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        ngola tem uma economia em  

         franco crescimento, sendo 

uma das economias com as 

maiores taxas de crescimento do 

PIB no mundo, com uma média de 

12% no período de 2005 a 2011.  

 

Projecta-se que o PIB real cresça 

8.9% em 2012 estimulado pela 

expansão do sector não-petrolífero. 

Consequentemente, este cenário 

irá requerer um esforço para 

eliminar as principais barreiras ao 

crescimento económico, em 

particular, nas seguintes áreas – 

energia, estradas, acesso ao 

crédito por parte do sector privado, 

melhoria da eficiência do sector 

público e garantia duma maior 

diversificação económica. A 

crescente pressão inflacionária 

também constitui um desafio para 

a establidade macro-económica  

em Angola. 

 

O Grupo Banco Africano de 

Desenvolvimento (BAD) em 

colaboração com com outros 

parceiros de desenvolvimento 

contribui significativamente no 

apoio aos esforços dos Governo de 

Angola para a erradicação da 

pobreza e promoção do 

desenvolvimento económico. 

Como exemplo disso, mais de 34 

projectos – orçados em UA 396.34 

milhões (US$ 594.5 milhões) foram 

aprovados pelo Banco desde o 

início das suas operações em 

Angola em 1983, compreendendo 

projectos de investimento no sector 

público e privado, bem como 

programas de desenvolvimento de  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

capacidades institucionais e 

humanas. O Banco está 

comprometido a apoiar a agenda 

de integração regional de Angola 

através de projectos nos sectores 

da energia, transportes, agricultura, 

e pescas. O Banco também irá 

focalizar na promoção da 

diversificação da economia, 

apoioá competitividade das 

pequenas e médias empresas 

(PMEs) e geração de rendimentos e 

emprego, em linha com o Plano 

Estratégico Nacional de Médio-

Prazo. 

 

Espera-se que estas intervenções 

contribuam para minimizar o défice 

de infra-estruturas e recursos 

humanos qualificados, e garantir 

maior eficiência e vitalidade do 

sector privado.  A efectividade e  

capacitação do escritório de 

Angola  é crucial de modo a 

garantir que as operações do 

Banco contribuam para o alcance 

das aspirações de desenvolvimento 

económico de Angola.  
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“urge encontrar novas fontes de 

crescimento para as economias 

africanas”, Septime Martin, 

Representante Residente, AOFO 

 

AOFO apresenta deliberações da Reunião  

Anual do BAD à imprensa local  

 

 

 

O Escritório do BAD em Angola organizou uma 

conferência de imprensa no dia 15 de Junho de 2012 

para apresentar as deliberações saídas da última 

Reunião Annual do BAD realizada em Arusha, na 

Tanzania. Durante a sua intervenção,o Sr. Septime 

Martin destacou as seguintes realizações: o aumento 

em 40% no volume das operações financiadas pelo 

banco em 2011 em comparação com o ano anterior, 

a aprovação do relatório annual de actividades e de 

contas de 2011, a integração official do Sudão do Sul 

como membro do grupo BAD, a recomendação do 

Conselho Consultivo dos Governadores, para a 

definição dum plano de acção de retorno à sede 

permanente do BAD em Abidjan, e a aprovação da 

escolha de Marocos como sede da próxima reunião 

anual em 2013.  

 

O Representante Residente também apresentou os 

principais resultados do relatório de 2012 das 

Perspectivas Económicas para África o qual prevê um 

crescimento económico de 4.5% para África, 

ligeiramente superior aos 3.4%, registados em 2012. O 

AEO prevê um crescimento médio 

de 7.7% em 2012/13 para Angola. 

Este crescimento será sustentado 

por uma forte demanda interna, 

sólidas políticas macro-

económicas, crescimento robusto 

no sector mineiro, agricultura, construção e indústria 

manufactureira, preços favoráveis das matérias primas 

e fluxos de investimento directo estrangeiro (IDE). 

Entretanto, o Sr. Septime Martin alertou para alguns 

desafios que podem minar o crescimento económico 

no continente, nomeadamente: pressões inflacionárias, 

aumento dos preços do petróleo e das matérias primas 

de exportação, habilidade dos países em manter 

políticas macro-económicas estáveis e níveis da dívida 

sustentáveis, e a profundidade da crise na zona Euro e 

seu impacto sobre as economias Africanas.  

 

AOFO ganha um impulso tecnológico 

 

O Departamento de Informática do BAD (CIMM) 

realizou uma missão em Junho de 2012 com o 

objcetivo de instalar sistemas integrados de 

telecomude telecomunicações no escriório de Luanda.  

A missão instalou com sucesso o novo sistema de 

telefone de quatro dígitos,  para além dum moderno 

sistema de video-conferência de alta-definição 

“Polycom HD”, e uma rede de internet sem fios 

“wireless”. A missão aproveitou a ocasião para dar 

formação sobre o uso dos sistemas. Falando ao staff, O 

Sr. Tresor (líder da missão do CIMM) teceu o seguinte: 

“o AOFO já não é mais uma ilha em termos 

tecnológicos pois possui o melhor sistema IT ao nível do 

Banco e do mundo em geral. Com este equipamento 

o escritório jamais ficará offline, concluiu o Sr. Tresor”.  

 
 

 

 

Neste contexto, o Banco recomenda os países 

membros a reduzir o défice de infra-estruturas 

económicas, promover a diversificação económica e 

o sector privado, e aumentar a mobilização de 

recursos internos. Segundo o Sr. Martin, “urge encontrar 

novas fontes de crescimento para as 

economias africanas, tais como a 

economia verde, energias renováveis, 

agricultura sustentável e IT visto 

constituirem fontes importantes de 

geração de emprego (em particular 

para os jovens), transformação das economias 

Africanas, incluindo o seu posicionamento na cadeia 

de valores global”. 

 

O Representante Residente do AOFO concluiu a sua 

intervenção informando a imprensa sobre o processo 

de preparação da estratégia de Longo-Prazo do BAD, 

2013-2022, incluindo os seus pilares fundamentais, bem 

como as perspectivas de médio e longo-prazo para a 

economia Angolana. 
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Sr. Septime discursando para a imprensa em Luanda, AOFO 

Técnicos do CIMM instalando o sistema de video-conferência no  

AOFO 
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“Ambos departamentos mostraram interesse em fazer 

uso eficiente dos recursos do ORSB/SARC, mas o 

desafio reside em tornar mais efectivo o processo de 
descentralização  

AOFO participa no retiro regional do 

ORSB/SARC em Maputo 

 

O AOFO participou de 19-24 de Junho de 2012 no retiro 

regional do ORSB/SARC realizado em Maputo. O 

encontro juntou cerca de 40 participantes incluindo  os 

Directores Regionais do ORSB e SARC, Representantes 

Residentes, Economistas em Chefe Regionais, e 

funcionários oriundos dos países da região Austral de 

África. O encontro também contou com a 

participação dos Vice-Ministros do Ambiente e 

Negócios Estrangeiros de Moçambique. 

 

 

 

 

 

Os principais assuntos discutidos no fórum incluem: a 

estrutura, a estratégia para implementação da 

colaboração  entre o ORSB e o SARC, mecanismos 

para convencionar os estudos sectoriais e supercar 

desafios relativos às fontes de financiamento, o papel 

dos oficiais de programas (CPOs), operações regionais 

e a necessidade de repensar a ligação entre as 

Estratégias de Integração Regional (RISPs) e as 

Estratégias de Assistência ao Países (CSPs), partilha de 

experiências sobre o desempenho do portofólio e a 

necessidade de garantir maior eficácia das equipas de 

trabalho nacionais, e recursos humanos.  

 

Desemprego juvenil – BAD apela para mais acção 

 

O Representante Residente do AOFO, Sr. Septime 

Martin, participou no dia 9 de Julho de 2012 na 

conferência sobre desemprego juvenil organizada pelo 

BAD em Lusaka, Zâmbia. Durante o seu informe ao staff  

o Sr. Martin salientou a importância do evento que foi 

evidenciado por uma presence em peso dos Ministros 

das Finanças, Trabalho, Comércio, Educação, 

Juventude e Agricultura, os quais tiveram uma 

participação efectiva nas deliberações do evento. O 

Representante Residente aproveiotu a ocasião para 

partilhar algumas ideias sobre as áreas críticas que 

carecem de intervenção de modo a garantir postos de 

trabalho para milhares de jovens que em desespero 

vão procurando por uma oportunidade de emprego. 

Na óptica do Sr. Martin, “é imperioso que se adopte 

uma abordagem dual de modo que os jovens tenham 

oportunidade de adquirir competências teóricas e 

experiências práticas. Por outro lado, temos que mudar 

o preconceito de dependência em serviços públicos e 

do ensino geral e engajar cada vez mais os jovens no 

mercado de trabalho através da exploração das 

potencialidades do ensino técnico vocacional, 

incluindo a promoção do auto-emprego”. O 

Representante também indicou que o acesso ao 

financiamento ainda constitui um constrangimento 

para o desenvolvimento de pequenos negócios, em 

parte devido às altas taxas de juro.  

 

 

 

 
 

 

 

No cômputo geral, os debates durante o retiro foram 

francos e abertos e ambos os departamentos 

mostraram interesse em fazer uso eficiente dos recursos 

do ORSB/SARC, de modo a catapultar as operações 

do Banco na região duma forma eficiente e efectiva. 

Entretanto, o maior desafio reside na habilidade de 

implementar a descentralização duma forma mais 

efectiva. O retiro concluiu com a deliberação de que 

os retiros ORSB/SARC passarão a ser organizados numa 

base anual, e o próximo será organizado pelo SARC  na 

África do Sul.  

 

 

 
 

 

 

 

O Responsável máximo do BAD em Angola concluiu 

ilustrando alguns sectores com elevado potencial para 

geração de emprego, em particular, para os jovens, e 

que incluem: agricultura, desenvolvimento rural, sector 

mineiro (embora este último requer mão-de-obra 

qualificada). 
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Participantes do retiro visitando um projecto de Águas e 

Saneamento em  Maputo 

Pormenor dos participantes no workshop sobre desemprego 

juvenile em Lusaka com o Sr. Martin (terceiro da esquerda para a 

direita na última fila) 
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AOFO estreita parceria com o Ministério  do 

Planeamento 

 

Uma delegação do Banco Africano de 

Desenvolvimento, Escritório Local de Angola manteve 

no dia 5 de Julho de 2012,  um encontro de diálogo 

com S. Excia a Governadora do BAD em Angola e 

Ministra do Planeamento, Dra. Ana Dias, 2012. A 

delegação do AOFO chefiada pelo Sr. Septime Martin, 

Representante Residente contou com a participação 

da Sra. Nelvina Barreto Gomes, Oficial Principal de 

Programas do País, Sr. Joel Muzima, Economista 

Principal do País e Sr. Felisberto Mateus, Ecnomista 

Nacional.  

 

O encontro tinha como principal objectivo, explorar 

áreas de colaboração na implementação do 

programa do Banco para o period 2013-2015, abordar 

as perspectivas em termos de implementação do 

portofólio, estratégias para a implementação de 

estudos sectoriais. O encontro também serviu para 

apresentação do novo quadro de pessoal do Banco 

em Angola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Durante a sua intervenção, a Governadora Ana Dias 

endereçou cumprimentos de boas vindas à delegação 

e ao staff e encorajou o Banco a alinhar o seu 

programa de actividades com o Plano Estratégico de  

Médio Prazo do País para 2013-2017, ainda em fase de 

elaboração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honourable Minister of Planning, Dra. Ana Dias (left) interacting 

with AOFO delegation  

 

 O Escritório Local de Angola (AOFO) providenciou apoio a várias missões que visitaram o país durante 

este period, nomeadamente: OSAN, OWAS and OITC. Este Apoio incluiu a organização e participação em 

encontros com oficiais do Governo Angolano, assinatura dos Aide-Mémoire, incluindo o seguimento das 

recomendações 

 A Oficial Principal de Programas do AOFO, Nelvina Barreto visitou o Projecto de Apoio à Capacidade 

Institucional de Programas e Investimentos Públicos (ICBPIP) que tem estado a enfrentar atrasos na sua 

implementação e providenciou assistência técnica ao Coordenador do Projecto de modo a acelerar a 

execução dos concursos públicos de bens e serviços 

 O Escritório Local de Angola criou uma equipa de trabalho para a preparação do Workshop conjunto 

entre o EADI-ORPF-AOFO com o objectivo de capacitor os PIUs e as Agências de Execução de Projectos  

nas áreas de ciclo de gestão de projectos, incluindo os procedimentos de procurement e desembolsos do 

Banco. 

 

Principais medidas tomadas para a melhoria do portfólio 

 

 Projecto de Pesca Artesanal – 16-23 Julho, 2012 

 Projecto de Apoio à Capacidade Institucional no Abastecimento de Água em Sumbe – 23-27, Julho, 2012 

 Master Plan Study para o sector dos Transportes – 23 Julho – 3 de Agosto, 2012 

 Missão de Apoio - ORSB Young Professional – 29 Julho – 28 de Agosto, 2012 

 Workshop sobre Planiificação e Gestão de Projectos – 23-28 de Setembro, 2012 

 Visita de alto-nível do Director Regional ORSB e do Vice-Presidente do BAD Finance – por confimar data 

 Lançamento do “Angola Private Sector Country Profile” Report e do “Microfinance Brochure” – Setembro 

2012 

 

Próximos eventos e missões 
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S.Excia Minsitra do Planeamento, Dra. Ana Dias dialogando com 

a missão do BAD em Angola 


