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        Director Executivo do Banco             

fricaAfricano de Desenvolvimento 

(BAD) para Angola, Moçambique, 

Zimbabwe and Namíbia; Dr. Pedro 

Tombwele visitou Angola de 26 de 

Novembro a 4 de Dezembro, 2012 

no âmbito da sua agenda de 

trabalho anual. Esta foi a segunda 

visita official do ED a Angola desde 

que assumiu funções num mandato 

que está previsto terminar em 

Junho de 2013.   

 

Durante a sua estadia, o ED 

manteve encontros com vários 

dignatários do governo, corpo 

diplomático e coordenadores dos 

projectos do BAD de modo a 

avaliar o progresso na 

implementação dos programas do 

Banco e identificar os principais 

constrangimentos na execução 

dos projectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ED aproveitou a ocasião para 

informar o staff do BAD sobre os 

desenvolvimentos recentes no 

Banco, nomeadamente, o plano 

de retorno a Abidjan, o 

lançamento das obrigações do 

Banco para financiamento de infra-

estruturas, a nomeação da nova  

Vice-Presidente para serviços 

corporativos, Sra. Susan Wardell e 

os preparativos para a Reunião 

Anual do BAD a ter lugar em 

Marrakech, Marocos em 2013  

 

Por fim, o ED destacou a 

importância do BAD manter o seu 

rating de quotação financeira no 

nível de triplo “A” e apelou apelou 

a um maior empenho dos 

funcionários na execução do 

programa de actividades do BAD 

em Angola. 
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ED Pedro Tombwele mantendo um encontro com funcionários do BAD em Angola 



 

AOFO Res. Rep reforça dialogo com 

Governador do BAD em Angola 
 

O Representante Residente do Escritório Local de 

Angola, Sr. Septime Martin e o ED Pedro Tombwele 

prestaram uma visita de cortesia ao novo governador 

do BAD e Ministro do Planeamento em Angola, Dr. Job 

Graça. Durante o encontro, o Sr. Martin teceu elogios 

às autoridades pela organização pacífica das eleições 

e pela estabilidade macroeconómica alcançada e 

congratulou S.Excia o Ministro do Planeamento pela 

sua promoção. De seguida, o alto dirigente do BAD em 

Angola expressou o desejo da sua instituição em 

continuar a apoiar os esforços de desenvolvimento e 

reforço da cooperação. “Com a abertura do escritório 

do BAD em Angola esperamos melhorar o seguimento 

dos nossos projectos e apresentar melhores resultados”, 

reiterou o Representante do BAD.  

 

O Sr. Martin também solicitou o apoio da S. Excia 

Ministro do Planeamento na conclusão de processos 

críticos pendentes, nomeadamente, o Projecto de 

Apoio a Pesca Artesanal e o Plano Director para o 

Sector dos Transportes. Por sua o ED Tombwele informou 

sobre o término da seu mandato previsto para Junho 

de 2013 e deixou a recomendação para a nomeação 

dum novo candidato para ED Assistente, dado que a 

posição de Director Executivo será ocupada por 

Moçambique.    

 

AOFO organiza CPIP workshop em 

Luanda 
 

AOFO organizou no dia 6 de Dezembro de 2012 um 

workshop denominado “Plano de Melhoria da 

Implementação do Portfolio” (CPIP) para analisar os 

principais constrangimentos na gestão do portfólio e 

identificar medidas para a sua mitigação. Participaram 

no encontro, todos os coordenadores dos projectos, 

representantes das Agências de Execução, Ministérios 

sectoriais e parceiros de desenvolvimento 

representados em Angola. Após intensos debates, foi 

deliberado que se deviam envidar esforços para a 

melhoria do desempenho do portfólio através da 

implementação do CPIP. Também ficou acordado no 

encontro, que a ferramenta da matrix CPIP devia server 

de base para a avaliação do desempenho dos 

projectos. Esta acção será complementada com a 

organização de workshops e sessões de capacitação 

em procurement e gestão de projectos. Também será 

dada prioridade a monitoria sistemática das metas em 

termos de desembolso, procurement e resultados 

incluindo a adopção de um plano de acção para 

monitoria de empréstimos elegíveis para 

cancelamento. Por fim, ênfase será dada na melhoria 

da qualidade à entrada dos projectos.   

 

 

 

Em resposta, S. Excia o Ministro do Planeamento 

agradeceu pela avaliação positiva do BAD sobre os 

progressos alcançados por Angola na esfera 

económica e reiterou a vontade do Executivo 

Angolano em continuar a cooperar com o BAD em 

várias áreas de desenvolvimento económico e social.  
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Encontro de cortesia entre o Representante Residente do BAD em 

Angola, Sr. Septime Martin e o ED Tombwele (à esquerda) com o 

novo Governador do BAD em Angola, S. Excia o Ministro do  

Planeamento, Dr. Job Graça (no centro à direita). 

Participantes no Country Portfolio Improvement Plan (CPIP) 

workshop que teve lugar em Luanda a 6 de Dezembro, 2012. Na 

mesa principal, o Sr. Septime Martin (Representante Residente, 

AOFO) e a Sra. Nelvina Barreto Gomes (Oficial de Programas 

Principal, AOFO)  



 

Delegação de Empresários británicos 

visita AOFO 
 

O Banco Africano em Angola manteve um encontro 

com uma delegação de empresários británicos ligados 

ás áreas de comércio e investimentos interessados em 

obter informações sobre potenciais áreas de negócios 

para as firmas británicas em Angola. Durante o 

encontro, o Representante Residente do Escritório Local 

de Angola, Sr. Septime Martin apresentou os principais 

pilares da Estratégia de assistência ao país, CSP, 2011-

2015, nomeadamente, apoio ao desenvolvimento do 

sector privado e empreendedorismo e 

desenvolvimento de infra-estruturas e de seguida 

passou em revista  a carteira de projectos do Banco. 

Quando solicitado a debruçar-se sobre as perspectivas 

do BAD em Angola, o Representante destacou a 

preparação de linhas de crédito para  bancos de 

desenvolvimento locais com vista ao apoio às PMEs 

(cujas negociações já decorem com vários bancos 

privados), e a concepção dum programa de apoio ao 

empreendedorismo. Por fim, o Representante do BAD 

reiterou a sua disponibilidade em informar sobre futuras 

oportunidades que sejam de interesse para as firmas 

británicas que operam em Angola, nas áreas de água 

e saneamento, serviços de consultoria nas áreas de 

transportes, energia e corredores de desenvolvimento. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
O Representante Residente do Escritório Local de 

Angola, Sr. Septime Martin e o Economista Principal, Sr. 

Joel Muzima mantiveram um encontro com a firma de 

Consultoria Development Workshop (DW) em Luanda. 

O encontro, organizado pela DW serviu para  

apresentar o trabalho de concepção da Estratégia 

Nacional do Sector de Águas e Saneamento. Este 

trabalho faz parte da componente de assistência 

técnica ao abrigo do projecto Sumbe Water Supply 

and Sanitation também financiado pelo BAD.  A 

Consultoria sobre a Estratégia está a cargo da firma 

Canadiana (COWATER) em coordenação com a 

Direcção Nacional de Abastecimento de Água e 

Saneamento (DNAAS) em Angola. De acordo com o 

Director da DW, Sr. Allan Cain, “espera-se que a 

estratégia esteja concluída em Junho de 2013 e que a 

mesma irá providenciar, aos parceiros de 

desenvolvimento, uma plataforma sólida sobre 

avaliação dos custos dos investimentos no sector de 

água e saneamento e identificar áreas para apoio 

instituicional”. Por seu turno, o Sr. Martin congratulou a 

DW pela iniciativa e aproveitou a ocasião para 

expressar a sua preocupação com o fraco nível de 

execução do projecto Sumbe Water Supply and 

Sanitation ao que depois apelou a um maior apoio dos 

consultores na capacitação instituicional da unidade 

de implementação, e a DNAAS, em particular. 
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Pormenor do encontro entre o Representante Residente do 

Escritório Local de Angola, Sr. Septime Martin, com a missão de 

empresários británicos de visita a Angola no dia 21 de Janeiro de 

2013 
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Diálogo Nacional: AOFO reforça parceria com a Development Workshop 
 

Participants at the dialogue meeting held at the Development 

Workshop in Luanda 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angola   Indicadores de Desemvolvimento 
       

                                                                                 
 

População (milhões) 19.6 (2011) 

Taxa anual de crescimento  12.2% (2005-2011) 

Força de trabalho, 15 anos ou mais, como % da população total 53% (2011) 

Taxa de alfabetização de adultos (% da população com 15 anos ou mais)  70% (2010) 

Indice de incidência da pobreza com base na linha de pobreza nacional (% da população) 36.6% (2009) 

Taxa de mortalidade infantil, abaixo-5 anos (por 1,000 nados vivos) 98.4 (2011) 

Access a fontes melhoradas de água potável (% da População com acesso a água) 51% (2011) 

 

 

 

 

    

 Contacte-nos: 

Banco Africano de Desenvolvimento 

Escritório Local de Angola 

Rua Rei Katyavala 

Edificio  Rei Katyavala  2nd Floor, 

Luanda, Angola 

Tel:+244930049256 

Email: s.martin@afdb.org  

www.afdb.org 
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Área terrestre: 1,247,000 Km2 of which 58 million hectares is 

potentially arable land 

 

População      Principais províncias 

                                                                                                                         

Luanda:      5,851,200  

Benguela:   1,985,400 

Bié:             1,143,700 

Huambo:    1,624,000 

Uíge:           1,101,200 

                                                                                                                         

Kwanza-Sul: 1,353,800 

 

 Missão de Identificação do Sector Privado sobre linhas de crédito para financiamento ás SMEs em Angola,  

5-10 Fevereiro, 2013 

 Missão de Supervisão e Revisão de Meio-Termo dos projectos Bom Jesus Calenga e Apoio ao Sector do 

Meio Ambiente, 4-17 Fevereiro, 2013 

 Missão de Supervisão do Projecto de Apoio à Capacitação Instituicional para Programas de Investimento 

Público, 10-15 Fevereiro, 2013 

 SAP Training para o staff do AOFO  - 10-17 Fevereiro, 2013 

 Missão de revisão da Administração de Empréstimos do BAD, 17-22 Fevereiro, 2013 

 Missão de Identificação do Programa de Facilitação ao Comércio e Integração Regional – 18-22 Fevereiro, 

2013 

 Participação na conferência internacional sobre Petróleo e Gás em Maputo, 25 Fevereiro a 1 Março, 2013 

 Missão de Identificação do Plano Director para o Sector de Energia e Apoio Instituicional, 4-11 Março, 2013 

 

 

Próximos eventos e missões 

Tel:+244930049256
mailto:s.martin@afdb.org
http://www.afdb.org/

