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        Representante Residente das  

          Nações Unidas (ONU) em 

Angola, Sra. Maria Ribeiro realizou 

uma visita de cortesia ao 

Representante Residente do BAD, 

Sr. Septime Martin. A visita tinha 

como principal objectivo fortalecer 

os laços de coperação entre o BAD 

e o sistema das Nações Unidas em 

Angola.           

 

A ONU está a preparar um 

processo de consulta pública de 

modo a encorajar e apoiar a 

sociedade Angolana com vista ao 

alcance de um debate inclusivo 

sobre a agenda de 

desenvolvimento após 2015. Este 

processo baseia-se em cinco áreas 

temáticas: a) O consenso de 

Washington e a economia verde, 

b) crescimento urbano e os 

desafios da poluição ambiental;  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) juventude, desemprego e 

segurança, d) desenvolvimento 

rural e segurança alimentar e e) 

género, equidade e a agenda de 

desenvolvimento do milénio 

(MDGs). O BAD espera contribuir 

para o debate através dos  

resultados que irão advir do estudo 

sobre a diversificação da 

economia. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

O Res. Rep. AOFO, Sr. Septime 

Martin, realizou uma visita de 

cortesia ao Ministro da Agricultura 

de Angola, S. Excia Eng. Pedro 

Canga com o objectivo de discutir 

o estágio da coperação entre o 

BAD e governo de Angola no 

sector da agricultura. O Ministro 

teceu elogios ao cometimento do 

BAD em continuar a apoiar o sector 

das pescas e expressou interesse 

em receber maior apoio do 

escritório local. Por seu turno, o Res. 

Rep. reiterou o crescente 

compromisso do BAD em apoiar os 

esforços do governo com vista ao 

aumento da produção agrícola em 

Angola.
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Conteúdo BAD estreita parceria com o sistema das Nações 

Unidas em Angola 

Sr. Septime Martin, Representante 

Residente (AOFO) e Sra.  Maria Ribeiro, 

Representante das Nações Unidas, Angola 

A

AOFO Res. Rep realiza vista de cortesia ao Ministro 

da Agricutura  

S. Excia Eng. Pedro Canga, Ministro da 

Agricultura da República de Angola e o Sr. 

Septime Martin, Res. Rep, AOFO 
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Uma missão do departamento de infra-estruturas de 

transport (OITC.2) chefiada pelo Sr. T. Harada, 

Engenheiro de Transportes, visitou Angola de 23 de 

Julho a 3 de Agosto, 2012 com vista a formular e 

finalizar os Termos de Referência (ToRs) para a 

implementação do estudo nacional para o sector dos 

transportes em Angola, incluindo a estimativa dos 

custos, implementação, procurement, e mecanismos 

de gestão financeira. No final da missão, o Aide-

Memoire foi assinado após a sua aprovação pelas 

autoridades Angolanas e do BAD. 

 

O Estudo poderá contribuir para auxiliar o governo 

Angolano na administração e tomada de decisão 

sobre as acções a seguir no desenvolvimento do sector 

dos transportes que se afigura crucial para o 

crescimento económico do país, que neste momento 

encontra numa fase de transição da reabiliação de 

infra-estruturas para uma nova fase de 

desenvolvimento. Por outro lado, este estudo, será um 

ponto de entrada para futuras intervenções do banco 

no sector dos transportes em Angola, ao mesmo tempo 

que irá ajudar na identificação de novos projectos. 
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BAD apoia o Estudo Nacional para o 

Sector dos Transportes em Angola 

Cerimónia de assinatura do Aide-Memoire da missão do Estudo 

Nacional do Sector dos Transportes em Angola. Na imagem, o Sr. 

Tatsuo Harada, Task Manager (OITC.2) e a Sra. Teresa Muro, 

Directora de Estudos, Planificação e Projectos (GEPE), Ministério 

dos Transportes em Angola. 

Negociações do projecto de apoio ao sector das pescas realizam-se em Angola 

manteve negociações com as autoridades 

Angolanas no âmbito do acordo de crédito do 

projecto de apoio ao sector das pescas. A 

delagação governamental chefiada pelo Sr. Nkosi 

Luyeye, Director Geral do Instituto de Pesca 

Artesanal e Aquacultura (IPA) incluia funcionários  

séniores do Ministério das Finanças e Agricultura e 

Desenvolvimento Rural. As negociações também 

contaram com a participação de uma equipa de 

peritos do Banco Africano de Desenvolvimento na 

Tunísia e Pretória, liderada pelo Sr. Kem B. Johm, 

Chefe da Divisão do Meio-Ambiente e Recursos 

Naturais (OSAN.4).  

 

Em geral, o relatório do projecto (PAR), bem como 

o documento do acordo do empréstimo e a 

respective carta de desembolso foram aprovadas 

pelos participantes. De salientar que o projecto de 

apoio a pesca artesanal tem como objectivo 

aumentar os rendimentos dos pequenos 

pescadores e produtores (em particular, as 

mulheres) através da melhoria das infra-estruturas 

pesqueiras. O projecto será implementado nas 

áreas costeiras de Gilco, Yembe, Egipto Praia, 

Salinas Sumbe, Dambe Maria e Ambriz. O custo 

total do projecto é de UA 25.96 milhões (1 UA = 1.55 

USD) por um período de 5 anos. 

 

Pormenor dos participantes nas negociações do acordo para o 

projecto de Apoio ao sector das pescas em Angola. 

Uma delegação do escritório local em Angola  

(AOFO) liderada pelo Sr. Septime Martin, 

Representante Residente e composta pela Sra. 

Nelvina Barreto Gomes (Oficial de Programas 

Principal)e o Sr. Joel Muzima (Economista Principal) 
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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 
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 Workshop sobre Ciclo dos Projectos e Regras e Procedimentos do Banco – 23-28 Setembro, 2012 

 Lançamento do “Perfil do Sector Privado para Angola” e “Brochura sobre Microfinanças” – 10 de 

Outubro, 2012 

 Missão de supervisão do Projecto de Apoio à Capacidade Institucional para Programas de Investimento 

Público (ICBPIP), 9-16, Setembro, 2012 

 Missão do Estudo do Sector Privado sobre a Comunidade Regional da África Central (CEEAC), 10-20 

Setembro, 2012 

 Missão do Representante Residente para Diálogo Nacional em São Tomé e Principe, 20-28 Setembro, 

2012 

 

Próximos eventos e missões 

Equipa do Escritório Local de Angola 
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