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Em Kinshasa, o mais Alto Mandatário da Nação an-
golana trabalhou com o seu homologo Félix Antoi-
ne Tshisekedi Tshilombo, no sentido de dar mais 

um passo na busca da paz e do entendimento entre a 
RDC e o Ruanda, depois da recente Reunião Ministerial 
Tripartida de Luanda que juntou os Ministros Téte Antó-
nio, de Angola, Christophe Lutundula Apala Pen’Apala, 
do Congo Democrático e Vicent Biruta, do Ruanda.

O Ruanda e a RDC acusam-se, mutuamente, de 
apoiar a insurreição militar para desestabilizar um e outro, 
com Kinshasa a denunciar guarida e ajuda militar de 
Kigali ao M23, alegações que o Ruanda desmente ca-
tegoricamente.

Em sua defesa, este último justifica o ressurgimen-
to da violência em território congolês pela indiferença 
do Governo de Kinshasa em atender às preocupações da 
população ruandófona no país, incluindo os membros 
do M23, cujos direitos são alegadamente ignorados.

Vários entendimentos alcançados, nos últimos 10 
anos, com mediação internacional, incluindo angolana, 
não bastaram para impedir o ressurgimento da crise na 
fronteira comum.

Estima-se, hoje, em várias dezenas o número de 
grupos armados que operam na RDC, incluindo o M23, 
saído de uma antiga rebelião armada formada por indiví-
duos essencialmente de origem tutsi ruandesa.

SUA EXCELÊNCIA PRESIDENTE JOÃO LOURENÇO NO RUANDA 
E NA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO

As cidades de Kigali e de Kinshasa, ca-
pitais do Ruanda e da RDC, respectiva-
mente, receberam nos dias 11 e 12 de 

Novembro, a visita de Sua Excelência João 
Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da 
República de Angola, que deslocou-se a esses 
países no quadro dos esforços diplomáticos  
empreendidos, como mediador, para remover 
a tensão prevalecente entre a República do 
Ruanda e a República Democrática do Con-
go.

Em Kigali, maior cidade do Ruanda, com 
uma população estimada em 1 124 243 ha-
bitantes, Sua Excelência o Presidente João 
Lourenço trabalhou com o seu homólogo Paul 
Kagame em torno da implementação do Rotei-
ro da CIRGL sobre o Processo de Pacifica-
ção da Região Leste da RDC, adoptado em 
Luanda, aos 06 de Julho do ano em curso, pela 
Cimeira Tripartida entre a República de An-
gola, a República Democrática do Congo e a 
República do Ruanda.

S.E João Manuel Gonçalves Lourenço
Presidente da República de Angola
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A deslocação do titular da pasta das 
Relações Exteriores insere-se no quadro 
da mediação angolana à situação de tensão 
que se vive entre a República Democrática 
do Congo e a República do Ruanda.

Em Goma, Sua Excelência Embaixador 
Téte António, manteve encontros separados 
com o Prefeito da província, com o Coman-
dante da 34ª Região Militar, com o Grupo 
Naval da província, bem como com o Comis-
sário Provincial da Polícia Nacional Congo-
lesa localizado nesta parte Leste da RDC.

Nesta localidade leste da RDC, o Minis-
tro Téte António, reuniu-se também com os 
Membros do Comité de Segurança Restrita 
da província e com os responsáveis do Ga-
binete do Mecanismo Conjunto de Verifica-
ção da CIRGL e da Missão de Estabilização 
da Organização das Nações Unidas na Re-
pública Democrática do Congo (MONUS-
CO).

Em Goma o chefe da diplomacia angola-
na fez-se acompanhar do General José Luís 
Caetano Higino de Sousa “Zé Grande” e do 
Embaixador Miguel César Domingos Bem-
be, Director África, Médio Oriente e Organi-
zações Regionais do Ministério das Relações 
Exteriores.

Refere-se que no passado dia 15 de 
Outubro, Sua Excelência Embaixador Téte 
António, Ministro das Relações Exteriores, 
procedeu a apresentação em Kinshasa do 
Tenente-General Nassone João, a Sua Ex-
celência FELIX ANTOINE TSHISEKEDI TSHI-
LOMBO, Presidente da República Democráti-
ca do Congo e em Kigali a Sua Excelência 
PAUL KAGAME, Presidente do Ruanda.

Aos 06 de Julho passado, em Luanda, os  
três Chefes de Estado, acordaram um césar-
-fogo imediato e a criação de um Mecanis-
mo de Observação Ad-Hoc, liderado, dora-
vante, pelo Tenente-General Nassone João.

MINISTRO TÉTE ANTÓNIO APRESENTA GENERAL ANGOLANO PARA CHEFIAR 
O MECANISMO DE VERIFICAÇÃO AD-HOC EM GOMA

Sua Excelência Embaixador Téte António, Mi-
nistro das Relações Exteriores, deslocou-se 
no dia 09 de Novembro à cidade de Goma, 

República Democrática do Congo, para apresen-
tar o Tenente-General angolano Nassone João, 
que iniciou as suas funções no Mecanismo de Ve-
rificação Ad-Hoc , criado no âmbito do Roteiro da 
Conferência Internacional dos Grandes Lagos 
(CIRGL) para a pacificação no Leste da RDC.

S.E Téte António
Ministro das Relações Exteriores

Tenente-General  Nassone João
Chefe do Mecanismo de Observação Ad-Hoc
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O Governo Angolano, liderado por Sua 
Excelência João Manuel Gonçalves Lou-
renço, Presidente da República, tem vindo 
a conduzir uma diplomacia virada para a 
captação do investimento estrangeiro pri-
vado, que ajude o processo de diversificação 
da economia, para qual encorajamos todos 
os diplomatas a contribuir de forma efectiva 
e eficaz.

A nível interno, o Ministério das Rela-
ções Exteriores prosseguirá com as suas 
reformas em curso, com o objectivo de criar 
melhores condições de trabalho para os seus 
funcionários, visando uma diplomacia mais 
actuante e assertiva.

Assim, no domínio dos recursos huma-
nos, continuará o programa de qualificação e 
rejuvenescimento dos seus quadros, ao mes-
mo tempo que deverá assegurar a progres-
são na carreira prevista na lei, além de con-
tinuar com as acções de modernização e de 
reformas na administração e finanças, na 
busca de maior disciplina, eficácia e efici-

ência na gestão do património do Estado.
O MIREX vai manter os esforços neces-

sários com vista a dar seguimento o pro-
grama de redimensionamento das Mis-
sões Diplomáticas e Postos Consulares, 
ajustando, assim, o funcionamento destas à 
actual conjuntura económica e financeira do 
país.

O Dia do Diplomata Angolano associa-
-se ao 11 de Novembro, Dia da Independên-
cia Nacional, a maior conquista do Povo 
Angolano, celebrado este ano num ambien-
te ímpar de grandes desafios, face as res-
ponsabilidades a que estamos acometidos no 
âmbito da mediação angolana do diferendo 
entre a República Democrática do Congo e a 
República do Ruanda.

Bem-haja ao Dia do Diplomata Angolano

Parabéns a Todos os Diplomatas.

PELO MIREX, TODOS JUNTOS E UNIDOS !

A diplomacia angolana comemorou no dia 
12 de Novembro o Dia do Diplomata An-
golano, facto que honra com satisfação 

os quadros nacionais que ao longo dos anos, 
estiveram comprometidos e engajados na 
prossecução dos objectivos estratégicos da 
política externa da República de Angola.

Neste dia tão importante, saúdo as ilustres 
figuras que se notabilizaram até os dias de 
hoje, pelo seu servir com espírito de missão e 
dedicação patriótica na direcção e condução 
dos Órgãos Centrais do Estado para que Ango-
la conseguisse alcançar a Paz, a Unidade e a 
Estabilidade que hoje desfruta.

Para o efeito, não posso deixar de re-
cordar com o elevado respeito, dignidade e 
referência, as novas gerações de diplomatas 
angolanos, os nomes, cujo tempo jamais os 
apagará na História da Diplomacia Angolana, 
nomeadamente, José Eduardo dos Santos, 
Paulo Teixeira Jorge, Afonso Van-Dúnem 
“M’binda”, Pedro de Castro Van-Dúnem “Loy” 
e Venâncio de Moura, pelas suas acções em 
prol da consolidação da independência, sobe-
rania e defesa dos interesses estratégicos de 
Angola, num mundo cada vez mais conturbado 
e desafiante.

Recordo, igualmente, com profunda nostal-
gia, de antigos titulares da pasta das Relações 
Exteriores e de outros servidores da diploma-
cia que já não fazem parte do nosso convívio, 
mas marcaram uma época, deixando legados 
indeléveis de profissionalismo e de dedicação 
no desempenho das suas missões em prol da di-
plomacia angolana.

O Ministério das Relações Exteriores assu-
miu a responsabilidade de contribuir para a con-
solidação do próprio Estado e a defesa da Sobe-
rania Nacional, afirmando-se como vanguarda 
para a inserção de Angola no contexto internacio-
nal, particularmente em África.

É neste espírito que Angola continua na 
senda da consolidação da sua democracia e 
do crescimento económico, premissas indis-
pensáveis na solução dos problemas mais pre-
mentes das populações, e que fazem de Angola 
uma referência internacional.

Angola continuará a desenvolver a sua po-
lítica externa com base nos princípios do res-
peito e igualdade entre os Estados, de resolu-
ção pacífica dos conflitos, de cooperação entre os 
povos, de progresso e de justiça social.

Continuará a sua estratégia de promoção 
da sua inserção competitiva no contexto in-
ternacional e de tirar as maiores vantagens da 
cooperação internacional de modo a elevar sem-
pre, e cada vez mais, a qualidade de vida do Povo 
Angolano.

O país continuará também a jogar o seu 
importante papel no processo de pacificação 
em África, em particular nas regiões onde está 
inserida, nomeadamente, a Comunidade de 
Desenvolvimento da África Austral (SADC), a 
Comissão do Golfo da Guiné (CGG), a Comu-
nidade Económica dos Estados da África Cen-
tral (CEEAC) e a Conferência Internacional da 
Região dos Grandes Lagos (CIRGL), esta últi-
ma cuja presidência em exercício está a cargo da 
Presidência angolana.

Angola continuará a contribuir activamen-
te para a identificação mais eficiente das cau-
sas dos conflitos e eliminação do espectro da 
violência, através da diplomacia preventiva e a 
promover a Agenda Africana de 2063, além de 
contribuir para a realização da Paz e Segurança 
no continente e noutras regiões do mundo.

MENSAGEM DE SUA EXCELÊNCIA EMBAIXADOR TÉTE ANTÓNIO, 
MINISTRO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, POR OCASIÃO DO DIA DO DIPLOMATA ANGOLANO

S.E Téte António
Ministro das Relações Exteriores
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ANGOLA E A TURQUIA ASSINAM MEMORANDO
 DE ENTEDIMENTO

Sua Excelência Embaixador Téte António, Ministro 
das Relações Exteriores, testemunhou no dia 03 
de Novembro, em Luanda, a assinatura do Memo-

rando de Entendimento entre o Governo da República 
de Angola e o Grupo empresarial Summa da Turquia.

Foram co-signatários deste instrumento jurídico, Sua 
Excelência Carlos Alberto Gregório dos Santos, Minis-
tro angolano das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, 
e o Senhor Fatih Bora, Vice Presidente do Grupo SUM-
MA.

O acto foi igualmente  testemunhado por Suas Exce-
lências Manuel Nunes Júnior, Ministro de Estado para a 
Coordenação Económica, Alp Ay, Embaixador Extraordi-
nário e Plenipotenciário da Turquia em Angola, e Manuel 
Homem, Governador da Província de Luanda.

O Memorando de Entendimento ora assinado é um 
acordo quadro que visa a construção de infra-estrutu-
ras diversas a nível nacional.

Ligados por vários acordos que, seguramente,conhe-
cerão reforço e assinatura de novos outros instrumentos 
jurídicos em áreas de interesse comum, Angola e a Tur-

quia são dois países que têm muito em comum para 
explorar e partilhar.

A perspectiva de assinatura de novos acordos cons-
tituirá um ganho significativo para os dois países, as eco-
nomias e os povos.

Angola e a Turquia, nos últimos anos, realizaram 
importantes reformas económicas, envolvendo a me-
lhoria do ambiente de negócios, que os colocam hoje em 
posição privilegiada para o relançamento da cooperação 
nas áreas de interesse mútuo.

A liberalização da economia iniciada na década de 
1980 mudou completamente o panorama económico 
turco, com períodos de crescimento notável.

Os dois países possuem uma larga área costeira 
e, obviamente, esta ligação ao mar apresenta desafios 
para a cooperação no vasto domínio ligado à chamada 
economia azul.

A agricultura, a indústria, os transportes, a banca, 
entre outros sectores, são áreas que muito podem inte-
ressar aos dois países e levar ambos a caminharem de 
mãos dadas.
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MINISTRO TÉTE ANTÓNIO RECEBE COORDENADORA 
RESIDENTE DA ONU EM ANGOLA

do as Nações Unidas a serem um parceiro 
mais relevante e fiável para o país.

A Coordenadora Residente lidera a 
Equipa no país (UNCT) e, em conjunto, 
trabalha em estreita parceria com o Gover-
no, defendendo os interesses e mandatos 
do Sistema das Nações Unidas, e vela pela 
garantia das actividades operacionais do 
Sistema da ONU, contribuindo para o desen-
volvimento eficaz e eficiente do país, dando 
uma resposta adequada às suas necessida-
des.

No âmbito do cumprimento da sua agenda 
diplomática, Sua Excelência Embaixador 
Téte António, Ministro das Relações Ex-

teriores, recebeu no dia 03 de Novembro, em 
Luanda, a Senhora Zahira Virani, Coordenado-
ra Residente da ONU na República de Angola.

Este encontro de trabalho que se realizou no 
Ministério das Relações Exteriores serviu para 
os dois interlocutores abordarem questões 
relacionadas com o fortalecimento das rela-
ções entre Angola e a ONU, no concernente a 
paz e segurança.

A ONU Angola e seus parceiros locais es-
tão a trabalhar para o cumprimento dos Objec-
tivos de Desenvolvimento Sustentável que 
estão alinhados ao Plano Nacional de Desen-
volvimento 2018-2022.

O Gabinete da Coordenadora Residente 
engloba todas as organizações do Sistema 
das Nações Unidas que lidam com actividades 
operacionais para o desenvolvimento, indepen-
dentemente da sua presença formal no país.

Este sistema tem como objectivo reunir as 
diferentes agências das Nações Unidas para 
melhorar a eficiência e eficácia das suas activi-
dades operacionais a nível nacional.

A coordenação das operações de desenvol-
vimento promove um maior apoio estratégico 
aos planos e prioridades nacionais, tornando 
as operações mais eficientes e reduzindo os 
custos de transacção para o governo, ajudan

S.E Zahira Virani
Coordenadora residente das Nações
Unidas em Angola
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A Assistência Técnica da Facilidade de Diá-
logo União Europeia-Angola apoiará as entidades 
proponentes, em particular as instituições públicas 
angolanas, na elaboração e na submissão das 
suas candidaturas através de iniciativas de divul-
gação e de capacitação técnica.

A Facilidade de Diálogo UE-Angola é um pro-
jecto financiado pelo Fundo Europeu de Desenvol-
vimento, que visa apoiar acções promovidas por 
instituições angolanas e europeias para aprofundar 
a troca regular de conhecimento e boas práticas 
nas áreas definidas pelo Acordo Caminho Conjun-
to Angola-União Europeia, com relevância para o 
Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022.

A Facilidade de Diálogo UE-Angola é coorde-
nada pelo Comité de Pilotagem do Projecto, cons-
tituído pelos Ministros das Relações Exteriores, 
da Economia e Planeamento e pela Embaixadora 
da União Europeia em Angola.

MIREX ALBERGA SESSÃO DE DIVULGAÇÃO DA 
NOVA PARCERIA ANGOLA- UNIÃO EUROPEIA

O Ministério das Relações Exteriores alber-
gou no dia 09 de Novembro, em Luanda, a 
Sessão de Divulgação da Nova Parceria 

Angola-União Europeia e o Projecto Facilidade 
de Diálogo para Apresentação de Propostas do 
3º Convite à Apresentação de Propostas.

O evento, que se realizou no formato híbrido 
(virtual e presencial), juntou responsáveis dos Ga-
binetes Ministeriais e dos Governos Provinciais 
de Angola, e visou informar o Novo Paradigma de 
Cooperação entre Angola e a UE, bem como facul-
tou informações relativas ao Projecto de Facilidade 
de Diálogo Angola/UE, nomeadamente, contexto, 
objectivos, realizações e ainda fazer uma breve 
explanação sobre o 3° Convite à Apresentação de 
Propostas -CAP.

A sessão de abertura contou com a interven-
ção de Sua Excelência Domingos Custódio Viei-
ra Lopes, Secretário de Estado para a Cooperação 
Internacional e Comunidades Angolanas, além das 
explanações do Director Nacional para a Integração, 
Cooperação e Negócios Internacionais do Ministério 
da Economia e Planeamento, Dr. António Pombal, 
do Chefe de Cooperação da Delegação da União 
Europeia em Angola, Dr. Enrico Strampelli, e do Di-
rector Europa do Ministério das Relações Exteriores, 
Embaixador Júlio Maiato.

O período de candidaturas do 3º Convite à 
Apresentação de Propostas da Facilidade de Di-
álogo União Europeia-Angola está aberto até 27 
de Janeiro de 2023, com um envelope financeiro 
global de 800.000 EUR, sendo admitidas candi-
daturas de Acções de Diálogo em todas as áreas 
temáticas prioritárias do acordo político Caminho 
Conjunto Angola-União Europeia, assinado em 
2012, nomeadamente: Paz e Segurança, Boa Go-
vernação e Direitos Humanos, Crescimento Eco-
nómico e Desenvolvimento Sustentável, Energia, 
Transportes, Sustentabilidade Ambiental e Alte-
rações Climáticas, Ciência e Tecnologia, e Ensi-
no e Formação.

O Convite à Apresentação de Propostas des-
tina-se a Serviços, Departamentos e Institutos 
da Administração Pública Central, Provincial e 
Local de Angola e às Instituições e Agências da 
União Europeia.

Também participam outras entidades, públicas 
e privadas, de Angola e de Estados-Membros da 
União Europeia, incluindo organizações da socie-
dade civil, think tanks, Institutos de Ensino Superior
, Centros Científicos e Tecnológicos, além de organi-
zações empresariais.

Embaixador Júlio Maiato
Director da Direcção Europa do MIREX

S.E Domingos Custódio Vieira Lopes 
Secretário de Estado para Cooperação 
Internacional e Comunidades Angolanas

Dr. Enrico Strampelli 
Ch. da Cooperação da delegação da UE em Angola 
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ACADEMIA DIPLOMÁTICA “VENÂNCIO DE MOURA” 
DO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

A Academia Diplomática “Venâncio de Moura” do Minis-
tério das Relações Exteriores, foi criada através do De-
creto Presidencial n° 5/21 de 04 Janeiro.

Inaugurada a 12 de Novembro de 2020, pelo Presidente 
da República de Angola João Manuel Gonçalves Lourenço, 
é um órgão do Ministério das Relações Exteriores, dotado de 
personalidade jurídica e autonomia administrativa, financeira 
e patrimonial.

A Academia Diplomática tem como patrono o saudoso 
Ministro das Relações Exteriores Venâncio da Silva Moura, 
cuja homenagem é rendida a 25 de Fevereiro, dia do seu nas-
cimento. Por esta razão, a instituição foi baptizada com a deno-
minação Academia Diplomática Venâncio de Moura, e tem 
como sigla ADVM.

A génese da ADVM remonta do antigo Instituto de Re-
lações Internacionais (IRI), criado através do Decreto-Lei nº 
3/99, de 03 Julho, com o intuito de promover cursos pro-
fissionais, de formação e de capacitação dos funcionários do 
Ministério das Relações Exteriores.

Em 2003 por via do Decreto Executivo nº. 28/02, de 16 
de Junho, deu início ao curso de licenciatura em Relações 
Internacionais.

Em Setembro de 2017, o Instituto transformou-se numa 
Instituição de Ensino Superior, por via do Decreto n.° 228/17, 
com dupla tutela: a orgânica exercida pelo Ministério das Re-
lações Exteriores e a metodológica, do Ministério do Ensino 
Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação.

Em 2020 com a reorganização da rede de instituições pú-
blicas de ensino superior, algumas instituições e regiões acadé-
micas no país foram extintas. 

O Instituto Superior de Relações Internacionais foi abran-
gido e passou a funcionar como curso na orgânica da Univer-
sidade de Luanda, afastando-se, por conseguinte, da tutela do 
Ministério das Relações Exteriores (MIREX).

Neste contexto nasce a Academia Diplomática “Venân-
cio de Moura” como um órgão superintendido do Ministério das 
Relações Exteriores vocacionado a formar e capacitar profissio-
nalmente os diplomatas e demais funcionários do MIREX, assim

como de outros departamentos ministeriais e instituições públi-
cas e privadas.

MISSÃO: Formar com rigor, excelência e promover uma 
cultura de investigação para a promoção da paz, cooperação e 
desenvolvimento.

VISÃO: Ser uma Academia Diplomática modelo, com repu-
tação internacional que ofereça formação de qualidade e inves-
tigação científica inovadora nos ramos de Relações Internacio-
nais e Diplomacia.

VALORES: Compromisso com a Instituição, Disciplina, Ri-
gor, Excelência, Meritocracia e Inovação.

 
CURSO DE CAPACITAÇÃO:
Para Embaixadores nomeados pela primeira vez, para Cônsules 
nomeados pela primeira vez, para Ministros - Conselheiros e 
Conselheiros Para 1ºs, 2ºs e 3ºs Secretários.

CURSOS DE REFRESCAMENTO “ON-THE-JOB”:
Curso de refrescamento para Embaixadores, Curso de refresca-
mento para Cônsules e Vice-Cônsules, Curso de práticas consu-
lares para funcionários técnicos, Curso de protocolo e cerimonial 
para oficiais do Estado, Curso de teoria e técnicas de negocia-
ção,Curso de técnicas de expressão em Língua Portuguesa.

CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS TÉCNI-
CO-ADMINISTRATIVOS:
Curso de Adidos Financeiros, Curso de Adidos Administrativos,
Curso de Adidos Comerciais, Curso de Adidos de Imprensa,
Curso de Relações Internacionais e Diplomacia (para funcioná-
rios recém admitidos não diplomatas, Embaixatrizes, cônjuges 
de Ministros Conselheiros e Conselheiros, cônjuges de Cônsu-
les e Vice-Cônsules), Curso de secretariado para funcionários 
do Mirex.

CURSOS DE EXTENSÃO:
Curso de diplomacia económica,Curso de diplomacia comercial,
Curso de diplomacia digital,Curso de diplomacia cultural,Curso 
de protocolo e gestão de eventos,Curso de protocolo e cerimo-
nial municipal e autárquico,Curso de técnicas de negociação in-
ternacional, Curso de negociação empresarial, Curso de marke-
ting e internacionalização de empresas,Curso de informática,
Curso de secretariado,Cursos de línguas.

A Academia Diplomática “Venâncio de Moura” é dota-
da de Departamento de Línguas, cujo foco é a capacitação 
linguística dos diplomatas e demais funcionários do MIREX, 
assim como de outros departamentos ministeriais e instituições 
públicas e privadas, e público em geral.

Os programas são elaborados com base no Quadro 
Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECR), e 
Certificação Internacional de Proficiência e Conhecimento 
Linguístico adoptados na União Europeia e em outros países 
(DELF/DALF, TOEFL/TOEIC, CIPLE/DEPLE/DIPLE/DAPLA/
DUPLE);

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS:
O Deparatemento de Estudos Estratégicos é o serviço 

executivo responsável por elaborar estudos aprofundados 
nos dominios geo-estratégicos e de cooperação internacio-
nal, visando municiar o Ministério da Relações Exteriores com 
matéria especializada e actualizada sobre o desenvolvimento 
das relações internacionais.
Nesta área são elaborados estudos aprofundados nos do-
mínios de:

Política externa e Relações Internacionais, Diplomacia Eco-
nómica, Economia Política Internacional e Integração Regional,
Segurança Internacional e Resolução de Conflitos em África e 
no Mundo, Comunidades, Emigrantes e Imigrantes, Alterações 
Climáticas.

O resultado das pesquisas levadas a cabo pelo Departa-
mento de Estudos Estratégicos é publicado na Revista Científi-
ca MUNDUS DIP, propriedade da Academia Diplomática.

Embaixador José Marcos Barrica
Director Geral da ADVM

Matias  João Pires 
Director Geral Adjunto para a Área de Estudo e Investigação

Cláudia Peres Baptista 
Directora Geral Adjunta para a Área de Formação
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No âmbito da celebração do 77° Aniversário da 
criação das Nações Unidas (ONU), assinalado no 
dia 24 de Outubro, a Academia Diplomática “Ve-

nâncio de Moura” organizou, de 24 a 28 de Outubro, um 
Seminário de Refrescamento destinado aos Quadros do 
Ministério das Relações Exteriores, Membros da Co-
missão Intersectorial para a Elaboração dos Relatórios 
dos Direitos Humanos (CIERDH), Sociedade Civil e co-
munidade académica. 

Foram convidados para este Seminário o Embaixador  
e Consultor do Ministro do MIREX, Arcanjo do Nascimen-
to,  Dr. Mateus Luemba, Professor da Academia de Ciên-
cia e Tecnologia (ACITE), Dr. Márcio Burity, Consultor do 
Ministro das Relações Exteriores, bem como do Dr. Mady 
Biaye, Representante do Fundo das Nações Unidas para 
População (UNFPA) em Angola.  

O evento foi testemunhado pelo Embaixador e Profes-
sor Doutor Marcos Barrica, Director Geral da Academia 
Diplomática “Venâncio de Moura” e pelo Dr. Matias Pires e 
Dra. Cláudia Baptista, Directores-Gerais-Adjuntos.  

O encontro serviu para rever o contexto da 
criação da organização, órgãos e suas agen-
cias especializadas, bem como a sua estrutura e 
funcionamento dos seus principais órgãos como 
a Assembleia Geral, Conselho de Segurança, 
Conselho Económico e Social, Conselho de 
Tutela, Tribunal Internacional de justiça e o seu 
Secretariado.

Os preletores aproveitaram para falar sobre a 
posição expressa por  Angola em todas as ses-
sões de debate de alto nível da Assembleia Geral 
das Nações Unidas, a nível do Chefe de Estado 
e do Ministro das Relações Exteriores, sobre a 
reforma do Conselho de Segurança para que 
haja uma melhor representatividade geográfica 
que produzirá um equilíbrio no processo de toma-
da de decisão no Conselho.

O Seminário serviu para trazer à memória dos 
participantes a relevância de Angola na vida in-
ternacional a nível mundial e regional e a sua 
influência nos corredores das Nações Unidas. 

Angola já serviu por duas vezes como Vice-
-Presidente da Assembleia Geral das Nações 
Unidas e de igual número no Conselho de Se-
gurança como Membro Não-Permanente deste 
órgão, no biénio 2003-2004 e 2015-2016.

Enquanto esteve no Conselho de Segurança, 
Angola  presidiu o grupo de trabalho sobre preven-
ção de conflitos em África; o grupo de trabalho so-
bre os procedimentos; o Conselho de Segurança; 
bem como liderou visitas de terreno na Região dos 
Grandes Lagos.

Sobre as Agências especializadas, falou-se 
também do seu papel na comunidade internacio-
nal e a sua relação com os Estados Membros das 
Nações Unidas.

SEMINÁRIO DE REFRESCAMENTO 
SOBRE AS NAÇÕES UNIDAS
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Sua Excelência Embaixador Téte Antó-
nio, Ministro das Relações Exteriores, 
recebeu no dia 09 de Novembro, em 

Luanda, o Senhor Augusto Neves Eduar-
do, estudante angolano, empreendedor e 
inventor, com estudos virados a energias re-
nováveis.

O talento deste bolseiro do INAGBE 
na Índia foi descoberto pelo Ministério das 
Relações Exteriores durante a digressão 
de uma delegação multisectorial angolana, 
chefiada pelo Embaixador Carlos Sardinha, 
Director de Cooperação Internacional do MI-
REX, efectuada ao Estado de Israel.

O inventor angolano Augusto Neves 
Eduardo tem nos seus arquivos matérias 
fabricadas como drones movidos a hidrogé-
nios, bicicletas eléctricas diversas, bate-
rias biodegradáveis, painel solar, e condu-
tores transparentes de alta condutividade.

Natural do Uíge e residente do bairro Cas-
senda, em Luanda, o inventor angolano é ac-
tualmente o CEO da empresa KIESE em An-
gola. É igualmente um dos responsáveis da 
empresa AGNIPANKH ENERGY, na Índia, e 
colaborador do Consulado Honorário de 
Angola em Chennai, no Sul da Índia.

MINISTRO TÉTE ANTÓNIO 
RECEBE INVENTOR ANGOLANO

Durante a audiência, o inventor angolano 
disse que sentiu-se motivado em encontrar-
-se com o chefe da diplomacia angolana 
para exprimir o seu desejo em ver o Executivo 
angolano a engajar-se cada vez mais nos tra-
balhos de pesquisas científicas.

Augusto Neves Eduardo
Empreendedor e Inventor angolano   



PELO MIREX TODOS JUNTOS E UNIDOS

Palanca Negra Gigante é uma espécie rara, localizada no Parque Nacional de Cangandala,  Província de Malange, Angola.


