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          ma delegação do Banco 

Africano de Desenvolvimento 

liderada pelo Representante 

Residente, AOFO, Sr. Septime 

Martin, manteve um encontro de 

diálogo no dia 12 de Outubro de 

2012 com o Ministro dos Petróleos 

de Angola, Eng. José Maria Botelho 

de Vasconcelos para identificar 

plataformas de colaboração na 

implementação da estratégia do 

Banco. A missão aproveitou a 

ocasião para congratular as 

autoridades pela realização 

pacífica das eleições gerais e a 

manutenção dum ambiente 

macroeconómico e fiscal estável 

que permitiu alcançar uma alta 

taxa de crescimento  (cerca de 7% 

nos últimos 5 anos) e uma baixa 

taxa de inflação (cerca de 9.87% 

em 2012 contra os 102% em 2002).  

 

Durante o encontro, o Sr. Martin 

informou o Ministro sobre os 

instrumentos financeiros do Banco e 

bem como os principais pilares da 

estratégia (CSP, 2011-2015) para 

Angola cujo foco é o estímulo da 

competitividade económica e o 

desenvolvimento de infra-estruturas. 

Também informou sobre os esforços 

do Banco na preparação do 

estudo sobre a diversificação 

económica ao qual solicitou apoio  

do Ministro dos Petróleos. A missão 

também solicitou informação sobre 

os planos do governo  sobre as 

indústrias downstream no sector 

petrolífero e aproveitou a ocasião 

para convidar o Ministro a tomar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

parte e partilhar a experiência do 

seu sector na gestão de recursos 

naturais (petróleo e gás) no 

workshop de alto nível a ter lugar 

em Moçambique em finais deste 

ano.   

 

Na sua intervenção, o Ministro 

expressou o interesse para uma 

contínua colaboração entre o 

Governo de Angola e o Banco e 

informou que o executivo angolano 

tem em vista um plano para a 

construção de duas refinarias com 

vista a cobrir o défice doméstico e 

fornecer produtos petrolíferos 

refinados aos países da região 

dentro dos próximos cinco anos. 

Por outro lado, o Ministro apreciou 

o interesse do Banco em apoiar nas 

reformas legais incluindo na lei do  

conteúdo local. 
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Conteúdo AOFO reforça parceria com o Ministério dos 

Petróleos em Angola 

U
  

Da esquerda para a direita: Sr. Ernest 

Addison, Lead Economist, ORSB, S. Excia 

Eng. José Maria Botelho de Vasconcelos, 

Ministro dos Petróleos de Angola, e Sr. 

Septime Martin, Representante Residente, 

Escritório Local de Angola 
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AOFO organiza primeiro curso sobre 

regras de procurement do Banco em 

português 
 

 

 

 

 

O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), através 

do Escritório Local em Angola (AOFO), o Departamento 

de Procurement e Serviços Fiduciários (ORPF) e em 

colaboração com o Governo de Angola, Ministério do 

Planeamento organizou de 24 a 28 de Setembro de 

2012, em Luanda, o primeiro curso em língua 

portuguesa sobre regras de procurement para bens, 

obras e consultorias. A formação foi orientada por 

especialistas experientes da área, nomeadamente: a 

Sra. Zaida Silva Gomes, Consultora de Procurement e o 

Sr. Mukul Kumar, Especialista Chefe de Procurement, 

ORPF1, SARC. Cerca de 21 técnicos de procurement 

provenientes de várias instituições do sector público, 

incluindo a agricultura e pescas, finanças, 

planeamento, meio ambeinte, transportes, energia e 

águas, economia e tinha como objectivo fortalecer a 

capacidade institucional do sector público e privado. 

Discursando durante a cerimónia de encerramento, o 

Dr. Flávio Couto, Director do Planeamento e Estudos no 

Ministério do Planeamento descreveu a formação  

como sendo inovadora e  “espera-se que a mesma 

contribua para melhorar a gestão do sistema das 

aquisições públicas em Angola, e aprofundar os 

conhecimentos  sobre as regras de procurement do 

Banco com vista a melhorar a eficiência na gestão e 

desembolso dos recursos dos projectos financiados 

pelo BAD, reiterou o Director Couto. 

 

Perfil do Sector Privado em Angola 

disseminado em Luanda   
 

O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), Escritório 

Local de Angola (AOFO) disseminou o relatório 

intitulado “Perfil do Sector Privado do País” num 

workshop realizado em Luanda no dia 10 de Outubro, 

2012. O evento, que juntou um vasto leque de 

participantes do governo, parceiros de 

desenvolvimento, sector privado e académicos, serviu 

para deliberar sobre os principais constrangimentos 

para o desenvolvimento do sector privado e os 

sectores com potencial de crescimento, geração de 

rendimento, emprego e crescimento económico em 

Angola. Durante a sua intervenção, o Sr. Septime 

Martin, Representante Residente, AOFO salientou a 

importância do relatório como guião imprescindível 

para os empreendedores Angolanos nos seus esforços 

em busca de novas oportunidades para criação de 

rendimentos. O Representante também destacou a 

importância da estabilidade macroeconómica e fiscal 

na manutenção de baixas taxas de juro de modo a 

permitir maior expansão do crédito às pequenas e 

médias empresas.  

 

Os participantes também foram unânimes em 

reconhecer a relevância da formação, incluindo os 

materiais disponibilizados (que foram traduzidos em 

língua portuguesa) e recomendaram o Banco a 

organizar com maior regularidade as actividades de 

formação assim como alargar o escopo para áreas de 

gestão financeira e ciclo de projectos. 

  

 
 

 

 

 

 

O perfil do sector privado de Angola foi financiado 

pelo Trust Fund Francês e preparado pelos Consultores 

da empresa Imara Holdings Limited e KPMG 

(componente da reforma fiscal). O AOFO providenciou 

assistência técnica e financeira para a disseminação 

do relatório que constitui uma actualização do anterior 

perfil preparado em 2009.  
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Participantes no curso de procurement em Luanda 

Pormenor da disseminação do relatório do Perfil do Sector 

Privado em Angola 
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Delegação Angolana participa na 

Conferência Económica Africana de 

2012 
 

Uma delegação angolana composta pelos Sr. 

Felisberto Mateus, Economista Sénior, AOFO; Sr. Joel 

Muzima, Economista Principal, AOFO; Dr. Aguinaldo 

Jaime, antigo Vice Primeiro-Ministro e Presidente da 

LIDE Economia, Angola; Dra. Laurinda Hoygaard, 

Reitora da Universidade Privada de Angola e Dr. 

Vicente Pinto de Andrade, Professor de Economia da 

Universidade Católica de Angola participou de 30 de 

Outubro a 2 de Novembro, na Conferência Económica 

Africana de 2012, em Kigali, Ruanda.  

 

O evento juntou mais de 800 participantes do sector 

público, privado e organizações da sociedade civil 

incluindo S. Excia o Presidente da República do 

Ruanda,  Paul Kagame; Dr. Donald Kaberuka, 

Presidente do Banco Africano de Desenvolvimento; Sra. 

Helen Clark, Administradora do PNUD; e S. Excia  

Olusegun Obasanjo, antigo Presidente da Nigéria. 

Cerca de 500 papers foram submetidos para 

consideração mas apenas 49 foram seleccionados  

para apresentação final na conferência. O Evento que 

foi organizado sob o lema “desenvolvimento inclusivo e 

sustentado na era de incerteza económica global” 

salientou os desafios que a África enfrenta no que se 

refere à transformação  do crescimento económico 

rápido em desenvolvimento inclusivo e sustentável. Os 

participantes destacaram a necessidade de investir 

nas capacidades  dos jovens de modo a realizar o 

dividendo económico, transformar as economias 

africanas de modo a criar emprego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A conferência concluiu levantando três desafios 

críticos para reflexão, nomeadamente: (i) crescimento 

inclusivo e como as economias podem alcançar este 

estágio; (ii) resiliência económica num ambiente de 

incerteza e a questão do quão o continente Africano 

pode continuar a resistir à crise económica global foi 

levantada e o investimento em sistemas de proteção 

social foi identificado  como chave para reduzir as 

crises sociais; (iii) a habilidade dos líderes Africanos na 

implementação sustentável de políticas também foi 

destacada. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Workshop dos Representantes Residentes e CPOs em Pretoria, 12-16 Novembro, 2012 

 Missão de Supervisão do Projecto de Apoio à Gestão Financeira (PAGEF), 12-16 Novembro, 2012 

 Missão sobre “Integrated Safeguard Systems (ISS)”, 26 – 30 Novembro, 2012 

 

 

 

 

 

Próximos eventos e missões 
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Da esquerda para direita: Sr. Felisberto Mateus, Economista 

Sénior, AOFO; Dr. Vicente Pinto de Andrade, Professor da 

Universidade Católica de Angola; Dra. Laurinda, Hoygaard, 

Reitora da Universidade Privada de Angola; Dr. Aguinaldo Jaime, 

Presidente da LIDE Economia, Angola; e Sr. Joel Muzima, 

Economista Principal, AOFO 



 

 

 

 
  

 

Nome do funcionário Função E-mail Extensão 

Septime Martin Representante Residente s.martin@afdb.org 6901 

Nelvina Delgado Barreto Gomes Oficial Principal de Programas n.barretogomes@afdb.org 6904 

Joel Daniel Muzima Economista Principal do País j.muzima@afdb.org 6905 

Felisberto Mateus Alexandre Economista Sénior do País f.mateus@afdb.org 6906 

Ives Nsimba Nlandu Assistente de Telecomunicações  i.nlandu-nsimba@afdb.org 6907 

Carlos Manuel Chishingi Motorista  c.chishingi@afdb.org 6908 

Claudia Dias Secretária do Res. Rep c.dias@afdb.org 6902 

Eduardo Xiwanga Salvador Motorista do Res. Rep e.xiwanga@afdb.org 6909 

Rossana Mussole Cavava Secretária/Recepcionista r.cavava@afdb.org 6900 

Benjamim Quihila Assistente Administrativo e 

Financeiro 

b.quihila@afdb.org 6913 

 

 

    

 Contacte-nos: 

 

Banco Africano de Desenvolvimento 

Escritório Local de Angola 

Rua Rei Katyavala 

Edifício  Rei Katyavala  20 Andar,  

Luanda, Angola   

Tel:+244930049256 

www.afdb.org 
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