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ALTO KATANGA

Rebeldes
tentaram
ocupar cidade
de Lubumbashi
O ministro do Interior da
província do Alto Katanga,
Fulbert Kunda, denunciou,
sábado, que milícias de
Gédéon Kyungu Mutanga
tentaram tomar de assalto
a cidade de  Lubumbashi,
na República Democrática
do Congo (RDC). Também
conhecidos como “Bakata
Katanga”, os milicianos
tentaram tomar a cidade
de Lubumbashi e a estação
da rádio estatal “RTNC”, a
partir da Praça dos Correios.

ÁFRICA • 14

PONTE DANIFICADA

Luchazes 
e Bundas 
sem ligação
A circulação rodoviária
entre os municípios do
Luchazes e dos Bundas,
no Moxico,  está interdita
para camiões há mais de
uma semana, devido a
um acidente que danificou
a ponte metálica sobre o
rio Luconha. REGIÕES • 27

HOSPITAL DO UÍGE

Bloco
operatório
sem cirurgião
desde 2015
O bloco operatório do Hos-
pital Municipal do Uíge,
no bairro Candombe Ve-
lho, não funciona desde
2015, por falta de cirurgião,
revelou  o director-geral
da instituição, Diassona-
ma Paulo. REGIÕES • 27

Situações de emergência
juntam ministros da CPLP
Os chefes da diplomacia da Comunidade
dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)
analisam, hoje, por videoconferência, a
criação de um eventual mecanismo de
apoio entre os Estados-membros em
situações de emergência ou catástrofe.

Durante a reunião, os responsáveis vão
partilhar informações sobre o estado e
o impacto da Covid-19 nos Estados-mem-
bros e abordar sobre a XV reunião extraor-
dinária do Conselho de Ministros, que
terá lugar de 7 a 9 de Dezembro deste ano.

Os chefes da diplomacia da CPLP vão,
igualmente, abordar sobre a XIII Confe-
rência de Chefes de Estado e de Governo
que acontece em Julho do próximo ano,
em Luanda, bem como a situação finan-
ceira da organização. POLÍTICA • 2

REUNIÃO DOS CHEFES DA DIPLOMACIA EM VIDEOCONFERÊNCIA

Antigo
núncio 
no país

renuncia
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4.312 pessoas infectadas em Luanda
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46 NOVOS CASOS E 3 ÓBITOS EM 24 HORAS

A guerra ajudou
a destribalização
de Angola
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FORMAÇÃO

A Assembleia Nacional rea-
liza, amanhã, por videocon-
ferência, um seminário sobre
a Gestão da Dívida Pública.
O seminário, a ser orien-

tado por Sofia Vale, professora
do Departamento de Econo-
mia do Instituto Universi-
tário de Lisboa (ISCTE-IUL),
enquadra-se no Plano de
Capacitação Parlamentar
2020-2022. As acções de for-
mação são extensivas aos fun-
cionários parlamentares.
Na quinta-feira, os depu-

tados participaram num outro
seminário, também virtual,
que incidiu sobre o tema “Man-
dato Parlamentar na Socie-
dade Digital”.
A formação foi orientada

Deputados falam sobre dívida pública

Fonseca Bengui

A Associaçãopara o Desen-
volvimento Rural e Ambiente
(ADRA) defende a inclusão
de actores não estatais no pro-
cesso de capacitação das ad-
ministrações municipais e
comissões de moradores, para
a implementação do Orça-
mento Participativo.
Em declarações ao Jornal

de Angola, o secretário-geral
da ADRA, Carlos Cambuta,
considera positivo o processo
em curso para a implemen-
tação, a partir do próximo ano,
do Orçamento Participativo,
mas entende que o Ministério
da Administração do Território
(MAT) devia incluir os actores
não-estatais.
Segundo Carlos Cambuta,

"os técnicos do MAT realizam
a formação e regressam a
Luanda". "Não há sequência
nem monitoria, que é um ele-
mento central", sublinhou,
acrescentando que "os actores
não-estatais podem comple-
mentar a acção do MAT".
O Orçamento Participativo

foi institucionalizado atra-
vés do Decreto Presidencial
235/19, de 22 de Julho, que
aprova o seu regulamento. É
uma verba inscrita no orça-
mento da administração mu-
nicipal ou ente equiparado,
cuja execução tem a partici-
pação dos moradores.
Divide-se em orçamento

dos munícipes e orçamento
participado da Adminis-
tração Local. No primeiro
caso, os munícipes deci-
dem livremente sobre os
projectos a executar, bem
como a respectiva gestão.
No segundo, o processo de
elaboração e aprovação se
desenvolve com a partici-
pação dos munícipes.
O Decreto Presidencial

234/19, também de 22 de
Julho, fixa em 25 milhões de
kwanzas o valor anual a atri-
buir a cada município como
verba destinada ao Orçamento

dos Munícipes, no quadro do
Orçamento Participativo.
Apesar de o Orçamento

Geral do Estado para 2019 ter
previsto o Orçamento Parti-
cipativo, não chegou a ser
implementado. Apenas agora
o Ministério da Administração
do Território está a desenvolver
acções para a sua concreti-
zação, a partir de 2021.
O Orçamento Participativo

visa, segundo o diploma que
o institucionaliza, envolver
os munícipes na definição das
despesas municipais, pro-
mover uma gestão participada,
democrática e compartilhada
dos recursos públicos, esti-
mular o exercício efectivo da
cidadania, instituir mecanis-

mos de acompanhamento e
controle dos gastos públicos
e estimular a participação do
cidadão de forma inclusiva,
propiciando que a adminis-
tração pública actue de forma
integrada para a satisfação
dos interesses da população.
As verbas para o Orça-

mento dos Munícipes só
podem ser canalizadas para
investimentos e gastos no
funcionamento dos serviços
de iluminação pública, áreas
verdes e limpeza urbana,
obras de saneamento básico
ou de manutenção dos ser-
viços, gastos nos centros co-
munitários, dentro dos quais
se encontram as políticas
sociais de alimentação, infân-
cia, juventude, terceira idade,
desporto e mulher, actividades
culturais e manutenção das
bibliotecas municipais.
O Decreto permite que

sejam realizadas outras des-

pesas relevantes com impacto
directo a um público alvo
específico.
A gestão do Orçamento dos

Munícipes é assegurada por
um Comité Técnico de Gestão
constituído por membros das
Comissões e Conselhos de
Moradores e representantes
da Administração Local.
As propostas de projectos

são apresentadas pelos cida-
dãos, Comissão e Conselho
de Moradores ao Comité Téc-
nico de Gestão do Orçamento
dos Munícipes, que decide,
por meio de votação, os que
devem ser executados.
"A ADRA olha o momento

com muita satisfação, porque
estimula a participação dos
cidadãos", referiu Carlos Cam-
buta, que acredita que o pro-
cesso faz parte da parte da
estratégia para a implemen-
tação das autarquias no país. 

Inclusão de sobados 
O representante da ADRA
considera que nos termos
em que está legislado, muitos
municípios não vão fazer
parte do Orçamento Parti-
cipativo, porque têm carac-
terísticas rurais, por isso não
têm comissões de moradores,
mas sim, sobados.
Para Carlos Cambuta, as

administrações municipais
devem ter o "bom senso" de
incluir os sobas na apresen-
tação de projectos, no quadro
do Orçamento Participativo.
"O sobado conhece as reais
necessidades da sua popu-
lação. Por isso, deve ser con-
siderado para a tomada de
decisões", sublinhou Carlos
Cambuta. 
A 31 de Julho, o MAT deu

início à revitalização das Co-
missões de Moradores, em
parceria com o Programa das
Nações Unidas para o Desen-
volvimento (PNUD). O minis-
tro Marcy Lopes considerou,
na altura, que o processo vai
ajudar a complementar a inte-
gração entre as pessoas e os
órgãos da administração local.

SUGESTÃO DA ADRA 
ARÃO MARTINS | EDIÇÕES NOVEMBRO | HUÍLA

Executivo está a capacitar as Administrações Municipais e as Comissões de Moradores 

Defendida inclusão de ONG
no Orçamento Participativo
Novo mecanismo visa envolver os munícipes na definição 
das despesas locais e promover uma gestão participada

"A ADRA 
olha o momento

com muita
satisfação, 

porque estimula 
a participação 
dos cidadãos"

por Cristiano Ferri, douto-
rado em Ciências Políticas
e Sociologia.
Para fortalecer o Parla-

mento, além de propor a ino-
vação dos procedimentos,
Cristiano Ferri defendeu, ainda,
a abertura do mesmo, por
meio da participação do cida-
dão, a quem os políticos devem
dar voz, de modo a captarem
o seu ponto de vista sobre o
processo legislativo.
De acordo com o professor

e pesquisador do Centro de
Formação da Câmara dos
Deputados do Brasil, o “em-
poderamento” da voz e da
visão do cidadão conferem
credibilidade e transparência
ao Parlamento, por permitir

a participação popular na
elaboração das leis, em que
os cidadãos se sintam capazes
de opinar, questionar e, assim,
contribuírem para a realiza-
ção de um verdadeiro Estado
Democrático e de Direito.
Cristiano Ferri referiu que

as novas tecnologias devem
ser adicionadas aos meios ana-
lógicos, visto que os métodos
tradicionais têm de continuar,
sobretudo em sociedades,
como a angolana, em que existe
ainda um elevado grau de ili-
teracia digital. 
Alertou, no entanto, para

a necessidade da criação de
uma política de protecção de
dados para informações con-
sideradas confidenciais.

EDIÇÕES NOVEMBRO 

Ministro das Relações
Exteriores Téte António

DR

Assembleia Nacional realiza amanhã seminário com recurso às plataformas digitais 

CONSELHO DE MINISTROS 

Os chefesda diplomacia da
Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa (CPLP)
analisam hoje, por video-
conferência, a criação de um
eventual mecanismo de apoio
entre os Estados-membros
em situações de emergência
ou catástrofe.
De acordo com o comu-

nicado de imprensa do Mi-
nistério das Relações Exteriores,
Angola participa na reunião
com uma delegação chefiada
pelo chefe da diplomacia, Téte
António, a partir das instala-
ções do Mirex.
Durante a reunião do Con-

selho de Ministros, que acon-
tece à margem da 75ª sessão
ordinária da Assembleia-
Geral das Nações Unidas, os
responsáveis vão partilhar
informações sobre o estado
e o impacto da Covid-19 nos
Estados-membros e abordar
sobre a XV reunião extraor-
dinária do Conselho de Minis-
tros, que terá lugar de 7 a 9
de Dezembro deste ano.
Os chefes da diplomacia

da CPLP vão, igualmente,
abordar sobre a XIII Con-
ferência de Chefes de Es-
tado e de Governo que acon-
tece em Julho do próximo
ano, em Luanda, bem como

CPLP analisa mecanismo
para situações de emergência

a situação financeira do
secretariado executivo da
organização.
O ponto de situação rela-

tivo ao projecto de Acordo
sobre a Mobilidade na CPLP
em face do mandato conferido
pela XXIV Reunião do Con-
selho de Ministros da CPLP,
realizada em São Vicente (Cabo
Verde), a 19 de Julho de 2019,
bem como os desafios em
matéria de segurança e com-
bate ao crime organizado,
serão igualmente abordados
na reunião ministerial.
O ministro das Relações

Exteriores, Téte António, afir-
mou, recentemente, que o
país mantém a disponibili-
dade em acolher a Cimeira

da Comunidade dos Países
de Língua Oficial Portuguesa,
(CPLP), tão logo seja ultra-
passada a situação da pan-
demia da Covid-19.
“Angola está pronta para

acolher esta Cimeira, tão
logo se decida pela sua rea-
lização”, garantiu o ministro
das Relações Exteriores, em
declarações à imprensa.
Angola devia acolher a

XIII Cimeira de Chefes de
Estado e de Governo da CPLP
em Julho deste ano. A decisão
foi tomada na XII Cimeira de
Chefes de Estado e de Governo
da CPLP, realizada em Julho
de 2018, na ilha cabo-ver-
diana do Sal, com a presença
do Presidente João Lourenço.
Na Cimeira de Luanda,

Angola   devia assumir a pre-
sidência rotativa da organiza-
ção, por dois anos. Actualmente
a liderança da organização está
a cargo de Cabo Verde. 
A CPLP é uma organização

internacional formada por
países lusófonos, nomea-
damente Angola, Brasil, Cabo
Verde, Guiné-Bissau, Guiné
Equatorial, Moçambique,
Portugal, São Tomé e Príncipe
e Timor-Leste, com o objec-
tivo de aprofundar a amizade
mútua e a cooperação.
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Joaquim Júnior|Uíge 

Pelo menos 30 efectivos da
Polícia Nacional no Uíge estão
a cumprir penas que vão de
2 a 20 anos de prisão maior
por prática de vários crimes,
alguns dos quais no exercício
de funções.

A informação foi avançada
pelo comandante provincial
e delegado do Ministério do
Interior, comissário Monteiro
Matias Francisco dos Santos,
durante uma parada no Está-
dio 4 de Janeiro.

O Comando Provincial,
disse, não vai tolerar condutas
de efectivos que comprome-
tem a imagem da corporação.

"Temos 30 colegas envolvidos
em processos-crime e que
se encontram a cumprir penas
maiores, o que não engran-
dece a corporação", lamentou. 

Alertou os efectivos a agir
de acordo com o princípio da
proporcionalidade, sempre
que se depararem com situa-
ções de desordem pública.
"Há situações que exigem
enfrentar, mas de forma pro-
porcional e não tirando a vida
de um indivíduo. Há que evitar
os excessos, sobretudo o uso
abusivo de bebidas alcoólicas
em pleno exercício de funções,
que criam problemas nas uni-
dades e na sociedade", apelou. 

30 efectivos da Polícia 
estão a cumprir prisão

Poder Local
BLOCO DEMOCRÁTICO 
CRITICA ADIAMENTO
DAS AUTARQUIAS 
O presidente do Bloco
Democrático, Justino Pinto
de Andrade, considerou
que com o adiamento
“sine-die” das Eleições
Autárquicas, ficou gorada a
expectativa de que a
escolha directa dos
representantes das
populações nos municípios
contribuiria para a
superação de algumas das
dificuldades que o país vive.
Ao discursar na abertura da
reunião do Conselho
Nacional da organização,
que integra a coligação
CASA-CE, o político acusou
o Governo de estar a gerir,
no seu interesse, o
processo de aprovação do
Pacote Legislativo
Autárquico, de modo a
protelar a realização das
Eleições. "Em seu socorro
tem, agora, o
condicionamento
provocado pela Pandemia",
indicou. 
O político criticou,
igualmente, o controlo,
pelo Estado, dos órgãos de
comunicação social
constituídos com dinheiro
público, sugerindo que os
mesmos poderão ser
utilizados para "outras
manobras". 
"Mas não podemos
desarmar a nossa vontade
de devolver ao povo uma
parte do poder de decisão
que lhe tem sido subtraído.
Devemos prosseguir no
esclarecimento das
populações", sublinhou. 
Justino Pinto de Andrade
considerou, igualmente,
que o “epicentro da
corrupção” não é Sonangol,
que, no seu entender,
"funcionou, somente, como
um dos tentáculos do
Polvo". Apontou como
"epicentro da corrupção”
no país o MPLA.
Apelou para o "cerrar
fileiras", conjugando, 
de forma estruturada, 
as diversas forças de
oposição.
O político lembrou que, 
nos últimos dias, o país
tem vivido momentos de
grande indignação pública
por causa do elevado
número de mortes de
cidadãos pelas mãos 
da Polícia.
"Não podemos aceitar 
a fácil desculpa, segundo 
a qual, os agentes que têm
praticado tais actos
carecem somente de uma
melhor preparação".
Para o líder do Bloco
Democrático, a violência
policial "é o culminar de
pronunciamentos públicos
de alguns dos seus
responsáveis superiores
que não tiveram o cuidado
de se conter, passando
para os efectivos
mensagens que deviam
funcionar como
verdadeiros estímulos ao
uso indevido da violência".
"Não basta apresentarem
desculpas públicas.
Devemos continuar a exigir
a assunção das suas
responsabilidades
políticas", sublinhou.

Embaixadora ausculta 
angolanos na R. Checa
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KAMUANGA JÚLIA | EDIÇÕES NOVEMBRO | CACOLO

Reabilitação da via vai dinamizar a economia da região 

Adão Diogo| Cacolo*

Os 115quilómetros de estra-
da que liga a sede do muni-
cípio de Cacolo à comuna do
Alto Chicapa, na província da
Lunda-Sul, serão reabilitados
durante os próximos 12 meses,
depois do acto de consignação
hoje da obra.

A empreitada, a ser exe-
cutada pela empresa Adisandra,
está avaliada em 170 milhões
de kwanzas, no âmbito do
Plano Integrado de Intervenção
nos Municípios (PIIM).

A estrada que vai ligar 
o município sede (Cacolo)
e Alto/Chicapa, com perfil
transversal de nove metros,
terá duas faixas de rodagem,
cada uma com três metros e
cinquenta centímetros, bem
como três metros de berma
revestidas.

O acto foi antecedido da
entrega formal da via pelo
chefe da 14ª Brigada de Des-
minagem afecta à Casa de
Segurança do Presidente da
República, que concluiu a
desminagem, iniciada em
Fevereiro.

Patrício Epalanga, res-
ponsável da brigada, ressaltou
o "trabalho árduo, marcado
pela verificação, desmata-
mento e remoção de "ini-
migos mudos e silenciosos",
sem registo de acidente. 

O governador Daniel Neto
considerou que a empreitada
assinala a aposta do Execu-
tivo na boa governação e vira
a página do isolamento vivido
pelas comunidades situadas
ao longo daquele eixo.

Daniel Neto enalteceu os
esforços e disponibilidade do
Presidente da República para
repor a segurança e, através
do Plano Integrado de Inter-
venção nos Municípios (PIIM),
obter o financiamento neces-
sário para a terraplenagem e
materialização de outros pro-
jectos para desenvolver a co-
muna de Cacolo, detentora de
um potencial expressivo no
domínio da Agricultura.

O governador, que presidiu
ao acto, referiu que o troço
vai servir de vector para ala-
vancar a vida socioeconómica
da região. A estrada, disse, vai
promover, em última instân-
cia, o desenvolvimento inte-
grado da localidade, na base
da complementaridade dos
esforços entre os diferentes
sectores de actividade.

O regedor de Cacolo, Ar-
mindo Satxicapo, apontou os
benefícios que vão resultar
da execução de vários pro-
jectos sociais, cuja execução
era adiada devido à insegu-
rança resultante das minas.

*Com Angop

Consignadas obras 
da estrada de Cacolo

LUNDA-SUL

DR

Balbina da Silva prometeu apresentar as preocupações dos estudantes ao Mirex

COMUNIDADE

A embaixadorana Alemanha, Balbina
da Silva, auscultou, no sábado, por
videoconferência, a comunidade ango-
lana residente na República Checa. 

Durante o encontro, a diplomata
angolana convidou os angolanos a con-
tribuírem, com ideias e acções, no de-
senvolvimento do país. 

De acordo com uma nota citada
pela Angop, neste primeiro encontro,
Balbina da Silva dedicou maior atenção
aos estudantes, que reclamam preços
estabelecidos para o reconhecimento
de documentos no Sector Consular
(50 euros por página), considerado
como alto comparado aos praticados
pelas instituições do país onde residem. 

A embaixadora, que  reconhece os
problemas, comprometeu-se a analisar
cada caso apresentado e remeter as
preocupações ao Instituto das Comu-
nidades do MIREX, na busca de solu-
ções o mais breve possível. 

A dificuldade do reconhecimento
de títulos pelo Instituto Nacional de

Avaliação, Acreditação e Reconheci-
mento de Estudos do Ensino Superior
(INAAREES), bem como o atraso na
emissão de passaportes dominaram
o encontro. 

Os angolanos residentes há mais
de 30 anos na República Checa mani-
festam disponibilidade para atrair
investimentos para Angola, mas soli-
citaram menos burocracia na trami-
tação processual. 

A ocasião serviu para falar da rea-
lização da Webinar de preparação do
Fórum sobre Turismo, Negócios e
Investimentos de Angola na Alemanha,
a decorrer no dia 10 de Novembro.

Em abordagem esteve, também,
a possibilidade de realização de um
encontro de quadros, no próximo
ano, em parceria com o Instituto das
Comunidades.

Residem na República Checa apro-
ximadamente 400 angolanos, entre
estudantes e antigos bolseiros que
decidiram fixar residência.

EDUARDO CUNHA| EIÇÕES NOVEMBRO| MALANGE|

Norberto dos Santos visitou CAP do bairro da Quizanga

MALANJE

Venâncio Victor| Malanje 

O primeiro secretário pro-
vincial do MPLA em Malanje,
Norberto dos Santos, consi-
derou as organizações de base
do partido como o alicerce
para a edificação do MPLA.

Norberto dos Santos, que
visitou o Comité de Acção

do Sector do MPLA no bairro
da Quizanga da Barraca, refe-
riu que sem os militantes de
base o partido "quase não
existe", razão pela qual a
direcção traçou um programa
de proximidade às estruturas
de base.

O ciclo de visitas de ajuda
e controlo aos Comités de

MPLA tem organizações
de base como alicerce

Acção do Partido e dos comi-
tés comunais e municipais,
disse, foram desenvolvidas
nos 14 municípios e tem como
objectivo auscultar as preo-
cupações dos militantes e os
problemas das comunidades
em que estão inseridos.

O político exortou os mem-
bros do Comité de Acção do
Sector da Quizanga da Barraca
a exercerem a sua militância
com convicção, ter no íntimo
o Programa e Estatutos do
partido e abraçar as orienta-
ções superiores.

"O MPLA em nada tem
a ver com os problemas dos
outros partidos políticos e
que a eles lhes cabe resol-
ver", salientou.

Norberto dos Santos pediu
aos jovens maior dedicação
aos estudos, com vista a
serem os futuros dirigentes
e darem continuidade às
políticas traçadas pelo MPLA.

O também governador da
província indicou que o MPLA,
na qualidade de partido go-
vernante, tem a missão de
identificar os problemas que
devem ser resolvidos, para
a satisfação das necessidades
básicas das populações.
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Lourenço Manuel |Menongue 

A cidade de Menongue, ca-
pital da província do Cuando
Cubango, já não é a mesma,
depois do secretário de Estado
para a Saúde Pública, Franco
Mufinda, ter anunciado, na
quinta-feira, a morte por Co-
vid-19 do primeiro caso regis-
tado na região, situação que
provocou algum pânico no seio
das pessoas. 
Na manhã de sexta-feira, o

barulho ensurdecedor das sire-
nes das ambulâncias e carros
de patrulha da Polícia Nacional,
que circulavam à alta velocidade
de um lado para outro, fez
aumentar ainda mais o temor
das pessoas que, à pressa,  pro-
curavam comprar álcool gel,
máscaras faciais e vitamina C
nas farmácias e lojas.  
O anúncio do segundo caso

de morte por Covid-19, em
menos de 48 horas, da jovem
Maria de Fátima, de 37 anos,
veio aumentar ainda mais a
preocupação da população.  O
médico de clínica geral  Menda
Daniel  disse ter ficado sur-
preendido com tanta gente a
procurar vitamina C e resolveu
aconselhar as pessoas a man-
terem a calma, sublinhando
que apesar das múltiplas valên-
cias das vitaminas no orga-
nismo humano, estas não
curam a Covid-19. 
Segundo o médico, é neces-

sário que a população saiba
conter a ansiedade, porque a
manifestação deste estado
pode conduzir a outras doen-
ças. Lembrou que o mais
importante é observar as medi-
das de biossegurança, que
consistem na lavagem cons-
tante das mãos com água e
sabão ou desinfectá-las com
álcool gel, no uso correcto da
máscara facial e no distancia-
mento social. 

Escassez de testes rápidos 
O médico que coordena a equi-
pa de profissionais na Sub-
comissão Multissectorial de
Gestão de Casos da Covid-19,

Fernando Cassanga, disse ao
Jornal de Angola que até agora
foram testados cerca de 42
membros das Forças Armadas
Angolanas (FAA), entre médicos
e técnicos de enfermagem do
Hospital Militar, local onde ocor-
reu o primeiro caso de morte
pelo novo coronavírus e todos
deram resultado negativo, ou
seja, não reactivo a IgG/IgM. 
Acrescentou que, por pre-

caução, todos  foram transfe-
ridos para o centro de isola-
mento do Missombo, onde a
partir de hoje serão submetidos
à recolha de amostras de zara-
gatoa. Esclareceu  que após a
recolha, os exames serão envia-
dos a Benguela para confir-
mação no laboratório de micro-
biologia molecular. 
Em relação aos contactos

directos e indirectos do segun-
do caso de morte, de que foi
vítima a jovem Maria de Fá-
tima, de 37 anos, apenas o
marido foi encaminhado para
o centro de quarentena insti-
tucional. Os vizinhos perma-
necem nas suas residências e
a área está  sob cerca sanitária. 
Fernando Cassanga disse

que a Comissão Provincial
Multissectorial de Comba-
te e Prevenção do SARS-Cov-
2 se debate com a falta de exa-
mes rápidos para testar todos
os contactos directos e in-
directos dos dois casos de
morte que ocorreram na ci-
dade de Menongue durante
a semana finda. 
Realçou que também é

aguardada na província do
Cuando Cubango a chegada
de uma equipa de resposta
rápida à Covid-19, para que
possa dar mais subsídios aos
técnicos locais de como lidar
com a doença, sobretudo na
busca de casos suspeitos e no
manuseamento das zonas sob
cerca sanitária.   
De acordo com Fernando

Cassanda, a situação epidemio-
lógica da província do Cuando
Cubango mantém-se inalterável,
depois de ter registado duas
mortes por Covid-19.   

Mazarino Cunha 

Luanda é a província com
maior número de infecções
por Covid-19 (4.312), seguindo-
se o Zaire (116), Cabinda (103),
Benguela (62), Huambo (50)
e Cuanza-Norte (26),  infor-
mou, ontem, o secretário de
Estado para a Saúde Pública. 
No habitual encontro com

jornalistas  sobre a evolução
da pandemia em Angola,
Franco Mufinda disse que além
do maior número de infecções,
a capital lidera, também, o
gráfico de mortes, com 161
óbitos. Seguem-se as provín-
cias de Benguela (três), Bengo,
Cuando-Cubango e Huambo
com dois óbitos cada.  
Em relação à recuperação

de pacientes, Franco Mufinda
informou que a província de
Luanda conseguiu recuperar

1.564, seguindo-se o Zaire
(69), Huambo (24), Cuanza-
Norte (também 24) e Ben-
guela (10). As províncias do
Moxico e Lunda-Sul não
registaram, até ao momento,
recuperação de pacientes. 

Recuperados 68 pacientes 
O país  registou nas últimas
24 horas a recuperação de
68 pacientes, 46 novos casos
positivos e a morte de três
angolanos. Do número de
recuperados, 11 foram regis-
tados no Cuanza-Norte  e 57
na província de Luanda. 
Relativamente às novas

infecções,  foram identifi-
cadas 45 em Luanda e uma
no Bengo. Franco Mufinda
esclareceu que os infectados
têm idades entre 22 e 82 anos,
sendo 31 do sexo masculino
e 20 do sexo feminino.  

Na capital os casos foram
identificados  nos municípios
do Kilamba Kiaxi, Viana, Belas,
Cazenga, Cacuaco e  nos dis-
tritos urbanos da Ingombota
e Maianga.  Em relação às mor-
tes, Franco Mufinda informou
que se trata de dois homens
com idades entre 40 e 45 e
uma mulher de 62 anos. 
Com estes dados, o país

tem 4.718 casos confirmados,
dos quais 174 óbitos, 1.707
recuperados e 2.837 activos.
Deste número, 13 estão em
estado crítico a receber tra-
tamento por ventilação mecâ-
nica invasiva, 15 em situação
grave, 37 são considerados
moderados, 94 com sintomas
leves e 2.837 assintomáticos.  
O secretário de Estado

informou que nos centros
de tratamento da Covid-19,
a nível do país, estão inter-

nados 484 doentes. Em qua-
rentena institucional estão
669 cidadãos e 5.903 sob
investigação epidemiológica. 
Nas últimas 24 horas, três

pessoas que estavam em
quarentena institucional
tiveram alta, todas na pro-
víncia do Cunene. O Centro
Integrado de Segurança
Pública (CISP) registou,
ontem, 36 chamadas, sendo
duas denúncias  de casos
suspeitos  e as restantes rela-
cionadas a pedidos de infor-
mação sobre a pandemia. 
No capítulo laboratorial,

Franco Mufinda informou
que, nas últimas 24 horas
foram processadas 1.596
amostras, das quais 46 foram
positivas. Desde o início da
pandemia foram processadas
86.809 amostras, que resul-
taram em 4.718 positivas. 

CUANDO CUBANGO

Pandemia muda a vida 
da população de Menongue Vírus já infectou  

4.312 pessoas em Luanda 

ONDJIVA

Sessenta jovens voluntários
estão engajados em acções
de sensibilização sobre as
medidas preventivas contra
a Covid-19, nos mercados de
Shomukuyo e da Alemanha,
na cidade de Ondjiva.
A actividade está enqua-

drada na segunda fase da cam-
panha de combate à Covid-19,
com duração de 30 dias, e é
promovida pelo Gabinete Pro-
vincial da Juventude e Des-
portos, em parceria com o
Conselho Provincial da Juven-
tude (CPJ) no Cunene.
De acordo com o director

do Gabinete Provincial da
Cultura, Turismo, Juventude
e Desportos do Cunene, Mar-

celino dos Santos, o objectivo
é despertar a consciência da
população para o uso fre-
quente da máscara, lavagem
constante das mãos com água
e sabão ou desinfectá-las com
álcool em gel.  Marcelino dos
Santos informou que os jovens
vão ajudar, também,  no posi-
cionamento dos vendedores
para observarem o distan-
ciamento social.
O primeiro secretário pro-

vincial da JMPLA no Cunene,
Ireno Nambalo, pediu o envol-
vimento dos militantes  na
sensibilização da população,
para aumentar a conscien-
cialização  sobre os cuidados
a ter com o novo coronavírus.

Nicolau Vasco | Menongue 

A Fundação Piedoso doou
ao governo da província do
Cuando Cubango 30 toneladas
de bens alimentares diversos,
meios de biossegurança e
material escolar, para serem
distribuídos aos membros da
comunidade San, lar de idosos,
infantil e ao centro de qua-
rentena que alberga pessoas
suspeitas de Covid-19.

Das trinta toneladas entre-
gues à vice-governadora para
o Sector Político, Económico
e Social, Carla Cativa, constam
569 sacos de arroz, fuba de
milho, açúcar, feijão, óleo
vegetal, sabão, massa ali-
mentar, sal de cozinha e  mate-
rial escolar,  concretamente
320 carteiras escolares, 14

secretárias e respectivas cadei-
ras, 8 quadros pretos e quatro
armários para arquivos. 

A vice-governadora Carla
Cativa agradeceu o gesto,
sublinhando que a doação
vai ajudar a melhorar a dieta
nos lares e de algumas famílias
da comunidade San. As car-
teiras serão entregues à admi-
nistração do Cuito Cuanavale,
para apetrechar oito salas de
aula nas aldeias de Catchupe
e Mulundumuna. 

Sublinhou que com esta
doação, muitas crianças, que
estudavam em condições
precárias, terão o problema
resolvido, particularmente
com o reinício previsto das
aulas: Vai também ajudar
nas medidas de distancia-
mento dos alunos. 

Voluntários reforçam  
sensibilização nos mercados  

O país registou nas últimas 24 horas a
recuperação de 68 pacientes, 46 novos
casos positivos e a morte de três angolanos 
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CAPITAL REGISTOU 161 ÓBITOS DESDE O SURGIMENTO DA DOENÇA 

Governo recebe toneladas 
de mercadorias

JOÃO GOMES | EDIÇÕES NOVEMBRO
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Edivaldo Cristóvão 

Luanda necessita de quatro
mil autocarros para acabar
com as enchentes nas para-
gens, afirmou ontem, o di-
rector do Gabinete  Provincial
de Transportes, Tráfego e Mo-
bilidade Urbana do Governo
Provincial, Amadeu Campos. 

De acordo com o director
dos Transportes, Luanda tem
nesta altura 325 autocarros
que circulam em 109 rotas
para os transportes urbanos,
com uma tarifa de 50 kwanzas
por passageiro. “Segundo o

Plano Director de Luanda de
2015, previa-se  a distribuição
de 1.800 autocarros, mas hoje,
com a expansão do território,
são necessários mais de qua-
tro mil meios para atender a
população”, referiu.

Amadeu Campos atribui
as enchentes nas paragens a
vários factores, como a re-
dução em 50 por cento da ca-
pacidade dos autocarros e dos
táxis em função da situação
de calamidade pública, além
do encurtamento das rotas
por parte dos taxistas.

A  previsão, referiu, é au-

mentar a lotação para 75 por
cento da capacidade dos auto-
carros a partir do dia 1 de Ou-
tubro, na mesma altura em que
deverão ser implementados
corredores ou faixas exclusivas
para os transportes públicos
nas avenidas 21 de Janeiro, Pe-
dro de Castro Van-Dúnem
"Loy", Deolinda Rodrigues ,
estradas da Samba e de Cacua-
co, assim como na via expressa
Fidel Castro Ruz. “A intenção
é aumentar a velocidade co-
mercial, o número de viagens
e diminuir o tempo de espera
nas paragens, bem como a po-

luição ambiental”, realçou.
Amadeu Campos pediu às

operadoras privadas de trans-
portespara contribuírem com
o aumento de autocarros em
Luanda, sublinhando que
esta situação não depende
apenas do Governo Provin-
cial de Luanda. 

Anunciou que está agen-
dada para esta semana uma
reunião com a Associação
dos Taxistas de Luanda (ATL),
no sentido de se chegar a um
acordo para evitar a especu-
lação dos preços e o encurta-
mento das rotas.
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Cidade de Luanda necessita 
de quatro mil autocarros 

PARA ACABAR COM AS ENCHENTES NAS PARAGENS

De acordo com o director dos Transportes, a capital angolana tem actualmente
325 autocarros que circulam em 109 rotas reservadas aos transportes urbanos,

à tarifa de 50 kwanzas por passageiro
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Luciano Rocha

Luanda, todos sabem, mesmo
os que afirmam desconhecer,
é oásis de impunes e ociosos,
que, apesar das restrições
impostas pela pandemia, con-
tinuam jactantes a alardear
o desprezo pelas leis. 

Exemplos da impunidade
reinante, dia e noite, na capital
e na província que lhe anexou
o nome, existem por muitos
dos incumbidos de a reprimir
estarem conluiados com os
prevaricadores. Não fosse
assim e Luanda não tinha che-
gado ao ponto em que está.
nem era tão difícil combater
a Covd-19 e outras doenças,
que matam e debilitam, ainda
mais, a economia nacional.

O tempo quente, prestes a
fazer sentir-se na plenitude,
se, por um lado pode ajudar-
nos a afugentar  o coronavírus,

por outro, cria-lhe “portos de
abrigo” nas eternas lagoas de
águas da chuva,  que não se
ficam por lá, transportam, em
descontroladas caminhadas ,
lixos de toda a espécie, árvores,
casas de construção precária,
animais, até pessoas. 

As chuvas em Luanda des-
tapam-lhe, todos anos, as feridas
que lhe causam comportamen-
tos de quantos continuam a
fazer da gasosa moeda de troca:
a uns para pagamentos, a
outros, recebimentos. 

A seguir, é sempre assim,
promovem-se conferências de
imprensa, fazem-se balanços,
invariavelmente trágicos,  jus-
tifica-se a ausência de trabalho,
com falta de verbas,  criam-se
comissões, prometem-se estu-
dos e soluções. Depois, chega
o Cacimbo.  E Luanda perma-
nece doente à mercê dos impu-
nes e de quem os acoberta.

PERISCÓPIO

Arreganho dos impunes
Passageiros interpelados pela
nossa equipa de reportagem,
mostraram-se agastados com
as enchentes nas paragens, um
cenário que se agrava nesta
fase de calamidade pública. Em
função disso, é difícil manter o
distanciamento. 

“Esperava que com o alar-
gamento dos horários e com a
inclusão de mais autocarros
na via pública, a situação me-
lhorasse, mas está cada vez
pior, ficamos horas à espera de
um autocarro ou táxi. Já não
aguento mais esta situação, o
Governo tem de fazer alguma
coisa, porque depender de
transportes públicos em Luan-
da tem sido um inferno”. Este
é o desabafo de uma jovem que
estava numa das paragens do
bairro Palanca, por volta das
17H00, com o filho ao colo. 

Josefa Luís, 33 anos, saía da
casa da mãe, onde passou o
dia, mas o regresso não foi nada
fácil. Apesar de ser fim-de-se-

mana, a situação não altera
muito. A dificuldade em apa-
nhar um transporte público é
grande. As pessoas em causa
entram nos táxis a cotoveladas.

“Trabalho durante a sema-
na, por isso, reservo o sábado
ou o domingo para ir visitar a
minha mãe. Como não tenho
carro, tenho de apanhar um tá-
xi, mas é difícil depender dos
transportes públicos em Luan-
da. Com o meu filho ao colo,
tudo fica mais complicado, es-
pero que apareça pelo menos
um autocarro para regressar a
casa”, desabafou a jovem. 

Durante os dias de semana
é mais difícil apanhar o trans-
porte público, afirma  Rafael
Miguel. Ele  trabalha no centro
da cidade e vive no Benfica.
Sublinha que tem passado por
muitos transtornos quando tem
de ir trabalhar e o mesmo acon-
tece no regresso a casa.

Normalmente fica horas na
paragem. Os taxistas decidiram

encurtar as rotas, ignorando os
apelos da Polícia. Para chegar
ao serviço tenho que pagar o
equivalente a três viagens,  ou
seja as rotas Benfica/Multiper-
fil/Antigo Controlo e Mutamba.

“Os táxis cobram por rota
150 a 200 kwanzas e ao regresso
a mesma trajectória.  

Marisa da Silva afirmou que
todos os dias tem de gastar 800
kwanzas com os transportes pú-
blicos. Vive na zona do Calemba
II e trabalha na Centralidade do
Kilamba. "A situação não tem
sido fácil e as autoridades de-
viam arranjar uma solução ur-
gente. Nesta fase da pandemia
o número de passageiros nos
transportes públicos aumentou,
por isso, são necessários mais
transportes públicos, para com-
bater a especulação de preços" 

"Além dos valores financei-
ros está o desgaste psicológico.
Com estes constrangimentos
todos, a pessoa quando chega
ao serviço já está cansada  antes

de começar a trabalhar", con-
fessa uma outra jovem que es-
tava ao lado. Receia que a si-
tuação venha a piorar após a
retomada das aulas, marcada
para 5 de Outubro.

Distribuídos 325
autocarros em 11 eixos
Recentemente foi assinado com
as operadoras de transportes pú-
blicos de Luanda, um acordo que
incluía a distribuição de 325 au-
tocarros em 11 eixos, o cumpri-
mento dos horários definidos,
não encurtamento das rotas assim
como a manutenção  das tarifas.

Amadeu Campos afirmou
que as operadoras que não
cumprirem o acordo estabele-
cido serão penalizadas e pediu
à população para denunciar
eventuais anomalias, através
dos terminais telefónicos 111,
do Centro Integrado de Segu-
rança Pública (CISP) ou do
928581212, afecto ao Governo
Provincial de Luanda.

Aglomerações nas paragens deixam passageiros agastados

COMBATE À COVID-19

André Sibi

O Secretário de Estado da Ju-
ventude, Fernando João, apelou
à juventude angolana a adoptar
um comportamento ético e sau-
dável para uma melhor resposta
à pandemia da Covid-19.

Fernando João, que falava à
imprensa à margem do lança-
mento da 3ª fase da campanha
de sensibilização sobre as for-
mas de prevenção à Covid-19, or-
ganizado pelo Instituto Angolano
da Juventude, em parceria com
o Ministério da Saúde e Governo
de Luanda, disse que o Plano Na-
cional de Desenvolvimento (PDN
2018-2022), contempla o programa
de Desenvolvimento Integral da
Juventude, que passa pela mo-
bilização dos jovens para com-
portamentos mais éticos, saudá-
veis e participativos no desenvol-
vimento social do país e da Politica
Nacional da Juventude.

De acordo com o Secretário
de Estado, no que concerne aos
deveres da juventude, o docu-
mento orienta a participação dos
jovens em programas de volun-
tariado e solidariedade social,
bem como os seus eixos priori-
tários, segurança pública e cida-
dania, patriotismo, solidariedade,
voluntariado e envolver os jovens
no combate aos males sociais.

É nesta ordem de ideias que
se enquadra o contributo da ju-
ventude no combate à pandemia
da Covid-19, que assola o mundo
de há um tempo a esta parte e o
nosso país desde Março último.

De acordo com Fernando
João, com a circulação comu-
nitária do vírus na província de
Luanda e do crescente número
de casos importados nalgumas
províncias, urge a necessidade
de continuarmos unidos aos es-
forços do Ministério da Saúde
através da Direcção Nacional
de Saúde Pública e de outras
organizações da sociedade civil,
no sentido de reforçarmos as
acções de sensibilização às po-
pulações, pois verificamos al-
guma desinformação sobre as
medidas de prevenção e incum-
primento da parte de muitos

dos nossos cidadãos.
Assim, tendo em conta o pe-

rigo da doença, a alta taxa de
mortalidade, associados a ques-
tões de matriz política, econó-
mica e social, há toda a neces-
sidade de se criarem mecanis-
mos que visem a prevenção da
doença e a sua propagação em
território nacional.

O político lembrou que os se-
minários em curso enquadra-
ram-se nos Projectos de Orien-
tação Social da Juventude e de
Fomento ao Associativismo e
Voluntariado Juvenil em execu-
ção no Instituto Angolano da Ju-
ventude (IAJ), em 12 das 18 pro-
víncias do país, alinhados com
o Programa de Desenvolvimento
Integral da Juventude constante
no Plano de Desenvolvimento
Nacional (PDN/2018-2022).

Entre os objectivos, capacitar
os jovens voluntários em activi-
dades de sensibilização sobre a
prevenção à COVID-19; contribuir
para a prevenção e propagação
do contágio da Covid-19 pelo ter-
ritório nacional; sensibilizar os
jovens em particular e a sociedade
em geral para o cumprimento
das medidas de prevenção orien-
tadas pelas autoridades sanitárias
e os órgãos de defesa e segurança;
promover acções nas principais
ruas e avenidas, tendentes a mi-
nimizar o impacto social causado
pela pandemia da COVID-19 no
seio das famílias mais vulneráveis
em geral e dos jovens em parti-
cular; informar a população de
como evitar o contágio por via
dos materiais de IEC.

De recordar que os seminários
decorreram em simultâneo, nas pro-
víncias de Luanda, Moxico, Bié, Zaire,
Lunda-Norte, Cunene, Huambo,
Benguela, Bengo, Cuando Cubango,
Cuanza-Sul e Namibe, onde foram
capacitados os Núcleos de Jovens
Voluntários fomentados pelo Insti-
tuto Angolano da Juventude.

Participaram da cerimónia o
Secretário de Estado da Saúde
Pública, Franco Mufinda, Vice
Governador de Luanda para a
esfera Política, Dionísio Fonseca,
e o Director do Instituto Angolano
da Juventude, Jofre dos Santos.

Ministério da Juventude apela
a comportamentos mais éticos



Depois de, no sábado, ter
atingido os 2.507 casos, a Ale-
manha registou ontem 1.411
diagnósticos de Covid-19, uma
quebra que se pode dever ao
facto de nem todos os estados
comunicarem os seus dados ao
fim de semana. 
Desde o início do surto,

que surgiu na Alemanha em
finais de Janeiro, o país soma
284.140 infecções pelo novo
coronavírus e 9.457 mortes,
mais cinco do que no sábado,
adiantam os dados do Instituto
Robert Koch (RKI), actuali-
zados à meia-noite.
Com cerca de 250.800

recuperações, o país mantém,
neste momento, aproxima-
damente 23.900 casos activos,
aponta a agência EFE.
No pico dos contágios, que

aconteceu entre o final de Março
e o princípio de Abril, regis-
taram-se mais de 6.000 infec-
ções diárias.
Sábado foi atingido um

máximo que não era ultra-
passado desde Abril, com mais
de 2.500 casos em 24 horas.
A subida deve-se, também,

ao facto de o país ter agora
uma maior capacidade de tes-
tagem do que tinha em Abril.
O factor de transmissibi-

lidade (R) menos estável -
que analisa quantas pessoas
um infectado contagia num
espaço de quatro dias, em
comparação com os quatro
dias anteriores, dando uma
noção da evolução dos con-

tágios em cerca de uma se-
mana e meia -, subiu de 0,91
para 1,08
Já o indicador de trans-

missibilidade (R) mais estável
- que compara as infecções
num intervalo de sete dias,

em relação aos sete dias ante-
riores -, reflecte a evolução
num espaço de oito a 16 dias,
e subiu de 1,01 para 1,05.
Quando o (R) é um, uma

pessoa infectada contagia, em
média, outra pessoa.
A pandemia de Covid-19 já

provocou pelo menos 993.438
mortos e cerca de 32,6 milhões
de casos de infecção em todo
o mundo, segundo um ba-
lanço feito pela agência fran-
cesa AFP.
Em Portugal, morreram 1.944

pessoas dos 72.939 casos de
infecção confirmados, de acordo
com o boletim mais recente da
Direcção-geral da Saúde.
A doença é transmitida

por um novo coronavírus de-
tectado no final de Dezembro,
em Wuhan, uma cidade do
centro da China.
Depois de a Europa ter su-

cedido à China como centro
da pandemia em Fevereiro, o
continente americano é agora
o que tem mais casos confir-
mados e mais mortes.

Os EstadosUnidos regista-
ram 909 mortos e 48.918
infectados com o novo coro-
navírus nas últimas 24 horas,
segundo a contagem inde-
pendente da Universidade
Johns Hopkins. 

Com este último balanço
o país atingiu um total de
204.480 óbitos e 7.076.828
casos confirmados no sábado.

Apesar de Nova Iorque não
ser mais o estado com maior
número de infecções, ainda
é o mais afectado em termos
de mortes nos Estados Unidos,
com 33.206, mais do que no
Peru, França ou Espanha.

Somente na cidade de
Nova Iorque, morreram
23.795 pessoas. O Instituto
de Métricas e Avaliações de
Saúde da Universidade de
Washington estimou que nas
eleições presidenciais agen-
dadas para 03 de Novembro
os Estados Unidos vão chegar
às 240 mil mortes e a 31 de
Dezembro às 370 mil. 

O número de recuperados
da Covid-19 em África nas
últimas 24 horas, um total
de 7.178, é superior ao de
novos casos, de 5.730, ha-
vendo também registo de
mais 155 mortes, informaram
ontem as autoridades de
saúde africanas.
Dados ontem divulgados

pelo Centro de Controlo e
Prevenção de Doenças da
União Africana (África CDC)
revelam que, desde o início

da pandemia no continente,
existem já 1.450.048 casos
de infecção (mais 5.730 nas
últimas 24 horas) e 1.199.831
recuperados (mais 7.178).
Por seu lado, o número

de mortos nos 55 Estados-
membros da organização
subiu nas últimas 24 horas
para 35.299, mais 155 do
que na sexta-feira.
De acordo com o África

CDC, a África Austral con-
tinua a registar o maior

número de casos de infecção
e de mortos, com 17.618 víti-
mas mortais num universo
de 730.924 infectados.
Só na África do Sul, o país

mais afectado do continente,
estão registados 669.498
casos e 16.376 mortos.
O norte de África, a se-

gunda zona mais afectada
pela pandemia, tem 320.684
pessoas infectadas e 10.744
mortos e, na África Ociden-
tal, o número de infecções

é de 174.815, com 2.595 víti-
mas mortais.
A região da África Ori-

ental contabiliza agora
166.154 casos e regista 3.266
vítimas mortais e, por seu
lado na África Central, estão
registados 57.471 casos e
1.076 óbitos.
O Egipto, que é o segundo

país africano com mais víti-
mas mortais (a seguir à África
do Sul) regista 5.869 mortos
e 102.736 infectados, e Mar-

rocos contabiliza 2.041 mor-
tos e 115.241 casos.
A Argélia surge logo a

seguir, com 50.757 casos de
infecção registados e mais
de duas mil vítimas mortais
(2.007), sem mudanças nas
últimas 24 horas.
Entre os seis países com

mais afectados estão tam-
bém a Nigéria, com 58.198
infectados e 1.106 mortos,
e a Etiópia 72.700 casos, com
1.165 vítimas mortais.

O Egipto, que é o segundo país africano com mais vítimas mortais (a seguir à África do Sul)
regista 5.869 mortos e 102.736 infectados, e Marrocos contabiliza 2.041 mortos e 115.241 casos

Número de recuperados 
em África é superior 

ao de casos em 24 horas 

MAIS DE SETE MIL CONTRA 5.730 DOENTES

1.411 DIAGNÓSTICOS NUM DIA
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Mortes pelo novo
Coronavírus

continuam altas

ESTADOS UNIDOS

A Argentina registou 387 mor-
tos e 11.249 infectados com
o novo coronavírus nas últimas
24 horas, elevando o número
de óbitos para 15.543 e de
casos para 702.484, de acordo
com as autoridades.

O Ministério da Saúde
informou no sábado que a
província de Buenos Aires
continua a ser aquela com
o maior número de casos
confirmados até o momento
(398.915), seguida pela capital
do país, com 122.660 infec-
ções confirmadas, 917 delas
notificadas no sábado.

As autoridades salienta-
ram ainda que 556.489 pa-
cientes foram dados como
recuperados.

Autoridades
preocupadas

com o balanço
diário

ARGENTINA 

Alemanha volta 
a ter estatísticas  

registadas em Abril

DR

DR

DR

DR

Com o aproximar do Inverno os contágios estão a aumentar

Número de infecções no continente está perto do milhão e meio de casos enquanto o de recuperados situa-se em quase um milhão e duzentas pessoas



7Segunda-feira
28 de Setembro de 2020

MINISTÉRIO DA SAÚDE
GABINETE DE ESTUDOS, PLANEAMENTO E ESTATÍSTICA
PROJECTO DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE
UNIDADE DE COORDENAÇÃO CENTRAL DO PROJECTO

Empréstimo N. º 8835 – AO 
Projecto ID N.º P160948 

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
ASSISTENTE DE SALVAGUARDAS AMBIENTAIS – NÍVEL MUNICIPAL

IC-HSPSP/C-096
25 de Setembro de 2020

O Governo de Angola recebeu um financiamento para a implementação do Projecto de Fortalecimento do Sistema
de Saúde (PFSS) e pretende aplicar parte dos recursos na contratação de um Assistente de Salvaguardas Am-
bientais – Nível Municipal.

O objectivo geral desta consultoria é o de assessorar o Especialista de Salvaguardas Ambientais no apoio a UCC
no cumprimento integral das Normas Ambientais em conformidade com a Legislação angolana aplicável e as di-
rectrizes, Políticas de Salvaguardas e o Novo Quadro Ambiental e Social do Banco Mundial.

A consultoria terá a duração de 12 meses, com um período experimental de 3 meses, renováveis em função do
desempenho satisfatório. Os termos de referência podem ser obtidos no endereço abaixo indicado. 

O PFSS convida, por este meio, os consultores individuais ("Consultores") elegíveis a manifestarem o seu interesse
em prestar os Serviços. Os consultores interessados deverão fornecer informações que demonstrem que eles têm
as qualificações requeridas e experiência relevante para executar os serviços. 

O processo de selecção consistirá em duas etapas: Avaliação Curricular e Entrevistas que terão ponderações de
70% e 30%, respectivamente.

O Assistente Municipal de Salvaguardas Ambiental deverá possuir as seguintes qualificações:  a. Licenciatura em
Ciências Naturais ou em áreas afins; b. Mínimo 3 (três) anos de experiência com avaliação do impacte ambiental
e gestão da mitigação, bem como na implementação de medidas de Saúde e Segurança no local de trabalho; c.
Experiência com a implementação de projectos de infra-estruturas (construção / reabilitação de estradas / água /
saneamento) necessários; e Familiaridade com as leis e regulamentos ambientais angolanos; d. Domínio da Língua
Português e compreensão básica do Inglês; e. Domínio das ferramentas do Microsoft Office.  

Os consultores serão avaliados com base nas Normas de Aquisições do Banco Mundial para Mutuários de Finan-
ciamentos de Projectos de Investimento de Julho de 2016 (“Normas”), revisada em Novembro de 2017 e Agosto
de 2018, pelo que deverão ter em atenção à Secção III, parágrafos 3.14, 3.16, e 3.17 das referidas Normas, que
definem a política do Banco Mundial sobre o conflito de interesses. O referido documento pode ser consultado na
seguinte hiperligação: http://pubdocs.worldbank.org/en/178331533065871195/Procurement-Regulations.pdf

O Consultor será seleccionado com base no método de contratação de Consultores Individuais de acordo com as
Normas de Aquisições em vigor.
Os Consultores interessados poderão obter informação adicional no endereço abaixo indicado das 7h30 – 15h30.
As manifestações de interesse (Curricula, cópia dos certificados de habilitações académicas e outra informação
pertinente) deverão ser entregues até ao dia 8 de Outubro de 2020. Apenas os consultores qualificados na etapa
de avaliação curricular serão contactados. 

Projecto de Fortalecimento do Sistema de Saúde (PFSS)
Att.: Gestora de Operações do Projecto
Avenida 1.º Congresso do MPLA, n.º 67 (Cave) [Edifício da Direção Nacional de Saúde Pública] | Luanda – Angola
Tel: +244 913 192930 e +244 943 153 599 | Correio electrónico: procurement@minsapfss-ao.org| http://www.min-
sapfss-ao.org

MINISTÉRIO DA SAÚDE
GABINETE DE ESTUDOS, PLANEAMENTO E ESTATÍSTICA
PROJECTO DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE

UNIDADE DE COORDENAÇÃO CENTRAL DO PROJECTO

Empréstimo N. º 8835 – AO 
Projecto ID N.º P160948 

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
ESPECIALISTA DE SAÚDE PÚBLICA - COORDENADOR

IC-HSPSP/C-079
25 de Setembro de 2020

O Governo de Angola recebeu um financiamento para a implementação do Projecto de Fortalecimento do Sistema
de Saúde (PFSS) e pretende aplicar parte dos recursos na contratação de um Especialista de Saúde Pública - Coor-
denador.

O objectivo geral desta consultoria é o de auxiliar a UCC na implementação, coordenação e planificação das acções
de Saúde Pública do projecto ao nível central, provincial e municipal.
A consultoria terá a duração de 12 meses, com um período experimental de 3 meses, renováveis em função do de-
sempenho satisfatório. Os termos de referência podem ser obtidos no endereço abaixo indicado. 

O PFSS convida por este meio os consultores individuais ("Consultores") elegíveis a manifestarem o seu interesse
em prestar os Serviços. Os consultores interessados deverão fornecer informações que demonstrem que eles têm
as qualificações requeridas e experiência relevante para executar os serviços. 

O processo de selecção consistirá em duas etapas: Avaliação Curricular e Entrevistas que terão ponderações de
70% e 30%, respectivamente.

O Especialista de Saúde Pública – Coordenador deverá possuir as seguintes qualificações: a. Grau universitário
em Medicina, Enfermagem com formação de Saúde Pública /Gestão de Serviços de Saúde a nível de mestrado; b.
Experiência na planificação e gestão de serviços de saúde em países em desenvolvimento, com pelo menos 7 anos
de experiência, nos vários níveis de sistemas de saúde; c. Domínio da Língua Portuguesa e conhecimento de Língua
Inglesa; d Domínio do MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

Os consultores serão avaliados com base nas Normas de Aquisições do Banco Mundial para Mutuários de Finan-
ciamentos de Projectos de Investimento de Julho de 2016 (“Normas”), revisada em Novembro de 2017 e Agosto de
2018, pelo que deverão ter em atenção à Secção III, parágrafos 3.14, 3.16, e 3.17 das referidas Normas, que definem
a política do Banco Mundial sobre o conflito de interesses. O referido documento pode ser consultado na seguinte
hiperligação: http://pubdocs.worldbank.org/en/178331533065871195/Procurement-Regulations.pdf

O Consultor será seleccionado com base no método de contratação de Consultores Individuais de acordo com as
Normas de Aquisições em vigor.

Os Consultores interessados poderão obter informação adicional no endereço abaixo indicado das 7h30 – 15h30.

As manifestações de interesse (Curricula, cópia dos certificados de habilitações académicas e outra informação
pertinente) deverão ser entregues até ao dia 8 de Outubro de 2020. Apenas os consultores qualificados na etapa
de avaliação curricular serão contactados. 

Projecto de Fortalecimento do Sistema de Saúde (PFSS)
Att.: Gestora de Operações do Projecto
Avenida 1.º Congresso do MPLA n.º 67 (Cave) [Edifício da Direcção Nacional de Saúde Pública] | Luanda – Angola
Tel: +244 913 192930 e +244 943 153 599 | Correio electrónico: procurement@minsapfss-ao.org| http://www.min-
sapfss-ao.org

MINISTÉRIO DA SAÚDE
GABINETE DE ESTUDOS, PLANEAMENTO E ESTATÍSTICA
PROJECTO DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE

UNIDADE DE COORDENAÇÃO CENTRAL DO PROJECTO

Empréstimo N. º 8835 – AO 
Projecto ID N.º P160948 

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
ASSISTENTE DE SALVAGUARDAS AMBIENTAIS - NÍVEL PROVINCIAL

IC-HSPSP/C-095
25 de Setembro de 2020

O Governo de Angola recebeu um financiamento para a implementação do Projecto de Fortalecimento do Sistema
de Saúde (PFSS) e pretende aplicar parte dos recursos na contratação de um Assistente de Salvaguardas Am-
bientais - Nível Provincial.

O objectivo geral desta consultoria é o de apoiar o Especialista de Salvaguardas Ambientais (nível central) na iden-
tificação e gestão dos impactes ambientais, sanitários e de segurança dos projectos do PFSS, bem como, na
gestão dos requisitos ambientais relevantes de acordo com a lei ambiental Angolana, das Políticas de Salvaguardas
Ambientais e Sociais e do Quadro Ambiental e Social do Banco Mundial.

A consultoria terá a duração de 12 meses, com um período experimental de 3 meses renováveis em função do de-
sempenho satisfatório. Os termos de referência podem ser obtidos no endereço abaixo indicado. 
O PFSS convida por este meio os consultores individuais ("Consultores") elegíveis a manifestarem o seu interesse
em prestar os Serviços. Os consultores interessados deverão fornecer informações que demonstrem que eles têm
as qualificações requeridas e experiência relevante para executar os serviços. 

O processo de selecção consistirá em duas etapas: Avaliação Curricular e Entrevistas que terão ponderações de
70% e 30%, respectivamente.

O Assistente Municipal de Salvaguardas Ambiental deverá possuir as seguintes qualificações: a. Licenciatura em
Ciências Naturais ou em áreas afins; b. Mínimo 3 (três) anos de experiência em avaliação do impacte ambiental e
gestão da mitigação, bem como na implementação de medidas de Saúde e Segurança no local de trabalho; c. Ex-
periência com a implementação de projectos de infra-estruturas (construção / reabilitação de estradas / água / sa-
neamento); d. Familiaridade com as leis e regulamentos ambientais angolanos; e. Domínio da Língua Portuguesa
e compreensão básica do inglês; f. Domínio das ferramentas do Microsoft Office. 
Os consultores serão avaliados com base nas Normas de Aquisições do Banco Mundial para Mutuários de Finan-
ciamentos de Projectos de Investimento de Julho de 2016 (“Normas”), revisada em Novembro de 2017 e Agosto
de 2018, pelo que deverão ter em atenção à Secção III, parágrafos 3.14, 3.16, e 3.17 das referidas Normas, que
definem a política do Banco Mundial sobre o conflito de interesses. O referido documento pode ser consultado na
seguinte hiperligação: http://pubdocs.worldbank.org/en/178331533065871195/Procurement-Regulations.pdf

O Consultor será seleccionado com base no método de contratação de Consultores Individuais de acordo com as
Normas de Aquisições em vigor.

Os Consultores interessados poderão obter informação adicional no endereço abaixo indicado das 7H30 – 15H30.

As manifestações de interesse (Curricula, cópia dos certificados de habilitações académicas e outra informação
pertinente) deverão ser entregues até ao dia 8 de Outubro de 2020. Apenas os consultores qualificados na etapa
de avaliação curricular serão contactados. 
Projecto de Fortalecimento do Sistema de Saúde (PFSS)

MINISTÉRIO DA SAÚDE
GABINETE DE ESTUDOS, PLANEAMENTO E ESTATÍSTICA
PROJECTO DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE

UNIDADE DE COORDENAÇÃO CENTRAL DO PROJECTO

Empréstimo N. º 8835 – AO 
Projecto ID N.º P160948 

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

ASSISTENTE DE SAÚDE PÚBLICA – DNSP/GAVI

IC-HSPSP/C-078
25 de Setembro de 2020

O Governo de Angola recebeu um financiamento para a implementação do Projecto de Fortalecimento do Sistema
de Saúde (PFSS) e pretende aplicar parte dos recursos na contratação de um Assistente de Saúde Pública –
DNSP/GAVI.

O objectivo principal desta Consultoria é o de auxiliar os Especialistas de Saúde Pública da UCC na implementação,
coordenação e planificação do programa de fortalecimento do desempenho dos serviços de saúde a nível central,
provincial e municipal.

A consultoria terá a duração de 12 meses, com um período experimental de 3 meses, renováveis em função do de-
sempenho satisfatório. Os termos de referência podem ser obtidos no endereço abaixo indicado. 

O PFSS convida, por este meio, os consultores individuais ("Consultores") elegíveis a manifestarem o seu interesse
em prestar os Serviços. Os consultores interessados deverão fornecer informações que demonstrem que eles têm
as qualificações requeridas e experiência relevante para executar os serviços. 

O processo de selecção consistirá em duas etapas: Avaliação Curricular e Entrevistas que terão ponderações de
70% e 30%, respectivamente.

O Assistente de Saúde Pública do GAVI deverá possuir as seguintes qualificações: a. Grau universitário em Medicina
ou Enfermagem com formação de Saúde Pública /Gestão de Serviços de Saúde; b. Experiência na planificação e
gestão de serviços de saúde em países em desenvolvimento, com pelo menos 4 anos de experiência, nos vários ní-
veis de sistemas de saúde; c. Domínio da Língua Portuguesa e compreensão da Língua Inglesa; d. Domínio das fer-
ramentas do Microsoft Office.

Os consultores serão avaliados com base nas Normas de Aquisições do Banco Mundial para Mutuários de Financia-
mentos de Projectos de Investimento de Julho de 2016 (“Normas”), revisada em Novembro de 2017 e Agosto de
2018, pelo que deverão ter em atenção à Secção III, parágrafos 3.14, 3.16, e 3.17 das referidas Normas, que definem
a política do Banco Mundial sobre o conflito de interesses. O referido documento pode ser consultado na seguinte hi-
perligação: http://pubdocs.worldbank.org/en/178331533065871195/Procurement-Regulations.pdf

O Consultor será seleccionado com base no método de contratação de Consultores Individuais de acordo com as
Normas de Aquisições em vigor.
Os Consultores interessados poderão obter informação adicional no endereço abaixo indicado das 7h30 – 15h30.

As manifestações de interesse (Curricula, cópia dos certificados de habilitações académicas e outra informação per-
tinente) deverão ser entregues até ao dia 8 de Outubro de 2020. Apenas os consultores qualificados na etapa de
avaliação curricular serão contactados. 

Projecto de Fortalecimento do Sistema de Saúde (PFSS)
Att.: Gestora de Operações do Projecto
Avenida 1.º Congresso do MPLA n.º 67 (Cave) [Edifício da Direcção Nacional de Saúde Pública] | Luanda – Angola
Tel: +244 913 192930 e +244 943 153 599 | Correio electrónico: procurement@minsapfss-ao.org| http://www.min-
sapfss-ao.org
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Vanessa de Sousa

A morte de Ruth Bander Ginsburg
e a sua substituição no Supremo
Tribunal norte-americano
poderá provocar uma crise polí-
tica - mais uma - nos Estados
Unidos, ou nem por isso?
Vamos ver. Nos anos de 1960,
dizíamos que os Estados Uni-
dos eram um país onde os
partidos políticos estavam
relativamente próximos. O
Partido Republicano e o Par-
tido Democrata não eram
assim tão diferentes. No Par-
tido Republicano havia uma
ala conservadora, muito ligada
ao Midwest, e havia uma ala
liberal, ligada a Nova Ingla-
terra, Nova Iorque e por aí.
No Partido Democrata havia
uma ala mais ligada aos tra-
balhadores, às novas classes
de imigrantes, e, depois, havia
uma ala do Sul profundo, que
vinha ainda dos segregacio-
nistas. E tudo isto atenuava,
de certo modo, as diferenças
ideológicas. Havia republica-
nos que estavam próximos
de democratas mais conser-
vadores, da mesma forma
que havia democratas mais
conservadores que estavam
próximos dos republicanos;
o mesmo tipo de proximidade
que havia entre democratas
e republicanos mais progres-
sistas. Isto atenuava a radica-

lidade das crises, mas mudou
a partir dos anos 60, 70...

Acentuado com a eleição do
Presidente Barack Obama? 
Muito mais cedo do que isso.
Deu-se sobretudo quando o
Presidente (Lyndon B.) John-
son, um texano que, curiosa-
mente, pertencia à ala mais
conservadora, assinou em 1964
a lei dos Direitos Civis (Civil
Rights Act), e com isso o Partido
Democrata perdeu o Sul. 

Mas assinou-a 
depois de Selma...
Depois de muita coisa, mas
assinou-a. Ao mesmo tempo,
Nixon seguiu a chamada Sou-
thern Strategy, e conquistou
o Sul para o Partido Republi-
cano. Depois há a grande vitó-
ria de Reagan nos anos de
1980, e o partido passa, efec-
tivamente, a ser um partido
nacional-conservador. Os
americanos ganham a Guerra
Fria – ou talvez tenham sido
os soviéticos que a perderam
-, mas, e a partir daí, come-
çamos a ter nos Estados Uni-
dos clivagens ideológicas mais
acentuadas. O Sul e o Midwest
(centro-oeste) ficam solida-
mente republicanos conser-
vadores; a Califórnia e a Nova
Inglaterra, solidamente pro-
gressistas. E tudo se joga na
zona de transição, na zona

do noroeste e nordeste, nas
zonas degradadas da desin-
dustrialização, como Pitts-
burgh ou Detroit.

E é neste processo que surgem
os chamados swing states...
São estes, do Rust Belt, os
decisores.E, surpreendendo
toda a gente em 2016, Trump
ganhou nesses estados, por
pequenas diferenças.

Nos Estados Unidos os pro-
gressistas do Partido Demo-
crata estão a ganhar espaço...
O que estamos a assistir nos
Estados Unidos é a uma radi-
calização nos dois partidos,
há uma forte radicalização.

O fenómeno de radicalização
é igual, mas tem conteúdos
diferentes. No partido Repu-
blicano, é uma radicalização
que vem dos evangélicos e de
grupos como o Tea Party, vem
de uma linha religiosa, defen-
sora de valores tradicionais.
Em 2016, entre os católicos,
60 por cento votaram Trump,
37 por cento Hillary. Desta
vez, vamos ver, porque Biden
é católico. Sendo que, embora
católico, está numa plata-
forma que defende a eutaná-
sia, o aborto, o casamento de
pessoas do mesmo sexo e a
adopção e a autodetermina-
ção de “género” ou “géneros”.
A análise da política ameri-

cana é muito complexa, por-
que entram em jogo muitos
factores...

A política externa? 
A política externa vai contar
muito pouco, a não ser na
relação com a China. Há uma
grande radicalidade dos media
e da academia, como em toda
a parte, aliás, e que tem posi-
ções bastantes mais radicais
nestas matérias de que esta-
mos a falar: das políticas de
género, da violência policial.
Os grandes media, tirando a
Fox News e o Wall Street Jour-
nal, são democratas.

No entanto, e mais uma vez,
os media mais progressistas,
mais pró democratas, podem
não ser suficientes? 
Se assistirmos hoje aos noti-
ciários domésticos da CNN e
da Fox News temos duas Amé-
ricas diferentes. A chamada
objectividade jornalística foi
uma das vítimas desta radi-
calização. Há um livro sobre
a Grande Guerra, ‘The First
Casualty’, de Philip Knightley,
que é, justamente, sobre esta
questão de que nos conflitos a
informação e a objectividade
da informação é the first ca-
sualty, a primeira baixa. 

Voltando à substituição 
do Supremo... 

A morte de Ginsburg vem tra-
zer mais um elemento a uma
crise que já existe. Uma das
coisas que receio, receio eu e
receia muita gente, é que se
houver uma vitória, seja de
quem for, seja por uma mar-
gem muito pequena …

E Trump não sai do poder? 
Mas se houver uma vitória
do Trump, os democratas tam-
bém podem não conceder.
Se for uma vitória pequena
podemos correr esse risco,
de parte a parte. 

Mais importante ainda é a com-
posição do Supremo Tribunal... 
A maioria no Supremo já é con-
servadora, está 5 a 3. A substi-
tuição de Ginsberg é mais
simbólica do que outra coisa.

Acha então que é 
uma falsa questão? 
Para a eleição é uma falsa
questão, mas a longo prazo
não é, porque os juízes são
vitalícios. Trump tem uma
base de apoio que nunca desa-
pareceu, que anda pelos 40
a 41 por cento, que, aliás, no
mês de Agosto subiu uns 4
por cento, e essa base de apoio
é praticamente indefectível,
ninguém no Partido Republi-
cano, ou muito poucos, se
atreverão a incompatibilizar-
se com a base eleitoral. Os
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Nada está
decidido
nas eleições
americanas

JAIME NOGUEIRA PINTO

O Washington Post de Jeff Bezos em
recente editorial desejou a derrota
de Donald Trump, esperando o
melhor e temendo o pior. Em
entrevista ao Jornal de Angola, o
politólogo e historiador Jaime
Nogueira Pinto chama justamente 
à atenção de que toda a imprensa
norte-americana, à excepção 
da Fox News e do Wall Street
Journal, é pró Partido Democrata, 
o que não é suficiente para perceber,
a meia dúzia de semanas das
eleições, se Trump tem a sua
reeleição em causa, ou nem por isso.
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A política externa vai contar muito pouco, a
não ser na relação com a China. Há uma
grande radicalidade dos media e da

academia, como em toda a parte, aliás, e
que tem posições bastantes mais radicais
nestas matérias de que estamos a falar: das
políticas de género, da violência policial. Os
grandes media, tirando a Fox News, e o Wall

Street Journal, são democratas.
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Trump já era rico. Acho que pode ser ou
pode não ser reeleito. É exactamente o que

achava em 2016, só que nessa altura
ninguém achava que ele pudesse ser eleito. 
E não se esqueça que com 48 por cento do

voto popular Trump pode ganhar as eleições. 

Passemos então para Angola.
Que balanço faz dos primei-
ros três anos de mandato do
Presidente João Lourenço?
Faço um balanço positivo. Pri-
meiro marcou a diferença e
tinha que a marcar. Há muitos
poucos Estados em África, e
até na Ásia, onde se tenham
feito mudanças como esta,
sem mortos, sem violência.
Angola não é um país africano
como os outros. Teve um pro-
cesso de formação – guerra
da independência, guerra civil,
reconciliação nacional – seme-
lhante ao dos Estados euro-
peus e americanos. Isto dá-lhe
uma garantia de maior esta-
bilidade estrutural. 

Mas se lhe pedisse para des-
tacar um, e só um, aspecto
positivo, qual realçaria? 
Acho que houve uma descom-
pressão na comunicação
social, há mais pluralismo na
informação. Vejo críticas ao
poder central, vejo críticas
aos governadores, e mesmo
estes casos de corrupção que
se tornam públicos têm con-
sequências. 

E um aspecto menos positivo? 
Há uma continuidade de roti-
nas, de burocracias, de cos-
tumes, que só com uma grande
brutalidade - e não me parece
que seja essa característica o
apanágio do Presidente João
Lourenço – é que acabam.
Vemos isso nesta questão do
controlo das regras da pan-
demia, de uma violência policial
que talvez fosse desnecessária.
Mas há hábitos enraizados que
não são fáceis de combater.

O MPLA colocou o combate
à corrupção no plano político,
o que acarreta alguns riscos,
porque a corrupção atinge
o âmago do MPLA. Como ava-
lia a situação? 
Tinha de ser assim. Se o
novo Presidente e a nova
equipa tivessem deixado
tudo na mesma, toda a gente
ia dizer que eram uns meros
instrumentos, uns títeres
do Presidente e da situação
anterior. As pessoas comuns
queriam a mudança. Para
uma mudança profunda,
depois de 38 anos do Pre-
sidente José Eduardo dos
Santos, tinha de haver qual-
quer coisa e toda a gente
sabe que a questão da cor-
rupção era (é) um ponto-
chave. E é claro que também
foi símbolo, o poder da famí-
lia, o poder económico da
família Dos Santos que se
colocou a jeito…

Nos últimos tempos algo
mudou, surge o caso do Carlos
de São Vicente, que envolve
a família Neto, é muito des-
concertante...
Tanto quanto eu sei, Carlos
de São Vicente é genro do Pre-
sidente Agostinho Neto, mas
casou com a filha já depois
do Presidente ter morrido. 

Mas no plano simbólico...
No plano simbólico as coisas
são significativas, mas é preciso
encará-las. No princípio dos
Estados europeus, o poder
político e o poder patrimonial
estão intrinsecamente ligados.
D. Afonso Henriques e os pri-
meiros reis de Portugal tiravam

terras aos inimigos e davam
aos amigos - não havia acções
e contas na Suíça, mas era
assim. Hoje, os Estados quando
nascem também são pare-
cidos com outros Estados
quando nasceram. É claro
que o contexto é hoje outro,
e o que nesses primórdios
era aceite como uma prática
geral, normal e legítima,
agora já não o é…

Se as eleições fossem ama-
nhã, o combate à corrupção
seria visto como uma virtude
ou penalizaria o partido do
poder? 
Não sei, porque também há
um risco muito grande nisto,
que é o risco daquilo a que
podemos chamar demagogia
populista; de repente as pes-
soas começarem a ser acusa-
das na praça pública, com
provas ou sem elas. E daí per-
cebo que os responsáveis
angolanos tenham cuidado.
O efeito na opinião pública
das decisões políticas, sobre-
tudo nestas questões, tem
sempre custos escondidos,
não é fácil de prever.

Em Angola também há um
clima de permanente sus-
peição nos actos eleitorais... 

Eu acho que Angola, ao con-
trário de muitos países afri-
canos, e é uma teoria que
tenho defendido, até porque
conheço bem a História de
Angola, é um país que conse-
guiu uma coisa extraordinária,
que foi superar uma guerra

civil, que é sempre algo muito
violento. Angola, ao contrário
de muitos países da região,
teve um fenómeno muito inte-
ressante, que foi a aceleração
da destribalização. Angola
destribalizou também graças
à guerra, na medida em que
a guerra atirou as pessoas
para as cidades; e teve outro
efeito, quer os soldados do
Governo quer os guerrilheiros,
que circularam por todo o país,
também se misturaram com
as populações locais.
Formou-se um exército único.
A parte vencida foi integrada
nas Forças Armadas, e isso dá
confiança aos vencidos. 

Na sua opinião, como é que
um partido que está há 45
anos no poder, não acusa
aquilo que a maioria dos par-
tidos de poder acusam, a
erosão, o desgaste. Porque
é que nunca houve um poder
alternativo? 
Numa primeira fase, o partido
vencido na guerra civil está
arrasado. Mas nas últimas elei-
ções, em Luanda, a soma dos
votos de toda a oposição con-
seguiu 52 por cento; se hou-
vesse esse controlo absoluto
não teria sido possível. Luanda
é a cidade santa do MPLA. 

Para acabar, falemos do seu
mais recente livro “Contágios,
2.500 anos de Pestes”, é o cha-
mado livro do confinamento? 
É. Fiquei, como todas as pes-
soas, em casa. Fiquei com horas
e horas livres e achei que seria
mais útil tirar partido da situa-
ção. E perceber que estamos
na mesma, que é da natureza
humana. Passei mais de trinta
anos a dizer isso aos meus alu-
nos: se lerem as narrativas mais
antigas da Humanidade, como
a Odisseia ou a Bíblia, vão per-
ceber que as sociedades mu-
dam, mas os homens não mu-
dam muito.  

Esta peste não é muito dife-
rente das outras? 

De certa forma, não. As reacções
fundamentais são medo, incer-
teza, insegurança. Depois, coisas
muito pomposas, como “a
comunidade científica”, que
nunca é nem nunca foi unívoca,
que sempre esteve e sempre
está dividida.

E 2.500 anos depois, a natu-
reza humana é o que é, não
ficámos melhor?  
Nem melhor nem pior, estamos
iguais. Com mais ou menos
ciência e tecnologia mas, basi-
camente, iguais. Nunca apren-
demos. Há uma citação de que
gosto muito do Aldous Huxley:
“A principal lição da História é
que não aprendemos nada com
as lições da História”. 

Contágios, o livro  

Presidente João Lourenço
marcou a diferença

três factores que contam para
as eleições são a economia,
a saúde e agora a questão da
violência urbana. Na econo-
mia, nos inquéritos todos,
Trump continua a ser consi-
derado melhor do que Biden
para gerir. Na saúde, Biden
é considerado melhor, até
porque Trump não pára de
falar, desde o princípio. Está
constantemente a falar, em
vez de pôr o director do FDA
(Food and Drug Administra-
tion, a autoridade de Saúde)
a falar. Aparece todos os dias,
tem esse lado da incontinên-
cia verbal, que é também
uma resposta, um desafio,
uma libertação da sufocante
correcção política reinante.
A questão da violência poli-
cial levou-o a recuperar, no
mês de Agosto. A questão da
lei e ordem deu uma grande
vitória a Nixon no passado.
Biden tem aí um problema.
Biden, muito escrutinado,
tem um passado que não é
o de um progressista. 
E Biden é desse tempo, está
há 40 anos no Senado. Mas
agora há pouca negociação.
A vitória de Trump em 2016
foi mais a derrota de Hillary,
uma candidata que irritava
as pessoas comuns porque
tinha um lado elitista, arro-
gante, de deslumbrada...  

Trump também. Na sua opi-
nião vai ser reeleito? 
Trump já era rico. Acho que
pode ser ou pode não ser ree-
leito. É exactamente o que
achava em 2016, só que nessa
altura ninguém achava que
ele pudesse ser eleito. E não
se esqueça que com 48 por
cento do voto popular Trump
pode ganhar as eleições. 

Pode perder em votos, mas
ganhar no colégio eleitoral...
Os Founding Fathers não que-
riam que os estados com mais
população dominassem o
colégio eleitoral. Entretanto,

a demografia mudou.Antes
Nova Iorque decidia muito,
e hoje estados como o Texas
e a Florida tornaram-se im-
portantes, embora, de facto,
o maior ainda seja a Califórnia.
Se Trump não ganhar o Texas
e a Florida, não ganha. Já se
sabe que não ganha a Cali-
fórnia e Nova Iorque.Aí ganha
Biden. A última vez que esses
estados foram ganhos por
republicanos foi com Reagan,
em 1984, na reeleição, quando
ganhou em todos os estados,
menos no Minnesota e em
Washington DC. 

Aquilo que diria hoje, a meia
dúzia de semanas das elei-
ções, é que não se pode ter
nada como garantido?
Não vou ficar surpreendido
nem com a vitória de um nem
do outro. O que temo é que a
vitória por uma vantagem muito
curta possa criar uma crise polí-
tica nos Estados Unidos. 

Até que ponto a intervenção
de outras potências, como a
Rússia ou a China, pode in-
fluenciar as eleições norte-
americanas?
Não acredito muito nisso. No
entanto, a China tem mais re-
cursos do que a Rússia para
fazer essas coisas. 

Podem interferir? 
Podem. Bom, (sorri) os ame-
ricanos passam a vida a inter-
ferir noutros países, mas in-
terferem de outra maneira. Por
exemplo, o voto por correio
pode gerar fraude, e tem outro
problema, se houver muitos
votos pelo correio e se houver
uma vitória por uma margem
muitopequena, acho que vai
haver contestação. Quem
perder, e não é só o Trump, vai
contestar. E pessoas que per-
cebem de sistemas de infor-
mação dizem-me que é possí-
vel interferir na votação elec-
trónica. É sempre mais fácil
fazer uma fraude informática.

Numa primeira
fase, o partido

vencido na guerra
civil está arrasado.
Mas nas últimas
eleições, em

Luanda, a soma
dos votos de toda

a oposição
conseguiu 52 por
cento; se houvesse

esse controlo
absoluto não teria

sido possível.
Luanda é a cidade
santa do MPLA
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Os zungueiros 
e os nossos milionários
Os zungueiros e as zungueiras
são uma camada da nossa po-
pulação sacrificada. Acordam
muito cedo e percorrem muitos
quilómetros para venderem pro-
dutos diversos. Com os zunguei-
ros e as zungueiras a circular
pelas ruas da cidade, muitos ci-
dadãos, que não se querem des-
locar aos mercados, poupam di-
nheiro de táxi. Os zungueiros
saem muito das suas residências
e muitas vezes regressam às suas
casas com muito pouco dinheiro,
mas o suficiente para dar pelo
menos uma refeição às suas fa-
mílias. Vêm aí tempos de sol
abrasador e a vida dos zunguei-
ros e zungueiras será mais pe-
nosa ainda. Soube de um inqué-
rito feito recentemente junto de
zungueiros, e fiquei a saber que
há entre as zungueiras jovens
com a frequência do ensino se-
cundário e médio. muita gente
pode pensar que entre as zun-
gueiras só há pessoas analfabe-
tas. Não é verdade. Oxalá um
dia esses zungueiros, verdadeiros
empreendedores, que nas estra-
das procuram o pão para sus-
tento das suas famílias, faça sol
ou caia chuva, tenham um dia

a possibilidade de terem um em-
prego que não provoque neles
muito desgaste físico. Acredito
que um dia, quando o país voltar
à normalidade, sem pandemia,
sem crise económica e sanitária,
poderão conseguir empregos es-
táveis. Admiro todos os angola-
nos que se sacrificam para con-
seguirem um pedaço de pão para
sobreviver. Já gora, gostava de
saber onde andam os nossos mi-
lionários, que podiam investir
em Angola para a criação de
mais empregos? São poucos,
muito poucos, os milionários
angolanos que fazem doações
para a implementação de pro-
jectos que possam por exemplo
ajudar jovens pobres a se for-
marem em diversas áreas do sa-
ber. Já houve um tempo que os
nossos ricos faziam questão de
mostrarem ao mundo que eram
ricos. Havia até comemorações
quando as contas bancárias (
no exterior, é claro) engordavam
. Mas agora quase ninguém quer

parecer rico . Qual é o receio ?
Se o dinheiro foi conseguido ho-
nestamente, que ajudem o país
a crescer . Que ajudem os seus
compatriotas, sobretudo por via
da formação. Sei que muitos dos
nossos milionários são religiosos
. Que pelo menos estes sejam al-
truístas e mostrem que uma das
maiores virtudes é dar ao próxi-
mo um pouco do que temos.
MADALENA GERVÁSIO
Bairro Prenda

Adopção de crianças
Tomei conhecimento de que há
muita gente na lista ( cerca de
duas mil pessoas) para adoptar
crianças. Penso que é preciso
que este processo de adopção
seja feito com muito cuidado,
para a protecção efectiva das
nossas crianças. Que as pessoas
que estão a conduzir estes pro-
cessos sejam realmente compe-
tentes, para que as crianças não
sejam acolhidas por pessoas pio-
res dos que os seus pais biológi-
cos. Era bom que houvesse mais
informação sobre os processos
de adopção de crianças e se os
resultados são bons.
ANACLETO JOÃO 
Camama
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A pandemia da Covid-19 entrou numa nova vaga, com governos de
vários s países a voltarem a tomar medidas que condicionam a mobilidade
das pessoas.

Os governos que enveredaram novamente por confinamentos em
áreas de elevado risco de propagação rápida da doença da Covid-19 e
tomaram medidas restritivas de circulação de pessoas, fizeram-no na
perspectiva de conter o aumento de número de casos de infecção, sem
terem de ir ao extremo de fechar as economias . 

Todos sabemos dos problemas que as medidas demasiado restritivas
causaram à economia e consequentemente às famílias, no início da
pandemia da Covid-19, tendo os governos aprendido muito com as
lições do passado.

Um prestigiado virologista alemão e assessor para os temas da Co-
vid-19 do Governo da Alemanha, Christian Drosten, alertou para o
facto de que "a verdadeira pandemia chega agora", e sugere que as
lições da primeira vaga sirvam para a tomada de medidas sensatas
por parte dos governos, a quem aconselha a não usarem a doença
para alcançar fins políticos.

"Os custos podem ser graves se os políticos utilizarem a pandemia
nas suas mensagens políticas . Isso é muito complicado e o vírus passa
imediatamente a factura. Podemos ver o que está a acontecer nos
Estados Unidos", disse a propósito Christian Drosten. 

A nova vaga da pandemia da Covid-19 deve levar todos os Estados
a tomarem consciência de que é cada vez mais necessário traçarem
estratégias comuns de combate a uma doença que rompe com todas
as fronteiras 

Há notícias de que o número de mortos no mundo, em consequência
da Covid-19, pode chegar rapidamente a um milhão, e isso deve preo-
cupar todos os governos.

Nenhum Estado no mundo está imune à pandemia, sendo um erro
pensar que isoladamente os governos podem encontrar as soluções
para um problema que é global.

Desde o surgimento da pandemia aprendeu-se muito e hoje tem-se
provavelmente uma melhor noção da gravidade do problema. Que os
cientistas continuem a ser ouvidos pelos governos, que devem tomar
medidas realistas e eficazes. 

Enquanto as vacinas não chegarem, vamos ter de aprender a lidar
com uma doença que requer cuidados especiais e permanentes, não se
devendo baixar a guarda no que respeita a medidas que garantam a sal-
vaguarda de vidas humanas.  

EDITORIAL

C A R T A S  D O S  L E I T O R E S

IMAGEM DO DIA

Pandemia da Covid-19
um problema global 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Víctor Silva (presidente)

ADMINISTRADORES EXECUTIVOS
Caetano Pedro da Conceição Júnior

José Alberto Domingos
Rui André Marques Upalavela

Luena Kassonde Ross Guinapo

ADMINISTRADORES NÃO EXECUTIVOS
Filomeno Jorge Manaças 

Mateus Francisco João dos Santos Júnior

DIRECTOR: 
Víctor Silva

DIRECTOR-ADJUNTO: 
Caetano Júnior

DIRECTOR EXECUTIVO: 
Guilhermino Alberto 

EDITOR EXECUTIVO: 
Diogo Paixão

SUB-EDITOR EXECUTIVO: 
Cândido Bessa

GRANDE REPÓRTER: 
Luísa Rogério 

EDITORIAS: 
POLÍTICA: 

Bernardino Manje (editor-chefe), 
Fonseca Bengui (subeditor) e Santos Vilola (subeditor)

Adelina Inácio, João Dias, Edna Dala, 
Garrido Fragoso 

OPINIÃO: 
Ambrósio Clemente (editor-chefe), Faustino Henrique (subeditor)

SOCIEDADE: 
Nhuca Júnior (editor), 

Alberto Pegado (editor), 
José Meireles (editor), 

Rodrigues Cambala, André da Costa, Kilssia Ferreira, Manuela Gomes,
Augusto Cuteta, Alexa Sonhi, César André, César Esteves, Edivaldo Cristóvão, 

Carla Bumba e Mazarino da Cunha
REGIÕES: 

Sérgio Chivaca (editor-chefe), 
Béu Pombal (subeditor), 

Filipe Eduardo
ECONOMIA: 

Cristóvão Neto (editor-chefe),
Armando Estrela (subeditor), 

Ana Paulo, Kátia Ramos, Madalena José, Natacha Roberto e Victorino Joaquim
MUNDO: 

Bernardino Fançony (editor-chefe), António Canepa 

DESPORTO: 
Amândio Clemente (editor-chefe), 

Anaximandro Magalhães (subeditor), António Cristóvão, 
Armindo Pereira, Teresa Luís, Vivaldo Eduardo, 
António de Brito, Honorato Silva, Job Franco

CULTURA: 
António Bequengue (editor-chefe), Adriano Melo (subeditor), 

Francisco Pedro (subeditor), Amilda dos Santos, Manuel Albano, 
Mário Cohen e Roque Silva
GENTE E FIM-DE-SEMANA: 
António Cruz (editor-chefe), 

Isaquiel Cori (editor)

Edna Cauxeiro (subeditora), 
Ferraz Neto (subeditor) e Pereira Dinis

EDIÇÕES ESPECIAIS: 
Adalberto Ceita, André dos Anjos, Domingos dos Santos,

Leonel Kassana e Yara Simão

FOTOGRAFIA: 
Kindala Manuel (editor-chefe), 

José Cola (editor),
Dombele Bernardo, Domingos Cadência, Eduardo Pedro, João Gomes, 

Maria Augusta, Miqueias Machangongo, Mota Ambrósio, Paulo Mulaza, Kindala
Manuel, Santos Pedro, Agostinho Narciso, Vigas da Purificação, Contreira Pipas

CORRESPONDENTES PROVINCIAIS: 
Adão Diogo (Lunda-Sul), 

Bernardo Capita (Cabinda), 
João Mavinga (Zaire), 

Vladimir Prata (Namibe), 
Isidoro Natalício (Cuanza-Norte), 

Luís Pedro (Cuanza-Sul), 
Pedro Bica (Bengo),

Francisco Curinhingana (Malanje) 
Miguel Ângelo (Huambo), 
João Constantino (Bié),
José Chaves (Andulo),

Jaime Azulay (Benguela), 
Jesus Silva (Lobito), 

Estanislau Costa (Huíla), 
Joaquim Aguiar (Lunda-Norte), 

Silvino Paulo (Uíge), 
Lourenço Manuel (Cuando Cubango), 

Quinito Kanhamei (Cunene), 
Samuel António (Moxico), 

PAGINAÇÃO E ARTE: 
Salvador Escórcio (Editor), Soares Neto, Eugénia Victor, Augusta Lucéu, Tomás Cruz,

Noé Pungue, Evaristo Sacupalica, João Augusto, Josefa Abreu, Maria Messele, 
Alberto Bumba, Inês Quingando, Margarida Zilungo, Maria da Silva, António Saldanha,

Henrique Faztudo, António Quipuna, Raúl Geremias, Ana Paula Dias, Isabel Fragão,
Manuel Cassinda, Francisco da Silva, Rui Jacinto, Bruno Bernardo, Luquemba Pedro

CARTOON E ILUSTRAÇÃO:
Armando Pululo e Casemiro Pedro

COPY DESK: 
Rui Ramos e Arlindo Soares 

O Jornal de Angola 
utiliza os serviços da ANGOP, AFP, Reuters, EFE e Prensa Latina

PUBLICIDADE: 
(+244) 937 550 262 

(+244) 949 770 006 e-mail: publicidade@jornaldeangola.com

Jovens do município do Cuilo (província da Lunda-Norte) no seu primeiro
emprego, conseguido no quadro do PIIM

PROPRIEDADE
Edições Novembro, E.P.

SEDE: 
Rua Rainha Ginga, 12-26 

Caixa Postal 1312 - Luanda
Redacção: 222 020 174 

Telefone geral (PBX): 222 333 344
Fax: 222 336 073 

Telegramas: Proangola

ESCREVA-NOS 
Cartas recebidas na

Rua Rainha Ginga, 12-26 
Caixa Postal 1312 - Luanda

ou por e-mail: 

escrevaconnoscoJA@gmail.com



11Segunda-feira
28 de Setembro de 2020OPINIÃO

Entre tubarões e imbondeiros
– esta chacina não!

Adebayo Vunge

IMPRESSÕES DIGITAIS

Mais do que discutir ideologias, temos de salvar a Terra, porque não
“há planeta B”. Dito de outro modo, independentemente do que possamos
acreditar em termos ideológicos, a verdade é que estamos a viver um
tempo que marca uma viragem histórica sobre os alicerces da humanidade.
O edifício construído em consequência da II Guerra Mundial começa
a desmoronar-se.

Se os fundamentos da humanidade alteraram, também a natureza
começa a dar sinais de desgaste, embora muitos de nós tardam em
despertar para o problema. A natureza está a chorar e o ser humano
começa a pôr-se a si mesmo em causa. Se nada for feito, já é visível o
que poderá suceder, por exemplo, até ao final deste século.

Como dizia o director de um importante fundo de investimento,
Larry Fink, citado pelo Financial Times, a despeito das emissões de
gases de efeito estufa e as suas consequências sobre a alta-finança,
vivemos uma década decisiva no sentido de evitarmos ou não a catástrofe. 

Esta década que, como todos estamos a viver, fica marcada pelo
surgimento de uma pandemia como há um século não se via. No fundo,
da pneumónica aos nossos dias, há um conjunto de transformações
que tornam emergente o debate sobre as alterações climáticas, cuja
consequência mais evidente é o aquecimento da Terra.

Segundo Christiana Figueres, ex-secretária executiva da Convenção
das Nações Unidas para as alterações climáticas, os custos da inação
são alucinantes – 600 biliões de dólares até ao final do século.

Até aqui, apesar do subir de tom e do aumento do espaço sobre
este debate, a verdade é que fizemos todos muito pouco para salvar o
planeta, prejudicados por uma certa bipolaridade dos discursos que
torna o tema alvo de peleja entre optimistas e pessimistas, esquerdistas
verdes e neo-liberais de direita, no lugar de assumirmos globalmente
um compromisso em favor da diminuição das emissões de gases com
efeito de estufa em defesa das futuras gerações.

Curiosamente, isso é mais evidente entre os mais poluentes. Fruto
das medidas de confinamento, assistimos – entre o sorriso e o espanto
– ao regresso dos animais a lugares inesperados e outros nem tanto,
como o regresso dos pinguins à Austrália. Assistimos – entre o sorriso
e o espanto - ao céu límpido e azul em Los Angeles, sem o habitual véu
cinzento de poluição, como se vê também em Paris, Pequim ou Luanda…
por momentos, a Terra voltou a respirar melhorar. 

Um dos sinais deste fenómeno é a degradação dos solos em vários
países, agravados com os episódios recorrentes de seca, o degelo das
zonas polares, para além, do que é a outra face da moeda, a industrialização
excessiva da agricultura, com consequências nefastas sobre o
aquecimento e a perda da biodiversidade – o que muitos cientistas
associam ao aparecimento do vírus - e o seu despesismo em termos
de recursos financeiros contra a sua capacidade de produção e de
satisfação das necessidades alimentares. É a agricultura familiar que
alimenta 70% da população mundial e tem apenas 25% dos recursos
empregues globalmente para a agricultura. 

O que a pandemia tornou igualmente evidente é a necessidade
de avançarmos também para a transição energética, substituindo-
se assim as energias fósseis por energias renováveis. Um dos temas
de fundo subjacente a este debate, como referimos no nosso artigo
da semana passada, prende-se com a necessidade de abandono do
petróleo, gás e carvão como as principais fontes de energia. No seu
lugar, as energias verdes (eólica, solar, hidroeléctrica, etc.) são
alternativas cada vez mais viáveis. Daí, fazer todo o sentido, e como
sucede também como os grandes players da indústria petrolífera,
que a Sonangol possa preparar-se para o futuro apostando urgente
e massivamente em energias renováveis - que por agora é cara, mas
é incontornável num prisma futuro de recuperação económica pós-
Covid. Outro factor curioso é que os ambientalistas acreditam que
“o petróleo barato é um atentado ao ambiente”. 

Mas se os efeitos da acção humana são por demais evidentes, o que
não é sensato é a sensação de inação ou o silêncio conivente. E no
nosso país tem vindo também a suceder-se um conjunto de sinais que
devem fazer soar o alerta. Em primeiro lugar da denúncia, mas funda-
mentalmente no sentido de fazermos alguma coisa para reverter o
rumo pois a natureza “não ataca” de forma selectiva.

Se a seca é por demais conhecida, e essa é uma catástrofe cíclica
com que temos de lidar, o que não faz sentido é acrescentar ao que já
é mau elementos de quase barbárie como é o caso das imagens que
recentemente circularam nas redes sociais denunciando uma chacina
de tubarões em algumas praias de Angola, mormente em Cacuaco e
Baía Farta. Os pescadores, alerta o vídeo, fazem-no apenas com o
propósito de cortar as barbatanas. E não ficamos por aqui, é com
profundo incómodo e indignação que olhamos para a primeira página
do Jornal de Angola deste domingo, dia 27 de Setembro, e temos em
título “Adeus, imbondeiros” com toda a perplexidade do mundo, árvores
milenares, símbolos da nossa identidade, com raízes profundas na
nossa cultura, sofrem “um abate sem precedentes”, numa área equivalente
a 33 campos de futebol na zona do Sequele, em Luanda para darem
lugar a casebres. Reparem não é lá longe, na Amazónia ou noutro lugar
do mundo – o que mereceria sempre a nossa consternação – não, é
aqui, na nossa terra, perante o nosso olhar e a nossa indiferença. Não
pode ser... não pode acontecer!

Por junto e atacado, foi com expectativa e esperança que assistimos
à criação de um superministério, à frente do qual foi colocado um
promissor quadro angolano, no qual depositamos confiança até sob
o prisma da renovação geracional do poder. No lugar do dinamismo
em prol destas causas e de políticas, vemos desgarrado, mudo e
insolente. Ver cair estes imbondeiros, confesso, é também para mim
ver cair essa esperança. 

A governação, a oposição 
e a luta pelo poder 

A máquina partidária do partido no poder pro-
moveu um conjunto de entrevistas e debates
para avaliar os três anos de mandato do Presidente
João Lourenço. A julgar por essas opiniões, hoje
João Lourenço ganharia as eleições, contradizendo
o ambiente vitorioso que se vive em certos partidos
da oposição. Se por um lado, João Lourenço con-
segue sobreviver ao péssimo momento económico,
a oposição, se escrutinada no mesmo período,
não resiste à crítica de que precisa de fazer mais
e não deve ficar à espera do desgaste da gover-
nação ou que os “rejeitados do MPLA” lhes possam
dar votos. Se se pedisse à oposição para apresentar
as suas ideias ao país sem se referir ao que o Go-
verno faz ou deixa de fazer, estaríamos perante
um exercício inócuo.

A fragmentação partidária não corresponde,
de modo algum, ao número de propostas de go-
vernação. Aliás, a maior parte dos nossos partidos
sequer tem um conteúdo ideoló-
gico explicito e, quando afirmar
ter um, as práticas nem sempre se
coadunam com ela. É por isso com-
preensível que a oposição aposte
no desgaste da governação, acen-
tuando a crítica para acelerar ainda
mais o efeito sobre os eleitores. Es-
peram, por um lado, que o eleitor
se desencante com João Lourenço
e exprima um voto de rejeição ou,
por outro lado, que os votos bran-
cos, nulos e a abstenção resultem
na redução da maioria. 

Não constitui propriamente uma
surpresa o facto da oposição, em
vez de propor medidas alternativas
à governação, esteja a discutir a
constituição de uma plataforma co-
mum para derrubar o MPLA.

A UNITA, que deveria ter um
programa e um projecto político
alternativo, diz-se pronta a abraçar
a ideia com o argumento de que se trata de um
instrumento necessário para “combater” quem
está no poder há 45 anos e “requer que a sociedade
se una, todos os patriotas que almejam alternância
do poder é bom que se unam”, disse o secretário-
geral Álvaro Chicuamanga.

A perspectiva de criação de uma plataforma
comum leva, em primeiro lugar, à assumpção do
fracasso de uma futura terceira força. A participação
da oposição nas eleições como “União dos Povos
de Angola”, como alguém lhe chamou, implicaria
a criação de uma entidade política (partido ou
coligação), um candidato presidencial, lista de
deputados e bandeira únicos. A bipolarização
seria ainda mais acentuada do que nos nossos
dias, com graves efeitos sobre a qualidade da de-

mocracia e clima de conflitualidade nas instituições
de “check and balance”.

Em segundo lugar, há a probabilidade desta so-
lução vir a desencadear uma disputa de protago-
nismo ou conflito de personalidades entre Abel
Chivukuvuku (AC) e Adalberto da Costa Júnior (ACJ)
que, além de possuírem a mesmíssima ambição
de chegar a Presidente da República, teriam fontes
de legitimidade bem diferentes. ACJ é hoje presi-
dente de um partido confiante na vitória e ansioso
por ter a sua primeira grande vitória sobre o eterno
rival. Gerações e gerações da UNITA perseguem
esse sonho. Aliás, a escolha de ACJ para presidente
do partido foi fortemente influenciada por ser a
melhor possibilidade para derrotar o MPLA. 

Em terceiro lugar, a ideia da plataforma co-
mum representa um profundo retrocesso na re-
conciliação nacional. Trata-se de um retorno à
estratégia de demonização dos adversários e

da política através da constru-
ção de inimigos comuns. Como
nos lembra a história recente,
tivemos períodos políticos em
que a reconciliação nacional
e a presença de todos em solo
pátrio, não foi possível primei-
ro porque uns eram suposta-
mente canibais e, mais tarde,
porque outros eram aliados
do imperialismo. 

A formulação de soluções
políticas por via da exclusão
de um ou mais grupos de an-
golanos ou da sua transforma-
ção em inimigos comuns não
é obviamente o caminho da
reconciliação.

A ideia de inimigo comum
pressupõe um olhar para o outro
como uma criatura ou uma insti-
tuição nefasta, que deve ser com-
batida e que possui valores ou

comportamentos prejudiciais ao resto da sociedade.
Assim, a plataforma comum em vez de uma compe-
tição política normal em democracia passa a ser
um espaço de confrontação, tendo a hostilidade
como forma de relacionamento.

Mais do que divergir ou convergir em ideias
e propostas para o país, os partidos da oposição
vão ter como único critério político de união: o
“inimigo comum”. Em termos concretos, é a luta
nua e crua pelo poder, sem sequer ser determi-
nada por uma diferença de propostas para o de-
senvolvimento do país.

Nos dois anos de mandato que faltam, João
Lourenço depende de si próprio e também de
uma pontinha de sorte, melhor sorte do que até
aqui, com os ventos da economia.

PRAÇA DA LIBERDADE

Ismael Mateus

A ideia de inimigo comum
pressupõe um olhar para 
o outro como uma criatura 
ou uma instituição nefasta, 
que deve ser combatida 
e que possui valores ou

comportamentos prejudiciais
ao resto da sociedade. Assim,
a plataforma comum em vez
de uma competição política

normal em democracia passa
a ser um espaço de
confrontação, tendo a
hostilidade como forma 

de relacionamento

“Temos de aprender,
através de

tratamentos e
vacinas, a

controlar a doença
(a Covid-19), a
reduzir o seu
impacto e a

conviver com ela,
como fazemos com
a gripe, outros
coronavírus 
e o HIV”

Jeremy Farrar
Médico especialista britânico, 
da ONG Welcome Trust, que se
dedica â investigação científica

“Acho que
medicamentos e
vacinas vão

chegar em 2021.
Penso que teremos
resultados em
Novembro e

Dezembro deste
ano. E teremos
boas vacinas em
2021, que podem
estar disponíveis
para todas as
pessoas que

precisam delas 
no mundo”

Idem

“A verdadeira
pandemia chega
agora aqui (na
Alemanha).

Quando muito,
poderemos falar
das lições da
primeira vaga 
na Europa ”

Christian Drosten
Virologista alemão e assessor do
Governo da Alemanha para os

temas da Covid-19

“Os custos podem
ser graves se os

políticos utilizarem
a pandemia nas
suas mensagens
políticas. Isso é

muito complicado
e o vírus passa
imediatamente 

a factura. Podemos
ver o que se está 
a passar nos

Estados Unidos”
Idem

“O Governo do
apartheid denegriu

a cultura dos
nossos povos e

tentou
envergonhar-nos

das nossas
tradições, línguas e
da nossa Imagem”

Cyril Ramaphosa
Presidente da África do Sul

C I T A Ç Õ E S
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Órgão de apoio ao governador aprecia evolução do mercado

INDICADORES ECONÓMICOS

O Comité de Política Mone-
tária do Banco Nacional de
Angola reúne, hoje, em ses-
são ordinária, para avaliar o
comportamento dos prin-
cipais indicadores econó-
micos verificados nos meses
de Julho e Agosto.

Fortemente afectada pelos
efeitos da Covid-19, o órgão de
apoio às decisões do governador
do BNA mantém a referência
de uma economia ainda vul-
nerável às variações, tanto a
nível da conta corrente, como
da conta financeira, o que pro-
voca efeitos adversos na balança
interna de pagamentos.

Na última reunião, o comité
registou um stockdas Reser-
vas Internacionais Brutas, do
mês de Junho, fixado em 15,58
mil milhões de dólares, ligei-
ramente abaixo dos 16,26 mil
milhões registados em Maio.
Naquela altura, as reservas
correspondiam a um grau de
cobertura de 11,76 meses de
importações de bens e ser-

viços. Já as Reservas Interna-
cionais Líquidas (RIL) situa-
ram-se em 10,41 mil milhões
de dólares, face aos 10,24 mil
milhões apurados em Maio.
No referido período, houve
um aumento de 166,67 milhões
de dólares.

As expectativas com o en-
contro do regulador finan-
ceiro seguem em alta, uma
vez que a reunião de hoje
deve também reflectir sobre
os níveis de pressão exercida
pelos preços dos bens junto
dos consumidores.

Com base nos indicadores
do Instituto Nacional de Es-
tatística (INE), o BNA avalia
sobre a aceleração ou desa-
celeração da inflação, depois
de no primeiro trimestre ter
denotado a deterioração da
actividade económica, face
ao período homólogo de 2019,
com uma queda de 1,8 por
cento do PIB real, situação
que prevaleceu também no
segundo trimestre.

Política monetária
analisada hoje no BNA

O especialistaem petróleo e
gás Patrício Quingongo reco-
nheceu na noite de sábado,
durante uma videoconferên-
cia, que o processo de rees-
truturação em curso no sector
petrolífero nacional assume-
se dentro das “boas práticas
internacionais” como refe-
rência e factor de atracção de
investimento, apesar do actual
ambiente adverso.

Patrício Quingongo foi dos
oradores na videoconferência
subordinada ao tema “Como
tornar o petróleo numa bên-
ção para Angola”, promovida
pela Petroangola.

Neste mesmo encontro,
Tiago Neto, da Comissão Exe-
cutiva da Sonangol, disse
que o sector petrolífero é dos
mais escrutinados em termos
de compliance e prestação
de contas, além de funcionar
sob critérios técnicos rígidos.
Traçou, em linhas gerais, o
impacto das reformas em
curso nas empresas do sector
e na economia, tendo garan-
tido o preparo da petrolífera
estatal ao processo de saída
das actividades “non core”.

Para o economista Yuri
Quixina, nas abordagens
finais do encontro, os sub-
sídios aos combustíveis e
os empresários financiados
com dinheiros do Estado são
dois dos factores negativos
ao desenvolvimento da eco-

nomia angolana. Para ele,
os empresários devem nas-
cer do próprio instinto de
observar as oportunidades
de negócios no mercado ao
invés de serem sucessiva-
mente potenciados com cré-
ditos públicos.

Cenários possíveis
Ainda no quadro das rees-
truturações do sector petro-
lífero, Patrício Quingongo
apontou, numa recente en-
trevista à Angop, três cenários
possíveis que podem ser
estudados pelos órgãos com-
petentes antes da retirada
da subvenção do preço dos
combustíveis em Angola,
cujo custo anual anda à volta
de dois mil milhões de dóla-
res à Sonangol.

Por cada litro de combus-
tível, o Estado suporta, actual-
mente, 60 por cento do custo,
sendo a gasolina fixada a 160
kwanzas e o gasóleo 135,
quando o preço real mínimo
estaria à volta de 400 kwanzas
por cada litro.

A última alteração dos
preços dos combustíveis foi
feita  há quatro anos, isto a
1 de Janeiro de 2016.

Na semana passada, o pre-
sidente do Conselho de Ad-
ministração da Sonangol,
Gaspar Martins, anunciou
ter concluído um estudo para
a retirada da subvenção no

preço dos combustíveis, ca-
bendo a última palavra ao
Governo angolano.

A respeito desse estudo
concluído pela Sonangol, para
a retirada da subvenção dos
combustíveis, Patrício Quin-
gongo, entrevistado pela An-
gop,  lamentou o facto de An-
gola encontrar-se numa si-
tuação social e económica
difícil. Para ele, a decisão da
retirada da subvenção trará
consequências socioeconó-
micas muito negativas, para
o actual contexto.

Por isso, Patrícia Quin-
gongo aconselha a retirada
da subvenção só depois de
fazer-se um estudo socioe-
conómico que deverá apurar
três cenários possíveis.

O primeiro cenário é pro-
ceder estudos no sentido de
saber se o Ministério das Fi-
nanças estaria em condições
de assumir tal subvenção,
via Orçamento Geral do Es-
tado (OGE). O segundo é ve-
rificar se a Sonangol estaria
em condições de pagar mais
impostos com  os preços dos
combustíveis actualizados.

Já o terceiro e último cená-
rio recairia ao próprio cida-
dão, se estaria em condições
de assumir directamente o
ónus do preço actualizado,
que poderia rondar em mais
de 400 kwanzas, com a reti-
rada da subvenção.

ESTRATÉGIA DE GOVERNAÇÃO
DR

Explorações petrolíferas têm diminuído por razões técnicas e compromissos internacionais

Reformas nos petróleos
atraem “boas práticas”
Especialistas apontaram em videoconferência as alternativas
para tornar o “ouro negro” num factor de inclusão económica

EDIÇÕES NOVEMBRO

Diversos produtos dos campos agrícolas expostos pelo país

PROMOÇÃO DE NOVOS CONTRATOS

Ana Paulo

O programa de feiras de
escoamento da produção
nacional decorrerá até Dezem-
bro deste ano, prevendo-se
a participação activa de cerca
de 45 operadores do sector
do Comércio e da Distribuição,
de acordo com dados dispo-
nibilizados pelos ministérios
da Economia e Planeamento
e da Indústria e Comércio.

Direccionadas ao fomento
das vendas dos produtos na-
cionais, os operadores do Co-
mércio e Distribuição regis-
tados participam destas feiras
promocionais com o objectivo
de compra e abertura de con-
tratos de parceria com os pro-
dutores nacionais presentes
nos eventos.

A primeira edição da Feira
de Escoamento teve início
na província do Cuanza-Sul,

Feiras de escoamento
fecham em Dezembro

no município da Quibala,
entre os dias 28 e 29 de Agosto,
sob o lema “Do campo 2020,
mais produção, mais escoa-
mento, mais renda nacional”.
A segunda edição terminou
ontem, 27 de Setembro, e de-
correu em simultâneo nas
províncias da Huíla, Lunda-
Sul e Bengo.  

Para o mês de Outubro, está
prevista a realização de feiras
em todos os municípios da pro-
víncia de Cabinda, isto entre
os dias 2 a 4 de Outubro, e em
Luanda, no município de Ca-
cuaco, nos dias 23 e 24. Ainda
em Outubro realizam, nova-
mente, feiras as províncias do
Bengo, no Ambriz, dias 9 e 10,
e Dembos, de 21 a 23. A Huíla
realiza, em Caluquembe, entre
os dias 15 a 18. Seguem-se as
edições das feiras  do mês de
Novembro. A abertura dá-se
em Luanda, no município de
Belas, dias 6 e 7, Viana, 20 e 21;
a Huíla, através dos municípios
da Matala, de 12 a 15, e Cabinda,
que, nos finais do mês, realiza
a feira do município do Buco
Zau. Em Dezembro, estão reser-
vadas as feiras em Luanda, em
Cacuaco, nos dias 4 e 5; Belas,
11 e 12, e Viana, 18 e 19. A Huíla,
no Lubango, 7 a 12, e  Cabinda,
em Belize, no dia 20.
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Legislação está em consulta pública
CÓDIGO DOS BENEFÍCIOS FISCAIS

O Código de Benefícios Fis-
cais está agora sob consulta
pública para a recolha de con-
tributos das associações em-
presariais, socioprofissio-
nais, académicas e demais
interessados.

De iniciativa legislativa
presidencial, a proposta de
Lei que aprova o Código dos
Benefícios Fiscais integra

44 artigos, oito capítulos e
visa estabelecer um conjunto
estruturado de regras e prin-
cípios que deve obedecer à
criação e concessão dos be-
nefícios fiscais, além de per-
mitir um melhor controlo
e acompanhamento.

“Os Benefícios Fiscais
constituem um meio de in-
tervenção estadual para a

prossecução e concretiza-
ção de determinados objec-
tivos extra-fiscais de carácter
social, económico, cultural,
ambiental e outros, que, em
dado momento e contexto,
se revelam superiores à deci-
são de arrecadação de recei-
tas”, lê-se na proposta, que
depois poderá avançar para
o Parlamento.

41,52 
PREÇO DO BRENT NO
REINÍCIO DAS SESSÕES 
O petróleo Brent, referência
às exportações angolanas,
abre a sessão de negociações
desta semana ao preço de
41,52 dólares pelo barril,
segundo o sítio de Internet
Investing.com. Ao longo da
semana passada, os preços
do barril para entrega em
Dezembro não descolaram da
fasquia de 41 dólares, embora
com apreciações ligeiras de
alguns cêntimos de dólares,
uma acção só contrariada no
dia de fecho dos mercados.

384
NEGÓCIOS REALIZADOS
NA BODIVA EM SETEMBRO
Os 384 negócios efectivados
na Bolsa de Dívida e Valores
de Angola (BODIVA)
mobilizaram um montante de
74,5 mil milhões de kwanzas,
dos quais 73,3 mil milhões no
ambiente multilateral. Em
termos de participação por
membros operadores desse
mercado, o BFA chamou 
a sí uma quota de 63,52 por
cento, seguido do BAI com 19
por cento. Os títulos de 2020
foram os mais negociados,
bem secundados pelos de
2024 e 2022, respectivamente.
Comparativamente ao mês de
Agosto, quando se registaram
488 negócios concretizados e
87,7 mil milhões de kwanzas
movimentados, há uma
ligeira descida, embora falte
ainda alguns dias para o fecho
das negociações operadas
neste mês de Setembro.
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A província tem recursos favoráveis para rentabilização

EMPRESARIADO

A directora do Gabinete Pro-
vincial da Cultura, Turismo,
Juventude e Desportos na Lun-
da-Norte, Esmeralda Maxi-
mata, convidou ontem, do-
mingo, os empresários nacio-
nais e estrangeiros a investirem
na indústria turística.
Em declarações à imprensa,

sobre o aproveitamento dos
pontos turísticos na Lunda-
Norte, a responsável avançou
que a província detém um vasto
património histórico-cultural
e recursos naturais favoráveis
para rentabilização.
Por esse facto, se torna pre-

tensão do governo da provín-
cia, e no âmbito da diversifica-
ção da economia, transformar
esses recursos em produtos
geradores de empregos para

os jovens e de arrecadação de
receitas e riquezas para a
população, contando assim
com a parceria dos diversos
investidores privados. 
Diz ser necessário que os

cidadãos nacionais e estran-
geiros tenham o conhecimento
real das potencialidades exis-
tentes na província, para que
os investidores possam fazer
investimentos no sector do
turismo na província. 
O governo local, através

do Gabinete da Cultura e Tu-
rismo, está a criar condições
para dinamizar a divulgação
das potencialidades do mo-
saico cultural local e de luga-
res naturais com vista a atrair
os investimentos para o sec-
tor turístico.

Lunda-Norte precisa
de mais investimentos

Elautério Silipuleni | Ondjiva
Hermínio Fontes | Benguela
Fernando Neto | Mbanza Kongo

O Programa de Alívio Eco-
nómico aprovado pelo Exe-
cutivo angolano destinado ao
apoio de 18 cooperativas, em
cada província do país, visa
disponibilizar um crédito a
cada entidade no montante
que vai de 50 a 150 milhões
de kwanzas, para apoiar a
produção de bens locais e
aumentar o nível de empre-
gabilidade nas comunidades. 
Na ocasião, o represen-

tante da cooperativa Jama-
da l ,  J o s é  An tón i o ,  n a
província do Cunene, valo-
rizou o projecto que surge
para minimizar as dificul-
dades que as empresas atra-
vessam,  porquanto  vai
permitir que as mesmas
possam trabalhar com as
famílias no quadro da aqui-
sição de produtos do campo.
Realçou que o processo vai

dinamizar as actividades eco-
nómicas, assim como con-
tribuirá para o escoamento
dos produtos do campo para
os centros de consumo.

Benguela
O governo de Benguela incen-
tivou os associados das coo-
perativas existentes na pro-
víncia a gerarem riquezas,
através da produção de bens
em apoio ao PRODESI.

O encorajamento à pros-
peridade foi apresentado,
durante a cerimónia que mar-
cou o Memorando de Enten-
dimento sobre a Implemen-
tação das Medidas de Apoio
Financeiro previstas no De-
creto Presidencial 98/20, de
9 de Abril.
Financiado pelo Banco de

Desenvolvimento de Angola
(BDA), através da consulta ao
crédito do PAC, dando a pos-

sibilidade de cada cooperativa
ter direito a 50 milhões de
kwanzas, a vice-governadora
para o sector Político, Social
e Económico, Deolinda Valian-
gula, deu votos de confiança
aos produtores. “A grandeza
deste programa deve ser com-
preendida para a criação de
riquezas a partir da produção
nacional”, explicou.
O director do Gabinete Pro-

vincial de Desenvolvimento
Económico Integrado, Samuel
Maleze Quinda, acredita no
fomento maior da produção
agrícola 2020/2021 para asse-
gurar a cesta básica, como
também, os sectores da pesca,
indústria, comercialização e
distribuição. Dos 271 projectos,
30 já foram aprovados, estando
nesta altura a decorrer o pro-
cesso de desembolsos.

Micro-negócios
Sete milhões de kwanzas é o
valor que está disponivel,
desde a semana passada, para
cada micro-négocio, no
âmbito das Medidas de Alívio
Económico, aprovadas em
Abril pelo Executivo, revelou
na semana passada, o secre-

Estamos a trabalhar
em colaboração com
outras instituições,
como os gabinetes

da Agricultura,
Justiça, o INAPEM,
as administrações

municipais e outros
para ajudarem as

cooperativas

AGRO-PECUÁRIA

GARCIA MAYATOKO | EDIÇÕES NOVEMBRO

O BDA quer ser o principal parceiro do Governo no programa de apoio aos produtores locais

Crédito à produção nacional
mobiliza várias cooperativas
A iniciativa enquadra-se nas Medidas de Alívio Económico do Governo angolano
tendo em vista o apoio à produção e garantir a diversificação das exportações

João Upale | Moçâmedes

A vice-governadora do Na-
mibe para o sector Técnico e
Infra-estruturas revelou, re-
centemente, na cidade de
Moçâmedes, que o governo
da província está a lotear vários
espaços na orla marítima, para
serem distribuídos aos prin-
cipais investidores do ramo
do turismo, com vista a poten-
ciar e dinamizar os pacotes do
ponto de vista turístico.  Ema
Guimarães interveio no encon-
tro de auscultação mantido
com a classe empresarial ligada
ao Turismo, guias e outros ope-
radores turísticos da província,
e asseverou que a construção
dessas estruturas físicas à beira-
mar deve obedecer regras e
paradigmas tendo em conta a
variante do ramo.
O encontro, orientado pelo

governador Archer Man-
gueira, serviu para saudar o
Dia Mundial do Turismo,
sendo que o governo local
procura a “fórmula mágica”
para potenciação da promoção
da actividade turística, para
um sector vital com muitas
dificuldades financeiras que
constrangem no contributo
para o desenvolvimento da
província, admitiu Ema Gui-
marães. O governador Archer
Mangueira afirmou que o

Namibe ainda não tem o plano
director do desenvolvimento
do turismo como tal, mas o
governo está a definir as áreas
prioritárias para fazer acon-
tecer. Nisso, conta com as
parcerias público-privadas.
Na visão de Archer Man-

gueira, entre as áreas definidas
como potenciais para desen-
volver o turismo, considerou
o deserto, o mar, a cultura e
a tradição dos povos.
No entanto, o governador

sugere que o plano para o
turismo do Namibe seja o
consolidado dos planos muni-
cipais da Bibala, do Camucuio,
de Moçâmedes, do Tômbwa
e do Virei.
Os associados do sector

turístico apresentaram dentre
outras contribuições, valên-
cias que podem ser bem
exploradas para a atracção
turística, como a restauração
do Museu Provincial e da For-
taleza de São Fernandes, bem
como de acessos para ala-
vancar a actividade turística. 
O governador admitiu que

a reabilitação da Fortaleza
vai tardar devido aos parcos
recursos financeiros, pois
implica o recrutamento de
especialistas para a recom-
posição das características
arquitectónicas da referida
infra-estrutura.

ORLA MARÍTIMA

Namibe distribui lotes
para fomentar turismo

ECONOMIA

tário de Estado para a Eco-
nomia, Mário Caetano João.
Segundo o secretário de

Estado, estão criadas as con-
dições materiais, técnicas e
operacionais para que seja
executada a disponibilização
de 4 mil milhões de kwanzas
na linha de apoio ao micro-
crédito, consagrada no Decreto
presidencial 98/20 e destinada
a providenciar o acesso ao
crédito dos micro-empreen-
dedores formais e informais.
Ao falar no habitual “brie-

fing” sobre as acções do Minis-
tério de Economia e Planea-
mento (MEP), nos últimos
sete  dias, Mário Caetano João
sublinhou que a classe empre-
endedora poderá  doravante
aceder ao montante máximo
de sete  milhões de kwanzas,
desde que cumpram as exi-
gências impostas pelas socie-
dades de Microcrédito envol-
vidas no programa. 
Na última semana o Fundo

Activo de Capital de Risco
Angolano (FACRA) transferiu
dois mil milhões de kwanzas
para as sociedades de micro-
crédito e cooperativas de cré-
dito para o efeito.
Segundo o secretário de

Estado, entre as sociedades
estão a KixiCrédido, Facilcred,
Multicrédito, Wiliete Crédito,
Nespecred, Gingacred, Kif-
Crédito e Cooperativa do
Fórum Angolano de Jovens
Empreendedores (FAJE).
Em relação as áreas elegí-

veis estão a agricultura, com
destaque para a produção de
cereais, leguminosas, olea-
ginosas, tubérculos e hortí-
colas.  Constam também a
Avicultura de corte e de pos-
tura, aquisição de bovinos
para engorda e abate, proces-
samento de alimentos e pro-
dução de bebidas, logística e
distribuição de produtos agro-
alimentares e de pesca, bem
como aquicultura.
Pelo país, as cooperativas

agro-pecuárias e outras estão
a mobilizar-se para tornar
real este programa.

Dezoito cooperativasagrícolas,
na província do Zaire, estão aptas
para receber créditos no valor
de 50 milhões de kwanzas, a
serem cedidos pelo Banco de
Desenvolvimento de Angola
(BDA), no âmbito do PRODESI.
Para o efeito, as referidas coo-
perativas assinaram, terça-feira,
em Mbanza Kongo, o memorando
de entendimento com o BDA,
onde estão espelhados os requi-
sitos para o acesso ao crédito.

O director do Gabinete Pro-
vincial do Desenvolvimento
Económico Integrado, Sabino
Maria da Conceição, disse à
imprensa que assinado que
está o memorando de enten-

dimento, o próximo passo será
a triagem da documentação
para posteriormente ser reme-
tida ao BDA. O responsável lem-
brou que este é o segundo grupo
de operadores económicos  a
assinar o memorando de enten-
dimento, para o acesso ao cré-
dito bancário, depois de dez
outras empresas do ramo logís-
tico e distribuição o terem já
feito, há meses idos.

“As empresas terão a função
de comprar os produtos nas
cooperativas agrícolas para
vender nos principais mercados
municipais e provinciais. 

Sabino Maria da Conceição
adiantou ainda que com o Pro-

grama, o Executivo pretende
materializar a ideia de transitar
da agricultura familiar de sub-
sistência para a mecanizada.

“Queremos  diversificar a
produção, incentivando as coo-
perativas no sentido de se espe-
cializarem apenas em três cultu-
ras de acordo com as caracte-
rísticas de cada município, por
exemplo, citrinos (laranja, limão,
tangerina e toranja), além de
várias espécies de banana”,
indicou.  Avançou que das dez
empresas do ramo logístico e
distribuição, três recebem já
financiamento nos próximos
dias, podendo imediatamente
dar início ao processo de compra

dos produtos do campo para
serem vendidos nos mercados.

Sabino Maria da Conceição
garantiu que a nível da pro-
víncia, tudo está a ser feito,
no sentido de eliminar todo
o tipo de burocracia, que tem
dificultado os empresários tra-
tarem documentos  como
alvará comercial e o direito
de superfície.

“Queremos reduzir a nível
zero, todos os bloqueios estru-
turais que minam o ambiente
de negócios na província do
Zaire”, revelou. 

A cooperativa Tumbi Kong,
uma das principais referências,
possui 58 associados.

Produtores do Zaire estão aptos para receber os financiamentos
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A ONU apelou, ontem, ao
fim imediato dos confrontos
que se desencadearam entre
dois grupos armados em
Tajoura, nos arredores a Leste
da capital,   Tripoli, indicou
um comunicado da Missão
de Apoio das Nações Unidas
na Líbia (MANUL).

No documento, a que a
Agência France Press teve
acesso, a MANUL lembra às
duas partes "as obrigações
de ambas ligadas ao Direito
Humanitário Internacional".

Os confrontos, com arti-
lharia pesada, começaram
na noite de sexta-feira e pro-
longaram-se ao longo do dia
seguinte entre duas milícias
leais ao Governo de Acordo
Nacional (GAN), com sede
em Tripoli, na zona residen-
cial de Tajoura, a cerca de
20 quilómetros da capital.

Vários habitantes de Ta-
joura, contactados pela AFP,
contaram que os combates
provocaram alguns mor-
tos e vários feridos entre as
duas facções.

Até ontem, as verdadeiras
razões para os confrontos
ainda não eram esclarecidas,
mas algumas fontes locais
adiantaram que as acções de
violência tiveram na origem
certas divergências entre os
líderes dos dois grupos locais.

No documento, a MANUL
manifestou-se "muito preo-
cupada" com os confrontos,
"que implicam armamento
pesado", tendo provocado,
também, danos em habita-
ções e pondo  a vida de civis
em perigo.

"Os incidentes demons-
tram a necessidade urgente
de uma reforma indispen-
sável no sector da segurança
na Líbia", lê-se no comu-
nicado da MANUL.

Confrontos entre as forças 
da ordem e milícias do Movi-
mento Independentista Revo-
lucionário Africano (MIRA)
resultaram, sábado, na morte
de 19 pessoas, das quais dois
agentes da Polícia e um militar
governamental, segundo reve-
lou, ontem, a AFP.

Segundo o ministro do Inte-
rior da província do Alto Ka-
tanga, Fulbert Kunda, milícias
de Gédéon Kyungu Mutanga,
tentaram tomar de assalto a
cidade de  Lubumbashi. Tam-
bém conhecidos como “Bakata
Katanga”, os milicianos ten-
taram tomar a cidade de Lu-
bumbashi e a estação da rádio
estatal “RTNC”, a partir da
Praça dos Correios.

“Calculados em pelo me-
nos, 200 homens, armados
com espingardas do tipo AK47
calibre 12, catanas, flechas e
outras armas brancas, os Ba-
kata Katanga perderam 16 ele-
mentos, 13 foram capturados
e sete armas, enquanto as For-
ças Armadas registaram um
morto e sete feridos”, disse à
imprensa o membro do Go-
verno do Alto Katanga.

No sábado, o Presidente
Félix Tshisekedi, denunciou
a persistência da insegu-
rança no Leste do país, e pe-
diu o apoio da comunidade
internacional.

Em declarações aos jor-
nalistas depois de ter con-
firmado a revisão do Orça-
mento para este ano, o Chefe
de Estado congolês sugeriu
a aplicação de sanções eficazes
e apropriadas contra os gru-
pos armados que continuam
a massacrar os civis na parte
oriental da RDC.

“A situação de insegurança
no Leste continua preocupante,
e a paz continua adiada”, disse
Félix Tshisekedi, acrescen-
tando que os grupos residuais
nacionais e estrangeiros con-
tinuam a desestabilizar o país.

Tshisekedi acusa os rebel-
des não só de atacarem os mi-
litares governamentais, mas
também os Capacetes Azuis
que asseguram a logística das
Forças Armadas e o apoio aos
civis deslocados.

Na sexta-feira, o Governo
reviu o Orçamento de 2020,
dos iniciais 11 mil milhões
para 5,7 mil milhões de dólares
americanos, uma redução de
43,2 por cento, segundo referiu
o jornal online “7sur.cd”.

O facto foi anunciado pelo
vice-Primeiro-Ministro e mi-
nistro do Orçamento, Jean-
Beaudouin Mayo, durante uma
reunião do Conselho de Minis-
tros orientada pelo Presidente
Félix Tshisekedi, que ontem
confirmou a informação.Na sexta-feira, a União Euro-

peia (UE) anunciou a adop-
ção de novas sanções contra
pessoas e entidades envol-
vidas em violações dos direi-
tos humanos e do embargo
de armas na Líbia, refor-
çando as medidas restritivas
relacionadas com o conflito.

"Foram adoptadas novas
medidas restritivas que en-
volvem pessoas que come-
teram abusos contra os direitos
humanos e entidades que
violaram o embargo de armas
das Nações Unidas", anun-
ciou o alto representante da
UE para a Política Externa,
Josep Borrell, citado pela Efe.

Falando em conferência
de imprensa, na sede da UE
em Bruxelas, no final da reu-
nião dos ministros dos Negó-
cios Estrangeiros da comu-
nidade, o chefe da diplomacia
europeia observou que este
reforço das medidas restritivas
relacionadas com o conflito
líbio, "mostra como é possível
utilizar o regime de sanções
do ponto de vista humanitário
e geoestratégico".

"Não estamos a fazer tudo
o que podemos, mas ninguém
está a fazer mais do que a
UE", frisou Josep Borrell.  O
Conselho da UE precisa que
em causa estão "medidas res-
tritivas relativas a duas pessoas
responsáveis por violações
dos direitos humanos na Líbia
e a três entidades envolvidas
na violação do embargo de
armas da ONU em vigor para
a Líbia", que serão "acres-
centadas à lista da UE de pes-
soas e entidades sujeitas a
medidas restritivas relacio-
nadas com o conflito líbio". 

As sanções agora adop-
tadas incluem a proibição
de viajar e o congelamento
de bens para pessoas singu-

lares e para entidades, além
de que as pessoas e entidades
visadas estão proibidas de
aceder a outras formas de
financiamento.

Actualmente, a lista de
sanções da UE relacionada
com o conflito líbio abrange
17 pessoas que estão impe-
didas de viajar e outros 21
indivíduos e 19 entidades com
os bens congelados.

As sanções da UE com-
plementam e reforçam as
adoptadas pelas Nações Uni-
das (ONU), que incluem um
embargo de armas e medidas
individuais por violações
dos direitos humanos.

Na conferência de im-
prensa, Josep Borrell real-
çou, ainda, que a Líbia está
"a perder recursos" com o
bloqueio petrolífero em vigor,
que já causou perdas que
ascendem a milhares de mi-
lhões de euros desde o início
do ano.

Aoreferir-se ao mais recente
cessar-fogo, o chefe da diplo-
macia europeia classificou-o
como "uma janela de opor-
tunidade" para assegurar a
concretização de um "acordo
de paz permanente e susten-
tável  e para permitir ultrapassar
o bloqueio petrolífero.

No início de Setembro, o
Governo da Líbia, liderado por
Fayez al-Sarraj, sediado em
Tripoli e apoiado pela ONU,
anunciou um cessar-fogo em
todo o país, tendo pedido a
desmilitarização da contestada
cidade estratégica de Sirte,
controlada pelo Governo do
marechal Khalifa Haftar. 

O Governo de Tripoli pediu,
também, o fim do bloqueio
ao petróleo imposto pelas for-
ças rivais desde o início do
ano, bem como eleições par-
lamentares e presidenciais. 
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Insegurança no Leste da RDC leva cidadãos a abandonar residências

VÁRIOS  MORTOS E FERIDOS NOS ARREDORES DE TRIPOLI TSHISEKEDI ALERTA  

30 MORTOS NO NORDESTE DA NIGÉRIA

Rebeldes tentam
ocupar Lubumbashi

DR

Nova vaga de confrontos entre grupos rivais está a preocupar a comunidade internacional

ONU apela ao fim imediato
da nova vaga de confrontos

Pelomenos, 30 pessoas foram
mortas, ontem, por jihadistas
numa emboscada contra um
comboio que transportava o
governador do Estado de
Borno (Nordeste da Nigéria),
segundo um novo balanço
que consta de um relatório
divulgado pelo Governo e ao
qual a Reuters teve acesso.

Inicialmente tinha sido
avançado um número de 15
pessoas, que duplicou, de
acordo com duas fontes de
segurança que afirmaram que
12 polícias, cinco soldados,
nove civis e quatro membros
da milícia apoiada pelo
Governo estavam entre as
vítimas. Os extremistas ata-
caram com  armas durante a

passagem do comboio por
uma aldeia perto da sede da
Força Militar Conjunta Inter-
nacional (MNJTF), formada
por militares dos Exércitos
da Nigéria, Níger, Chade e
Camarões. O governador
Babagana Umara Zulum via-
java para Baga com o objectivo
de preparar o regresso de
milhares de habitantes expul-
sos da cidade pelos jihadistas
em 2014,  acrescentaram as
mesmas fontes.

Após o incidente, o gover-
nante foi transportado de heli-
cóptero para a cidade de
Monguno, a 60 quilómetros
de distância, e dirigiu-se para
Baga num comboio de alta
segurança, revelou outra fonte.

Governador de Borno
atacado por jihadistas

A missão das Nações Unidas na Líbia apelou ao fim dos
confrontos que desde sexta-feira ocorrem nos arredores de
Tripoli e que já fizeram mortos e feridos

Breves
GOVERNO BURKINABE
MOBILIZA  RECURSOS 
PARA O DESENVOLVIMENTO
O Burkina Faso mobilizou,
no ano transacto, 907 biliões
de francos CFA (mais de um
milhão e 500 mil dólares)
para a ajuda ao
desenvolvimento, anunciou,
ontem, o ministério
burkinabe da Economia e
Finanças, citado pela AFP.
"Esta ajuda foi dada na sua
maioria (65,6 por cento) sob
a forma de subvenções e
essencialmente
direccionada para a Saúde,
produção agro-silvo-
pastoral, ambiente,  água e
o saneamento, trabalho,
emprego e protecção social,
educação e formação", de
acordo com a mesma fonte.
O Banco Mundial, o Sistema
das Nações Unidas, o Fundo
Global, a União Europeia, o
Banco Islâmico de
Desenvolvimento, a
Alemanha, os Estados
Unidos, a França, a Suécia e
o Banco Africano de
Desenvolvimento são os dez
principais parceiros com os
maiores desembolsos em
2019. Em comparação com
2018, o nível da ajuda
externa aumentou quatro
por cento em 2019, segundo
o mesmo documento.

PRIMEIRO-MINISTRO
TOGOLÊS APRESENTA              
DEMISSÃO E ARRASTA 
O GOVERNO
O Primeiro-Ministro do
Togo, no cargo desde 2015,
Komi Sélom Klassou,
demitiu-se, sexta-feira à
noite, arrastando consigo
todo o Governo, noticiou,
ontem, a AFP.
O pedido de demissão foi
aceite pelo Presidente
Faure Gnassingbé, reeleito
em Fevereiro último, para
um quarto mandato de
cinco anos. Segundo um
comunicado da Presidência
togolesa, a demissão foi
aceite pelo Chefe de Estado
togolês, que enalteceu a
verticalidade 
de Komi Klassou. 

Faure Gnassingbé foi eleito
para um quarto mandato,
depois da emenda
constitucional, e declarado
vencedor na primeira volta,
com 70,78  por cento, à
frente de Agbéyomé Kodjo
(19,46 por cento). A
oposição denunciou fraude
eleitoral com os relatórios
dos resultados falsificados.
A família Gnassingbé dirige
o país de oito milhões de
habitantes há mais de 50
anos, e Faure está no poder
desde 2005, data da morte
do pai, Gnassingbé
Eyadéma, que governou o
país durante 38 anos.
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A Arméniadeclarou lei mar-
cial e mobilização militar
total depois do início do con-
flito armado com o vizinho
Azerbaijão, no enclave de
Nagorno-Karabakh, disse,
ontem, o Primeiro-Ministro
arménio Nikol Pashinyan.
O chefe do Governo armé-
nio apelou aos cidadãos para
se “prepararem para defen-
der o país”. 

A situação mobilizou, de
imediato, uma intensa acti-
vidade diplomática, para se
tentar impedir o conflito en-
tre Arménia, de maioria cristã
e Azerbaijão, de maioria mu-
çulmana, com os co-presi-
dentes do Grupo de Minsk da
Organização de Segurança e
Cooperação Europeia (Igor
Popov da Rússia, Stephane
Visconti da França e Andrew
Schofer dos Estados Unidos)
expressarem “profunda preo-
cupação” sobre “a nova guerra
entre os dois vizinhos. 

O ministro dos Negócios
Estrangeiros russo, Sergei La-
vrov, falou, também, ontem,
pelo telefone com os homólo-
gos da Arménia e Azerbaijão.
A Turquia disse, por sua vez,
que a Arménia deve imedia-
tamente cessar o que chamou
de hostilidade com o Azerbaijão. 

“Condenamos em termos
fortes o uso da força e lamen-
tamos a perda de vida sem
sentido, incluindo civis”,
disseram diplomatas oci-
dentais que apelaram às duas
partes para “imediatamente
porem fim às hostilidades e
recomeçarem as negociações
para se encontrar uma solu-
ção sustentável do conflito”. 

Os três países pediram às
partes para tomarem “as me-
didas necessárias para esta-
bilizar a situação no terreno”,
acrescentando que não há
alternativa a uma solução ne-
gociada do conflito”. As nego-
ciações de paz mediadas pelo
“Grupo de Minsk” fracassaram
em 2010. Após o colapso da
União Soviética, em 1991, sepa-
ratistas arménios tomaram
Nagorno-Karabakh ao Azer-
baijão e de regiões que ligam
o território ao enclave depois

de uma guerra que fez mais
de 30 mil mortos. 

Ontem, os dois países noti-
ciaram violentos combates
em redor do enclave. 

A Arménia acusou o Azer-
beijão de ter atacado locali-
dades civis na região.

“A nossa resposta será pro-
porcional e a liderança polí-
tico-militar do Azerbaijão tem
responsabilidade total pela
situação”, disse o Ministério
da Defesa arménio numa
declaração. No documento, o
Ministério da Defesa da Armé-
nia disse que as suas tropas
tinham abatido quatro heli-
cópteros militares, 15 “drones”
e 10 tanques azeris depois de
as forças do Azerbaijão terem
começado a bombardear algu-
mas posições no enclave,
incluindo a capital, Stepana-
kert. Contudo, o Ministério da
Defesa do Azerbaijão disse ter
lançado a operação militar ao
longo “da Linha de Contacto”
entre os dois países “para supri-
mir os combates e  garantir a
segurança da população”. O
Ministério confirmou que um
dos seus helicópteros tinha sido
abatido, mas acrescentou que

a tripulação sobreviveu. 
As autoridades azeris

dizem ter tomado sete aldeias
algo que as autoridades de
Nagorno-Karabakh negaram. 

Oleodutos e gasodutos que
transportam petróleo e gás
do Azerbaijão passam perto
de Nagorno-Karabakh e em
Julho, durante confrontos na
fronteira o Azerbaijão amea-
çou atacar um complexo de
energia nuclear na Arménia. 

Numa declaração publi-
cada ontem, na rede social
Twitter, o conselheiro do Pre-
sidente do Azerbaijão, Hik-
met Hajiyev, sublinhou que
o país “condena veemente-
mente o novo acto de agres-
são da Arménia”.

Hikmet Hajiyev falou num
“bombardeamento que afec-
tou áreas densamente povoa-
das por civis”.

“Há informações de mor-
tos e feridos entre os civis e
os militares”, adiantou o res-
ponsável, atribuindo “a res-
ponsabilidade” ao bloco
arménio, por ter atacado áreas
residenciais. Já o Primeiro-
Ministro arménio, Nikol Pas-
hinian, através da conta no

FERRO E FOGO NO ENCLAVE DE NAGORNO-KARABAKH
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O enclave de Nagorno-Karabakh é disputado pela Arménia e o vizinho Arzebaijão 

Guerra entre Arménia e Azerbaijão
mobiliza actividade diplomática
Enquanto Azerbaijão condena investida militar, Arménia respondeu com uma
“mobilização geral” após a eclosão do conflito armado na fronteira comum

O Presidente dos Estados
Unidos, Donald Trump, no-
meou, no sábado, a juíza con-
servadora do Estado de In-
diana, Amy Coney Barrett,
para preencher a vaga dei-
xada por Ruth Bader Gins-
burg no Supremo Tribunal
norte-americano.

“Hoje tenho a honra de
nomear uma das mentes
jurídicas mais brilhantes e
dotadas da nossa nação para
o Supremo Tribunal”, disse
Trump sobre Barrett numa
cerimónia oficial nos jardins
da Casa Branca.

“Ela é uma mulher de rea-
lização inigualável, intelecto
elevado, credenciais sólidas
e lealdade inabalável à Cons-
tituição”, acrescentou.

Barrett, uma antiga assis-
tente do falecido juiz Antonin
Scalia, mostrou-se “profun-
damente honrada” com a
indicação e alinhou-se com
a abordagem conservadora
de Scalia à lei, dizendo: a sua
“filosofia judicial também é
minha”. “Amo os Estados
Unidos e amo a Constituição
dos Estados Unidos”, disse

Barrett. “Um juiz deve aplicar
a lei tal como está escrita. Os
juízes não são decisores polí-
ticos,” declarou.

A decisão irá colocar uma
oponente do aborto no lugar
da juíza Ruth Bader Ginsburg,
ícone liberal que morreu no
princípio deste mês.
Os senadores republicanos
esperam uma rápida con-
firmação de Barrett antes
das eleições de 3 de Novem-
bro, para blindar os ganhos
conservadores no sistema
judicial federal antes de uma
potencial transição de poder. 

Donald Trump apoiou a
posição. “Deve ser uma con-
firmação directa e imediata,”
disse o Presidente.

O Líder da Maioria do Se-
nado Mitch McConnell disse
que o Senado votará “nas pró-
ximas semanas” sobre a con-
firmação de Barrett. As audi-
ências estão marcadas para
começar a 12 de Outubro.

Trump espera que a nome-
ação sirva para revigorar os
seus apoiantes, enquanto pro-
cura afastar o seu concorrente
às presidenciais, Joe Biden.

DR

Amy Coney Barrett é mais nova juíza do Supremo Tribunal dos EUA

EUA

Trump nomeia juíza
para o Supremo Tribunal

LÍBANO CONTINUA SEM GOVERNO

O Primeiro-Ministrodesig-
nado do Líbano, Mustapha
Adib, demitiu-se, ontem, do
cargo numa altura de impasse
político sobre a formação de
Governo, um mês depois de
ter sido nomeado e da violenta
explosão no porto de Beirute,
noticiou a Lusa.

Mustapha Adib formalizou
a decisão após uma reunião
com o Presidente libanês,
Michel Aoun.

O anúncio da decisão de
Mustapha Adid deita por terra
os esforços diplomáticos feitos
pelo Presidente francês, Em-
manuel Macron, para quebrar
o grave impasse político no
país, atingido, também, por
uma severa crise financeira,
agravada pela violenta explo-
são, de início do mês de Agosto,
no porto da capital, Beirute.

Emmanuel Macron tem
pressionado os políticos liba-
neses a negociarem uma
solução política estável para,

assim, poderem promulgar
reformas urgentes.

Mas, apesar de contar com
o apoio francês, Mustapha
Adib continuou a enfrentar
vários obstáculos na cena
política nacional, com os prin-
cipais grupos xiitas do país,
Hezbollah e Amal, a exigirem
ficar com a pasta das Finanças
no novo Governo.

O Hezbollah e o Amal in-
sistem em nomear os minis-
tros xiitas do novo Executi-
vo,  e condenaram a formação
do novo Executivo sem a sua
consulta.

Além deste impasse polí-
tico, o Líbano está mergulhado
numa grave crise económica
e financeira , dita como a pior
da história moderna no país,
já que falhou, pela primeira
vez, o pagamento da dívida
externa e tem uma moeda
local em queda livre, além do
aumento da inflação,  pobreza
e do desemprego.

Novo PM abandona
o cargo após impasse

MUNDO

Facebook fez um apelo à
“mobilização militar geral”,
exortando “o pessoal ligado
às Forças Armadas a apre-
sentar-se nas suas comissões
militares territoriais”. Horas
antes Nikol Pa-shinian tinha
denunciado a ofensiva do
Azerbaijão “com ataques
aéreos e de mísseis”.

As tensões na região sepa-
ratista de Nagorno-Karabakh
permaneceram ao longo dos
anos, tendo agora subido de
tom, com as partes a trocarem
acusações sobre quem iniciou
as hostilidades.

Nagorno-Karabakh é um
enclave etnicamente arménio
dentro do Azerbaijão.

Ambos têm forte presença
militar ao longo de uma zona
desmilitarizada que separa a
região do resto do Azerbaijão.
O conflito data dos tempos
soviéticos, quando em finais
dos anos 80 a população do
Azerbaijão de Nagorno-Kara-
bakh, povoado maioritaria-
mente por arménios, pediu
para este ser incorporado na
vizinha Arménia. Foi este o
mote para a guerra, que durou
vários anos .

O Presidente do Azerbaijão,
Ilham Aliev, afirmou, ontem,
após a escalada das tensões no
enclave separatista arménio de
Nagorno-Karabakh, que Baku
“não vai entregar as suas terras
a ninguém” e garantiu que irá
“restaurar a justiça histórica”.

“Estamos na nossa terra. Não
queremos a dos outros. Mas a
nossa não a entregaremos a nin-
guém”, disse o Presidente azeri
numa intervenção através da
Internet no Conselho de Segu-
rança das Nações Unidas.

Segundo Aliev, os disparos
a partir de Nagorno-Karabakh
provocaram a morte de “vários”

cidadãos azeris, cujo número,
porém, não avançou.

Por seu lado, as autoridades
arménias adiantaram, ontem,
que, pelo menos, 10 militares
de Nagorno-Karabakh morreram
na sequência dos ataques das
tropas azeris e pelo menos, dois
dos falecidos- uma mulher e
uma criança - são civis.

Ontem, mas já num discurso
perante a cúpula militar azeri,
Aliev insistiu que o conflito no
enclave separatista “não pode
ter meias soluções”.

“Nunca permitiremos a cria-
ção do assim chamado “segundo
Estado arménio” em território

do Azerbaijão. E os êxitos na
esfera militar são prova disso”,
referiu, lembrando que Nagorno-
Karabakh é uma “questão his-
tórica” para o país.

“Já o disse muitas vezes e
hoje repito-o: devemos fazê-lo
de tal maneira para que o povo
azeri fique satisfeito. Temos de
restabelecer a justiça histórica
e temos de o fazer para restaurar
a integridade territorial do Azer-
baijão”, frisou.

Território do Império Russo
disputado pela Arménia e Azer-
baijão durante a guerra civil após
a revolução bolchevique de 1917,
Nagorno-Karabakh, habitado

maioritariamente por arménios,
foi anexada em 1921 por Josef
Estaline à República Socialista
Soviética do Azerbaijão, tendo
obtido, a partir de 1923, um esta-
tuto autónomo.

Em Fevereiro de 1988, ainda
sob o controlo da União das Re-
públicas Socialistas Soviéticas
(URSS), é desencadeada uma
violência interétnica entre o Azer-
baijão e   Arménia.

A 10 de Dezembro de 1991,
Nagorno-Karabakh proclama
unilateralmente a independência
de Baku, com o apoio de Erevan,
tendo como pano de fundo a
desagregação da então URSS.

“Não entregaremos a nossa terra a ninguém”
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T5de luxo, Corimba, Patriota,
Benfica, Via Expressa, Kudi-
temo.  Terminais  te le fs :
926662211/ 941360240(8851b)

PRÉDIO luxuoso, novo, C/ 6
andares, 32 apartamentos, e
vários serviços no Patriota.
Terminais telefs: 939558846,
941360240 (8851)

SALÃO de festa com casa T3,
mobilada, gerador, em  Viana.
Te r m i n a i s  te l e fó n i co s :
924214441, 912507629(9324)

VIVENDA T6, 1.º andar, topo
de Camama, ao lado da Igreja
Católica, A/C e quintal vasto.
947890949, 925098537(9384)

APARTAMENTO T1, 4.º andar,
Ingombota, c/ estaciona-
mento, 21.000.000 Akz, nego-
ciáveis. Telef: 923200132 

(9445)

RESIDÊNCIAT3, Patriota, S/inter-
mediário, a bom preço. Telefs:
941633808/914783690. (9464)

CASAS evolutivas no Zango
3, a partir de 2.500.000,00,
pagamento em prestações.
Telefs: 925361667, 990361667.

(8151)

APARTAMENTO T3, Talatona,
em cond. fechado c todado-
cumentação. Telefones.:
924728888 /913296920(9500)

RESIDÊNCIA na Ingombota,
T5, 5 WCs, 2 cozinhas, lavan-
daria, quintal P/ 2 viaturas,
dispensa intermediário. Tele-
fone: 924685066.   (9538)

T2 CONDOMÍNIO Corimba
residence Akz 337.500.000,00,
T4 em Portugal  420.000 Euro,
possibilidade de pagar em
Kwanzas. 923274010 (8149)

VIVENDAS T4+1, 1.º andar
em condomínio fechado, Ben-
fica e Patriota Akz 45.000.000,
80.000.000. Telefs: 948933887,
993973806. (9552)

CASAS T3, T4 C/telha, con-
domínio fechado, Camama,
K i l a m b a ,  B e n fi c a ,  A k z
18.000.000.00, 29.000.000.00.
Te l e f o n e s :  9 4 8 9 3 3 8 8 7 ,
993973806. (9552a)

CASAS T3 com suite, Viana,
Zango, 1, 2, 4 e Engevia, Akz
3.000.000.00, 6.000.000.00,
8.000.000.00.  Telefones:
948933887, 993973806.(9552b)

CASAS T4,  Condomín io
fechado, Benfica, Rua do Con-
domínio Hípico, Patriota. Akz
46.000.000 e 85.000.000. Telefs:
923898929, 996560765(9551) 

CASAS T3, e T4 em Condomí-
nio, Benfica, Camama, Kilamba
Akz 18.000.000, 30.000.000.
Te l e f o n e s :  9 2 3 8 9 8 9 2 9 ,
996560765. (9551b)

GUEST  HOUSE16 suites, Res-
t a u r a n t e s ,  M a i a n g a ,
250.000.000,00kzs. Terminais
te le fónicos :  944936611
/995170673. (9620)

APARTAMENTOno Nova Vida,
nas imediações do Tribunal,
3.º andar. T3 38.000.000,00.
C o n ta cto s :  9 9 8 6 2 0 9 0 1 ,
923620901 (9468b)

CASAS do Zango 0 , T3, já tem
matrix urbana. Tlf: 924308880

(9605)

VIVENDA T3, Maculusso,  Liga
Africana c/garagem p/2 via-
turas. Telefs: 931703929/
990505153. (9617)

VIVENDA T3, Dirigida Zango(3).
Terminais telefs: 931703929/
990505153. (9618a)

VIVENDA T4, bairro Honga
Patriota, a 45.000.000,00kzs
negociável. Terminal telefó-
nico: 935647055. (9600)

VIVENDA T4 com anexo, no
B.º Cmdte Valódia, pronto a
morar. Contactos: 927446611,
923652642, 990505552(9591)

APARTAMENTO T3R/C,  Nova
Vida, Diskontão Akz 45.000.000
e T3 3º andar, 2ª fase, até Akz
3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 .  Te l e fo n e s :
925687640, 994622253. (9632)

CASA T2 junto  à  AAA do
Gamek e atrás da Vila do
Gamek, Kz: 3.500.000, Dis-
kontão Kz: 9.500.000. Tlfs:
925687640, 994622253. 

(9632a)

ANEXO T2+T1 todos C/mar-
quise na Mainga, por Akz
15.000.000, negociável, dis-
pensa a mediação. Telefones:
925687640, 994622253(9632b)

MORADIA T4 R/C, 2 salas, 2
WC,  quintal P/3 viaturas, na
Rua  7, Mártires até 50.000.000
dispensa a mediação. Telefs:
925687640, 994622253(9632c)

CASA T4 na Ilha do Mussulo
frente a praia na primeira
linha. 70.000.000.00 nego-
ciável.  Telef: 941540104

(9648b)

ESCRITÓRIO na Rua Rainha
Ginga C/210m2, 7 salas, 2 WC,
Akz 600.000/mês. Telefone:
922117754. (9576)

EDIFÍCIO Kaluanda T2 mobi-
lado Akz 700.000 e T3 mobi-
lado Akz 800.000. Telefone:
922117754. (9576a)

T2 mobilado no edifício da
Siccal, Rua Rainha Ginga, Akz
700.000/mês, negociável. Tele-
fone: 922117754. (9576b)

APARTAMENTO T2, mobiliado,
4º Andar, no bairro Kinaxixi.
Contacto: 913982116 (9558)

ARMAZÉNS de 125m2 até
3000m2, no Cazenga, junto à
Nocal. Telefone: 929557933

(9676)

APARTAMENTO T3,  Zango(0),
Sequele e Kilamba. Telefs:
931703929/990505153. (9618)

MITSUBISHI- L200  7.000.000,00,
Toyota Hilux 5.500.000,00. Tlf:
926874627 (9570)

EMPRESA vende: Carrinhas
Mazda BT50, Izusu Damax,
Hyundai i10 e H1, Mercedes
GL 550 e Ford Edge. Telefs:
934510686, 942550088 (9452)

HYUNDAICarrinha H-100, 2015,
47.000 Km, 10.000.000,00 Kz,
negociáveis. Telef.: 927215959

(9568)

HYUNDAI mini-autocarro 30
lugares 5.500.000.00, Kia Rio
2.º modelo 2.500.000/fun-
c iona,  d iscut íveis .  T l fs :
925758501 / 912309648(9610)

KIA CORIUS 50KM preço
14.000.000.00, Ac AC não fun-
ciona serie EF 3.500.000.00.
Tlf: 935420099 (9643)

I10 1.2  AC não funciona
2.200.000.00, Cherokee com
batimento 1.500.000.00 sini-
truck. Tlf: 935420099 (9643a)

HYUNDAI Santa Fé automá-
tico AC , 5.500.000.00 nego-
ciável. Tlf: 941540104(9648)

FORD  F i g o  m a n u a l  A C ,
3.200.000.00 negociável. Tlf:
941540104 (9648a)

MITSUBISHI Pajero, cinzento
metalizado, EW Akz 9.600.000.
Telefs: 923495837, 914426001. 

(9649)

HILUX, Jimny, Canter, Corolla
e carcaça de Quadradinho c/
caixa, Spark. Telf. 939783203

(9651)

FO R D  RA N G E R ú l t i m o
modelo, Akz 7.000.000, Hilux
Akz 7.200.000, Grand  i10 Akz
3 . 7 0 0 . 0 0 0 .  Te l e f o n e s .
923983448, 912052958. (9644) 

CHEVROLET - N 300forgon  tipo
Hiace Akz 1.100.000, Nissan  Hard
Body Akz 2.800.000. Telefones.
923983448, 912052958. (9644a)

HYUNDAI Accent C/14.000 Km.,
AC, manual, LD-EW, preto, Akz
5.000.000, dispensa a mediação.
Telefones: 925687640, 994622253.

(9632d)

CAMPAS granito e mármore,
montagem, gravação, cabe-
ceiras, fotos. Casa dos Grani-
tos. Telefones:   921662309,
990591646.             (8492)

TERRENOS e Vivendas T4 a
T7, Talatona, Patriota, Benfica
e Via Expressa. Tlfs: 939558868,
916641319                  (8851)

ÚLTIMOS 7 LOTES 20X15, do
loteamento por detrás do
“Instituto Superior Osvaldo
Serra Van-Dúnem” a Akz
3.500.000, 100% bem orga-
nizo. Telefones: 914463184,
923936359 (9068) 

TERRENO no Mussulo, 18.000
m2, 3 casas, piscina, junto à Ro-
ça das Mangueiras. Telefs.
924037375, 923401470 (8442)

GERADOR, Perkins 13, 5 Kva,
trifásico em bom estado
C/1.800 horas de  trabalho.
Telefs: 923540017, 912516181.

(9557)

LAMINADOR de Massas p/
Padaria, Pastelaria, novo em
Armazém, bom preço. Telef.
927035904 (9498)

TERRENO no Patriota 20/30, a
bom preço. Telef: 929585930. 

(9505)

TERRENO Zona Verde III,
30x20, vedado Benfica. Telefs:
941633808/914783690(9464a)

FAZENDA C/1000 hectares, tem
café, madeira, residência e acam-
pamento na província do Bengo.
Telef: 928172600. (9534)

TERRENO40 Ha, na Via Expres-
sa, 1 Hectare 150.000.000,00.
Telfs:  998620901, 923620901 

(9468a)

QUINTAno Bita de 5 hectares.
Telefs: 931703929/ 990505153.

(9617a)

TERRENOS de 20x30m e
100x100, no Lar Patriota, c/
direito a superfície e registo
predial. Telfs. 925484646,
990414480 (9675)

PROGRAMAÇÃO de chaves
codificadas, placas eléctricas,
GPS, alarmes, diagnóstico elec-
trónico. Terminais telefs:
944569516, 922427475(8588)

PRESTAMOS serviços de Táxi
personalizado, a preços bara-
tos. Telefones:990540683/
923540683. (9592)

D&A DESINFESTAÇÃO sem
cheiro, anti-alérgica, não pre-
cisa sair de casa ou desarrumar.
Telefone: 938 133 343 (9280)

CONSTRUÇÃO civil, arqui-
tectura 2D e 3D, pintura e aca-
bamentos. Preço negociável.
Te r m i n a i s  te l e fó n i co s .
934999333,  946779752.  (9066)

CERCA Eléctrica, Câmeras,
Automação de Portão, Vídeo
Porteiro. Terminais telefóni-
cos: 932407943/ 918657161.

(9482)

PROCURA parceiro para
desenvolver um projecto Agro-
Pecuário, tem Terreno. Ter-
minais telefónicos: 925949732/
934516413. (9480)

DNR Consultoria: fazemos
contabilidade às empresas
no valor de 100.000. Terminais:
940470360, dnrconsultoria.ao

(9606)

DOIS mecânicos-auto. Con-
tacto telefónico: 936168818.

(9630)

I M O B I L I Á R I O

V E N D E - S E

D I V E R S O S

V E N D E - S E

N E G Ó C I O S

V I A T U R A S

V E N D E - S E

A R R E N D A - S E

T R E S P A S S E

P R E C I S A - S E

CASA DOS ÓCULOS
Óptica Casa dos Óculos Graduados, promoção:
1.º Venda de Armação: Akz 6.500.00
2.º Lentes Brancas A/R: Akz 14.500.00
3.º Lentes Fotogrey: Akz 15.500.00
4.º Lentes Bifocais e Progressiva: Akz 68.500.00.
5.º Reparação de Armação: Akz 1.500.00, diversos.
6.º Traga a tua Armação e Receita Medica.

Local: Rua 28 de Agosto, Golf I, junto à Igreja do Simão Toco

Telefones: 933502721, 915857091
Trabalhamos até aos domingos

I M O B I L I Á R I O

C L A S S I F I C A D O S
Atendimento
Rua Rainha Ginga, 18/24 — Luanda
de Segunda a Sexta-feira, das 9h às 14h, 
aos Sábados e Domingos, das 9h às 14h V I A T U R A S D I V E R S O S

Mais informações
Telefones: 937 550 262 / 949 770 006

e-mail: publicidade@jornaldeangola.com
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Abra no Dia que Compra!
SPA Estética e SPA Unhas Alvará de Estética e de Comércio

Totalmente Equipado, Material Europeu
Máquinas de tratamentos de rosto

Stock vários meses e produtos para venda
Valor 13.800.000.00AO

Kikuxi  - Luanda Sul, Zona Nobre
Renda 50.000.00 AO, condomínio 8.500.00 AO

Contacto: 925 333 775
(9440)

PUBLICIDADE

SOMOS UMA EMPRESA VOCACIONADA PARA O RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, EXPLORAÇÃO E VENDA DE INERTES, DIVERSOS TIPOS DE
GRANITO 100% NACIONAL E OUTROS PRODUTOS. ESTAMOS LOCALIZADOS EM
LUANDA (SEDE), BENGO, ZAIRE E BENGUELA (LOBITO).

PEDREIRAS
1.BENGO/CAXITO, DANDE (MUSSEQUE TRINDADE): KM 8, K28, EN 100
2.ZAIRE/TOMBOCO, MONGO DIAMBO, EN 100 A

FÁBRICA DE ROCHAS ORNAMENTAIS
1. ZAIRE/NZETO, MUSSERRA, EN 111

PRODUTOS À VENDA
1.BETÃO, BRITAS, TOUT-VENANT, RACHÃO
2.MOSAICOS,CANTARIAS (GRANITOS), CUBOS, LANCIS E LAJE.

ENDEREÇO SEDE: RUA RAINHA GINGA, N.º 35, 3.º ANDAR, LUANDA-ANGOLA
TELEFONE FIXO: + 244-222392601 / 222332612
TELEMÓVEL: + 244-923651057 / 928303113
EMAIL: coreangol@netcabo.co.ao /geral @coreangol.co.ao
OBS: Produtos de boa qualidade, durabilidade, e preços acessíveis incluindo IVA.

(8314) (700.075)

(9390)
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REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Anúncio de Abertura Procedimento de Concurso 
Concurso Limitado por Prévia Qualificação n.º 01/ISJ/2020

O Ministério das Finanças vem tornar público, nos termos do dispostono artigo 21.º da Lei n.º
5/16, de 17 de Maio - Lei da Actividade de Jogos, do n.º 1 do artigo 8.º do Regulamento sobre a
Exploração dos Jogos Sociais, aprovado pelo Decreto Presidencial n.º 139/17, de 22 de Junho,
pelo Despacho Presidencial n.º 145/19, de 9 de Agosto, pelo Despacho Presidencial n.º 109/20,
de 5 de Agosto, conjugados com o n.º 1 do artigo 119.º da Lei n.º 9/16, de 16 de Junho, da Lei
dos Contratos Públicos, que está aberto o Procedimento de Concurso Limitado por Prévia Quali-
ficação para a adjudicação da concessão para a Exploração de Jogos Sociais.

1. Dados da Entidade Pública Contratante (EPC)
1.1. Designação (UO / OD): MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
1.2. Endereço: Avenida Ho-Chi-Minh, Largo da Independência, Edifício 

Dipanda, Torres A, 3.º Andar-Esquerdo
1.3. Localidade: Distrito da Ingombota 1.4. Província: Luanda
1.5. Telefone / Fax: +244( 222 706 688 
1.6. Correio electrónico / Endereço internet (URL): isj@minfin.gov.ao
1.7. Tipo de entidade contratante e suas principais actividades: Propor a política orçamen-

tal do Estado e definir a política do exercício da actividade de jogos
1.8. A EPC está a contratar por conta de outras entidades? ☐ Sim X Não

2. Informações relativas ao contrato
2.1. Designação dada ao contrato pela EPC: Concessão para a exploração de jogos sociais
2.2. Tipo de contrato: ☐ Empreitada de obras públicas

☐ Aquisição de bens móveis
☐ Aquisição de serviços
☐ Serviços de consultoria
☐ Locação de bens móveis
☐ Concessão de obras públicas
☐ Concessão de serviços públicos
X Outro Qual: Concessão para exploração de jogos sociais

2.3. Local da realização das obras, da entrega dos bens ou da prestação dos serviços: Luanda
2.4. O concurso implica a celebração de um contrato público: X Sim ☐ Não
2.5. O concurso está aberto à participação de entidades estrangeiras: X Sim ☐ Não
2.6. Breve descrição do objecto do contrato:

Exploração de jogos de Lotaria, Totoloto, Angomilhões e Totobola
2.7. Valor mínimo do investimento:

USD 15.000.000,00 (quinze milhões de Dólares) equivalentes em Kwanzas
2.8. Prazo de duração do contrato: O previsto na cláusula 12.ª do caderno de encargos 

3. Informações relativas aos candidatos
3.1. Requisitos mínimos de capacidade técnica: O previsto no ponto 7.2 do

Programa de concurso
3.2. Requisitos mínimos de capacidade financeira: O previsto no ponto 7.1
3.3. Documentos destinados à comprovação da capacidade técnica do candidato:

Os documentos que suportam
oprevisto no ponto 7.2 do Programa
de concurso

3.4. Documentos destinados à comprovação da capacidade financeira do candidato:
O previsto no ponto 10 do Programa
do concurso.

3.5. Exigência de caução provisória: X Sim  Valor: 2% do valor investimento ☐ Não

4.Critério de adjudicação
☐ Preço mais baixo
x Proposta economicamente mais vantajosa

5. Processo
5.1. Prazo para recepção de pedidos das peças do procedimento ou para aceder aos documentos: 

Data: 20 dias após a publicação do Anúncio Hora: 23:59:59 (hora local)
5.2. Preço e condições de obtenção das peças do procedimento:

Preço: 50.000.000,00 AOA (cinquenta milhões de Kwanzas), ou o equivalente emdivisas;
Condições: Disponibilização das Peças mediante comprovativo de depósito na Conta Única

do Tesouro (CUT).Prova do pagamento realizado, através de acesso ao Portal 
de Compras Públicas

5.3. Prazo para apresentação das candidaturas ou das propostas:
Envio das candidaturas e das propostas é exclusivamente através do Portal
de Compras Públicas.

5.4. Valor da caução definitiva: 5 % do preço global da proposta, conforme o previsto na cláusula
51.ª do caderno de encargos.

6. Informações complementares
6.1. Endereço e ponto de contacto onde podem ser obtidas as informações adicionais, as peças

do procedimento e enviadas as candidaturas e propostas:
6.1.1. Designação oficial:
6.1.2. Endereço: 
6.1.3. Localidade: 6.1. 4. Província:
6.1.5. Telefone / Fax:
6.1.6. Correio electrónico / Endereço internet (URL):
6.1.7. As entidades interessadas na obtenção das peças do concurso e apresentação 

de candidatura poderão aceder ao Portal de Compras Públicas, no endereço 
de internet www.compraspublicas.minfin.gov.ao. Os interessados estrangeiros 
ou não residentes podem efectuar o pagamento das peças mediante depósito 
ou transferência bancária para as contas seguintes:

- Conta USD: Standard Chartered Bank New York
Número de Conta: 3582025641001 | Código SWIFT: BNANAOLU
BeneficiaryBank: Banco Nacional De Angola| BeneficiaryBankAddress: Luanda, Angola
BeneficiaryAccountholder: The Ministry of Finance, Republic of Angola
BeneficiaryAccountnumber: DNT0094008

- Conta EUR: Commerzbank Frankfurt Germany
Número de Conta: 400871596300 | Código SWIFT: COBADEFF
Accountholder: Banco Nacional de Angola
BeneficiaryBank: Banco Nacional De Angola
BeneficiaryBankAddress: Luanda, Angola
BeneficiaryAccountholder: TheMinistryofFinance, Republicof Angola
BeneficiaryAccountnumber: DNT0094008

6.1.8. O Manual de Utilizador do Portal de Compras Públicas está disponível no
seguinte endereço de internet www.compraspublicas.minfin.gov.ao

6.1.9. As peças do concurso encontram-se disponível para consulta presencial na 
sede da EPC, mediante marcação prévia e sujeito ao cumprimento das condi
ções de consulta presentes no local, respeitando as regras de bio segurança,
no termos das medidas aprovadas para a mitigação dos efeitos da Covid19.

Ministério das Finanças, em Luanda, aos __ de Setembro de 2020.

Director de Contabilidade
AUSTRALPHARMA - S.A., com sede em Luanda, Angola, em função do crescimento do seu mer-
cado, encontra-se em recrutamento de um Director de Contabilidade, a exercer em Angola.

Perfil:
- Formação na área de Economia e Gestão. Formação em instituição internacional será consi-

derada uma mais-valia;
- Experiência profissional comprovada superior a 15 anos;
- Competências demonstradas dos diversos referenciais contabilísticos (PGCA/IAS/IFRS/US-

GAAP);
- Experiência profissional comprovada em auditoria, e ambiente BigFour (EY, PWC, Deloitte,

KPMG);
- Conhecimento no sector da distribuição de Produtos Farmacêuticos e Equipamentos Hospita-

lares, será considerado uma mais-valia;
- Experiência Internacional, nomeadamente em países de Língua Oficial Portuguesa;
- Conhecimento de Inglês, falado e escrito, avançados;
- Profundos conhecimentos das ferramentas do Microsoft Office (Excel, Word; Powerpoint); 
- Conhecimento do ERP Microsoft Navision, será considerado uma mais-valia;
- Disponibilidade de deslocações frequentes entre províncias;
- Capacidade de trabalho em equipa e coordenação de vários trabalhos;
- Orientação para os resultados e cumprimentos de prazos;
- Espírito de Liderança;
- Capacidade de Comunicação;
- Capacidade de iniciativa, dinâmico e proatividade;
- Elevado sentido de responsabilidade e ética.

Oferta:
- Integração numa empresa sólida e em crescimento;
- Equipa com estrutura profissional e dinâmica;
- Remuneração em função de experiência demonstrada

Resposta acompanhada de CV deverá ser enviada para: recrutamentoAP2020@gmail.com
(9595)

(500.1258)

(500.1259)

VENDE-SE 
FORD ESCAPE SE ECOBOOST 1.6 ECOBOOST, 168 cv, Ano 2014. Caixa automática sequencial,
vidros eléctricos, Bluetooh, CruiseControl, Multimédia, Câmera de marcha atrás e sensores de esta-
cionamento.

(9582)

Revisões feitas na marca.

4 pneus continental novos 42.000 Km
Preço: 9.000.000,00 Kzs negociável.

Tlf. 937 504 059 /351 914 220 668
Email: sf.engiproject@gmail.com
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SERVIÇO NECROLÓGICO: DIAS ÚTEIS DAS 9H ÀS 14H, SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS DAS 9H ÀS 14H

RECORDAÇÃO

Seis (6) meses passaram-se. Aquele
vazio que ficou em nossas vidas, jamais
será preenchido. Sentimos saudades das
tuas brincadeiras, da tua presença em
nossas casas, não conseguimos tirar-te
das nossas vidas. És insubstituível. O
laço que criámos permanecerá indes-
trutível. Descanse em paz, Lito.

(9659a)

CARLOS DE JESUS GIOVETTY
DE SOUSA (Lito)

FALECEU

Foi com profunda dor e consternação, que Carlos Alberto Cardoso
Marques, Maria Odete do Amaral Garrido, Beatriz Elias Marques,
Nelma Marize da Silva Cruz e João Cardoso Teixeira "ausente"
(filhos) tomaram conhecimento do falecimento de sua mãe
MARIA ALVES CARDOSO, ocorrido no dia 27 de Setembro de
2020, em Portugal. (9663a)

MARIA ALVES CARDOSO 

FALECEU

Teodoro Sicato (pai), Alice Sicato, Aguinaldo
Sicato, Arlete  Sicato, Analdina Sicato,
Adérito Sicato, Auristela  Sicato e Anselmo
Sicato (irmãos), Alice de Mello, Ariclenes
e Cadu Barros (filhos) comunicam o fale-
cimento de ADELAIDE FLORBELA DA
CONCEIÇÃO DE MENDONÇA ABEL
SICATO, ocorrido no dia 26/9/2020, no
Lubango. O funeral realizar-se-á em
data a anunciar oportunamente.(9662)

ADELAIDE F. DA CONCEIÇÃO
DE MENDONÇA ABEL SICATO

FALECEU

Carlos Alberto Cardoso Marques, Maria
Odete do Amaral Garrido, Beatriz Elias
Marques, Nelma Marize da Silva Cruz e
João Cardoso Teixeira "ausente" (filhos),
neto, nora, bisnetos, irmãos e demais fa-
miliares comunicam o falecimento de
MARIA ALVES CARDOSO, ocorrido no
dia 27/9/2020, em Portugal. (9663) 

MARIA ALVES CARDOSO 

RECORDAÇÃO

Há seis meses partiste e percebemos que o
Céu brilha mais.  A família ainda chora, os
amigos sentem saudades, ninguém acredita!!!
Todos os dias evocamos o teu nome, lembramos
os muitos momentos de nossos alegres
convívios, que bom que aproveitamos tanto!
Passados 6 meses esperamos que estejas em
paz junto do Senhor, e olhes por nós, com a
certeza de que viverás para sempre em nossos
corações. Sempre nosso Giovetty. (9659)

CARLOS DE JESUS GIOVETTY
DE SOUSA (Lito)

FALECEU

Juelma Assis, Ednaldo Assis, Telmira Assis (filhos) Manuel dos
Passos Faria de Assis, Maria de Fátima Faria de Assis (irmãos),
Délcio Assis, Catarina Assis, Paulo Assis, Mário Assis, Ana Assis
(sobrinhos) cumprem o doloroso dever de comunicar o passamento
físico de sua querida, TERESA FARIA DE ASSIS, ocorrido no dia
26/9/2020, por doença. O funeral realizar-se-á em data a anunciar
oportunamente. (9666)

TERESA FARIA DE ASSIS

FALECEU

Vicência Cândido (Vivi), Maria do Céu (Picó), Cabral Neto, Faria
Cabral, Laurinda Cabral, Bebiano Cabral, Victor Cabral, Maria
Augusto Cabral, Fernando Cabral, Joaquim Cabral, António Cabral
(irmãos) comunicam o falecimento da sua querida irmã, ANA
DA ROSA CABRAL LUCAS, ocorrido no dia 25/9/2020. O funeral
realiza-se hoje, dia 28/9/2020, pelas 10h00, no cemitério do
Alto das Cruzes. (9670)

ANA DA ROSA CABRAL LUCAS

CONDOLÊNCIAS

O Conselho de Administração e colectivo de trabalhadores da
Empresa Portuária do Lobito tomaram conhecimento do passamento
físico do Sr. ANTÓNIO FONSECA DE VASCONCELOS, administrador
não executivo desta empresa, ocorrido no dia 27 de Setembro
de 2020, por doença. Perante este infausto acontecimento, o
Conselho de Administração e colectivo de trabalhadores da EPL-
E.P. endereçam à família enlutada os sentimentos de pesar.

(9668)

ANTÓNIO FONSECA DE VASCONCELOS 

FALECEU

Maria da Conceição Airosa (esposa), Adelaide da Silva, Ana Faria,
Filipa Faria, Teodoro Faria, (irmãos) sobrinhos, netos e demais
familiares cumprem o doloroso dever de comunicar o passamento
físico de seu ente querido, ANTÓNIO LUCAS RODRIGUES,
ocorrido no dia 26/9/2020, por doença. O funeral realizar-se-
á em data anunciar oportunamente. (9667)

ANTÓNIO LUCAS RODRIGUES

FALECEU

O Conselho de Administração e o colectivo de trabalhadores da
ELISAL-E.P. comunicam o falecimento do Sr. Engº ANTÓNIO
LUCAS RODRIGUES, quadro sénior da empresa, ocorrido no dia
26/9/2020, por doença. O funeral realizar-se-á em data a anunciar
oportunamente. (9665)

ANTÓNIO LUCAS RODRIGUES

FALECEU

Maria da Conceição Marques Airosa
Rodrigues (esposa), Yano, Isa, Toy, Stela,
Priscila, Josemad, Ricardo e Reinaldo
(filhos) e demais familiares cumprem o
doloroso dever de comunicar o falecimento
do seu ente querido, ANTÓNIO LUCAS
RODRIGUES, ocorrido no dia 26/9/2020,
na Clínica Girassol, por doença. O funeral
realizar-se-á em data a anunciar opor-
tunamente. (9655)

ANTÓNIO LUCAS RODRIGUES

FALECEU

As famílias Salvador e Airosa cumprem
o doloroso dever de comunicar o pas-
samento físico de ANTÓNIO LUCAS
RODRIGUES, ocorrido no dia 26/9/2020,
na Clínica Girassol, por doença. O funeral
realizar-se-á em data a anunciar opor-
tunamente. (9655a)

ANTÓNIO LUCAS RODRIGUES

FALECEU

Azevedo Neto (pai), Isabel da Silva
Azevedo  Neto, Marco Azevedo Monteiro
(filho), Orlando Sérgio, Emanuel Azevedo
(Manucho), Anisabel Azevedo, Pedro
Azevedo (Chipita) Katiana Azevedo, e
Pablo Azevedo cumprem o doloroso
dever de comunicar o falecimento de
MADALENA DE FÁTIMA DE AZEVEDO
ALVES MONTEIRO, ocorrido no dia
25/9/2020, em Lisboa, por doença.(9664) 

MADALENA DE FÁTIMA 
DE AZEVEDO ALVES MONTEIRO

FALECEU

Sónia Tânia Vaz Constantino (esposa),
Deoclécio António Bilolo, Glena Patrícia
Bilolo (filhos), netos e demais familiares
cumprem o doloroso dever d comunicar
o passamento físico de ANTÓNIO
BILOLO DOS SANTOS NETO, ocorrido
no dia 26 de Setembro de 2020. O funeral
realizar-se-á em data a anunciar opor-
tunamente. (9672)

ANTÓNIO BILOLO DOS
SANTOS NETO

FALECEU

Domingos Francisco Simão, Rosa Francisco
Manuel, Luzia Francisco Simão, Miguel
Francisco Simão e Francisca Domingos
Manuel (irmãos) participam o falecimento
de sua irmã MARIA FRANCISCO SIMÃO
(Tia Mimi), ocorrido no dia 25/9/2020,
por doença. O funeral  realiza-se  terça-
feira, dia  29/9/2020, às 10h00, no  cemi-
tério do Benfica. (9634R)

MARIA FRANCISCO SIMÃO
(Tia Mimi)

FALECEU

Carmem Olim Contreiras, África Olim
Contreiras e Sebastião Garcia (sobrinhos)
cumprem o doloroso dever de comunicar
o passamento físico de sua querida
TERESA FARIA DE ASSIS, ocorrido no
dia 26/9/2020, por doença. O funeral
realizar-se-á em data a anunciar opor-
tunamente. (9666)

TERESA FARIA DE ASSIS

FALECEU

A família Assis cumpre o doloroso dever
de comunicar o passamento físico de
sua querida, TERESA FARIA DE ASSIS,
ocorrido no dia 26/9/2020, por doença.
O funeral realizar-se-á em data a anunciar
oportunamente. (9666a)

TERESA FARIA DE ASSIS

FALECEU

José Alberto Rocha (esposo), filhos,
irmãos,  sobrinhos, netos e bisneto cum-
prem o doloroso dever de  comunicar o
falecimento  de sua  querida MARIA
TERESA SOARES DA ROCHA, ocorrido
dia 25/9/2020, por doença. O funeral
realiza-se hoje, terça-feira, dia  29/9/2020,
no cemitério de Sant'Ana, às 10h00. 

(9641R)

MARIA  TERESA 
SOARES DA ROCHA



21Segunda-feira
28 de Setembro de 2020

(500.1260)



22 Segunda-feira
28 de Setembro de 2020

RECRUTAMENTO

A SOCIEDADE MINEIRA DO CHICUAMONE, LDA., empresa de direito ango-
lano, com sede no Bairro do Tchioco, Zona Industrial II, Lubango, Huíla, vem,
por intermédio desta, comunicar que tem aberta candidatura para a vaga de:

Director de Operações Mineiras

Perfil:
• Nacionalidade Angolana (Preferencialmente);
• Formação Superior em Engenharia de Minas, Geologia ou equivalente (Mi-
neralogia Ambiental, Ciências do Solo etc.);
• Experiência mínima de 10 a 15 anos em operações mineiras, dos quais 5
anos no exercício de cargos relevantes (Chefia);
• Amplo conhecimento técnico de operações e processos de mineração a
céu aberto;
• Planeamento e análise de minas;
• Gestão financeira e de projectos;
• Boas habilidades em informática. Proficiente no uso de vários tipos de
software como Microsoft Office, e compreensão sólida de aplicativos como
MS Project;
• Proficiente no uso de softwares especializados como GENESIS, GEMCOM,
SURPAC, DATAMINE, LEAPFROG, MICROMINE, MINEX, MINESITE;
• Capacidade de criar sinergia de equipa, gerir diversidade e promover uma
cultura de alto desempenho e protecção do Ambiente;
• Excelentes habilidades interpessoais, e boa habilidade de comunicação ver-
bal e escrita em Português e Inglês;
• Conhecimento da legislação vigente.

Local de Trabalho: Município do Chipindo, Huíla.
As candidaturas deverão ser submetidas através do seguinte e-mail: 
caingua@gmail.com

(9471)

A CABSHIP - empresa de prestação de serviço no sector de Petróleo & Gás,
procura, para integrar o seu quadro de pessoal nas seguintes posições: Pilotos,
Marinheiros e Oficiais de Navio.

• Pilotos
• Marinheiros (Seafarers);
• Oficiais de Deck (Deck and Engine);
• Oficial de classificações (Deck Rating) 
• Contramestre (Bosuns);
• Bombeador (Pumpmen);
• Montador (Fitters):
• Cozinheiros (Cooks);
• Taifas / serviçais (Messmen).

Experiência
• Exige-se experiência de mais de 5 anos na vaga em que
pretende candidatar-se.
Vantagem
• Experiências anteriores e os devidos STCW '78, bem
como, as qualificações e requisitos de cursos auxiliares e
associados para a referida vaga.
Habilidades
• Fluência em Português, Inglês e Francês
• Habilidade em trabalhar com equipas multinacionais e
ambiente de trabalho multicultural.
Outros
• Local de trabalho: offshore angolano.
• Disponibilidade de mobilidade dentro e fora do Pais.

Observações
Os interessados deverão enviar as suas candidaturas com a referência “CAB-
MARINE” para o e mail: recrutamento@cabship.co.ao até 05/10/2020.

(9531)

Posições

Requisitos e
competências

REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEAMENTO

PROJECTO DE CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO
DO SECTOR PRIVADO

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
(EMPRESAS DE CONSULTORIA)

ELABORAÇÃO DE UM GUIA GEO-REFERENCIADO DE INVESTIMENTOS EM ANGOLA

Referência do Acordo de Crédito: Banco Africano de Desenvolvimento
Número do Projecto: P-AO-K00-0006

O Governo de Angola (Governo) contraiu um empréstimo junto do Banco Africano de De-
senvolvimento (BAD), para co-financiar os custos do Projecto de Capacitação Institu-
cional para o Desenvolvimento do Sector Privado (PCIDSP) e pretende utilizar parte
deste crédito para o pagamento de serviços de uma empresa, visando a ELABORAÇÃO
DE UM GUIA GEO-REFERENCIADO DE INVESTIMENTOS EM ANGOLA.

O objectivo geral dessa consultoria prende-se com; (a) Avaliar as infra-estruturas públicas
de apoio ao sector produtivo, que foram construídas, assim como as áreas disponíveis
para produção agrícola a serem disponibilizadas ao sector privado; (b) Avaliar e identificar
as necessidades e oportunidades para novos investimentos nas infra-estruturas de apoio
ao sector produtivo; (c) Elaborar um catálogo das oportunidades de investimento privado,
nas cadeias de valor do sector produtivo; e (d) Elaborar um mapa de Angola, contendo
as oportunidades geo-referência de investimento, em plataforma digital, capaz de ser fil-
trado por tipologias de investimento, infra-estruturas, produto e etapa de desenvolvimento.

Assim sendo, o PCIDSP vem, por esta via, convidar os consultores elegíveis, a manifes-
tarem os seus interesses na prestação desses serviços. Os consultores interessados de-
verão facultar informações, indicando que são qualificados para a execução destes
trabalhos (brochuras, descrição de serviços similares, experiência em condições similares,
disponibilidade de conhecimentos adequados entre a equipa, através de CVs, etc.). Os
Gabinetes de Consultoria poderão associar-se em joint-ventures, por forma a reforçar as
suas chances de qualificação. Só gabinetes de consultoria de países membros do Banco

Africano de Desenvolvimento são elegíveis para submeterem manifestações de interesse
(a lista dos países membros está disponível no seguinte site: 
http://www.afdb.org/en/about-us/corporate-information/members/). 

Os critérios de elegibilidade, o estabelecimento da lista restrita e os procedimentos de
selecção deverão estar de acordo com as “Regras e Procedimentos para o Recruta-
mento de Consultores” do Banco Africano de Desenvolvimento, edição de Maio de
2008 e revista em Julho de 2012, disponível no site do Banco (http://www.afdb.org). 

As empresas interessadas poderão obter informações adicionais, incluindo os Termos e
Referência, através do e-mail citado em baixo ou na Unidade de Gestão do Projecto, sita
na Avenida do 1.º Congresso do MPLA, Edifício CIF Luanda One, 11.º andar, Luanda,
Angola, durante as horas normais de expediente (das 8h00 às16h00, horas locais).

As Manifestações de Interesse deverão ser entregues no endereço abaixo indicado ou
submetidas, electronicamente, até às 15 horas do dia 30 de Outubro de 2020, o mais
tardar e, deverão indicar o seguinte “ELABORAÇÃO DE UM GUIA GEO-REFEREN-
CIADO DE INVESTIMENTOS EM ANGOLA.”

Attn: Nunes Pires, Coordenador do Projecto
Projecto de Capacitação Institucional para o Desenvolvimento do Sector Privado
(PCIDSP), Avenida do 1.º Congresso do MPLA, Edifício CIF Luanda One, 11.º andar,
Luanda, Angola, E-mail: projetodecapacitacao@mep.gov.ao. 
Tel:+244/940-645-495

(500.1249)
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RECRUTAMENTO
A Empresa, VISTA WATER, com o NIF: 5417060054, procura um profissional
para ocupar a vaga de Controller Financeiro. Elaborar os planos financeiros,
fazer a gestão de crédito, captação de recursos financeiros da empresa.

Os interessados deverão  enviar as suas canditaturas para o seguinte Email:
geral@vista-water.com. 

RECRUTAMENTO 

Empresa de Segurança, está a recrutar jovens com experiência
de Vendas e Marketing, que aceitem novos desafios.

Por favor contactar: +244 949 375 204

REPÚBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL PROVINCIAL DE LUANDA

SALA DO CÍVEL E ADMINISTRATIVO 1ª SECÇÃO

PROC.Nº 0826/2017-A

EDITAL
A Excelentíssima Drª Juíza de Direito da 1.ª Secção do Cível e Admi-
nistrativo do Tribunal Provincial de Luanda.

FAZ SABER QUE, por esta Secção, correm uns autos de ACÇÃO DE-
CLARATIVA DE CONDENAÇÃO, em que é autora CLÍNICA GIRAS-
SOL, S.A., com sede na Rua Comandante Gika, n.º 225, representada
pelo senhor António Filipe Júnior, na qualidade de Presidente da
Comissão Executiva, move contra a ré LUXURY, LDA., representada
pelo senhor Manuel Casimiro, com o último domicílio conhecido na
Rua Cabral Moncada, Distrito Urbano da Maianga, n.os 227/229, nesta
Cidade de Luanda, e ora em parte incerta, correm éditos de 20 (vinte)
dias, Citando a ré, para no prazo de 20 (vinte) dias, contestar os
termos da presente acção dentro do prazo legal, sob a advertência
de serem considerados confessados os factos articulados pela autora,
na acção acima mencionada, conforme a petição inicial que se en-
contra patente no Cartório desta 1.ª Secção do Cível e Administrativo
do Tribunal Provincial de Luanda, sito na Rua Amílcar Cabral, n.º 27,
3.º Andar.
Para constar, lavrou-se o presente edital e dois de igual teor, que serão
afixados nos lugares designados por Lei.

LUANDA, 13 DE SETEMBRO DE 2018.
A JUÍZA DE DIREITO

FERNANDA DOMINGOS

A ESCRIVÃ DE DIREITO
LUÍSA DEOLINDA DA CONCEIÇÃO A. PAIVA (500.1263)

REPÚBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DA COMARCA DE BENGUELA

SALA DO CÍVIL, ADMINISTRATIVO E TRABALHO

ANÚNCIO
O DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA SALA DO CÍVEL E ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DA CO-
MARCA DE BENGUELA, BENILDE AGOSTINHO MALÉ.
FAZ SABER QUE, nos Autos de ACÇÃO EXECUTIVA PARA PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA
COM PROCESSO ORDINÁRIO N.º 69/2004, em que é Exequente BANCO CAIXA GERAL
TOTTA DE ANGOLA, SARL - AGÊNCIA DE BENGUELA, e Executado, ARMANDO BENDRAU
JÚNIOR, residente em Benguela, na Rua Pedro Nolasco Ferreira de Andrade, N.º 20.

São citados os credores com garantia real e desconhecidos, de quem exista o registo de algum direito
de garantia sobre o bem penhorado, para no prazo de 20 (vinte) dias dizer o que lhe aprouver.

Para constar, passei o presente Anúncio de igual teor dos Editais afixados nos locais determinados por lei.
Benguela, 23 de Julho de 2020.

O JUIZ DE DIREITO
BENILDE AGOSTINHO MALÉ

O SECRETÁRIO JUDICIAL, EM EXERCÍCIO
JOÃO PEDRO LEGOT (9153)

2.ª Publicação

CONVOCATÓRIA
ASSEMBLEIA – GERAL ORDINÁRIA

Nos termos do artigo 20º. e 26º. do Estatuto da C.D.O.A, é convocada uma reunião Or-
dinária da Assembleia-Geral, para o próximo dia 23 de Outubro de 2020, pelas 9h30,
na sede da C.D.O.A, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

PONTO ÚNICO: APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS DE 2019.
NOTA:
A reunião será realizada virtualmente, por vídeo-conferência para todos os associados,
e presencialmente para os membros da Assembleia-Geral da Direcção da CDOA e do
Conselho Disciplinar.
O link e as coordenadas para acesso à reunião serão fornecidos na oportunidade.
CÂMARA DOS DESPACHANTES OFICIAIS DE ANGOLA, AOS 22 DE SETEMBRO DE 2020.

A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA-GERAL
DRª JÚLIA ORNELAS

(9515)

CONVOCATÓRIA
ASSEMBLEIA – GERAL ORDINÁRIA

Nos termos do artigo 21º. e 26º. do Estatuto da C.D.O.A, é convocada uma reunião ex-
traordinária da Assembleia-Geral, para o próximo dia 30 de Outubro de 2020, pelas 9h30,
na sede da C.D.O.A, com a seguinte Ordem de Trabalho.

PONTO ÚNICO: ANÁLISE E APROVAÇÃO DO REGULAMENTO ELEITORAL.

NOTA:
A reunião será realizada virtualmente, por vídeo-conferência para todos os associados,
e presencialmente para os membros da Assembleia-Geral da Direcção da CDOA e do
Conselho Disciplinar.
O link e as coordenadas para acesso à reunião serão fornecidos na oportunidade.

CÂMARA DOS DESPACHANTES OFICIAIS DE ANGOLA, AOS 22 DE SETEMBRO DE 2020.

A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA-GERAL
DRª JÚLIA ORNELAS (9515a)

(9497)

(9556)

(500.1248)
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Anúncio de Abertura de Concurso Público 

Concurso Público n.º 010/2020

A SOCIEDADE NACIONAL DE COMBUSTÍVEIS DE ANGOLA, EMPRESA PÚBLICA
(SONANGOL, E.P.)., vem tornar público, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 69.º
e do Anexo VI, da Lei n.º 9/16 de 16 de Junho – Lei dos Contratos Públicos, que está
aberto o Concurso Público para a venda alienação de uma unidade hoteleira denomi-
nada por “HCTA - Hotel de Convenções de Talatona”.

1. Dados da Entidade Adjudicante
1.1. Designação: Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola, Empresa Pú-
blica (Sonangol, E.P.)
1.2. Endereço: Rua Rainha Ginga, n.° 14, n.º 29/31, Ingombota, Luanda
1.3. Localidade: Luanda
1.4. Telefone / Fax: +244 226 644 000
1.5. Endereço Internet (URL): www.sonangol.co.ao
1.6. Correio Electrónico: geral.privatizacoes@sonangol.co.ao
1.7. Órgão constituído e aprovado para a condução do concurso: Comissão de Nego-
ciação para o Processo de Venda da Unidade Hoteleira da Sonangol no Segmento
de Turismo / Hotel de Convenções de Talatona.

2. Informações Relativas ao Contrato
2.1. Designação dada ao Contrato pela Entidade Adjudicante: Contrato de Compra e
Venda do imóvel designado “Hotel de Convenções de Talatona”.
2.2. Tipo de Contrato: Compra e Venda
2.3. O concurso implica a celebração de um contrato: Sim
2.4. Local de realização do concurso: Luanda, Angola
2.5. O concurso está aberto à participação de entidades estrangeiras:  Sim
2.6. Valor estimado do contrato: Nos termos do Programa do Concurso.

3. Informações relativas aos candidatos
3.1. Documentos de Habilitação: Nos termos do Programa do Concurso.
3.2. Admissão de Propostas Variantes: Não
3.3. Exigência de Caução Provisória: USD 1.000.000,00 (Um Milhão de Dólares Americanos), ou
o contravalor em Kwanzas à taxa de câmbio do Banco Nacional de Angola (BNA) em vigor.

3.4. Requisitos mínimos de capacidade financeira: Nos termos do Programa do 

Concurso.
3.5. Requisitos de idoneidade: Nos termos do Programa do Concurso.
3.6. Documentos destinados à comprovação da capacidade financeira do candidato:
Nos termos do Programa do Concurso.
3.7. Documentos destinados à comprovação da idoneidade do candidato: Nos termos
do Programa do Concurso.

4. Critérios de Avaliação das propostas: Proposta economicamente mais vantajosa,
tendo em conta os factores enunciados nas peças do concurso.

5. Processo
5.1. Condições para a obtenção das Peças do Procedimento: Nos termos do Pro-
grama do Concurso.
5.1.1. Prazo para apresentação das candidaturas: 16/10/2020 até às 11:00 horas
5.2. Prazo para apresentação das propostas:04/12/2020 até às 11:00 horas

6. Para informações complementares contactar:

Comissão de Negociação para o Processo de Venda da Unidade Hoteleira da So-
nangol no Segmento de Turismo / Hotel de Convenções de Talatona ou SONAN-
GOL/CN/HCTA.

Endereço: Rua Rainha Ginga, n.º 14, Edifício PK, 10.° andar, Ingombota
Localidade: Luanda
Telefone / Fax: +244 226 644 000
Endereço Internet (URL): www.sonangol.co.ao
Correio Electrónico: cntur1.propriv@sonangol.co.ao

6.1. O Programa do Concurso e o Caderno de Encargos estão disponíveis a partir do
dia 28 de Agosto de 2020, no Endereço Internet (URL): www.sonangol.co.ao

(9
18
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ENI ANGOLA SPA – SUCURSAL DE ANGOLA
EDIFÍCIO DOWNTOWN CENTER
RUA JOAQUIM FIGUEIREDO, N.º 19, 7.º / 12.º ANDARES
CAIXA POSTAL 1289 | LUANDA | ANGOLA
WWW.ENI.COM

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO PARA EMPRESAS

A Eni Angola SpA, empresa Italiana que opera em Angola na área de Exploração, Desenvolvimento e Produção de Hidro-
carbonetos, vem, por este meio, anunciar a realização de um concurso público com o objectivo de seleccionar empresas qua-
lificadas para a prestação de serviços conforme a tabela abaixo:

As empresas interessadas em participar neste concurso deverão pronunciar-se dentro de um prazo de 7 dias úteis a contar
desde a data de publicação do presente anúncio, enviando um e-mail para candidatura.angola@eni.com, fazendo menção
da referência do concurso no qual pretendem participar e seguir as instruções posteriormente recebidas.

Os requisitos mínimos para pré-qualificação de todos os candidatos são:

• Carta de apresentação com descrição da equipa de trabalho, equipamentos e serviços;

• Evidência de 5 anos de experiência no sector petrolífero e descrição detalhada dos 2 últimos contratos;

• Certidão comercial e estrutura accionista da Empresa até ao último beneficiário;

• Informação financeira (balanço e demonstração de resultado) dos últimos 3 Anos;

• Licença/ Autorização para executar os serviços em questão.

(500.1256)

REPÚBLICA DE ANGOLA
GOVERNO DA PROVÍNCIA DE LUANDA

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO ICOLO E BENGO
GABINETE DO ADMINISTRADOR

EDITAL N.º 02/2020
DE 22 DE SETEMBRO

O Administrador Municipal do Icolo e Bengo, nos termos da alínea a) do artigo 61.º
do Decreto Presidencial n.º 202/19, de 25 de Junho, Regulamento da Lei da Adminis-
tração Local do Estado, conjugado com alínea a) n.º 2 do artigo 6.º do Decreto Execu-
tivo n.º 194/20, de 6 de Julho, que aprova o Estatuto Orgânico da Administração
Municipal do Icolo e Bengo, FAZ SABER o seguinte:
Atendendo o facto que os direitos fundiários se extinguem pelo seu não exercício ou
pela inobservância dos índices de aproveitamento útil e efectivo durante três anos con-
secutivos ou seis anos interpolados, qualquer que seja o motivo, ou aplicação do ter-
reno a fim diverso daquele a que se destina, em conformidade com o disposto nas
alínea b) e c) do artigo 64.º da Lei n.º 9/04, de 9 de Novembro, Lei de Terras;
Havendo a imperiosa necessidade de tomar medidas de reordenamento e de aprovei-
tamento útil e efectivo de terrenos cedidos às pessoas singulares e colectivas, locali-
zados nos bairros e povoações a nível da Comuna de Cabiri, respectivamente:
Cananga, Minhiji, Kadianzala, Km 56, Foto Sacala, Cabiri Sede, Camuteba, Quin-
gongo, Mabuia, Mbanza Quitele, Honga Zanga, Estação, Sanjo, Cambondo, Mu-
cunga, Bango, Dungo, Calumbunze de Cima, Camubanga, Calengue e Ilha Negala;
Neste sentido, são convocadas todas as pessoas singulares ou colectivas, possuidoras
de terrenos cedidos e escombros nas referidas condições, a fim de fazerem prova da
sua titularidade através de documentos dignos de fé pública e actualizados. 
É concedido às entidades acima mencionadas, um prazo de (30) TRINTA DIAS, con-
tados da data da publicação do presente Edital, para apresentação de Títulos de Con-
cessão de Terra (Direito de Superfície) e demais documentos probatórios nesta
Administração Municipal (Gabinete da Administradora Adjunta para Área Técnica, Infra-
Estruturas e Serviços Comunitários). 
A inobservância do acima exposto, implica a não aquisição de qualquer direito fundiário
e, os terrenos revertem-se a favor do Estado. 
Publique-se.
GABINETE DO ADMINISTRADOR MUNICIPAL DO ICOLO E BENGO, EM CATETE,
AOS 16 DE SETEMBRO DE 2020.

O ADMINISTRADOR
MIGUEL SILVA DE ALMEIDA

DEPARTAMENTO DA INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E PÓS-GRADUAÇÃO

EDITAL N.º 2/2020

A Faculdade de Direito da UAN faz saber que estão abertas as inscrições para os Cur-
sos de Extensão Universitária abaixo discriminados:
• Assessoria Jurídica Empresarial
• Coaching Pessoal e Liderança Organizacionalpara Advogados
• Contratação Pública
• Direito Processual Penal
• Direito do Trabalho para Recursos Humanos 
• Direito dos Contratos
• Direito Notarial e Registral
• Direito Penal 
• Direito Tributário
• Direito Aduaneiro
• Gestão de Escritórios de Advogados 
• Legística e Elaboração de Pareceres Jurídicos
• Orientação Metodológica para Elaboração de Monografias, Dissertações e Teses
• Direitodo Emprego Público
• Tecnologia de Informação e Marketing Digital para Advogados

A inscrição é presencial e é feita mediante o preenchimento de um formulário e paga-
mento da taxa de Kz: 25.000,00, Banco Atlântico Millennium, Conta n.º
02262944910001, IBAN: A006.0055.0000.2262.9449.1013.5. Documentos necessá-
rios: Cópia do B.I.; Cópia do Certificado de Licenciatura ou Bacharel;Uma (1) fotografia
tipo passe.
Contactos: Departamento da Investigação Científica e Pós-Graduação da FDUAN, 1.º
Andar, Sala 48; e-mail: fduan2015@gmail.com ou posgraduacaofduan1@gmail.com
ou através dos seguintes tlfs:924162313/992793064/923589204 - Início das aulas dia
17 de Outubro de 2020
Os Cursos têm duração de dois (2)meses e as aulas ministradas aos sábados, das
8h00 até às 12h30m. (Vagas Limitadas).
Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, em Luanda, aos 14de Setembro
de 2020.

O Decano
Prof. Doutor André Victor
(Professor Catedrático)

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERÊNCIA DO CONCURSO

Concurso Público para Prestação de Serviços de “Waste Management” 059-PRO-EOI-15/06-20

26 Segunda-feira
28 de Setembro de 2020
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Lino Vieira | Luchase  

A circulação rodoviária  entre
os municípios dos Luchazes
e Bundas, na província do
Moxico, na Estrada Nacional
180, está interdita para ca-
miões há mais de uma sema-
na, devido a um acidente que
danificou a ponte metálica
sobre o rio Luconha, com 27
metros de comprimento e sete
de largura.

O administrador municipal
do Luchazes,Moisés Cam-
bembe, assegurou, sexta-
feira, ao Jornal de Angola,que
o Governo Provincial já fez o
diagnóstico dos estragos cau-
sados na ponte e em breve vai
dar início às obras.

“ Está a ser constrangedor
para os empreiteiros que estão
a fazer obras na região e tam-
bém para os camponeses por
não conseguirem transportar
os produtos do campo para
os mercados”, deplorou Moi-
sés Cambembe.

Ocamionista Manuel Bas-
tos, 34 anos, disse que está

há mais de uma semana no
local à espera que o governo
provincial realize as obras
na ponte.

Outro camionista,  João
Catonde, que se dedica ao
transporte de materiais de
construção, lamentou por
as obras para as quais tem
de levar os materiais terem
de ficar paralisadas por um
período indeterminado, até
que a ponte seja reabilitada.

Fátima Ngueve, 55 anos,
disse que está a ter prejuízos
avultados por não estar a

Circulação interrompida
entre Luchazes e Bundas

FALTA DE CIRURGIÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DO UÍGE MOXICO 

Valter Gomes | Uíge

O bloco operatóriodo Hos-
pital Municipal do Uíge, loca-
lizado no bairro Candombe
Velho, não funciona desde
2015, por falta de cirurgião,
revelou ao Jornal de Angola
o director-geral da institui-
ção, Diassonama Paulo.

“O hospital não tem cirur-
gião, por isso, o bloco ope-
ratório não funciona desde
que foi construído em 2015.

Os doentes que têm de ser
operados são transferidos
para o Hospital Geral do Uíge,”
deplorou o responsável. 

Segundo Diassonama
Paulo, o Hospital Municipal
do Uíge registou, no mês pas-
sado, mais de cinco mil casos
de malária.“Devido ao ele-
vado número de casos de
malária, temos divulgado
com frequência as medidas
de prevenção contra a doen-
ça, apelando à população para

Bloco Operatório paralisado   
desde a construção em 2015

NDALATANDO 

Psicólogos
prestam 
assistência
terapêutica 

ZAIRE

Jaquelino Figueiredo | 
Mbanza Kongo

Um lote de 138 caixas com
medicamentos, provenien-
tes da República Democrá-
tica do Congo, foi apreen-
dido, na comuna do Luvo,
a cerca de 65 quilómetros
da cidade de Mbanza Kongo,
província do Zaire, informou
ao Jornal de Angolao porta-
voz do Comando Provincial
da Polícia, inspector-chefe
Luís Bernardo.

Segundo o oficial da cor-
poração, os medicamentos,
introduzidos no território
nacional ilicitamente , foram
apreendidos por efectivos
da  Polícia Fiscal Aduaneira
destacados no Luvo, numa
altura em que estavam a ser
transportados num camião
contentorizado, pertencente
à empresa António Mas-
samba Mbiyeye.

“A viatura  foi interpelada
no posto policial do Luvo
para a inspecção habitual
que é feita aos automóveis
de transporte de mercadorias.
Portanto, foi assim que se
detectou  o lote de medica-
mentos que foi automatica-
mente apreendido ”, explicou
o porta-voz, acrescentando

que   “a introdução de medi-
camentos no país sem a res-
pectiva licença do Ministério
da Saúde, que autoriza a
importação destes produtos,
configura crime”.

“Pela ilicitude”, prosseguiu,
“e presumível crime de con-
trabando qualificado, punível
nos termos do nº21/14, de 22
de Outubro, do Código Geral
Tributário, consubstanciada
na falta de licença do Ministério
da Saúde, que autoriza a
importação de medicamentos,
a mercadoria  foi entregue  à
Administração Geral Tributária
(AGT) do Luvo para os  devidos
procedimentos”.

Outros produtos
apreendidos 
O porta-voz revelou, por
outro lado, que a Polícia Fis-
cal Aduaneira do Luvo apre-
endeu, sexta-feira, 25 sacos
de cebola de 50 quilos, que
estavam a ser carregados
em duas motos com três
rodas, por se tratar de  pre-
sumível crime de exporta-
ção ilícita de mercadorias
para a RDC.

“A mercadoria foi apreen-
dida, porque os transporta-
dores usavam caminhos
fiotes para  fugirem ao fisco.
Portanto,  é um crime pre-

visto no artigo 8º do nº6 do
Decreto Presidencial nº
229/20, de 8 de Setembro,

Polícia Fiscal Aduaneira do Luvo travou a comercialização ilícita de medicamentos 

Medicamento proveniente da RDC
é apreendido na fronteira do Luvo 
Comerciantes estavam a transportar mais de 100 caixas de fámarcos do país vizinho sem
a licença do Ministério da Saúde que permite a exportação para a comercialização em Angola 

que proíbe a saída de produtos
da cesta básica do território
nacional”,frisou. Após a

dormir debaixo de mos-
quiteiros, evitar charcos nos
quintais, tratar a água para
beber e manter a higiene per-
manente à volta e dentro das
residências.

O Hospital Municipal do
Uíge atende diariamente
cerca de 600 pacientes com
diversas patologias, sendo
as doenças respiratórias agu-
das, malária, hipertensão,
diabetes e diarreias as mais
frequentes. 

A unidade sanitária tem
capacidade para o interna-
mento de 100 pacientes e
tem  Serviços Primários de
Saúde, Puericultura, Pla-
neamento Familiar, Nutri-
ção, Pediatria, Maternida-
de, Medicina Geral, Raio X
e Hemoterapia. Funciona
com 120 trabalhadores, en-
tre os quais médicos, enfer-
meiros, pessoal de apoio hos-
pitalar e administrativo, nú-
mero considerado insufici-
ente por Diassonama Paulo,
que defende o ingresso de, pelo
menos, mais três médicos e
40 enfermeiros.

GARCIA MAYATOKO  |  EDIÇÕES NOVEMBRO 

transportar os produtos que
cultiva para comercializar
na cidade, apelando a uma
solução rápida do problema.

Oito camiões carregados
com materiais de construção
e produtos diversos estão para-
dos na localidade de Luconha
à espera que a infra-estrutura
seja arranjada.

Os autocarros de passa-
geiros fazem a travessia na
ponte apenas com o moto-
rista a bordo, os passageiros
são obrigados a descer e cami-
nhar a pé.

apreensão, disse, foram for-
malizados os autos e o produto
entregue à AGT.

MAVITIDI MULAZA  | EDIÇÕES NOVEMBRODR
Ponte metálica sobre o rio Luconha necessita de obras

Hospital Muncipal do Uíge funciona sem bloco operatório 
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MAVITIDI MULAZA | EDIÇOES NOVEMBRO

O núcleoda Ordem dos Psi-
cólogos do Cuanza-Norte
anunciou, sábado, apoio tera-
pêutico gratuito às famílias,
como medida de contenção
da tendência de aumento de
casos de transtornos mentais
graves que afectam muitos
cidadãos. 

Segundo o coordenador
do núcleo, Abreu Miguel, a
agremiação agendou encon-
tros com a classe para a iden-
tificação dos principais pro-
blemas sociais que enfer-
mam as famílias.

O objectivo, segundo a
fonte, é garantir apoio tera-
pêutico gratuito aos cidadãos
carentes de assistência psi-
cológica, entre outras ajudas.

A realização de seminá-
rios,visando despertar a so-
ciedade sobre o papel do psi-
cólogo, sobretudo no apoio
às pessoas afectadas por dis-
túrbios decorrentes de pro-
blemas provocados pelo actual
contexto  da economia nacio-
nal consta também das prio-
ridades da representação da
Ordem dos Psicólogos no
Cuanza-Norte.

O responsável manifes-
tou-se preocupado com o
crescimento do número de
dementes que deambulam
pelas ruas da cidade de Nda-
latando, capital da província,
na maioria jovens, que atin-
giram o nível de loucura de-
vido à falta de assistência
psicológica na fase inicial dos
distúrbios mentais.



DR

População ignora placas que proíbem tomar banho no Kikuxi

CANAL DO KIKUXI EM LUANDA

André da Costa 

Dez cidadãos, com idades
compreendidas entre 18 e 60
anos, morreram afogados,
nos últimos 15 dias, no canal
a céu aberto do Distrito Urbano
do Kikuxi, município de Viana,
província de Luanda.
O porta-voz do Serviço de

Protecção Civil e Bombeiros
em Luanda, subinspector Faus-
tino Mingues, disse ontem, ao
Jornal de Angola, que alguns
corpos não foram identificados,
por falta de documentos.
Dos dez cadáveres remo-

vidos pelas forças do Comando
Provincial de Luanda do Ser-
viço de Protecção Civil e Bom-
beiros três tinham sinais de
ferimento, supostamente, víti-
mas de agressão física.
Segundo Faustino Mingues

apenas o Serviço de Investi-
gação Criminal (SIC) poderá
esclarecer se os três corpos com
sinais de ferimento foram es-
pancados e depois atirados ao
canal do Kikuxi.
Entre os corpos retirados

pelos bombeiros do canal do
Kikuxi está o do jovem iden-
tificado por Chitondo Manuel,
18 anos, agricultor. 
Faustino Mingues disse que

o referido jovem morreu no
dia 15 de Setembro, por volta
das 16 horas, tendo escorre-
gado quando recolhia produ-
tos agrícolas na sua lavra, na
berma do canal do Kikuxi. Os
bombeiros, acrescentou o

porta-voz, foram alertados no
dia seguinte, por volta das
7h35minutos, e no mesmo dia
removeram o cadáver para a
morgue de Luanda.
Faustino Mingues disse que

não se aconselha tomar banho
no canal do Kikuxi, que tem
dois metros de profundidade
e sete de largura.
Para se evitar mais mortes,

o Serviço de Protecção Civil e
Bombeiros e a Administração
Municipal de Viana, através
do Distrito Urbano do Kikuxi,
mandaram colocar placas de
proibição de banho, muitas
delas arrancadas e/ou ignoradas
por cidadãos que insistem em
banhar no referido canal.
Explicou que continua o

trabalho de sensibilização
das comunidades, com a dis-
tribuição de cartilhas com
informações sobre os perigos
do canal do Kikuxi.
“Vamos intensificar as

campanhas de sensibilização,
para elevarmos a cultura pre-
ventiva, esclarecendo os peri-
gos que o canal de Kikuxi re-
presenta”, disse Faustino Min-
gues, que aconselha os cida-
dãos no sentido de evitarem
dar velas acesas, isqueiros e
fósforos às crianças.
“Os líquidos quentes não

devem estar ao alcance das
crianças e elas não devem
brincar na cozinha”, con-
cluiu o porta-voz do Co-
mando Provincial de Luanda
do Serviço de Protecção Civil
e Bombeiros.

Dez pessoas afogadas
nos últimos 15 dias

INCÊNDIO NA BOAVISTA 

Família sinistrada reclama direitos 
Sonangol afima que assistência às famílias lesadas decorre de acordo com o que
foi acordado, nomeadamente seguro de saúde garantido, cesta básica, bolsas de
estudo em conformidade com o que está regulamentado e residência atribuída

EDIÇÕES NOVEMBRO INVESTIGAÇÃO LIDERADA PELA UNIVERSIDADE AGOSTINHO NETO

Augusto Cuteta |

Os resultadosde um estudo
e as novas linhas de inves-
tigação científica no domínio
da gestão integrada dos
recursos hídricos em zonas
semiáridas e áridas do Sul
de Angola, com particular
ênfase à seca e às cheias no
Cunene, vão ser apresenta-
dos, na próxima quarta-feira,
durante uma videoconfe-
rência internacional.
A videoconferência, subor-

dinada ao tema “Cunene -
da seca às cheias: Um pro-
grama científico nacional”,
vai ser realizada através da
plataforma digital Zoom e
com transmissão directa a
partir do Facebook da Comis-
são Nacional de Angola para

a UNESCO, com início às
10h00 e término às 13h00.
Os estudos estão a ser

desenvolvidos pelo Depar-
tamento de Ensino e Inves-
tigação (DEI) de Geologia
da Faculdade de Ciências
da Universidade Agostinho
Neto e parceiros, com vista
ao fortalecimento das redes
de investigação científica
neste domínio.
A actividade de apresen-

tação dos resultados das
investigações, que vai contar
com a participação de espe-
cialistas de Botswana, Cabo
Verde, Moçambique, Namí-
bia, Zâmbia e Portugal, en-
quadra-se nas comemo-
rações do 98º aniversário
natalício do patrono da refe-
rida Universidade, o primeiro

Presidente de Angola, Agos-
tinho Neto.
O coordenador da comis-

são organizadora da video-
conferência, Gabriel Luís
Miguel, disse, ontem, ao Jornal
de Angola, que o grupo de
águas do DEI de Geologia
conta ainda com a parceria
do Secretariado Permanente
da Comissão Nacional de
Angola para a UNESCO (CNU-
Angola) e do Centro da África
Austral para Ciência e Serviços
para Adaptação às Alterações
Climáticas e Gestão Susten-
tável dos Solos (SASSCAL).
Com discurso de abertura

de Pedro Magalhães, reitor
da Universidade Agostinho
Neto, a videoconferência vai
ter três painéis, onde serão
abordados temas como “Tra-

tamento e interpretação de
dados climáticos: O caso da
região Sul de Angola”, “Pla-
taformas para monitora-
mento de dados hidroló-
gicos”, “Projecto sobre a Pla-
taforma de Monitoramento
e Avaliação de Zonas Húmi-
das para as Bacias Hidrográ-
ficas Transfronteiriças na
África Austral” e “Gestão de
fenómenos de extrema -
cheias e secas: O caso do Sul
de Angola”.
Durante a actividade cien-

tífica, os especialistas vão
ainda apresentar assuntos
relacionados com as “Pla-
taformas digitais utilizadas
na gestão integrada de recur-
sos hídricos e “Técnicas  para
o aproveitamento da água
em situação de escassez”.

Cunene tem estudo sobre seca e cheias

André Sibi

Uma família diz estar a ser
injustiçada, sete anos depois
do incêndio que afectou 14
agregados familiares na Boa-
vista, em Luanda, das quais
13 foram realojadas e com
documentos que compro-
vam serem os proprietários
das casas.
Berta Armando, em com-

panhia de sete filhos e do es-
poso, disse, ao Jornal de An-
gola, que a família decidiu
acampar no edifício principal
da petrolífera angolana, por-
que a Sonip não aceita o docu-
mento que lhes foi entregue
pela Sonangol para receber
uma casa, alegando ser falso.

“Foram 14 famílias afec-
tadas pelo incêndio do dia 6
de Maio de 2013, deflagrado
nas instalações de abasteci-
mento de gás, na Boavista, das
quais 13 já receberam as resi-
dências e nós continuamos
no Bloco 8, da Centralidade
do Capari, porque a Sonip ale-
ga que os documentos atri-
buídos pela Sonangol, para
recebermos casa no Zango,
são falsos”, referiu.
Berta Armando diz des-

confiar que algum alto fun-
cionário da Sonangol terá ficado
com a residência que deveria
lhes ser entregue. 
Filipe Francisco, chefe da

família, disse que onde vivem,

na Centralidade do Capari,
existem cerca de 500 apar-
tamentos desocupados, sem
qualquer medida de segu-
rança e com falta de água para
o consumo.
“Para nós, a assistência

médica, bolsas de estudo e a
entrega de residências para
acomodar as famílias sinis-
tradas não passam de pro-
messas”, referiu Filipe Fran-
cisco, acrescentando que onde
estão podem ser desalojados,
a qualquer momento, por
falta de documentos.
A família, que acampou,

segunda e terça-feira da se-
mana passada, defronte ao
edifício da Sonangol, diz estar
desesperada, por não saber
onde recorrer. 

Sonangol esclarece
A Sonangol informa que,
através da Sonagás, foi cele-
brado um acordo com os
encarregados de educação
das crianças sinistradas, atra-
vés do qual se obriga a prestar
assistência médica e medi-
camentosa, atribuição de
bolsa de estudo para o ensino
médio e superior, de cesta bá-
sica alimentar, bem como
uma residência a cada uma
das famílias atingidas, no bairro
Zango, Capari ou na Centra-
lidade do Km 44. 
De acordo ainda com a

nota da Sonangol, a assistência
às famílias sinistradas decorre
conforme o acordo, na Clínica
Girassol, onde dispõem de
Seguro de Saúde.

Quanto à atribuição das
bolsas de estudo às crianças,
são cedidas à medida que os
contemplados atingem os
níveis de escolaridade médio
e superior, sendo reguladas
nos termos e condições simi-
lares aos aplicáveis aos demais
estudantes bolseiros, patro-
cinados pela Sonangol. 
A Sonangol acrescenta que

as famílias beneficiam, desde
então, de cesta básica alimen-
tar e assegurou que todos os
moradores das casas atribuí-
das pela empresa residem
nos imóveis de forma lícita,
tendo sido criadas as condi-
ções para que estejam con-
dignamente alojadas e sem
qualquer constrangimento
quanto à sua titularidade.

A família acampou, segunda e terça-feira da semana finda, defronte ao edifício da Sonangol

EDIÇÕES NOVEMBRO

Panorâmica da sede de Ondjiva, onde foi feito parte do  estudo

A Sonangol garante
que as famílias

beneficiam de cesta
básica e assegura

que todos os
moradores das

casas atribuídas
pela empresa
residem nos

imóveis de forma
lícita
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Jomo Fortunato  

Pedritoé autor de inúmeros
sucessos que marcaram
momentos  cruciais da his-
tória da Música Popular Ango-
lana, tendo-se revelado um
cantor e compositor de ten-
dência e expressividade ro-
mântica, género que marcou
muitos dos sucessos da sua
longa carreira. Na verdade,
o prestígio das suas canções
surge sempre associado à
interpretação de  temas musi-
cais que elogiam as virtudes
da mulher, realçam o  sen-
timento humano, resvalando
para preocupações de sátira
social e política. 
Embora a totalidade das

línguas nacionais ocupem
uma percentagem de grande
magnitude simbólica na ori-
gem, formação e contempo-
raneidade da Música Popular
Angolana, o uso da língua
portuguesa não foi menos
importante, constituindo um
dos recursos de expressão
artística de prestigiados com-
positores, ao longo da história
da composição de canções
angolanas.  
Pedrito, para além de do-

minar com perfeição o kim-
bundo, reutilizou com enor-
me sucesso as possibilida-
des criativas da língua por-
tuguesa, ao longo do processo
de criação da sua obra, com-
pondo canções que revelam
a intimidade passional, em
“Leonor”, reflexões de natu-
reza existencial, com “Far-
rapo triste”, canção da au-
toria do cantor e composi-
tor, Zé do Pau (1950-2017),
temáticas de conteúdo reli-
gioso, “Cântico à Bíblia”,
passando pela valorização
da tradição, em “Banda mu-
lundu”,vejamos o texto, Ban-
da mulundu/ Ué mamã di-
lenu/ muetukenehenda/
Uángixisangiubeka/ Tala
monamiiódiló. (canção tra-
dicional que relata o compor-
tamento de uma mãe irres-
ponsável que abandona o lar
e o filho, privilegiando a rua

e o entretenimento). 
Pedrito iniciou a sua es-

treia musical no Ngola Cine,
no dia 24 de Dezembro de
1969, numa das sessões do
“Dia do Trabalhador”, em
espectáculo acompanhado
pelo agrupamento Ngola Jazz.
Pertenceu ao coro da Igreja
São Domingos, em 1973, al-
tura em que foi convidado a
integrar o célebre trio “Gam-
buzinos”, em substituição da
guitarra de Filipe Vieira Lopes,
com Dualy Jair (guitarra) ,
Freitas Sebastião (pandeireta).
Pedrito diz ter sido influen-
ciado pelos cantores brasi-
leiros Lindomar Castilho e
Agnaldo Timóteo, e acusa
proximidade estética com o
cantor e compositor angolano,
Luís Visconde. 
Filho de Sebastião Manuel

e de Beatriz Adão, José Manuel
Pedrinho nasceu na sanzala
de Kingongo, Icolo e Bengo,
no dia 1 de Outubro de 1954.

Política 

GLÓRIA E PRESTÍGIO DE UM ETERNO ROMÂNTICO 

O “Show do Mês live”, da Nova Energia,
transmitido em directo sábado pelo segundo
canal da Televisão Pública de Angola, marcou
o anúncio do fim da carreira do músico
Pedrito, iniciada a 24 de Dezembro de 1969,
no Ngola Cine

CEDIDA

Músico Pedrito 
anuncia desfecho de
meio século de carreira   

Pedrito desempenhou um
importante papel no período
áureo da canção política
(1974-1976), tendo inter-
pretado, de forma magistral,
uma das canções mais repre-
sentativas da época, em ho-
menagem ao Comandante
Gika, herói do MPLA morto
em Cabinda: Partiste coman-
dante/ para as fileiras da gló-
ria/ deixaste escrito o teu
nome/ na história mártir de
Angola// Na sombra da nossa
bandeira/no coração dos
oprimidos/ serás sempre
lembrado/ saudoso coman-
dante// Quando os ventos
da opressão/nos quiserem
um dia sufocar/teu nome
levado em memória/ será a
força que nos levará à vitória.

Digressões 
Pedrito efectuou a sua pri-
meira digressão artística inter-
nacional, em 1982, por seis
países do leste da Europa e
Portugal, com o conjunto
musical “Jovens do Prenda”.

Em Janeiro de 1983, deslo-
cou-se ao Brasil com o grupo
“Semba Tropical”, integrado
no projecto “Canto Livre de
Angola”. Ainda em 1982, via-
jou com destino a Londres
onde participou em dois
espectáculos, que re-sultaram
na gravação do LP “Semba
Tropical in London”, um pro-
jecto patrocinado pelo empre-
sário e músico moçambicano
Abdul Zobaida. Em 1988, vol-
tou a fazer uma digressão ainda
com os “Jovens do Prenda”,
percorrendo Portugal, França,
Inglaterra e Escócia. Neste
último país participou no
grande espectáculo de soli-
dariedade a favor da libertação
de Nelson Mandela.  

Distinções 
Pedrito venceu o  primeiro
lugar do “Top dos mais que-
ridos” no dia cinco de Ou-
tubro de 1982, realizado
pela Rádio Nacional de An-
gola,  repetindo o feito nas
edições de 1984 e 1986, tendo

conquistado duas vezes o
segundo lugar.As várias pre-
miações no “Top dos mais
queridos”, valeram-lhe a
distinção com três diplomas
de mérito, no dia cinco de
Outubro de 2012, num acto
que assinalou a homenagem
aos vencedores do “Top dos
mais queridos” ao longo dos
trinta anos de existência.

Homenagem  
Os cantores e compositores,
Pedrito e Robertinho, foram
convidados para participar,
em Março de 2012, num con-
certo em homenagem às
mulheres angolanas, no Cen-
tro Cultural e Recreativo Ki-
lamba, em Luanda, no âm-
bito do programa Muzongué
da Tradição, numa edição
que recordou o importante
contributo dado pelas vozes
femininas na história da Mú-
sica Popular Angolana, com
destaque para as cantoras,
Belita Palma e Lourdes Van-
Dúnem. Participaram na

homenagem as cantoras, São
Van-Dúnem, Claudeth Tchi-
zungo, e os cantores, Orlando
Loy e Augusto Chacaia, que
foram acompanhados pela
Banda Chamavo.

Live
Embora já tenha anunciado
o fim da sua carreira no pro-
jecto, “Cantares da Rainha”,
realizado na Casa de Cultura
Njinga Mbandi, em Fevereiro
de 2020, por ocasião da cele-
bração dos seus cinquenta
anos de carreira, Pedrito foi
convidado do “Show do Mês”,
em 2014 e 2016, e regressou
no passado dia 26 de Setem-
bro, para um live na TPA,
designado “Palmas de des-
pedida”. No live, Pedrito foi
acompanhado pela Banda
Movimento com Chico Madne
(teclas), Tedy Nsingui (guitarra
solo), Kintino (guitarra ritmo),
Nino Gomes (teclas), Jeremias
Galheta “Mias” (viola baixo),
Romão Teixeira (bateria),
Manuel Miguel “Correia
Miguel” (percussão) Santos
Fortuna “Massoxi” (voz e
dikanza), Joaquim de Lemos
“Mister Kim” (voz principal),
Rigoberto (saxofone), Lázaro
(trombone), Tchinguma
(trompete), Porto (violon-
celo), Raimundo (violino),
Elizabeth Tavira “Beth” e
Neide da Luz, convidada pela
Banda Movimento, nos coros.
No live, Pedrito interpretou
os seguintes temas, “Aleluia”,
“Falar com Jesus”, “Eu e
você”, “Mu ngongo”, “Me-
dley”, “Farrapo triste”, “Cana-
rinho”, “Leonor”, “Mulher
mumuíla”, “Som nosso” (ins-
trumental Duo Canhoto),
“Teresa” (Duo Canhoto),
“Realidade”, “Avó Béa”,
“Kilumba”, “Desespero”,
“Kambadiami Luca”, “Co-
mandante Gika”, “Cinco
séculos”, “Banda mulundu”,
“Muhatukiá funda”, “Nga-
lengakubata”, “Omboio” (Duo
Canhoto), “Militante”, “Raio
de amor”, “Massoximami”,
“Senhor director”, “Cântico
à paz” e “Nzalayátula”.

“Farrapo Triste” e outros momentos
discográficos do cantor  
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Pedritogravou “Mãe kuebi”,
seu primeiro single, em 1971,
com a etiqueta Telectra, e
um ano depois surgiu o su-
cesso “Farrapo Triste”.  Em
1974, com o mesmo selo,
sugiram as canções, “Leonor”
e “Cântico à Bíblia”. Ainda
no mesmo ano, seguiram-
se as canções, “Quando o
amor partiu”, “Nga lenga
cubata”, “Raio de amor”,
“Mãe África”, “Mazi” e “Angola
mártir”, Esta Angola é grande/
e caberia para todos nós/
fazê-la maior no progresso
e no amor/ mas cada vez que
matam/ aumentam o rancor/
desta pobre gente/ que tanto
escravizaram/ E muangolé-

tubangana até tua fuile...
A canção “Angola mártir”
introduziu o compositor no
universo da canção política,
seguiram-se depois as canções
“Militante” e “Senhor director”,
dois temas com acentuado
cariz satírico. 
O single com o tema, “Coman-
dante Jika”, um poema escrito
em parceria com o seu com-
panheiro Rufino Cristóvão,
que inclui a recolha da canção
tradicional, “Banda mu-
lundu”, surgiu em 1976, numa
edição do cantor com a eti-
queta “Nzaji”, e foi acompa-
nhado pelo conjunto, os
Kiezos , à  época com Marito
Arcanjo (viola solo), Zeca

Tyrilene (viola baixo), Gino
(viola ritmo), Botto Trindade
(contra ritmo), Julinho (tum-
bas), Juventino (tarolas), e
Adolfo Coelho (dikanza). O
disco “Aleluia”, o primeiro
CD da sua carreira, surgiu
em 1994, gravado em Lisboa,
e inclui as canções: “Nga-
Kinga”, “Aleluia”, “Vaso que-
brado”, “Nzalaya Tula” e
“Mulher mumuíla”.
Em 2003 Pedrito gravou o CD
“Avó Béa”, disco produzido e
editado em Angola pelas edi-
ções “Pedrinho Produções”,
com arranjos musicais de
Moreira Filho, Venâncio,
Mikeias, Marito Furtado e
Chico Santos, da Banda Mara-

vilha, com a participação da
Banda Movimento. “Avó Béa”
contou ainda com a colabo-
ração dos cubanos: Pinely,
Emílio, Efraím, Robertico, Nelza
e Lourdes.  Captado nos estú-
dios da Rádio Nacional de
Angola e masterizado em
Havana, “Avó Béa” retoma
alguns sucessos, e alinha dez
faixas musicais: “Massoxi-
mami”, “Avó Béa”, “Nzala io
nene, medley”, “Raio de amor”,
“Canarinho”, “Leonor”, “Senhor
director”, “Mu-hatukiá funda”
e “Cântico à paz”.  A discografia
do compositor conta ainda
com o  CD “Mensagens de
amor”, introduzido no mercado
em Dezembro de 2008.
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HÓQUEI EM PATINS

Silva Cacuti 

As contas dos quatro anos
do mandato de Hirondino
Garcia, presidente cessante
da Federação Angolana de
Patinagem, podem ser apro-
vadas apenas no próximo
sábado, no auditório Paulo
Bunze, em Assembleia-Geral
Extraordinária, convocada
exclusivamente para o efeito.
O exame ao documento de
80 páginas foi rejeitado pelos
associados na reunião magna
passada por lhes ter sido en-
tregue tardiamente (apenas a
48 horas) e sem o parecer do
Conselho Fiscal. 
"Não aprovámos o relatório

que nos foi presente por uma
questão de legalidade. Tinha
de ser apresentado com o
parecer do Conselho Fiscal
e não foi o que aconteceu.
Pedimos a retirada da ordem
de trabalho da Assembleia",
disse Carlos Freitas, presi-
dente do Hóquei Club 2000. 
Dias antes já os associados

se manifestavam "preocu-
pados com a forma tardia e
negligente" como a docu-

mentação para a Assembleia-
Geral estava a ser submetida.
Carlos Gamboa, outro asso-
ciado, disse que já vinham
mentalizados da não apro-
vação do relatório e contas. 
"Já vínhamos sensibiliza-

dos de que em 48 horas não
se ia analisar um documento
de 80 páginas, com  o agra-
vante de não ter o parecer do
Conselho Fiscal. Desta vez,
os associados uniram-se e
fizemos valer a nossa posição.
Felizmente, não deixámos
que se atropelassem as nor-
mas que regem a actividade
federativa", aumentou. 
Hirondino Garcia preferiu

o silêncio ante às solicitações
da imprensa para explicar
as irregularidades verifica-
das, quando o elenco teve
tempo suficiente para pre-
parar. Os Estatutos da Fede-
ração Angolana de Patinagem
impõem a análise e a apro-
vação do relatório e contas
com periodicidade anual.
Esta seria a primeira vez que
os associados teriam acesso
ao exercício financeiro de
Hirondino Garcia. 

Associados analisam
as contas no sábado

EM SUBSTITUIÇÃO DE NDOMBAXI

Rosa Napoleão

Com quatro votos à favor,
Luís John foi eleito, no último
sábado, presidente de direc-
ção da Federação Angolana
de Jiu-Jitsu para o ciclo olím-
pico 2020/2024. O líder da
lista substitui no cargo Nzuzi
Ndombaxi.
No acto decorrido a partir

da Cidadela Desportiva, via
online, sob a coordenação do
presidente da Comissão Elei-
toral, Domingos Pascoal, o
'novo homem forte' mereceu
os votos dos associados das
províncias do Huambo, Ben-
guela, Cuando Cubango e Huíla.
O candidato vencido, Longa-
la Pangue, recebeu os votos
do Namibe, Luanda e Uíge.
Luís John avançou algumas

linhas do programa de acção:
"Vamos começar por integrar
algumas pessoas da lista A
para preencher as vagas do
elenco directivo. Todos juntos

somos mais fortes e úteis para
a modalidade".
No que toca às actividades

desportivas, dá prioridade à
formação de treinadores: "A
realização de um seminário
nacional de capacitação para
os treinadores será a primeira
actividade a ser cumprida. En-
tendemos ser a base para se
ter bons atletas, capazes de
elevar a modalidade".
Na lista do programa de

acção constam também a mas-
sificação em todo o território
nacional, o resgate da mística,
distribuição de verbas, apoio
às associações provinciais e
atrair os investidores.
Luís John já exerceu os car-

gos de presidente da Asso-
ciação Provincial de Jiu-Jitsu
do Cuando Cubango e foi chefe
do Gabinete de Imprensa da
Federação Angolana da moda-
lidade. A tomada de posse do
novo elenco acontece a 17 de
Outubro.

Luís John assume 
direcção do Jiu-Jitsu

DR

Atletas conhecem novo líder para o ciclo olímpico 2020/2024

Francisco Carvalho  

Luís Filipe Lopes Travessa,
líder da Lista B às eleições de
renovação de mandato na
Federação Angolana de Judo
(Fajudo), promete implemen-
tar o “Angola Tour”, um cir-
cuito nacional que abarca a
realização de eventos nas capi-
taisprovíncias para a elevação
dos níveis competitivos dos
atletas e das performances de
treinamento desportivo.
A proposta foi feita sábado

último no acto de apresentação
do programa eleitoral.
Em declarações ao Jornal

de Angola, o ex-atleta da cate-
goria 1º DAN disse que as con-
dições técnicas do circuito deve
ser da responsabilidade da
Fajudo. Para o efeito, o também
empresário e engenheiro de
Petróleo na reforma garantiu
que tem tudo acautelado para
o sucesso do evento. 
“O Angola Tour visa con-

gregar pessoas sérias, honestas
e que cumpram as promessas.
A competição interna deve
ser aumentada em todos os
escalões com o apoio finan-
ceiro da Federação às Asso-
ciações provinciais para que
realizem os campeonatos locais
sem pressões”, disse. 
O candidato descreve a

estratégia: “Vamos atribuir
às associações provinciais de
Judo, profissionais e aos clu-
bes mais poderes na tomada
de decisões nucleares, na
comparticipação das receitas
e na execução do projecto du-
rante o mandato. Visamos me-
lhorar o relacionamento entre
as pessoas, pois entendemos
que a transparência e a credi-
bilidade dão maior valor a
uma instituição”.
O aspirante assegura que é

imprescindível “modernizar
e aumentar a qualidade e a

eficiência na organização de
eventos em todos os níveis”,
assim como é “preciso res-
gatar a confiança e o prestígio
para se devolver aos jovens
o sonho de uma carreira pro-
missora no judo”.  
Para o efeito, propõe-se a

promover a criação de asso-
ciações nacionais de Treina-
dores de Judo de Angola e a
de Árbitros de Judo de Angola”,
principais parceiros  na defi-
nição de projectos e programas
coordenados pelo director Téc-
nico Nacional da Fajudo. Os
treinadores e os árbitros vão
ser certificados para concor-
rerem à categoria internacional
e os  de Elite vão beneficiar de
incentivos específicos.

Licenciamento dos clubes
A lista B vai criar uma Comis-
são Técnica de avaliação e
licenciamento das Acade-
mias em todo o país e defen-
der os interesses dos clubes
na transferência de atletas,
que muitas vezes ficam sem
vantagens para os formado-
res. Uma outra comissão deve
avaliar a classe feminina para
a elaboração e a implemen-
tação de projectos específicos
de formação e a obrigato-
riedade de inclusão em todas
as provas. 
Travessa propõe-se tam-

bém a criar um ranking nacio-
nal com actualização mensal
e vai congregar os 10 melhores
judocas de cada categoria. A
posição na lista vai determinar
a escolha para a participação
nas competições internacio-
nais. O resultado obtido no
torneio internacional anual
em Angola vai ser um dos
itens de avaliação e os melho-
res vão ser premiados no final
de cada época desportiva
numa Gala Nacional. 
O programa do empresário

ELEIÇÕES NO JUDO
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Empresário angolano propõe-se a construir o Centro Nacional de Alto Treinamento 

Travessa promete criar 
circuito “Angola Tour” 
Líder da lista B pretende atribuir aos clubes e às associações 
poder na tomada de decisões para aumentar o nível competitivo 

contempla a construção do
Centro Nacional de Alto Trei-
namento para reduzir os cus-
tos com os estágios além
fronteira. Os atletas mais des-
tacados de cada associação
provincial vão desenvolver
as competências desportivas
no espaço a criar sob cuidados
de uma equipa liderada pela
Associação de Treinadores. 

Conselho de Honra
Os antigos agentes da moda-
lidade têm “galeria” na ges-
tão. Vão integrar o Conselho
Nacional de Honra, um órgão
de consulta da direcção exe-
cutiva na tomada de decisões
de interesse nacional. O foco
é “melhorar a imagem e a
divulgação do judo no país,
numa estratégia de melhor
comunicação”. 
A transparência da lista

B estende-se na reactivação
dos acordos de parceria com
a Kodokan por via da Embai-
xada do Japão e com a Fede-
ração francesa. O objectivo
é incentivar e apoiar os diri-
gentes e atletas a aumentar
os níveis académicos para
posterior enquadramento
na estrutura profissional e
de trabalho formal. 
A actualização do Regu-

lamento de Disciplina “cons-
titui um passo importante
na nova visão do exercício
do poder”. Os Conselhos Fis-
cal e de Disciplina vão ser
incumbidos a fazer a revisão
completa da dívida e castigos
aplicados aos agentes para
a apreciação e reparação dos
danos materiais e morais
causados. 
Luís Travessa foi presi-

dente da Associação Provin-
cial de Judo de Luanda entre
2000-2008. Foi funcionário
do Ministério dos Petróleos,
da AGIP e Chevron.

Termina amanhã o prazo de
entrega das listas candidatas
às eleições na Federação Ango-
lana de Andebol (FAAND) para
as eleições de 31 de Outubro.
Até ao último sábado, nenhuma
candidatura tinha chegado à
Comissão Eleitoral.

Zeca Venâncio, vice-pre-
sidente cessante, e José do
Amaral Júnior “Maninho”
anunciaram a intenção de
concorrer à substituição de
Pedro Godinho no comando
da instituição. 
OJornal de Angolaapurou

que Maninho vai proceder à
entrega da candidatura hoje. 
“Temos tudo pronto para

formalizar a candidatura na
segunda-feira (hoje)”, disse
uma fonte. 
Do lado de Zeca Venâncio,

também está tudo em ordem
para que a qualquer momento
o processo seja entregue.
“É provável que entregue-

mos só na terça-feira”, admitiu.
De acordo com a lista da

população votante divulgada
no sábado, Luanda é a maior
praça eleitoral com 11 elei-
tores: dez clubes e a associa-
ção. Entre os clubes, realce
para a ausência do Progresso
Sambizanga, equipa que mar-
cou presença nas provas lo-
cais de seniores feminino e
da Federação por não ter reno-
vado os mandatos directivos.
A associação consta da popu-
lação votante, embora esteja
com o processo electivo pen-
dente. Aguarda por uma deci-
são judicial. 
Simão Cassule Filho, re-

eleito para o segundo man-
dato, viu uma providência cau-
telar suspender a tomada de
posse por alegadas irregula-
ridades no processo. 
Benguela e Lunda-Sul

aparecem na segunda posição
com seis votantes cada. A
população votante integra 65
associados, dos quais 13 asso-
ciações provinciais. 
Sábado, em comunicado,

a Comissão Nacional Eleitoral
estabeleceu o dia 2 de Outubro
como prazo para as províncias
do Bengo, Cuanza-Sul e Uíge
apresentarem as comissões
eleitorais provinciais. Cons-
tituídas já estão as do Huambo,
Benguela, Namibe, Cabinda,
Lunda-Norte, Lunda-Sul,
Bié, Malanje e Moxico. 

Silva Cacuti 

ANDEBOL 

Prazo para 
entrega de listas 
termina amanhã 

Pedro Godinho deixa 
a presidência este ano
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Honorato Silva

A candidatura de Norberto
de Castro à presidência da
Federação Angolana de Fute-
bol (FAF) superou, na sexta-
feira, o primeiro grande obstá-
culo, após ter sido conside-
rada elegível para o processo
de renovação de mandatos
referente ao ciclo olímpico
2020/2024, cujo pleito acon-
tece a 14 de Novembro.

Muito se falou da impos-
sibilidade de Norberto e Dino
Paulo concorrerem, por terem
abandonado o mandato, com
base no disposto no número
3 do artigo 11º da Lei 6/14 das
Associações Desportivas, que
considera inelegível, no caso
de renúncia ao mandato, os
titulares dos órgãos, nas elei-
ções imediatas, “excepto se a
renúncia for determinada por
exercício de função incompa-
tível ou por outro motivo de
que resulte indisponibilidade”.

Na argumentação jurídica
que antecipou o ambiente
eleitoral, após a Assembleia-
Geral da FAF de 14 de Agosto,
os defensores de Norberto
de Castro, aprovado como
candidato pela Lista B, afas-
taram o cenário de inelegi-
bilidade, por não se tratar
do titular de um órgão, pri-
meiro, e por não ter renun-
ciado, segundo.

Contactado ontem pelo
Jornal de Angola,Adão Simão,
porta-voz da referida candi-
datura, reagiu com naturali-
dade, porque nunca tiveram
dúvidas. “Sempre estivemos
tranquilos. A República de
Angola é um Estado Demo-
crático e de Direito, que tem

como fundamentos a sobe-
rania popular. Diz o artigo 2º
da Constituição. Isto quer dizer
que a soberania reside no povo
e tem como primado a Cons-
tituição e a lei.  Sempre esti-
vemos calmos e serenos, pois
sabemos de onde saímos, onde
estamos e onde pretendemos
chegar. Costuma-se dizer que
quem não sabe para onde vai,
qualquer caminho serve. Não
é o caso do senhor Norberto
de Castro”.

Confiança jurídica
Em nome do elenco cessante,
o presidente do Conselho Ju-
risdicional, o advogado e pro-
fessor universitário Sérgio
Raimundo, considerou há um
mês que estava a ser levantado
um falso problema:

A “Titulares dos órgãos so-
ciais da Federação Angolana
de Futebol somos todos nós
que fomos eleitos no mandato
passado. Nos órgãos colegiais,
titulares são todos os seus inte-
grantes. Talvez por ser jurista,
o senhor Macaia não renunciou
ao mandato. Solicitou a sus-
pensão temporária, por razões
pessoais. Depois pediu a rein-
tegração. Logo não tem nenhum
impedimento. Agora os outros
não sei”. 

O também advogado Egas
Viegas lançou um apelo ao
chumbo da proposta do regu-
lamento eleitoral, “por con-
trariar normas de valor supe-
rior, legais e estatutárias, uma
vez que a Lei das Associações
Desportivas (LAD), bem como
os Estatutos da FAF, já con-
sagram os critérios de elegi-
bilidade, nos artigos 20 e 25,
respectivamente”.

Dedicado no estudo do
Direito Desportivo, realçou
na ocasião que qualquer
norma regulamentar contrária
aos referidos dispositivos
normativos “não deve ser
aprovada, ou ao ser aprovada
não deve ser aplicada, pois
lei superior revoga lei inferior.
Outrossim, é importante dizer
que a Assembleia-Geral da
FAF deveria ter aprovado o
Regulamento Eleitoral até
um ano antes do fim do man-
dato, conforme o previsto na
alínea e) do nº 1 do artigo 35
da LAD, logo, não tendo sido
aprovado, o recomendável é
aplicar-se, no próximo pleito
eleitoral, o mesmo regula-
mento que serviu de base no
pleito anterior”.

Nomes conhecidos
Na esperança de merecer a
preferência dos eleitores, a
lista conta com nomes com
créditos firmados no desporto
e na sociedade. A Mesa da
Assembleia-Geral tem como
candidato a presidente José
Alfredo Chingango “General
Ekukui”, vice o comissário
José Martinez António e
secretário Francisco Domin-
gos João “Cadaco”.

A Comissão Eleitoral orde-
nou as candidaturas em Lista
A (Nando Jordão), Lista B
(Norberto de Castro), Lista
C ( Artur de Almeida e Silva),
Lista D (António Gomes “Toni
Estraga”) e  Lista E (Alberto
Macaia). Os mandatários têm
até às 15h00 do dia 5 de Outu-
bro para suprirem irregula-
ridades, enquanto a integrada
por Dino Paulo foi rejeitada,
por falta de documento.

FEDERAÇÃO DE FUTEBOL 

Concorrente está apto para ir às urnas no pleito marcado para 14 de Novembro deste ano

Espanhol reclama de dívida no valor de 791,839 mil euros

Dissidente do elenco cessante considerado elegível para ajustar
contas com Artur e Silva nas urnas depois dos desentendimentos 

Norberto de Castro supera 
primeiro obstáculo eleitoral

ANTIGO TÉCNICO   

Julen Lopetegui  
processa FC Porto 
Deu entrada sexta-feira no
Juízo do Trabalho do Porto a
acção interposta contra o FC
Porto por Julen Lopetegui,
antigo treinador de futebol
dos dragões, em que reclama
quase 792 mil euros de inde-
mnização pelo despedimento
sem justa causa em Janeiro
de 2016. O processo já foi atri-
buído e irá agora ser julgado
por aquela comarca. 

Em Outubro do ano passado
foi noticiado que o espanhol
pedia, justamente, aquela verba
(para sermos mais precisos

são 791.839 mil euros) e que
avançara com um processo no
sentido de ser indemnizado.  

Agora, noticia o jornal A
Bola, o processo deu entrada
no Juiz 2 do Juízo de Trabalho
do Porto. Depois de despedir
Lopetegui, a SAD chegou pos-
teriormente a acordo com o
técnico “quanto ao modo e
pagamento da compensação
devida ao treinador em con-
sequência da rescisão do seu
contrato de trabalho com o
clube”, conforme nota publi-
cada em Novembro de 2016. 

PREPARAÇÃO EM PORTUGAL

Adjuntos de Gonçalves
reforçam equipa técnica
Paulo Caculo  

A equipa técnicada Selecção
Nacional de futebol de hon-
ras, que se encontra em Por-
tugal, deve ficar completa
amanhã, com a integração
do fisioterapeuta Felisberto
Direito, Pedro dos Santos
(supervisor), Pedro Miguel
(médico) e Daniel Muemba
(técnico de guarda-redes),
tendo em vista o começo da
preparação visando as eli-
minatórias do Campeonato
Africano das Nações (CAN)
dos Camarões' 2022. 

No último fim-de-se-
mana, juntaram-se ao selec-
cionador Pedro Gonçalves e
ao técnico adjunto Love Ca-
bungula, em terras portu-
guesas, João Alves, técnico
de Scouting e Victor Gouveia,
outro dos adjuntos. 

OJornal de Angolaapurou
que o director técnico da Fede-
ração Angolana de Futebol
(FAF), Miller Gomes, encon-
tra-se em gozo de férias em
Portugal e deve integrar a
delegação nos próximos dias. 

Os Palancas Negras defron-

tam no dia 11 de Novembro,
os Djurtus da Guiné Bissau,
no Centro Desportivo Rio
Maior, em Portugal, devendo
dois dias depois, a 13 do mes-
mo mês, medir forças com
os Mambas de Moçambi-
que, no mesmo local. Os de-
safios estão enquadrados nas
Datas-FIFA.  

O início dos trabalhos de
preparação acontece na pró-
xima segunda-feira, dia 5, com
os habituais exames médi-
cos. Segue-se depois, os trei-
nos físicos e trabalhos com
bola no relvado. Nessa altura,
o seleccionador deverá con-
tar apenas com o grupo de
futebolistas que evoluem no
exterior do país. 

Foram convocados Kadu,
António Dominique e Hugo
Marques (guarda-redes), An-
derson Lucoqui, Bastos, Dió-
genes, Inácio Santos, Jonas
Ramalho, José Matuwila e Paizo
(defesas), Fredy, Ernesto Panzo,
Herenilson, Show e Estrela
“Lameira” (médios), Fábio
Abreu, Geraldo, Gelson Dala,
Jérémie Bela, Ary Papel, Capita,
Vá e Zito Luvumbo (avançados). 

ANTÓNIO SOARES | EDIÇÕES NOVEMBRO 
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O antigo guarda redesespa-
nhol, Iker Casillas, recordou
alguns dos momentos mais
marcantes da sua carreira,
como a saída do Real Madrid
ou a relação conturbada com
José Mourinho. 

Que diferenças entre ser
suplente com Del Bosque e
com Mourinho? “As duas
situações foram diferentes,
uma estava justificada a nível
desportivo, a outra mais a
nível pessoal. Com Mourinho
fomos duas pessoas que se
deram bem durante um ano
e meio, mas depois tiveram
divergências, o normal entre
treinador e capitão de equipa.
Temos que falar todos os dias
e a relação vai sofrendo um
desgaste. Ele pensava que eu
não estava ao nível de outro
companheiro e como a nossa
relação já não estava tão bem,
era mais fácil escolher o outro.
Há muitas coisas que as pes-
soas não vêem, mas agora
temos uma boa relação. Já
nos encontrámos várias vezes
com palavras agradáveis. Cada
um queria o melhor para a
equipa. Decidi não me rela-
cionar com ele porque não
gostava do que via”, explicou
na conferência da Fundação
Telmex, no México. 

O futebolista, que teve
passagem pelo FC Porto lem-
brou a saída do Real, assina-
lada em Julho de 2015, e em
que deu uma conferência de
imprensa sozinho para dar a
notícia, em lágrimas: “Enga-
námo-nos dos dois lados.
Não gosto de ver aquelas ima-
gens e não foi bom nem para
mim nem para o clube. Algum
dia vamos limpar esse deslize
e fazer coisas boas”.

Sem poder jogar devido
a problema cardíaco que teve
há um ano e meio, o jogador
falou sobre como é a vida
sem futebol. 

“A vida muda muito. De
ter uma rotina e afazeres diários
passamos a ter de reinven-
tar-nos um pouco a nível pes-
soal e profissional. Tive sorte,
há três anos comecei a pensar
no que fazer depois de terminar
a carreira e depois do enfarte
já tinha o caminho definido.
As circunstâncias fizeram com
que tivesse que recorrer a esse
trilho mais cedo do que estava
a pensar, mas estava prepa-
rado”, contou. 

DR

Iker deixou os relvados devido
a problemas cardiovasculares

EX- GUARDA-REDES 

Casillas recorda  
relação tensa 
com Mourinho 
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ANTIGO NÚNCIO EM ANGOLA RENUNCIA AO CARGO

Antigo núncio apostólico em Angola entre 2002 e 2009

Expressão e manifestação
Liberdades conquistadas

Tragédia ambiental
Abate de imbondeiros

Para os mais novos pode pare-
cer pouco o que foi feito, mas
para as pessoas mais velhas,
que viveram outros contextos,
o Presidente João Lourenço,
em três anos de mandato, fez
mudanças radicais, tanto nas
liberdades de expressão como
de manifestação. As pessoas
são, hoje, mais livres. Dizem,
sem temor, o que lhes vai na
alma, em público ou em priva-
do, o certo e até o errado. Ma-
nifestações que foram consi-
deradas crimes contra a segu-
rança do Estado, que levaram
inúmeros jovens à cadeia, num
passado recente, deixaram de
o ser. O país pode não ter atin-
gido os níveis de liberdade de
expressão e de manifestação
dos países nórdicos, mas dá
passos seguros para que o hoje
seja melhor do que o ontem. 

Não foi uma, duas ou três vezes
que, neste espaço, as autori-
dades foram alertadas para a
tragédia ambiental provocada
pelo abate de imbondeiros um
pouco por todo o país. Tal co-
mo está agora a acontecer com
os tubarões, que estão a ser
exterminados para o contra-
bando de barbatanas, há anos
que os imbondeiros estão a
ser dizimados, ante o silêncio
tumular de quem devia asse-
gurar a sua preservação. Um
dos casos paradigmáticos e
que mereceu a indignação da
sociedade foi o  abate dos his-
tóricos imbondeiros do largo
do então Cinema Império, hoje
Atlântico, em Luanda. Pode-
se dizer que este  caso da des-
truição do santuário dos im-
bondeiros no Sequele é ape-
nas a ponta visível do iceberg. 

PUBLICIDADE 
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O CardealGiovanni Angelo
Becciu, uma das figuras de
maior importância dentro
do Vaticano, renunciou ines-
peradamente ao seu cargo e
título, anunciou, quinta-feira,
a Santa Sé.
“O Santo Padre aceitou a

renúncia do cargo de Prefeito
da Congregação para as Cau-
sas dos Santos e dos Direitos
do Cardeal, apresentada por
Sua Eminência o Cardeal
Giovanni Angelo Becciu”,
refere o comunicado do Papa.
Mas, num movimento ines-

perado, o Cardeal revelou à im-
prensa italiana que a  renúncia
não havia sido voluntária, mas
ocorreu a pedido do Papa Fran-
cisco, pelas denúncias de cor-
rupção que pesam sobre si.
Dom Angelo Becciu, que

foi núncio apostólico em
Angola, disse que foi pres-
sionado pela Santa Sé sob a
suspeita de que “ele havia
dado dinheiro da Igreja a
seus irmãos”, algo que negou
categoricamente.
Durante os sete anos de

permanência em Angola
(2002-2009), Dom Angelo
Becciu visitou todas as dio-
ceses do país, foram nomea-
dos dez bispos,  transferidos
cinco e criadas três novas dio-
ceses:  Viana, Caxito e Namibe.
Em conferência de im-

prensa na sexta-feira, Dom
Angelo  Becciu disse que o
seu ‘impeachment veio’
“como um raio vindo do nada”
e que o Papa “estava a sofrer”
quando deu a notícia.
“Tudo é surreal. Até ontem

(quinta-feira) me sentia um
amigo do Papa, o fiel executor
do Papa”, disse o cardeal.
“O Papa disse-me que não

tinha mais fé em mim, porque
recebeu um relatório dos ma-
gistrados de que cometi um
acto de apropriação indébita”,
acrescentou.
Renúncias deste nível do

Vaticano são extremamente
raras e a Santa Sé fez poucos
esclarecimentos na decla-

Novo escândalo abala
coração da Igreja Católica Valtter Bottas repetiu,

ontem, a proeza de 2017 no
Grande Prémio da Rússia,
vencendo em Sochi depois
de arrancar da terceira posi-
ção da grelha de partida.
Então, o finlandês da Mer-
cedes-AMG estreou-se a
ganhar na Fórmula 1. Ontem,
somou o nono triunfo da
carreira no Mundial e o se-
gundo de 2020.
O piloto do F1 W11 #77,

somando o ponto de bónus
pela autoria da volta mais
rápida na corrida, abandonou
o circuito na margem do Mar
Negro com o máximo de 26
pontos e reduziu em 11 pontos,
de 55 para 44, a desvantagem
para Lewis Hamilton na clas-
sificação do campeonato.
Em Sochi, Hamilton pode

apenas queixar-se de… Ha-
milton. O britânico da Mer-
cedes-AMG violou os regula-
mentos na volta de saída das
boxes para a grelha de par-

tida, simulando o arranque
da corrida por duas vezes,
ambas fora dos locais desig-
nados. O comportamento
valeu-lhe duas penalizações
de cinco segundos, que cum-
priu durante a paragem para
troca de pneus. Nesse mo-
mento, Lewis atrasou-se
demasiado e perdeu a pos-
sibilidade de lutar pela quinta
vitória na Rússia e 91ª na Fór-
mula 1, registo que igualaria
o recorde ainda nas mãos de
Michael Schumacher.
O erro de Hamilton não

impediu a sétima vitória da
Mercedes-AMG em sete edi-
ções do Grande Prémio da
Rússia, mas também ‘abriu
caminho’ à 2ª posição de Max
Verstappen, com o holandês
da Red Bull-Honda a acabar
outra corrida entre os pilotos
da escuderia campeã do
Mundo e a voltar aos pódios
após dois abandonos con-
secutivos (Itália e Toscânia).

DR

Papa não vai receber Pompeo
SECRETÁRIO DE ESTADO DOS EUA

O Papa Francisco não vai
receber o secretário de Esta-
do norte-americano, Mike
Pompeo, que esta semana
vai fazer uma visita à Itália,
alegando que seria um gesto
que poderia interferir na
campanha eleitoral nos Esta-
dos Unidos. A decisão de

Francisco surge numa altura
em que os Estados Unidos
criticam a abordagem do
Vaticano à China.
Francisco, que já recebeu

Pompeo em Outubro do ano
passado, não recebe perso-
nalidades políticas durante
as campanhas políticas, para

evitar qualquer tipo de ins-
trumentalização.
No entanto, o candidato

presidencial norte-americano
Joe Biden vai reunir-se com o
secretário de Estado e número
dois do Vaticano, Cardeal Pietro
Parolin, e com o secretário para
as Relações com os Estados,
Dom Paul Gallagher.
Durante a visita à Itália,

que decorrerá de 29 a 30 deste
mês, Pompeo falará na Embai-

xada dos Estados Unidos no
decorrer do simpósio orga-
nizado pela Santa Sé sobre
o Avanço e a Defesa da Liber-
dade Religiosa por Meio da
Diplomacia. O secretário
de Estado abordará também
um dos temas mais espi-
nhosos que provocaram um
distanciamento nas relações
entre os Estados Unidos e o
Vaticano: a aproximação da
Igreja com a China.

ração divulgada na noite de
quinta-feira.
O Cardeal Becciu era um

colaborador próximo de
Francisco e anteriormente
havia ocupado um cargo im-
portante na Secretaria de
Estado do Vaticano.
No entanto, o seu processo

de “fritura” começou depois
que foi revelado que esteve
envolvido na compra de um
prédio de luxo em Londres
com fundos da Igreja.
Desde então, essa tran-

sacção tem sido objecto de
uma investigação financeira.
Dom Becciu foi durante

anos um diplomata de car-
reira do Vaticano, tendo de
2011 a 2018 exercido o pode-
roso papel de substituto para
Assuntos Gerais da Secretaria
de Estado, aproximando-se
do Papa, com quem tinha
encontros quase que diários.
Foi o Papa Francisco quem

o nomeou Cardeal em 2018,
quando Dom Becciu assumiu
um novo cargo à frente do
departamento que se encar-
rega de nomear os novos
santos e beatos da Igreja.
O Cardeal Becciu havia

dado o sinal verde para uma
controversa compra de um
imóvel em Londres por 232
milhões de dólares com fundos
da Igreja. Outros relatos alegam
que o cardeal sustentava um
hospital romano em ruínas
que empregava a sobrinha.
“O Santo Padre explicou

que dei favores a meus irmãos

e seus negócios com dinheiro
da Igreja ... mas tenho certeza
de que não pratiquei nenhum
crime”, disse, sexta-feira,
Dom Becciu ao jornal italiano
“Domani”.
Mas as suas palavras não

foram suficientes. O que acon-
teceu foi chamado de “um
terramoto no Vaticano”.
A sua demissão pode pare-

cer dissimulada, mas é um
lembrete de que o escândalo
e a corrupção que assolam
governos em todo o mundo
também atingem os mais altos
escalões da Santa Sé.
Foi durante o tempo como

substituto para Assuntos Gerais
que o religioso esteve envol-
vido num negócio de uma
propriedade de luxo numa
área rica de Londres.
A compra de um edifício

residencial na “Sloane Avenue”
foi feita com dinheiro da Igreja,
por meio de fundos offshore
e de empresas, segundo docu-
mentos oficiais.
Na entrevista de sexta-

feira, o Cardeal disse que o
Papa também o confrontou
sobre o dinheiro da Igreja que
ele deu para negócios admi-
nistrados pelos irmãos.
Uma cooperativa na Sar-

denha, dirigida pelo irmão
de Dom Becciu, Tonino, pres-
tou ajuda a migrantes e o Car-
deal disse que todo o dinheiro
foi contabilizado.
Outros fundos foram usados

para renovar o edifício da Santa
Sé em Havana, Cuba.

Valtteri Bottas vence 
Grande Prémio da Rússia 
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