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NOTÍCIAS DE ANGOLA 
BOLETIM INFORMATIVO DA EMBAIXADA DA REPÚBLICA DE ANGOLA 

27 DE FEVEREIRO DE 2003 
 

  Presidente da República aborda crise do Iraque com governante britânica  
O Presidente angolano, José Eduardo dos Santos, analisou hoje com a ministra de 
Estado Britânica, baronesa Valerie Amos, assuntos relativos à situação no Iraque e no 
Zimbabwe. No final do encontro, a governante britânica disse à imprensa que falou 
com o Presidente angolano sobre questões regionais, particularmente a situação 
zimbabweana, por Angola presidir a SADC, e sobre a situação no Iraque. Estivemos a 
partilhar informações e opiniões sobre estas duas questões, afirmou a ministra, que 
deixa ainda hoje Luanda com destino aos Camarões e à Guiné-Conakry. A baronesa 
deslocou-se a Angola para, na qualidade de enviada especial do Primeiro-Ministro 
britânico, Tony Blair, auscultar as autoridades sobre a questão iraquiana. Questionada 
sobre até que ponto o seu país espera influenciar Angola quanto a um posicionamento 
favorável à intervenção militar no Iraque, Valerie Amos respondeu: Há conversas 
entre os membros do Conselho de Segurança da ONU, uma vez que haverá uma 
segunda resolução. A opinião do Reino Unido é de que houve já resoluções, em 12 
anos, no Conselho de Segurança e o Iraque não cumpriu. Portanto, este é o último 
esforço para paz. 
 

  Angola e África do Sul analisam supressão de vistos 
A cooperação bilateral e a supressão de vistos em passaportes diplomáticos e de 
serviço serão analisadas a partir de hoje, em Pretória, por delegações de Angola e da 
África do Sul. O ministro das Relações Exteriores, João Miranda, viaja nesta quinta-
feira para esse país, chefiando uma delegação multisectorial que vai abordar as 
relações entre ambos os Estados. O governante participa na primeira Reunião 
Bilateral Angola/África do Sul, para debater iniciativas de cooperação em vários 
sectores entre os dois países. No encontro serão também avaliados alguns 
instrumentos jurídicos, como os acordos sobre a promoção de investimentos. A 
reunião foi preparada por peritos dos dois países em Agosto de 2002, em Luanda. 
 

  Aberto novo centro de formação profissional  
O ministro da Administração Pública, Emprego e Segurança Social, Pitra Neto, 
inaugurou hoje o Centro Integrado de Emprego e de formação Profissional da Samba, 
em Luanda. Os cidadãos interessados em possuir uma formação profissional para 
ingressar no mercado de emprego poderão fazê-lo, inscrevendo-se no centro, afirmou 
Pitra Neto. O centro está habilitado a formar técnicos básicos em electrónica, 
informática, electricidade, contabilidade e gestão, corte e costura e canalização. A 
acção do MAPESS inscreve-se no âmbito dos projectos do Governo de apoio à 
formação técnico-profissional e de redução do índice de desemprego no país.  
 

  Seminário advoga descentralização administrativa  
Os participantes no Seminário Nacional sobre Macro-Estrutura da Administração 
Local do Estado recomendaram o início do exercício da administração autárquica 
através da transferência de atribuições e competências do Governo central para os 
órgãos locais. As recomendações constam do comunicado final do seminário, aberto 
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terça-feira, em Luanda, pelo Primeiro-Ministro, para debater a reforma e funções das 
estruturas do Estado aos níveis provincial, municipal e comunal, bem como a 
institucionalização do poder local. Na abertura do seminário, promovido pelo 
Ministério da Administração do Território, o Primeiro-Ministro defendeu a 
necessidade de o poder tradicional ser reconhecido no texto da Constituição angolana, 
como uma das manifestações da autonomia local e elemento estruturante do conceito 
de poder local. 
 

  Estados Unidos entregam equipamento de segurança ao Aeroporto de Luanda  
O embaixador dos EUA em Angola, Christopher Dell, procedeu hoje à entrega formal 
de equipamentos de segurança ao Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro. Durante a 
entrega o Director Nacional da Aviação Civil, Hélder Preza, qualificou de 
extremamente importante a actual cooperação entre Angola e os EUA no campo da 
aviação. O material, em funcionamento há cerca de uma semana, está avaliado em um 
milhão de dólares e consta de três pórticos com nove detectores de metais, quatro 
máquinas de RX e duas máquinas para a detecção de explosivos. O embaixador dos 
EUA, Christopher Dell, afirmou que o acto representa a abertura de mais uma frente 
da campanha global na luta contra o terrorismo, que não respeita fronteiras, nem 
pessoas inocentes. A doação enquadra-se na iniciativa norte-americana Céus Seguros 
para África, estando Angola entre os oito países convidados a participar no programa 
(Angola, Camarões, Cabo-Verde, Costa do Marfim, Quénia, Mali, Tanzânia e 
Zimbabwe), em cumprimento dos padrões de segurança da Organização Internacional 
da Aviação Civil (OIAC).  
 

  Homenagem à Rainha Nzinga Mbandi 
As actividades da Jornada Março-Mulher abrem no dia 1 do próximo mês, com a 
deposição de uma coroa de flores no monumento à rainha Nzinga Mbandi no Largo 
do Kinaxixi, seguida de uma palestra sobre a mulher e a legislação. Segundo o 
Ministério da Família e Promoção da Mulher, a homenagem à rainha que dignificou a 
mulher angolana visa saudar a paz tão duramente conseguida, que abre novas 
perspectivas na luta para a dignificação da mulher.  
 

   Luandenses adquirem fantasias para o Carnaval  
Luanda regista nos últimos dias um movimento considerável de pessoas à procura de 
fantasias nos diferentes estabelecimentos comerciais, visando as festividades do 
Carnaval, iniciadas em Angola a 11 de Janeiro, com a selecção dos grupos 
carnavalescos nas diferentes províncias. Segundo a agência Angop, em algumas lojas 
e boutiques as preferências recaem para as roupas sexy, trajes indianos, máscaras, 
perucas e chapéus. Os preços variam entre os 200 Kwanzas e os 100 dólares. Em 
alguns supermercados as fantasias são provenientes de Portugal. 
O acto central do Carnaval de Angola está marcado para o dia 4 de Março, com um 
desfile na Avenida 4 de Fevereiro de 16 grupos carnavalescos. 
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