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         Director Regional do BAD 

          para a região Sul, Sr. Chiji 

Ojukwu e o Representante 

Residente do Escritório Local de 

Angola, Septime Martin, foram 

recebidos em audiência no dia 4 

de Março de 2013 pelo Ministro do 

Planeamento e Governador do 

BAD em Angola, Dr. Dr. Job Graça. 

O Sr. Ojukwu e o Governador  

Graça abordaram assuntos 

relacionados com a cooperação 

entre o BAD e Angola, bem como a 

situação macroeconómica e social 

do país, em particular, a 

necessidade de se garantir uma 

rápida diversificação económica 

de modo a promover o emprego e 

um crescimento sustentável e 

inclusivo. O Director Ojukwu. 

Ojukwu congratulou as autoridades 

pela realização pacífica das 

eleições e implementação de 

reformas macroeconómicas 

prudentes a aproveitou a ocasião 

para informar o Governador sobre  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a nova Estratégia do BAD para 

Longo-Prazo, 2013-2022 que 

focalize-se no crescimento inclusive 

e transição para Economia verde. 

Em seguida apresentou os pilares 

da Estratégia de Assistência a 

Angola, CSP, 2011-2015 – 

promoção da competitividade do 

sector privado, e infra-estruturas 

económicas – e solicitou o apoio 

do Ministro na aprovação dos 

projectos pendentes, 

nomeadamente, Projecto de Apoio 

a Pesca Artesanal e Plano Director 

para o Sector dos Transportes. O 

Director aproveiotu a ocasião para 

convidar o Ministro a participar na 

Reunião Annual do BAD a ter lugar 

no Marrocos em 2013 e pediu 

colaboração do Governo na 

revisão de Meio-Termo do CSP, 

2011-2015 a ter início em Abril, 2013. 

Por seu turno, o Ministro agradeceu 

pela visita do BAD tendo prometido 

despachar os dossiers pendentes e 

bem como participar na Reunião 

Anual do BAD.    
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“As autoridades Angolanas 

lançaram um programa ambicioso  

de revitalização da rede de infra-

estruturas  do país de modo a 

garantir um melhor posicionamento 

estratégico de Angola  no contexto 

da integração regional na SADC e 

região da África Central. Para este 

efeito, dois corredores ferroviários 

estão em desenvolvimento, 

nomeadamente: Moçamedes-

Cunene (com perspectiva de ligação 

com a Namíbia no sul); e Lobito-

Zâmbia e Congo Democrático 

(como parte da estratégia de inter-

ligação das infra-estruturas no 

âmbito da integração regional na 

SADC)” 

Dr. Augusto Tomás, Ministro dos  

Transportes de Angola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma missão da divisão de 

Integração Regional e Comérçio  

(ONRI.2) liderada pela Sra. Moono 

Mupotola, Chefe de Divisão, esteve 

em Angola de 18-22 Fevereiro de 

2013 para identificar áreas de 

cooperação na facilitação ao 

comércio e integração regional. A 

missão manteve encontros com 

várias entidades, incluindo S. Excia 

o Ministro dos Transportes, Dr. 

Augusto da Silva Tomás, 

representantes do Ministério do 

Comércio, Câmara do Comércio, 

Caminhos de Ferro de Benguela, 

Porto de Lobito, Secretariado 

Nacional da SADC, Delegação da 

União Europeia e Vice-Governador 

da Província de Benguela.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

A missão obteve ideias valiosas por 

parte das autoridades Angolanas e 

parceiros de cooperação, no que 

se refere a potenciais áreas de 

colaboração. Dentre as prioridades 

identificadas para possível 

colaboração com o Banco, 

figuram as seguintes categorias: (i) 

Facilitação ao Comércio “Soft 

Infrastructure” ao longo do corridor 

de Lobito, em apoio à integração 

regional; (ii) Capacitação 

Instituicional e Assistência Técnica 

aos Ministérios, Departamentos e 

Agências bem como entidades do 

sector privado envolvidas na 

Integração Regional e Comércio; e 

(iii) estudos técnicos para 

identificação de sectores com 

grande potencial de exportação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAD tenciona apoiar Angola na facilitação ao 

comérçio e integração regional 

Porto de Lobito, Angola 

Missão do ONRI.2 com o Ministro dos 

Transportes de Angola, Dr. Augusto Tomás 
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Desenvolvimento das PMEs no centro do diálogo entre o BAD e o Ministério da Economia 

No quadro da sua visita official a Angola, o Director 

Regional do BAD para a região Sul, Sr. Chiji Ojukwu 

prestou uma visita de cortesia ao Ministro da Economia 

em Angola, Dr. Abrahão Gourgel em Luanda. O Sr. 

Ojukwu aproveitou a ocasião para congratular as 

autoridades pelo forte Desempenho macroeconómico 

e apelou para que se acelerasse o volume de 

Investimentos para garantir a diversificação 

económica e crescimento inclusive. O Director Ojukwu 

também reiterou o interesse do BAD em apoiar os 

esforços do Governo na provisão de linhas de crédito 

para as pequenas e medias empresas (PMEs), inicitivas 

para formalização do sector informal, formação 

técnico-vocacional, e apoio técnico e instituicional na 

gestão de coperativas agrícolas. Por seu turno, o 

Ministro da Economia agradeceu o apoio do BAD e 

expressou interesse em colaborar com o Banco no 

desenvolvimento das PMEs. Pormenor da visita do Director Ojukwu ao Ministério da 

Economia  
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A Economia Angola na emergiu 

após mais de 27 anos de guerra 

civil para se tornar no 

segundo maior 

exportador de petróleo 

de África. As exportações 

de petróleo aumentaram 

significativa-mente 

levando a um rápido 

incremento nas reservas 

internacionais do país 

para níveis em torno de 

USD 32 biliões no final de 

2012. Entretanto, o país 

ainda é vulnerável aos 

choques externos.  

Consciente dos desafios 

enfrentados pelo 

Governo para garantir a 

diversificação económica, o 

Director Regional do BAD, Sr. Chiji 

Ojukwu presto uma visita de 

cortesia ao Administrador do Fundo 

Soberano em Angola (FSA), Dr. 

Armando Manuel de modo a 

inteirar-se dos planos do Governo 

para garantir a diversificação da 

economia e crescimento 

sustentável.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante o encontro, o 

Administrador do FSA informou que 

o executivo Angolano desenhou 

um Plano Nacional Integrado de 

Desenvolvimento para o periodo 

2013-2017 cujo foco está no 

desenvolvimento do sector privado, 

criação de emprego e 

diversificação económica no 

sector não-petrolífero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Sr. Ojukwu congratulou as 

autoridades pelo concepção da 

Estratégia de 

Desenvolvimento de longo-

prazo e  ofereceu o apoio 

do BAD aos esforços do 

Governo com vista a 

garantir  um crescimento 

alargado e inclusivo. É de 

salientar que o FSA de 

Angola foi criado de modo 

a investor os retornos  das 

esportações de petróleo nos 

sectores produtivos de  

modo a diversificar a 

economia do país e  

redistribuir a riqueza. Com 

um capital inicial de USD 5 

biliões, o fundo é o segundo 

mais rico na região da África sub-

Sahariana a seguir ao Botswana. O 

Fundo Soberano Angolano, focaliza 

os seus investimentos primários em 

na indústria hoteleira em África e 

em grandes projectos de infra-

estruturas, de modo a reduzir a 

dependência da economia no 

petróleo e garantir a diversificação 

económica. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director Ojukwu visit to the Head of the SWF in Angola 

O Director Regional do ORSB, Sr. Chiji Ojukwu realizou 

uma visita de campo a uma escolar secundária em 

Luanda cujas obras foram financiadas  por parte dos  

UA 8.73 milhões do crédito do fundo ADF, UA 900 mil 

dólares do donativo ADF e USD 9.39 milhões do crédito 

da OPEC. A escola, situada no município de Viana, foi 

parte de um programa de construção de quatro novas 

escolas com um total de 46 salas de aulas. Durante a 

visita, o Director Ojukwu apreciou a qualidade 

satisfatória das obras realizadas e aproveitou a ocasião 

para manter diálogo com a Directora da Escola e sua 

equipa de apoio, de modo a se inteirar  dos processos 

operacionais. A Escola compreende cerca de 9 salas 

de aulas e possui um efectivo de 900 distribuídos entre 

a 7a a 9a classes operando num regime de dois turnos. 

A média de alunos/professor é de cerca de 45 alunos e 

com uma taxa de aprovação acima dos 55% 

enquanto que a taxe de desistência é de menos de 

10%. A missão foi infomada dos esforços feitos para 

alcançar a paridade entre o género na escola, 

contudo ainda persistem desafios no que se refere a 

disponibilização de recursos para obras de 

manutenção e falta de laboratórios. 

 

 

Director Regional do BAD visita Escola financiada pelo Banco em Angola   

Director Ojukwu visitando a Escola Secundária de 2o Ciclo de 

Viana em Luanda 

Fundo Soberano de Angola advoga maior apoio do BAD na diversificação da 

Economia 
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O Director Regional do BAD, Sr. Chiji 

Ojukwu prestou uma visita de 

cortesia, no dia 5 de Março de 

2013, à Cordenadora do 

sistema das Nações Unidas 

em Angola, Sra. Maria 

Ribeiro no contexto da 

cordenação da ajuda e 

construção de uma 

parceria estratégica entre 

os parceiros de 

Desenvolvimento em 

Angola. Durante o 

encontro, o Sr. Ojukwu 

abordou os principais 

constrangimentos na 

cordenação e 

harmonização da ajuda 

em Angola e bem como 

principais medidas para a 

melhoria do diálogo. 

O Director aproveitou a ocasião 

para informar a Coordenadora do 

sistema das Nações Unidas sobre a 

nova Estratégia de Longo-Prazo do 

BAD cujo foco está no crescimento 

inclusivo e transição para 

economia verde. Também fez 

referência ás principais áreas de 

intervenção do Banco que 

incluem, actividades de apoio a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

capacitação instituicional e 

provisão de linhas de crédito para 

as pequenas e médias empresas,  

 

 

desenvolvimento de infra-estruturas, 

Investimentos na agricultura, meio-

ambiente, água e saneamento e 

governação. Durante a sua 

intervenção, a Cordenadora do 

sistema das Nações Unidas 

começou por destacar os desafios 

enfrentados pela suas agências na 

mobilização de recursos para 

Angola, uma vez que o país é  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

considerado rico em 

recursos. Entretanto, ela 

informou que o Governo 

Angolano  solicitou apoio 

das Nações Unidas na  

preparação da graduação 

de Angola para país de 

rendimento médio até 2018.  

Em termos de intervenções, 

o sistema das Nações 

Unidas tem estado activo  

nas áreas da saúde, 

energia, meio-ambiente e 

mudanças climáticas 

(através do PNUD), 

protecção social (em 

colaboração com o Banco 

Mundial, UNICEF e UNICEF e 

MAPESS), apoio à cadeia 

de valor na pesca 

artersanal, produção 

agrícola e  assistência 

técnica ao Instituto do 

Café. Outras áreas de 

intervenção incluem apoio 

ao sector privado e a 

Plataforma de 

responsabilidade social 

corporativa e a 

colaboração com o PNUD 

na  agenda pós-2015 dos 

Objectivos de 

Desenvolvimento do 

Milénio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OAGL, Missão do Auditor Geral do BAD – 17-22 Março, 2013 

 Workshop sobre ciclo de projectos e procurement, EADI, Abril, 2013 

 Missão de Diálogo do Representante Residente na Tunísia, Abril, 2013 

 

Próximas missões e eventos 

Diálogo: reforçada a parceria com o sistema das Nações Unidas em Angola 

Visita do Director Ojukwu à Cordenadora das Nações Unidas 

em Angola, Sra. Maria Ribeiro (no Centro) 
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Angola   Indicadores de Desenvolvimento 
       

                                                                                 
 

População (milhões) 19.6 (2011) 

Taxa anual de crescimento  2.2% (2005-2011) 

Força de Trabalho, 15 anos ou mais, % da população total de Angola 53% (2011) 

Taxa de Alfabetização, % População total (% de Pop. 15 ou mais anos)  70% (2010) 

Indice de pobreza, linha de pobreza nacional (% da população) 36.6% (2009) 

Mortalidade infantil, abaixo de 5 anos (por 1,000 nados vivos) 98.4 (2011) 

Acesso a água potável (% da População com acesso) 51% (2011) 

 

 
  

    

 Contacte-nos: 

Banco Africano de Desenvolvimento 

Escritório Local de Angola 

Rua Rei Katyavala, Edificio  Rei Katyavala  2o Andar, 

Luanda, Angola 

Tel:+244930049256 

Email: s.martin@afdb.org  

www.afdb.org 

  

Área terrestre 1,247,000 Km2 dos quais 58 milhões de hectares 

de terra potencialmente arrável 

 

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                                                                                                                       
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