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Gabinete da Embaixadora

Queridos leitores,
Tenho o prazer de apresentar a primeira edição do boletim informativo econômico
bi-mensal intitulado ‘Juntos em Parceria - Juntos em Negócios’. Índia e Angola
mantêm relações bilaterais extremamente cordiais com tendências positivas nas
relações econômicas. O objectivo dessa nova iniciativa é fortalecê-la ainda mais e
torná-la uma relação econômica vibrante e robusta. Para realizar todo o potencial
da relação econômica, é importante que ambos os lados estejam cientes sobre os
pontos fortes um do outro, recursos naturais, tendências econômicas,
oportunidades de negócios, regras e regulamentos de investimento, disponibilidade
de infraestrutura, política doméstica, novas políticas governamentais e
compromissos bilaterais. Tentaremos cobrir esses tópicos em nosso boletim
informativo bi-mensal. Espero que ache nosso boletim econômico informativo útil.
Suas sugestões, comentários e feedbacks são bem-vindos. Solicito que compartilhe
este boletim informativo com seus colegas e conhecidos. Cada boletim também
será postado em nosso site (www.indemb.gov.in) página do Facebook (@
indiainangola2019) Twitter (@IndiainAngola) e Instagram (@india_in_angola).
Desejando a todos os leitores uma estadia segura e saudável.
Com os melhores cumprimentos
Pratibha Parkar
Embaixadora da Índia em Angola
1 de Outubro de 2020
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Encontro Bilateral - Primeira Reuniao da
Comissao Conjunta entre Índia e Angola

A primeira Reunião Conjunta da Comissão (RCC) entre a Índia e Angola co-presidida pelo
Ministro dos Negócios Estrangeiros da Índia Dr. S. Jaishankar e Ministro das Relações Esteriores
de Angola Sua Exª Sr. Teté António foi realizado no dia 7 de Setembro de 2020. Durante o RCC,
ambos os lados concordaram em avançar para a intensificação das relações econômicas
bilaterais por meio de parcerias em comércio e investimentos, agricultura e processamento de
alimentos, comércio de diamantes, produtos farmacêuticos, TI (tecnologia de informação) e
telecomunicações, petróleo e gás natural, etc. Ministro dos Negócios Estrangeiros da Índia, Dr. S.
Jaishankar e Ministro das Relações Esteriores, Sua Exª Sr. Teté António concordaram que o RCC
deu a oportunidade de trabalhar mais juntos e fazer as coisas acontecerem no sentido de realizar
o grande potencial que existe para melhorar as nossas relações. Também foi acordado que
ambos os lados ajudariam a trazer empresários para investir nas áreas identificadas. O principal
resultado do RCC, nomeadamente, incluiu a assinatura de três Acordos/MoUs nas áreas de
Saúde, Isenção de Visto para titulares de passaportes diplomáticos e oficiais e Cooperação em
Treinamento entre Institutos de Serviço Estrangeiro.

PRÍMEÍRO ENCONTRO DE NEGOCÍOS ÍNDÍA-ANGOLA
O primeiro Encontro de Negócios Índia-Angola
intitulado ‘Oportunidades de Negócios em Angola’
organizado no dia 3 de Setembro com a cooperação
das Câmaras e Associações locais foi bem recebido
com 154 participantes empresariais (79 de Angola,
50 da Índia e 25 de toda a África). O Ministro das
Relações Exteriores, Teté António, em seu discurso de
abertura enfatizou as amplas oportunidades em
Angola para comércio e investimento em diversos
sectores como agricultura, processamento de
alimentos, saúde, farmacêutico e TI.
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Projecto de Parceria Índia - Africa
Angola foi representada pelo Secretário de Estado da Indústria, Sr. Ivan Magalhães,
e pelo Secretário de Estado da Energia, no 15º CII - Exim Bank Digital Conclave, via virtual
sobre Projecto de Parceria Índia - África que decorreu de 22 a 24 de Setembro de 2020.
Secretário de Estado da Indústria Sr . Ivan Magalhães do Prado expressou um grande
interesse na parceria com a Índia nos principais sectores da saúde, petróleo, agricultura e
deu as boas-vindas às empresas indianas para investirem em Angola durante suas
observações na sessão sobre 'Melhorar o Comércio e Investimento da Índia com a África
através de Relação Bilateral, Regional e Parceria a nível continental '. Expressando que a Índia
tem a maior experiência mundial em formação de técnicos nas áreas das telecomunicações e
TI, o Secretário Prado ainda deu prioridade ao desenvolvimento de capacidades e relações
mais estreitas nestes sectores com a Índia.
O Sr. Antonio Fernandes Belsa da Costa, Secretário de Estado da Energia, Ministério
da Energia e Águas elucidou sobre o imenso potencial que existe para a cooperação bilateral
no sector de Energia e Energia Não Renovável durante a sessão sobre 'Contornos
Emergentes da Parceria Índia África em Energia para a Futuro Limpo e Verde '. Apreciando o
papel da International Solar Alliance (Aliança Solar Internacional) (ISA) e da International
Renewable Energy Agency (Agência Internacional de Energia Renovável ) (IRENA),
acrescentou que o investimento da Índia em energias renováveis, além de atender às
necessidades energéticas e criar oportunidades de emprego para os jovens, pode ser um
factor para fortalecer a cooperação e a amizade entre Índia e os países africanos.
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Tende ncias e desenvolvimentos econo micos em Angola
Estratégia

de

Exploração

de

Hidrocarbonetos
O Conselho de Ministros aprovou a
Estratégia de Pesquisa de Hidrocarbonetos
de Angola para o período 2020-2025. A
estratégia visa potenciar e intensificar a
reposição de reservas para mitigar a
redução da produção de hidrocarbonetos,
através da aprovação de actos jurídicos
que tornem a actividade exploratória mais
compatível com o regime jurídico das
actividades exploratórias adicionais nas
áreas de desenvolvimento.

Nova Lei de Investimento Privado de
Angola
Com o objectivo de melhorar o ambiente de
negócios e tornar o mercado angolano mais
atractivo para o investimento privado, bem
como atrair IDE ( Investimento extrangeiro
Direito), o Governo aprovou a nova Lei do
Investimento Privado, que estabelece o
enquadramento geral do investimento privado
em Angola. A nova lei estabelece os princípios
e regras para o acesso aos benefícios e demais
facilidades do Estado, com destaque para os
incentivos fiscais, aduaneiros e cambiais, que
favorecem o estabelecimento de parcerias para
a
implementação
de
projectos
de
desenvolvimento, principalmente relacionados
com a construção, expansão e reabilitação de
infraestruturas nos vários sectores. Esses
benefícios incluem a isenção do imposto
industrial em determinados períodos de tempo
e descontos sobre os direitos aduaneiros
pagos na importação de matérias-primas,
equipamentos e bens de capital.
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Angola num relance
Estabilidade política
Alcançou a independência em 1975
Retorno à paz com o fim da guerra
civil em 2002
Regime Democrático
Eleições Livro
Autonomia para as províncias
Governo liderado por Sua Exª.
Presidente João Manuel Gonçalves
Lourenço aposta na erradicação da
corrupção
e
diversificação
da
economia.

Geografia e Recursos Naturais
50 milhões de hectares de floresta
Vasta terra arável de 35 milhões de
hectares com apenas 14% em uso
Litoral de 1650 Km
Capacidade de irrigação de 7,5 milhões
de hectares
Clima moderado
Abundância dos mais preciosos recursos
naturais viz. Petróleo, Gás Natural,
Diamantes, Madeira e Mercúrio.
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Luanda – uma capital movimentada
LUANDA
A capital de língua portuguesa mais
populosa do mundo, com 8,3 milhões de
habitantes e praias serenas.
Centro nervoso administrativo com o maior
parque industrial de Angola
Porto Primário - um importante centro
industrial, cultural e urbano
Fácil conectividade
mercadorias

e acessibilidade

a

Realizou
grande
actividade
de
reconstrução, especialmente infraestrutura,
como estradas, habitação, etc.

Vantagem econômica de Angola
32,5 milhões de habitants
PIB per capita aprox. US $ 3.000
Acesso a 300 milhões de consumidores nos
países da SADC.
Leis
favoráveis
como
Investimento
Privado,
Concorrência

Direito
Direito

do
da

Programas de incentivo ao investimento e
diversificação
Espaço imenso para negócios indianos em
sectores-chave de petroquímica, lapidação
de diamante, agricultura e processamento
de alimentos, produtos farmacêuticos,
medicamentos fitoterápicos, etc.
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