nacional, delegando nos gover-
nos provinciais a competência para apreenderem 
estes animais e os devolverem, quando possível, à 
natureza. Segundo a Ministra do Ambiente, Fátima 
Jardim, esta medida surge face aos elevados níveis 
de abate de animais que a caça furtiva tem assumi-
do em Angola e enquadra-se na Convenção sobre 
o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e 
da Flora Selvagem Ameaçadas de Extinção (CITES), 
que abrange a posse, comércio, transporte e abate 
indiscriminado de espécies de animais protegidas.
Angola tem 162.642 Km2 de áreas protegidas, o 
que corresponde a 13% do território nacional, 
entre parques nacionais e regionais, reservas 
naturais integrais e parciais; alberga algumas das 
espécies mais ameaçadas do mundo na lista CITES, 
desde tartarugas a antílopes, elefantes ou gorilas, 
para além das palancas negras gigantes e dos 
problemas com o trá�co de mar�m. Angola foi, em 
junho último, palco das comemorações internac-
ionais do dia do Ambiente, que tiveram como 
tema central a luta contra a venda ilegal de 
animais selvagens.

COMUNICAÇÕES MÓVEIS MAIS CARAS
Até Novembro, o custo das chamadas móveis em 
Angola irá aumentar quase 40% para AKZ 10,00 
(cinco cêntimos) por cada Unidade de Tarifária de 
Telecomunicações (UTT), unidade base que serve 
para taxar cada período (variável) de conversação. 
A decisão foi tomada em reunião conjunta das 
comissões Económica e para a Economia Real do 
Conselho de Ministros e envolve alterações no 
custo da UTT que, até agora, estava em AKZ 7,20 
(três cêntimos). O ministro das Telecomunicações e 
das Tecnologias de Informação, José Carvalho da 
Rocha, justi�cou a decisão alegando que "temos 
que encontrar um equilíbrio entre a necessidade 
de prestação de serviço e de manter esse serviço, 
olhando para a nossa realidade económica atual”, 
acrescentando que este aumento é uma necessi-
dade das operadoras para manter os níveis de 
serviço com um mínimo de qualidade.
A atualização da UTT, criada há 10 anos com o 
custo de AKZ 1,00, implicará que o cartão de 
recarga de telemóvel utilizado por todas as opera-
doras angolanas, cujo valor mínimo (125 UTT) é 
agora de AKZ 900,00 (€ 4,80), passe a ser vendido a 
AKZ 1.250,00 (€ 6,70).

MEDICAMENTOS IMPORTADOS EM ABRIL 
CHEGAM AO PAÍS
Devido a uma rutura de stocks, os medicamentos 
encomendados pelo Ministério da Saúde de 
Angola em Abril, com carácter de urgência, 
começaram a ser distribuídos durante a primeira 
quinzena de setembro. Por seu turno, o Fundo 
Global, instituição fundada em 2002 com o objeti-
vo de mobilizar recursos adicionais para apoiar 
países de baixa e média renda no combate ao 
HIV/SIDA, malária e tuberculose, vai �nanciar a 
aquisição de retrovirais para Angola, no montante 
aproximado de USD 20 milhões (€ 17,8 milhões), 
entre 2016 (em outubro será libertado 1/3 do valor) 
e 2018. Na base desta decisão está o facto de "O 
país continuar com uma gritante limitação em 
termos de disponibilidade [de antirretrovirais]. (…) 
Existem várias unidades hospitalares (...) que vão 
reduzindo o tempo de entrega. Inicialmente, o 
paciente recebia para três meses e agora está a 
receber para 15 dias", refere o Fundo.
O Fundo Global prevê um apoio �nanceiro total de 
USD 32 milhões (€ 28,5 milhões) para combater o 
HIV/SIDA em Angola, cujo programa de luta, 
embora tutelado pelo PNUD, é implementado no 
terreno pelo Instituto Nacional de Luta contra a 
SIDA e envolve, entre outros aspetos, o lançamento 
concursos públicos para fornecer ONG que operam 
no país. Do �nanciamento agora atribuído, 60% 
será utilizado na compra de antirretrovirais, reagen-
tes, testes e outros insumos; 30% destinam-se a 
atividades gerais de supervisão e monitorização e 
10% garantem atividades comunitárias com 
adolescentes, jovens e camadas populacionais de 
risco.
As autoridades de saúde angolanas estimam que o 
país tenha entre 350 a 500 mil pessoas infetadas 
com HIV/SIDA (2,4% da população); das mais de 
170 mil pessoas acompanhadas, apenas metade 
recebe tratamento. Luanda, Bié e Cuando Cubango 
registam uma taxa de prevalência de 5% das 
respetivas populações. Apesar de a política de 
saúde do país prever a distribuição gratuita de 
antirretrovirais, a elevada taxa de abandono dos 
pacientes (superior a 20%), a par da "má gestão dos 
insumos" e medicamentos, está, segundo os 
responsáveis do Fundo, "na base" da "situação 
crítica" dos pacientes. Entre 2003 e 2014, Angola 
recebeu dotações do Fundo Global num valor 
superior a USD 196 milhões, para combater as três 
endemias referidas.

PRODUÇÃO DE GÁS NATURAL REVISTA EM 
BAIXA
A fábrica Angola LNG, que havia retomado a expor-

tação de gás natural liquefeito (LNG) em junho 
último, dois anos após o encerramento da unidade 
devido a um incêndio num dos gasodutos, voltou a 
parar em julho para testes e manutenção, agora 
concluídos, pelo que o reinício da atividade é 
apontado pela empresa para "�nal de setembro". 
Entretanto, o Executivo angolano reviu em baixa a 
produção de gás e, segundo dados constantes do 
OGE revisto para 2016, a produção petrolífera de 
Angola deverá situar-se, este ano, nos 654,6 
milhões de barris, correspondente a uma 
produção média diária de 1.793.400 barris, 
"Incluindo a produção do Angola LNG, que poderá 
alcançar uma produção média diária de 54.145 
barris equivalentes, abaixo dos níveis de produção 
média diária de 60.000 barris equivalentes inicial-
mente previstos", lê-se no documento.
A Angola LNG anunciara, em março deste ano, que 
iria efetuar vários fornecimentos de gás natural 
liquefeito, ainda em 2016, ao grupo EDF, o maior 
produtor de energia elétrica do mundo, através de 
um "acordo �exível" rubricado com a EDF Trading, 
em vigor até 2018. Embora Angola seja, 
atualmente, o maior produtor de petróleo da África 
subsariana, o gás associado tem sido queimado ou 
reinjectado nos poços. O nível projetado de 
produção e processamento da unidade é de cerca 
de 5,2 milhões de toneladas de LNG por ano, além 
de propano, butano e condensados e 125 milhões 
m3 de gás natural para consumo doméstico. Tem 
uma frota dedicada de sete navios tanque e três 
cais de carregamento.

PRODUÇÃO INDUSTRIAL EM ALTA
De acordo com a informação constante do 
relatório sobre o Índice de Produção Industrial no 
segundo trimestre de 2016, publicado pelo Institu-
to Nacional de Estatística de Angola, a produção 
industrial no país cresceu mais de 11% neste 
período face ao período homólogo de 2015. As 
indústrias extrativas foram as que registaram o 
maior crescimento face ao primeiro trimestre do 
ano - 12,7% -, seguidas da produção e distribuição 
de eletricidade, gás e vapor - 3,5%. Já a captação, 
tratamento e distribuição de água e saneamento 
viu a sua atividade decrescer 3,1%. Segundo o 
mesmo relatório do INE, o número de 
trabalhadores empregues no sector industrial 
diminuiu, no espaço de tempo considerado.

SEGURO AGRÍCOLA EM VIGOR EM 2016
O presidente do conselho de administração da 
ARSEG anunciou, numa conferência onde falava 
sobre o papel dos seguros e dos fundos de 
pensões no desenvolvimento económico e social, 

que Angola terá, ainda em 2016, um seguro agríco-
la que protegerá os agricultores e cobrirá os riscos 
associados à sua atividade. Este mecanismo resulta 
do trabalho desenvolvido entre a ARSEG, os 
ministérios da Economia e da Agricultura e as 
resseguradoras. Aguinaldo Jaime salientou que a 
intervenção estatal neste seguro agrícola permitirá 
às empresas seguradoras não fazer recair todos os 
custos sobre os prémios pagos pelos segurados: 
“Tem que haver uma divisão de trabalho entre o 
Estado e as próprias empresas agrícolas de forma 
que não sejam apenas as seguradoras a suportar os 
riscos, como aconteceria se tivessem que sobrecar-
regar o valor do prémio do seguro, tornando-o 
assim insuportável”, acrescentou o presidente da 
ARSEG.
A Secretária de Estado do Orçamento, Aia-Eza da 
Silva, que participou no encontro, salientou o 
crescimento que o sector dos seguros tem vindo a 
registar em Angola: “O desa�o actual é crescer, não 
em quantidade mas em qualidade, alargando o 
leque de produtos oferecidos”, concluiu.

COMBOIO LEVA GÁS BUTANO AO INTERIOR DO 
PAÍS
A Sonangol está a utilizar o comboio para transpor-
tar e entregar gás butano no interior de Angola, 
num percurso superior a 1.000 Km. Depois das 
primeiras entregas, em agosto e setembro, terá 
lugar em outubro a terceira entrega do género, 
com recurso ao Caminho-de-Ferro de Benguela, 
entre o Lobito, no litoral, e Luena, no interior. "O 
recurso ao caminho-de-ferro vai proporcionar a 
redução de custos e maior segurança e e�ciência 
operacionais, assim como o aumento da oferta de 
gás às distintas regiões do país, inclusive às mais 
recônditas", informou a petrolífera estatal angola-
na. Por outro lado, com esta medida, as comuni-
dades locais deixarão de necessitar de abater 
árvores para o fabrico de lenha e de carvão vegetal, 
"O que constituirá um grande contributo aos 
esforços que têm sido empreendidos visando a 
preservação do ambiente", acrescentou a Sonan-
gol, que assumiu o objetivo de potenciar o setor 
ferroviário do país, estudando, para já, o alarga-
mento da medida ao Caminho-de-Ferro de Luanda, 
entre a capital e Malanje, e ao Caminho-de-Ferro de 
Moçâmedes, entre o Namibe e Menongue.
A reabilitação da rede ferroviária angolana custou, 
entre 2005 e 2015, cerca de USD 3,5 mil milhões, de 
acordo com o ministro dos Transportes, Augusto da 
Silva Tomás. Além da ligação à fronteira, entre o 
Luau e a República Democrática do Congo, a linha 
do CFB �cará interligada com a Zâmbia, país 
vizinho no interior, devido à possibilidade de 

exportação de minérios do centro do continente 
africano por via marítima, através do porto 
angolano do Lobito.
A reabilitação das três linhas nacionais – CFB, CFL e 
CFM -, sobretudo por empresas chinesas, envolveu 
2.612 Km de rede, a construção de 151 estações 
ferroviárias de raiz, a aquisição de 42 locomotivas, 
248 carruagens de várias tipologias e 263 vagões, 
para além da passagem de uma linha própria de 
�bra ótica.

TAAG RECEBEU ÚLTIMO BOEING 777-300 
A TAAG recebeu, no primeiro �m-de-semana de 
outubro, o novo avião Boeing 777-300 ER, batizado 
de "Morro do Moco", o ponto mais alto de Angola, 
com 2.620 metros de altitude, situado na Província 
do Huambo. Este avião é o terceiro e último de uma 
encomenda feita em 27 de março de 2012 à 
Boeing; o 
primeiro avião entrou em serviço em 2014. A 
cerimónia de chegada a Angola da nova aeronave 
decorreu no Aeroporto Internacional 4 de Feverei-
ro, em Luanda, na presença de membros do Gover-
no. 
Estas aeronaves têm capacidade para transportar 
225 passageiros em classe económica, 56 em 
executiva e 12 em primeira classe, possibilitando o 
acesso a telemóvel e internet a bordo. Com a 
chegada da terceira aeronave, a TAAG passa a 
operar com oito 777 e cinco 737 da construtora 
norte-americana, que asseguram voos internacion-
ais e rotas nacionais.

TURISMO É UM DOS MAIORES EMPREGADORES 
DE ANGOLA
O turismo e a hotelaria empregam mais de 220 mil 
pessoas em Angola, o que torna este sector um dos 
maiores empregadores do país, informou o 
Director do Gabinete de Estudos, Planeamento e 
Estatísticas do Ministério da Hotelaria e Turismo. 
Para além de ser uma boa fonte de emprego, o 
sector tem capacidade de crescimento e estima-se 
que este número aumente nos próximos dois anos, 
em função da (previsão de) abertura de 60 a 70 
hotéis e unidades similares no país, disse Januário 
Marra. 
Contudo, e ainda de acordo com o responsável do 
ministério, por razões que se prendem com a 
classi�cação estatística das atividades e pelo facto 
de a hotelaria e o turismo integrarem o sector de 
serviços mercantis (retalho, hotelaria e turismo e 
telecomunicações), é difícil determinar a 
contribuição do sector para o PIB que não é, ainda, 
relevante.

COMÉRCIO EXTERNO E COMÉRCIO BILATERAL
As exportações portuguesas totais aumentaram, 
em agosto de 2016, 6,1% face ao mesmo mês de 
2015. Embora esta tenha sido a maior subida em 
mais de um ano, as importações também subiram 
neste mesmo mês - 10,6% -, agravando o dé�ce da 
balança comercial em quase € 250 milhões, para um 
total de € 1.160 milhões. Assim, enquanto a expor-
tação de mercadorias somou, entre janeiro e agosto 
de 2016, € 32.818 milhões, a importação de bens 
atingiu o valor de € 39.527 milhões. 
As exportações das empresas portuguesas continu-
am a ser alavancadas pelo mercado europeu, para 
onde subiram 12,2%, enquanto em termos extraco-
munitários decresceram 7,2%, não obstante ser esta 
a menor quebra do ano para este comércio em 
particular. Considerando as trocas bilaterais, as 
exportações para Angola diminuíram 42,2%, para € 
824 milhões, bem como as importações portugue-
sas oriundas de Angola, que sofreram uma quebra 
de 36%, para € 550 milhões de euros, no período 
compreendido entre janeiro e agosto. Não 
obstante, Angola recuperou um lugar no conjunto 
dos principais destinos das exportações portugue-
sas, suplantando a Bélgica e sendo, agora, 8ª neste 
ranking.
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ACORDO PARA TRAVAR DUPLA TRIBUTAÇÃO
O Ministro das Finanças de Angola manifestou 
interesse em celebrar com Portugal um acordo 
que permita evitar a dupla tributação das empre-
sas portuguesas e angolanas presentes em ambos 
os mercados, um problema identi�cado há largos 
anos pelos operadores económicos de ambos os 
países. Archer Mangueira, que falava à Lusa após 
audiência concedida à Secretária de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Cooperação de 
Portugal, admitiu a vontade de acelerar o proces-
so: “Portugal tem connosco uma cooperação 
estratégica e teríamos todo o interesse em dar 
continuidade a esse processo”, acrescentando que 
Angola está a negociar acordos semelhantes com 
outros países.
Em Março último, foi criado um grupo de trabalho, 
coordenado pelo Ministro das Relações Exteriores 
de Angola, para analisar a negociação de acordos 
de protecção recíproca de investimentos e para 
evitar a dupla tributação de rendimentos com 
outros Estados. Este grupo de trabalho, que 
integra, também, os ministros da Economia, 
Finanças e Comércio e o Governador do Banco 
Nacional de Angola, reconheceu tratar-se de uma 
“matéria importante para a promoção de investi-
mentos” em Angola, contribuindo para a criação 
de um “ambiente favorável mais atrativo para os 
investidores e investimentos externos”.
Em Julho de 2015, o Presidente da Direcção da 
CCIPA reconheceu a “importância” da entrada em 
vigor de um acordo deste género para os 
empresários dos dois países: “Há conversas que 
têm vindo a acontecer há alguns anos a esta parte, 
acreditamos que estamos mais próximos de isso 
acontecer e será um incentivo para que o investi-
mento estrangeiro incremente”, admitiu Paulo 
Varela. Também o então Vice-Primeiro-Ministro 
português anunciou, na ocasião, a disponibilidade 
de Portugal para celebrar uma convenção com 
Angola que colocasse termo à dupla tributação 
entre os dois países e para a celebração de um 
acordo de protecção dos investimentos comuns. 
Paulo Portas a�rmou que, face ao nível das 
relações entre os dois países, era necessário 
avançar com um acordo bilateral de proteção de 
investimentos, que poderia “ser validado e que 
não é incompatível com as regras europeias”; além 
disso, e tendo em conta os “interesses cruzados”, 
tornava-se fundamental trabalhar sobre uma 
convenção que evitasse a dupla tributação nos 
negócios entre Portugal e Angola.

PORTUGAL APOIA BNA
O Governador do BNA anunciou, após reunião 
decorrida em setembro, em Lisboa, com o seu 

homólogo português, que o Banco central 
angolano vai contar com o apoio de Portugal no 
processo técnico que conduzirá à sua aceitação 
como equivalente de supervisão bancária do 
Banco Central Europeu: “Nós temos hoje um 
desa�o ao nível europeu, que é fazermos parte da 
lista da equivalência da supervisão bancária com 
o BCE. Para tal, vamos celebrar um acordo e 
desenvolver um trabalho conjunto com o Banco 
de Portugal, no sentido de criarmos todo o 
trabalho necessário para que Angola entre e seja 
aceite como um banco de equivalência de super-
visão junto do BCE, o mais rápido possível", disse 
Valter Filipe. Além de Portugal, o BNA conta já 
também com o apoio do banco central sul-africa-
no, que prestará assistência técnica de supervisão 
bancária e controlo cambial, a �m de adequar as 
regras em vigor em Angola às da SADC, uma vez 
que, no âmbito da Comunidade, os sistemas 
�nanceiros angolano e sul-africano vão 
adequar-se reciprocamente.
O facto de o BNA não ser formalmente reconheci-
do pelo BCE como entidade de supervisão, 
origina vários constrangimentos aos bancos 
europeus nas suas relações com Angola, obrigan-
do-os, por exemplo, ao aumento das provisões ou 
di�cultando o acesso a divisas à banca angolana. 
Acresce que, há cerca de um ano, a reserva federal 
dos Estados Unidos suspendeu a venda de 
dólares a bancos sediados em Angola, alegando a 
contínua violação das regras de regulação do 
setor e a suspeita de que o país estivesse a 
�nanciar redes terroristas.
Desde o início do ano que Angola tem vindo a 
adotar vários instrumentos com o objetivo de 
contrariar as críticas apontadas sobre o alegado 
branqueamento de capitais. Em fevereiro último, 
o Governador do BNA anunciou que o país havia 
saído do radar internacional da vigilância sobre 
branqueamento de capitais e �nanciamento ao 
terrorismo, na sequência do "cumprimento 
escrupuloso das regras de compliance" por parte 
do sistema �nanceiro nacional, o que, segundo a 
instituição, permitiria melhorar a qualidade do 
crédito nacional, aliviando as graves di�culdades 
com que os bancos angolanos se debatiam no 
acesso dólares norte-americanos no mercado 
internacional.

COSEC GARANTE OBRAS PORTUGUESAS
Ainda no âmbito da visita o�cial de Teresa Ribeiro, 
Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e 
da Cooperação de Portugal a Angola e, em 
particular, na sequência da reunião havida com o 
Ministro das Finanças, que serviu para "consolidar 
e fortalecer" as relações entre os dois países, no 

"domínio �nanceiro e da implantação de projetos 
ligados aos setores das infraestruturas”, Archer 
Mangueira anunciou que os Governos português 
e angolano pretendem acelerar a inclusão de 
projetos a desenvolver por empresas portuguesas, 
com prioridade para a energia, o saneamento, a 
construção e a defesa, na linha de crédito e seguro 
à exportação da COSEC, em termos de garantia, e 
“no âmbito da execução do OGE [de Angola] de 
2017", disse o governante angolano.
Em 20 de setembro, o Governo angolano alterou 
cinco contratos no valor de € 140 milhões, com 
construtoras portuguesas. Estas alterações, que 
envolviam a conversão dos contratos anteriores 
em Kwanzas para Euros, abrangiam também as 
empresas adjudicadas, que passaram a estar 
domiciliadas em Portugal, para permitir a 
"inserção do contrato na Linha de Crédito de 
Portugal assegurada pela Companhia de Seguro 
de Créditos à Exportação COSEC", de acordo com 
os despachos presidenciais consultados pela Lusa.

RIL SOFREM QUEBRA DE 5,2%
De acordo com dados revelados pelo BNA, entre 
janeiro e setembro deste ano as reservas internac-
ionais líquidas de Angola sofreram uma 
diminuição de 5,2% (mais de 1% entre agosto e 
setembro), correspondendo a cerca de USD 1,3 
mil milhões (€ 1,16 mil milhões). As RIL estavam, 
no �nal de setembro, �xadas em USD 22,9 mil 
milhões (€ 20,6 mil milhões), re�etindo um 
mínimo de vários anos.

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
A nova Lei de Bases da Organização Administrati-
va de Angola prevê a organização de aglomera-
dos populacionais em Angola em regiões metro-
politanas: as circunscrições territoriais podem 
agora ser estruturadas em unidades urbanas, 
como região metropolitana ("conjunto de municí-
pios e/ou cidades ligadas entre si �sicamente e 
através de �uxos de pessoas e serviços, que 
assumem importante posição económica, 
política, cultural e comercial") e cidade, e em 
aglomerados populacionais, neste caso vila, 
povoação ou aldeia.
Quanto à toponímia, a responsabilidade divide-se 
entre o Presidente da República, a quem compe-
tirá aprovar o nome das cidades e vilas; a Assem-
bleia Nacional, que de�nirá o nome das provín-
cias, municípios, comunas e distritos urbanos; a 
administração das províncias, que atribuirá os 
nomes às povoações, ladeiras, bairros, ruas, praças 
ou avenidas, depois de "ouvido o conselho de 
auscultação da comunidade". 

Os topónimos, escritos em língua portuguesa, 
seguindo a gra�a latina (quando esteja nas demais 
línguas de Angola, terá de ser previamente "certi�-
cado pelo Instituto de Línguas Nacionais"), podem 
resultar de propostas de cidadãos individuais, 
comissões de moradores ou órgãos da adminis-
tração central e local, devendo “evocar” �guras ou 
instituições com importância local, nacional ou 
internacional; factos "com relevância" em termos 
locais ou regionais; aspetos relacionados com os 
costumes e a ancestralidade dos sítios e/ou, ainda, 
datas históricas. Simultaneamente, "é proibida a 
atribuição de designações toponímicas com o 
nome de pessoas vivas" (nunca antes de decorrido 
um ano sobre a sua morte), salvo em "casos 
extraordinários em que se reconhece que, por 
motivos excecionais, esse tipo de homenagem e 
reconhecimento deve ser prestado em vida", 
de�ne ainda a nova lei.
Angola tem em curso um processo para criação de 
novas províncias no sul, com a divisão do Moxico e 
do Cuando Cubango, como o CONVERGÊNCIAS 
oportunamente relatou.

MARINHA DE GUERRA COM 17 NOVOS NAVIOS 
PATRULHA
Angola encomendou ao grupo libanês de 
construção naval Privinvest Shipbuilding Invest-
ments LCC, que integra várias empresas do sector, 
17 navios de patrulha, intersecção e transporte 
militar destinados à Marinha de Guerra angolana. 
Esta aquisição, avaliada em € 495 milhões, é 
considerada "vital" para o apetrechamento da 
Marinha de Guerra nacional e insere-se no âmbito 
da implementação do projeto de Vigilância Maríti-
ma da Costa Angolana, compreendendo, para 
além dos navios, a prestação de assistência técnica 
à Marinha. A pesca e a imigração ilegais são as 
preocupações que estão na origem dos investi-
mentos no controlo das atividades marítimas, 
devendo as embarcações ser utilizadas em 
“operações marítimas de intersecção e de 
dissuasão, bem como na permanente vigilância 
costeira e transporte".
O presidente do grupo Privinvest Shipbuilding 
Investments LLC, Boulos Hankach, anunciou, em 
setembro, um projeto de investimento que visa a 
instalação de um estaleiro de construção naval em 
Angola, em parceria com a empresa Simportex.

NOVA POLÍTICA DE COMERCIALIZAÇÃO DE 
DIAMANTES BRUTOS
O Decreto Presidencial nº 163/16, de 29 de Agosto, 
aprovou a nova política de comercialização de 
diamantes brutos, aplicável aos mercados industri-

al e artesanal, mantendo a comercialização 
obrigatória através da empresa pública Sodiam 
(pertencente à concessionária estatal diamantífera 
Endiama).
O mercado diamantífero artesanal tem vindo a ser 
impulsionado pelo Governo angolano, por juntar os 
garimpeiros em cooperativas e assim aumentar a 
produção ao mesmo tempo que travam o garimpo 
ilegal. As empresas interessadas em negociar 
diamantes do mercado artesanal, extraídos por 
pequenas cooperativas, serão obrigadas a comprar, 
pelo menos, o equivalente a USD 4 milhões (€ 3,5 
milhões) mensalmente e a patrocinar as cooperati-
vas artesanais e semi-industriais bem como os 
artesãos individuais. Na eventualidade de o valor 
mínimo de compra previsto não ser atingido 
durante 6 meses consecutivos, os contratos são 
unilateralmente rescindidos.
Já na produção diamantífera industrial, a nova 
política prevê o estatuto de "Clientes Preferenciais", 
relativamente a projetos mineiros que venham a ser 
descobertos, e que, entre outras medidas, visam 
garantir a sustentabilidade do setor.
A alteração de maior relevo introduzida por este 
diploma diz respeito ao regime cambial a que 
passarão a estar sujeitas as receitas das vendas 
internacionais: as divisas resultantes da comercial-
ização de diamantes serão transferidas para o Banco 
Nacional de Angola, que, por seu turno, disponibi-
lizará às empresas mineiras o respetivo contravalor 
em Kwanzas, através dos bancos comerciais.

RELANÇAMENTO DA INDÚSTRIA CONSERVEIRA
A partir de outubro, a cidade do Tômbwa, na 
província do Namibe, passará a contar com uma 
fábrica dedicada à produção de conservas de 
peixe, num investimento da PesSul avaliado em 
cerca de USD 4 milhões. A informação foi divulgada 
pelo administrador da empresa, Enrique Flores, 
que acrescentou que a fábrica começará a operar 
com duas linhas de produção diária de 200 mil latas 
de atum e de 50 mil latas de cavala, estimando-se 
que, até ao �nal do ano, a empresa atinja uma 
produção de 3 milhões de latas de 120 gramas de 
espécies pelágicas e 9 milhões de unidades de latas 
de 80 gramas de atum. Embora o destino inicial da 
produção da PesSul seja o mercado interno, numa 
segunda fase e com o aumento da produção, o 
objetivo é a exportação.
O lançamento da indústria conserveira em outubro 
marca o regresso da produção de conservas a 
Angola, parada há vários anos. Teve início no 
Namibe nos anos 30 do século XX, com a Fábrica 
Africana, que enlatava diversos produtos alimenta-
res. Depois da independência, em 1975, o subsec-
tor foi renovado, primeiro no Namibe e depois em 

Benguela, com uma grande unidade industrial 
chamada Mampesa.

CONCLUÍDA REDE DE ESTAÇÕES PARA FISCAL-
IZAÇÃO PESQUEIRA
O 7º e último dos Centros Regionais de Fiscalização 
Pesqueira e da Aquicultura começou a funcionar 
no Dande, província do Bengo, no passado dia 27 
de setembro, concluindo-se assim a primeira fase 
deste projeto iniciado em 2012 que tem como 
objetivo a vigilância da atividade pesqueira em 
águas angolanas. A par dos centros instalados no 
Namibe (2012), Cuanza Sul (2013), Zaire (2014), 
Cabinda (2014), Luanda (março 2016) e da estação 
central, também o centro do Dande se encontra 
apetrechado com um sistema de monitorização 
contínua via satélite, para "controlo das embar-
cações de pesca", e um sistema de rádio para comu-
nicação com os barcos, explicou o Ministério das 
Pescas: "Ficam em conexão permanente com os 
nove postos de observação de rádio instalados ao 
longo de toda a costa para a recolha de 
informações sobre as atividades de pesca”.
Segundo o diretor-geral do Serviço Nacional de 
Fiscalização Pesqueira e Aquicultura "Numa primei-
ra fase tínhamos uma previsão de cobertura de 
toda a orla costeira, o que acontece com este 
sétimo centro. Fica concluído, mas numa fase 
posterior estamos a pensar numa estrutura no 
Cuando Cubango [interior sul], por causa da 
importância do projeto [bacia do rio] Okavan-
go-Zambeze". Para Domingos Azevedo, os Centros 
de Fiscalização têm, como grande vantagem, o 
facto de poderem “travar” a pesca ilegal, como 
aconteceu recentemente com duas embarcações 
com bandeira da República Democrática do Congo 
detetadas a pescar ilegalmente em águas angola-
nas e que se encontram agora apresadas no Soyo.
A pesca ilegal em águas angolanas é um problema 
conhecido do Governo, que tem exortado as forças 
de segurança a incrementar a �scalização. Contu-
do, uma linha costeira de 1.650 Km e uma Zona 
Económica Exclusiva de 330.000 Km2, a que 
acrescem uma área reservada de pesca equivalente 
à extensão do mar territorial até às quatro milhas 
náuticas, bem como as águas continentais, para a 
pesca artesanal, que podem estender-se até oito 
milhas náuticas na zona norte, entre o Ambriz e 
Cabinda, tornam difícil a execução das operações 
de controlo por parte dos meios operacionais 
existentes e disponíveis.

PROÍBIDA VENDA DE ANIMAIS SELVAGENS NAS 
ESTRADAS
Numa tentativa de conter a caça furtiva e o abate 

indiscriminado de animais que ameaça a sobre-
vivência de várias espécies em Angola, o Executivo 
proibiu o comércio tradicional de animais 
selvagens, vivos ou abatidos, ao longo das 
estradas do país e junto de mercados paralelos em 
todo o território nacional, delegando nos gover-
nos provinciais a competência para apreenderem 
estes animais e os devolverem, quando possível, à 
natureza. Segundo a Ministra do Ambiente, Fátima 
Jardim, esta medida surge face aos elevados níveis 
de abate de animais que a caça furtiva tem assumi-
do em Angola e enquadra-se na Convenção sobre 
o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e 
da Flora Selvagem Ameaçadas de Extinção (CITES), 
que abrange a posse, comércio, transporte e abate 
indiscriminado de espécies de animais protegidas.
Angola tem 162.642 Km2 de áreas protegidas, o 
que corresponde a 13% do território nacional, 
entre parques nacionais e regionais, reservas 
naturais integrais e parciais; alberga algumas das 
espécies mais ameaçadas do mundo na lista CITES, 
desde tartarugas a antílopes, elefantes ou gorilas, 
para além das palancas negras gigantes e dos 
problemas com o trá�co de mar�m. Angola foi, em 
junho último, palco das comemorações internac-
ionais do dia do Ambiente, que tiveram como 
tema central a luta contra a venda ilegal de 
animais selvagens.

COMUNICAÇÕES MÓVEIS MAIS CARAS
Até Novembro, o custo das chamadas móveis em 
Angola irá aumentar quase 40% para AKZ 10,00 
(cinco cêntimos) por cada Unidade de Tarifária de 
Telecomunicações (UTT), unidade base que serve 
para taxar cada período (variável) de conversação. 
A decisão foi tomada em reunião conjunta das 
comissões Económica e para a Economia Real do 
Conselho de Ministros e envolve alterações no 
custo da UTT que, até agora, estava em AKZ 7,20 
(três cêntimos). O ministro das Telecomunicações e 
das Tecnologias de Informação, José Carvalho da 
Rocha, justi�cou a decisão alegando que "temos 
que encontrar um equilíbrio entre a necessidade 
de prestação de serviço e de manter esse serviço, 
olhando para a nossa realidade económica atual”, 
acrescentando que este aumento é uma necessi-
dade das operadoras para manter os níveis de 
serviço com um mínimo de qualidade.
A atualização da UTT, criada há 10 anos com o 
custo de AKZ 1,00, implicará que o cartão de 
recarga de telemóvel utilizado por todas as opera-
doras angolanas, cujo valor mínimo (125 UTT) é 
agora de AKZ 900,00 (€ 4,80), passe a ser vendido a 
AKZ 1.250,00 (€ 6,70).

MEDICAMENTOS IMPORTADOS EM ABRIL 
CHEGAM AO PAÍS
Devido a uma rutura de stocks, os medicamentos 
encomendados pelo Ministério da Saúde de 
Angola em Abril, com carácter de urgência, 
começaram a ser distribuídos durante a primeira 
quinzena de setembro. Por seu turno, o Fundo 
Global, instituição fundada em 2002 com o objeti-
vo de mobilizar recursos adicionais para apoiar 
países de baixa e média renda no combate ao 
HIV/SIDA, malária e tuberculose, vai �nanciar a 
aquisição de retrovirais para Angola, no montante 
aproximado de USD 20 milhões (€ 17,8 milhões), 
entre 2016 (em outubro será libertado 1/3 do valor) 
e 2018. Na base desta decisão está o facto de "O 
país continuar com uma gritante limitação em 
termos de disponibilidade [de antirretrovirais]. (…) 
Existem várias unidades hospitalares (...) que vão 
reduzindo o tempo de entrega. Inicialmente, o 
paciente recebia para três meses e agora está a 
receber para 15 dias", refere o Fundo.
O Fundo Global prevê um apoio �nanceiro total de 
USD 32 milhões (€ 28,5 milhões) para combater o 
HIV/SIDA em Angola, cujo programa de luta, 
embora tutelado pelo PNUD, é implementado no 
terreno pelo Instituto Nacional de Luta contra a 
SIDA e envolve, entre outros aspetos, o lançamento 
concursos públicos para fornecer ONG que operam 
no país. Do �nanciamento agora atribuído, 60% 
será utilizado na compra de antirretrovirais, reagen-
tes, testes e outros insumos; 30% destinam-se a 
atividades gerais de supervisão e monitorização e 
10% garantem atividades comunitárias com 
adolescentes, jovens e camadas populacionais de 
risco.
As autoridades de saúde angolanas estimam que o 
país tenha entre 350 a 500 mil pessoas infetadas 
com HIV/SIDA (2,4% da população); das mais de 
170 mil pessoas acompanhadas, apenas metade 
recebe tratamento. Luanda, Bié e Cuando Cubango 
registam uma taxa de prevalência de 5% das 
respetivas populações. Apesar de a política de 
saúde do país prever a distribuição gratuita de 
antirretrovirais, a elevada taxa de abandono dos 
pacientes (superior a 20%), a par da "má gestão dos 
insumos" e medicamentos, está, segundo os 
responsáveis do Fundo, "na base" da "situação 
crítica" dos pacientes. Entre 2003 e 2014, Angola 
recebeu dotações do Fundo Global num valor 
superior a USD 196 milhões, para combater as três 
endemias referidas.

PRODUÇÃO DE GÁS NATURAL REVISTA EM 
BAIXA
A fábrica Angola LNG, que havia retomado a expor-

tação de gás natural liquefeito (LNG) em junho 
último, dois anos após o encerramento da unidade 
devido a um incêndio num dos gasodutos, voltou a 
parar em julho para testes e manutenção, agora 
concluídos, pelo que o reinício da atividade é 
apontado pela empresa para "�nal de setembro". 
Entretanto, o Executivo angolano reviu em baixa a 
produção de gás e, segundo dados constantes do 
OGE revisto para 2016, a produção petrolífera de 
Angola deverá situar-se, este ano, nos 654,6 
milhões de barris, correspondente a uma 
produção média diária de 1.793.400 barris, 
"Incluindo a produção do Angola LNG, que poderá 
alcançar uma produção média diária de 54.145 
barris equivalentes, abaixo dos níveis de produção 
média diária de 60.000 barris equivalentes inicial-
mente previstos", lê-se no documento.
A Angola LNG anunciara, em março deste ano, que 
iria efetuar vários fornecimentos de gás natural 
liquefeito, ainda em 2016, ao grupo EDF, o maior 
produtor de energia elétrica do mundo, através de 
um "acordo �exível" rubricado com a EDF Trading, 
em vigor até 2018. Embora Angola seja, 
atualmente, o maior produtor de petróleo da África 
subsariana, o gás associado tem sido queimado ou 
reinjectado nos poços. O nível projetado de 
produção e processamento da unidade é de cerca 
de 5,2 milhões de toneladas de LNG por ano, além 
de propano, butano e condensados e 125 milhões 
m3 de gás natural para consumo doméstico. Tem 
uma frota dedicada de sete navios tanque e três 
cais de carregamento.

PRODUÇÃO INDUSTRIAL EM ALTA
De acordo com a informação constante do 
relatório sobre o Índice de Produção Industrial no 
segundo trimestre de 2016, publicado pelo Institu-
to Nacional de Estatística de Angola, a produção 
industrial no país cresceu mais de 11% neste 
período face ao período homólogo de 2015. As 
indústrias extrativas foram as que registaram o 
maior crescimento face ao primeiro trimestre do 
ano - 12,7% -, seguidas da produção e distribuição 
de eletricidade, gás e vapor - 3,5%. Já a captação, 
tratamento e distribuição de água e saneamento 
viu a sua atividade decrescer 3,1%. Segundo o 
mesmo relatório do INE, o número de 
trabalhadores empregues no sector industrial 
diminuiu, no espaço de tempo considerado.

SEGURO AGRÍCOLA EM VIGOR EM 2016
O presidente do conselho de administração da 
ARSEG anunciou, numa conferência onde falava 
sobre o papel dos seguros e dos fundos de 
pensões no desenvolvimento económico e social, 

que Angola terá, ainda em 2016, um seguro agríco-
la que protegerá os agricultores e cobrirá os riscos 
associados à sua atividade. Este mecanismo resulta 
do trabalho desenvolvido entre a ARSEG, os 
ministérios da Economia e da Agricultura e as 
resseguradoras. Aguinaldo Jaime salientou que a 
intervenção estatal neste seguro agrícola permitirá 
às empresas seguradoras não fazer recair todos os 
custos sobre os prémios pagos pelos segurados: 
“Tem que haver uma divisão de trabalho entre o 
Estado e as próprias empresas agrícolas de forma 
que não sejam apenas as seguradoras a suportar os 
riscos, como aconteceria se tivessem que sobrecar-
regar o valor do prémio do seguro, tornando-o 
assim insuportável”, acrescentou o presidente da 
ARSEG.
A Secretária de Estado do Orçamento, Aia-Eza da 
Silva, que participou no encontro, salientou o 
crescimento que o sector dos seguros tem vindo a 
registar em Angola: “O desa�o actual é crescer, não 
em quantidade mas em qualidade, alargando o 
leque de produtos oferecidos”, concluiu.

COMBOIO LEVA GÁS BUTANO AO INTERIOR DO 
PAÍS
A Sonangol está a utilizar o comboio para transpor-
tar e entregar gás butano no interior de Angola, 
num percurso superior a 1.000 Km. Depois das 
primeiras entregas, em agosto e setembro, terá 
lugar em outubro a terceira entrega do género, 
com recurso ao Caminho-de-Ferro de Benguela, 
entre o Lobito, no litoral, e Luena, no interior. "O 
recurso ao caminho-de-ferro vai proporcionar a 
redução de custos e maior segurança e e�ciência 
operacionais, assim como o aumento da oferta de 
gás às distintas regiões do país, inclusive às mais 
recônditas", informou a petrolífera estatal angola-
na. Por outro lado, com esta medida, as comuni-
dades locais deixarão de necessitar de abater 
árvores para o fabrico de lenha e de carvão vegetal, 
"O que constituirá um grande contributo aos 
esforços que têm sido empreendidos visando a 
preservação do ambiente", acrescentou a Sonan-
gol, que assumiu o objetivo de potenciar o setor 
ferroviário do país, estudando, para já, o alarga-
mento da medida ao Caminho-de-Ferro de Luanda, 
entre a capital e Malanje, e ao Caminho-de-Ferro de 
Moçâmedes, entre o Namibe e Menongue.
A reabilitação da rede ferroviária angolana custou, 
entre 2005 e 2015, cerca de USD 3,5 mil milhões, de 
acordo com o ministro dos Transportes, Augusto da 
Silva Tomás. Além da ligação à fronteira, entre o 
Luau e a República Democrática do Congo, a linha 
do CFB �cará interligada com a Zâmbia, país 
vizinho no interior, devido à possibilidade de 

exportação de minérios do centro do continente 
africano por via marítima, através do porto 
angolano do Lobito.
A reabilitação das três linhas nacionais – CFB, CFL e 
CFM -, sobretudo por empresas chinesas, envolveu 
2.612 Km de rede, a construção de 151 estações 
ferroviárias de raiz, a aquisição de 42 locomotivas, 
248 carruagens de várias tipologias e 263 vagões, 
para além da passagem de uma linha própria de 
�bra ótica.

TAAG RECEBEU ÚLTIMO BOEING 777-300 
A TAAG recebeu, no primeiro �m-de-semana de 
outubro, o novo avião Boeing 777-300 ER, batizado 
de "Morro do Moco", o ponto mais alto de Angola, 
com 2.620 metros de altitude, situado na Província 
do Huambo. Este avião é o terceiro e último de uma 
encomenda feita em 27 de março de 2012 à 
Boeing; o 
primeiro avião entrou em serviço em 2014. A 
cerimónia de chegada a Angola da nova aeronave 
decorreu no Aeroporto Internacional 4 de Feverei-
ro, em Luanda, na presença de membros do Gover-
no. 
Estas aeronaves têm capacidade para transportar 
225 passageiros em classe económica, 56 em 
executiva e 12 em primeira classe, possibilitando o 
acesso a telemóvel e internet a bordo. Com a 
chegada da terceira aeronave, a TAAG passa a 
operar com oito 777 e cinco 737 da construtora 
norte-americana, que asseguram voos internacion-
ais e rotas nacionais.

TURISMO É UM DOS MAIORES EMPREGADORES 
DE ANGOLA
O turismo e a hotelaria empregam mais de 220 mil 
pessoas em Angola, o que torna este sector um dos 
maiores empregadores do país, informou o 
Director do Gabinete de Estudos, Planeamento e 
Estatísticas do Ministério da Hotelaria e Turismo. 
Para além de ser uma boa fonte de emprego, o 
sector tem capacidade de crescimento e estima-se 
que este número aumente nos próximos dois anos, 
em função da (previsão de) abertura de 60 a 70 
hotéis e unidades similares no país, disse Januário 
Marra. 
Contudo, e ainda de acordo com o responsável do 
ministério, por razões que se prendem com a 
classi�cação estatística das atividades e pelo facto 
de a hotelaria e o turismo integrarem o sector de 
serviços mercantis (retalho, hotelaria e turismo e 
telecomunicações), é difícil determinar a 
contribuição do sector para o PIB que não é, ainda, 
relevante.

COMÉRCIO EXTERNO E COMÉRCIO BILATERAL
As exportações portuguesas totais aumentaram, 
em agosto de 2016, 6,1% face ao mesmo mês de 
2015. Embora esta tenha sido a maior subida em 
mais de um ano, as importações também subiram 
neste mesmo mês - 10,6% -, agravando o dé�ce da 
balança comercial em quase € 250 milhões, para um 
total de € 1.160 milhões. Assim, enquanto a expor-
tação de mercadorias somou, entre janeiro e agosto 
de 2016, € 32.818 milhões, a importação de bens 
atingiu o valor de € 39.527 milhões. 
As exportações das empresas portuguesas continu-
am a ser alavancadas pelo mercado europeu, para 
onde subiram 12,2%, enquanto em termos extraco-
munitários decresceram 7,2%, não obstante ser esta 
a menor quebra do ano para este comércio em 
particular. Considerando as trocas bilaterais, as 
exportações para Angola diminuíram 42,2%, para € 
824 milhões, bem como as importações portugue-
sas oriundas de Angola, que sofreram uma quebra 
de 36%, para € 550 milhões de euros, no período 
compreendido entre janeiro e agosto. Não 
obstante, Angola recuperou um lugar no conjunto 
dos principais destinos das exportações portugue-
sas, suplantando a Bélgica e sendo, agora, 8ª neste 
ranking.
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