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Um 14 de Julho 
solidário
O ano de 2020 não terá sido o ano que 
esperávamos. A crise mundial da Covid-
19 abalou o nosso quotidiano e varreu as 
nossas certezas. Vivemos colectiva-
mente um destes momentos que 
mudam o destino da humanidade e que 
aparecem nos livros de história. Infeliz-
mente, a situação sanitária no mundo 
não nos permite reunir-nos para celebrar 
a nossa festa nacional, como teríamos 
desejado e como o fizemos alegremente 
no passado. Como não podemos cele-
brar este momento todos juntos, a 
Embaixada da França em Angola 
propõe-vos este ano o balanço da parce-
ria entre a França e Angola. Poderão ver 
a extensão do que conquistamos juntos 
nos últimos anos. Aproveito esta oportu-
nidade para realçar e agradecer o apoio 
e a colaboração activa das empresas 
francesas, que sempre responderam 
presentes quando lhes foram propostos 
projectos levados a cabo pela Embaixada 
da França.

A França investe há muito tempo em 
Angola em sectores do futuro com o 
objectivo de permitir aos jovens de hoje 
construir a Angola do futuro. Fez da 
juventude e da educação as suas princi-
pais prioridades. As nossas acções e 
compromissos são estruturais e inscre-
vem-se a longo prazo. A França, a título 
bilateral,  mas também enquanto 
membro fundador da União Europeia, 
trabalha em prol do aprofundamento da 
cooperação entre os povos e o reforço 
das instâncias de diálogo e de concerta-
ção multilaterais. A parceria privilegiada 
com Angola é o fruto da vontade dos 
nossos Chefes de Estado. Esta vontade 
seria reafirmada e concretizada com a 
assinatura de vários acordos bilaterais 
em Maio deste ano, por ocasião da visita 
do Presidente da República, Emmanuel 
Macron. Infelizmente foi adiada devido 
à crise sanitária, mas continua a ser uma 
prioridade para os próximos meses.

Esta festa de 14 de Julho é, portanto, um 
pouco particular, porque a celebramos 
à distância. Numa altura em que temos 
de aplicar gestos de barreira e distancia-
mento social, voltemos ao essencial que 
deve constituir a unidade nacional. O 
simbolismo de 14 de Julho recorda-nos 
isto. A tomada da Bastilha em 1789, e 
sobretudo a Festa da Federação de 
1790, foram as primeiras pedras deste 
edifício que é a concórdia nacional. 
Neste ano, singular em tantos aspectos, 
convido-vos a celebrar este aspecto da 
nossa festa nacional.

Permitam-me que também expresse a 
minha emoção pessoal porque este 14 
de Julho é o último que passo em 
Angola e que comemoro convosco. 
Depois de 4 belos anos passados aqui, 
chegou o momento para mim, de partir 
para outros horizontes. Guardarei a 
recordação de um povo determinado e 
muito cativante, e de um país ancorado 
na encruzilhada de múltiplas culturas. 
Também recordarei das belas paisagens 
que merecem ser conhecidas.

A amizade franco-angolana ainda tem 
um longo e brilhante futuro pela frente. 
O Presidente Emmanuel Macron mani-
festou o desejo de que, após de ultra-
passada a crise sanitária, os povos do 
mundo repensem o «viver juntos». A 
França permanece ao lado da África e 
particularmente do povo angolano. O 
nosso país assumirá plenamente o seu 
papel nesta reflexão, que deve ser 
comum. Estou convencido de que ela 
permitirá à França e a União Europeia 
no seu conjunto, mostrar à Angola o 
quanto os valores de solidariedade, 
liberdade e de democracia unem o 
destino dos nossos dois países. 

Boa festa do 14 de Julho a todas e a 
todos. Viva a amizade entre a França e 
Angola! Viva Angola! Vive la Républi-
que et Vive la France!

Sylvain Itté 
Embaixador da França em Angola
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A amizade 
franco-angolana

FRANÇA  
E ANGOLA: 
UMA RELAÇÃO 
ESTRATÉGICA

A França mantém relações diplomáticas 
com Angola desde a sua independência. 
Um primeiro acordo assinado em 1982 
lançou as bases da nossa cooperação 
bilateral. Ela continua a fortalecer-se 
desde então. Esta aproximação conhece 
um segundo impulso desde a chegada 
ao poder de João Lourenço, fruto de 
uma vontade partilhada pelos presiden-
tes de se estabelecer uma cooperação 
sólida. Desde o encontro de João 
Lourenço e Emmanuel Macron em Julho 
de 2017, mantemos um diálogo cons-
tante. Estes contactos regulares ao mais 
alto nível são a prova de que Angola 
pretende fazer da França um parceiro 
privilegiado.

A nossa acção inscreve-se no discurso 
de Ouagadougou feito em 2017 por 
Emmanuel Macron. Este discurso que 
orienta a diplomacia francesa nos países 
africanos baseia-se em 6 prioridades: a 
educação, o apoio ao empreendedo-
rismo, a promoção das culturas africanas, 
a luta contra as alterações climáticas, a 
ajuda para o desenvolvimento e a estabi-
lidade regional. Estes elementos defi-
nem a nossa acção no continente, 
incluindo em Angola.

FRANÇA: 2O INVESTIDOR 
ESTRANGEIRO EM ANGOLA

As empresas francesas, pequenas e 
grandes, estão na origem de mais de 
10 000 empregos em Angola.  O 
primeiro empregador do país é o grupo 
Castel, implantado em várias províncias. 
As nossas empresas contribuem direc-
tamente para o crescimento económico 
e a criação de um valor acrescentado 
pelos seus investimentos. A Companhia 
francesa Total E&P está implantada em 
Angola desde 1953 e assegura cerca de 
45 % da produção petrolífera.

Tendo em conta que as relações entre os 
dois países não podem somente passar 
pelo prisma económico e político, a 
cooperação cultural é um ponto essen-
cial da nossa acção. Além de uma rica 
actividade cultural, graças nomeada-
mente à rede das Alliances françaises, 
participamos activamente na valorização 
do património angolano, como por 

exemplo a cidade histórica de M’Banza 
Kongo. Com o apoio da França, a Unesco 
inscreveu em 2017 esta cidade como 
património mundial da humanidade.

A França leva igualmente a cabo uma 
política educativa activa, de acordo com a 
vontade do Presidente Macron em apoiar 
a juventude africana. As quatro escolas 
bilingues angolanas da rede Eiffel de 
Caxito, Malanje, Ondjiva e N’dalatando 
formam todos os anos centenas de jovens 
angolanos de todas classes sociais.

A França apoia também Angola nos seus 
esforços de diversificação da economia. 
Para o efeito, levamos a cabo através da 
acção da Agência Francesa de Desenvol-
vimento (AFD), vastos programas de 
várias centenas de milhões de Euros para 
garantir o acesso à água ou desenvolver o 
sector agrícola. Oferecemos igualmente 
uma formação profissional aos futuros 
quadros dos sectores chave como a agri-
cultura, agroindústria e turismo.

Enfim, a cooperação no sector da defesa 
vive uma nova dinámica lançada pelos 
presidentes Macron e Lourenço desde a 
assinatura de um acordo de defesa em 
2018. Este texto fundador permite-nos 
trabalhar juntos nos sectores de segu-
rança marítima ou no de operações de 
manutenção da paz para contribuir para 
a estabilidade regional. Assim sendo, o 
ensino do francês no meio militar é a 
pedra angular da nossa acção neste 
domínio. Todos os anos cerca de 200 
militares angolanos aprendem a língua 
francesa. A Missão de Defesa em colabo-
ração com as autoridades angolanas 
contribui para o desenvolvimento e a 
promoção de intercâmbio entre as forças 
armadas angolana e francesa.

Ainda há muito por realizar. Nos próxi-
mos anos, a França pretende prosseguir 
e aprofundar uma colaboração de 40 
anos. Pretendemos continuar com a 
nossa acção em prol da formação profis-
sional, da juventude, da aprendizagem 
da língua francesa e da valorização do 
património cultural. Queremos igual-
mente acompanhar Angola em novos 
domínios como a proteção do ambiente 
e as energias renováveis.

10 000 
empregos criados 

por empresas francesas

1 000  
Angolanos estudam em 
universidades francesas

Cerca de  

600  
alunos do Liceu Francês 

de Luanda são angolanos 

40 
anos de cooperação  

franco-angolana

↑ 
Encontro de João Lourenço 
e Emmanuel Macron por ocasião 
da Cimeira União Africana - União 
Europeia ©MEAE
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VISITAS  
OFICIAIS

Há alguns anos, as visitas oficiais ao mais alto nível se seguem 
num ritmo regular, prova de uma vontade partilhada de fundar 
uma parceria privilegiada.

1 de Março de 2018 
Visita a Luanda de Jean-Yves 
Le Drian, Ministro da Europa  
e dos Negócios Estrangeiros.

28-29 de Maio de 2018
Visita oficial a França  

do Presidente João Lourenço.

1-2 de Abril de 2019 
Visita a Angola de Didier Guillaume, 

Ministro da Agricultura  
e da Alimentação.

1 de Junho de 2020 
Diálogo telefónico entre 

os Presidentes Emmanuel Macron 
e João Lourenço.

15-16 de Maio de 2019 
Visita a França de Manuel Augusto, 

Ministro das Relações Exteriores.

↓↓ 
Embaixador Sylvain Itté 
e o Ministro das Relações 
Exteriores Téte António, 
em Maio de 2020 ©MIREX

↓ 
Ministra das Forças 
Armadas Florence Parly 
e o Ministro da Defesa 
Nacional General Salviano 
Sequeira em Maio de 2018 
©Embaixada da França 
em Angola

↓↓ 
Embaixador Sylvain Itté 
e a Ministra de Estado 
para a Área Social Carolina 
Cerqueira ©Embaixada 
da França em Angola

↓ 
Presidente João Lourenço  
e o Ministro da Europa  
e dos Negócios Estrangeiros 
Jean-Yves Le Drian em 
Luanda, Março de 2018 
©Angop
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14 DE JULHO,  
HISTÓRIA DE UMA FESTA NACIONAL
No dia 14 de Julho, os Franceses cele-
bram duas datas emblemáticas da sua 
história associadas à República.

O 14 de Julho de 1789,  
data da tomada da Bastilha…

O povo de Paris se levanta contra o 
poder real e absoluto e a injustiça social. 
Neste dia, a França e o seu povo entram 
na memória colectiva do mundo escre-
vendo uma página da História da 
Humanidade. Com a destruição da 
Bastilha, prisão símbolo da boa vontade 
real e arbitrária, o povo de Paris exprime 
perante o mundo a sua vontade de 
viver livre. A 27 de Julho de 1789, a 
Assembleia constituinte decide elabo-
rar uma «Declaração dos Direitos 
Humanos e do Cidadão».

… e o 14 de Julho de 1790,  
data da Festa da Federação

Desde o verão de 1789, em todas as 
provinciais francesas são criadas «federa-
ções» regionais de guardas nacionais em 
reação ao enfraquecimento do poder 
central. A 14 de Julho de 1790, 14 000 
soldados federados chegam a Paris e 
desfilam da Bastilha até ao Champ-de-
Mars. Na esplanada, burgueses, aristo-
cratas, gente do povo, homens e 
mulheres misturados assistem em 
grande número à cerimónia durante a 
qual o General La Fayette, enquanto 
capitão da Guarda Nacional Parisiense 
presta sermão de proteger a Constitui-
ção decretada pela Assembleia Nacional. 
O Rei Louis XVI jura manter a Constitui-
ção. A aspiração à união nacional triunfa 
e a cerimónia transforma-se numa 
grande celebração popular.

Celebrar o 14 de Julho, é, portanto, feste-
jar simbolicamente os grandes princípios 
e liberdades fundamentais que consti-
tuem o nosso pacto republicano.

A MARSELHESA 
DE ROUGET DE LISLE, 
25 DE ABRIL DE 1792
Na origem um canto de guerra revolu-
cionário e hino da liberdade, a Marsel-
hesa impôs-se progressivamente como 
o hino nacional. Ela acompanha hoje a 
maioria das manifestações oficiais.

Allons enfants de la Patrie, 
Le jour de gloire est arrivé ! 
Contre nous de la tyrannie, 
L’étendard sanglant est levé, (bis) 
Entendez-vous dans les campagnes 
Mugir ces féroces soldats ? 
Ils viennent jusque dans vos bras 
Égorger vos fils, vos compagnes !

Aux armes, citoyens, 
Formez vos bataillons, 
Marchons, marchons ! 
Qu’un sang impur 
Abreuve nos sillons !

A TOMADA DA BASTILHA 2020 
SEGUNDO SÉRGIO PIÇARRA
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Quem são os franceses em Angola?

 y Com cerca de 2 000 cidadãos, 
a França representa a segunda 
comunidade europeia em Angola

 y 93 % dos franceses residem 
em Luanda

 y Cada vez mais franceses 
se instalam nas províncias

 y Senadores dos franceses 
no estrangeiro

 y Um deputado para a 10a 
circunscrição dos franceses 
no estrangeiro

 y Um conselheiro para a 
circunscrição consular de Angola: 
tendo em conta a pandemia da 
Covid-19, as próximas eleições 
foram adiadas para Maio de 2021

 y Association pour l’enseignement 
français à Luanda (AEFL)

 y Union des Français de l’Étranger 
(UFE): associação de residentes 
franceses em Angola

 y Vivre en Angola (VEA): site 
de informações para expatriados 
francófonos em Angola

 y Trabalhamos Juntos: rede 
de profissionais em Angola

COMUNIDADE ASSOCIAÇÕES

RE

PRESENTAÇÃO

FRANCESA POLÍTICA

14 DE JULHO DE 2019
Por ocasião das comemorações do 
14 de Julho, o Embaixador de França 
organiza uma recepção à qual convida 
as autoridades e representantes da 
sociedade civil angolana, os membros 
do corpo diplomático e os franceses 
residentes em Angola.

Em 2019, estando a região francesa de 
Bretagne a ser homenageada, uma 
orquestra de Bagad de Lann Bihoué 
interpretou inúmeros títulos enquanto 
os convidados degustavam crepes e 
sidra. Uma homenagem foi prestada às 
grandes entidades da nação francesa 
falecidas durante o ano anterior: Charles 
Aznavour, que levou a francofonia pelo 
mundo, o Presidente do Secours Popu-
laire Français Julien Lauprêtre ou ainda 
a cineasta Agnès Varda. Uma homena-
gem particular foi igualmente prestada 
a Alain Bertoncello e Cédric de Pierre-
pont, dois oficiais da Marinha Nacional 
mortos em combate na operação de 
libertação de reféns no Burkina Faso em 
Maio de 2019.

← 
Bagad de Lann Bihoué toca durante a festa  
do 14 de Julho de 2019 ©Embaixada de França
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A presença 
económica 
francesa 
em Angola

EMPRESAS 
FRANCESAS 
COMPROMETIDAS 
COM A 
DIVERSIFICAÇÃO 
DA ECONOMIA

Os investimentos franceses em Angola 
são consideráveis, colocando o país no 
terceiro lugar entre os beneficiários do 
continente africano, depois de Marrocos 
e da Nigéria. Mas são historicamente 
muito concentrados e um dos objectivos 
da política francesa em Angola é precisa-
mente diversificar os mesmos.

A França é o segundo maior investidor 
estrangeiro em Angola depois dos Esta-
dos Unidos, principalmente devido aos 
investimentos feitos pela Total EP Angola, 
o principal operador petrolífero do país 
com quase 45 % da produção nacional. 
Durante os últimos 20 anos, o grupo fran-
cês investiu mais de 30 mil milhões de 
dólares na economia angolana, uma 
média de 1,5 mil milhões de dólares por 
ano. Uma contribuição importante.

Existem 50 filiais de empresas francesas 
em Angola e 30 empresas angolanas 
criadas localmente por empresários fran-
ceses. Actualmente empregam quase 
10 000 pessoas. Elas são colectivamente 
um dos maiores empregadores estran-
geiros atrás das empresas portuguesas e 
chinesas.

A actividade das filiais das empresas 
francesas está muito concentrada no 
sector petrolífero - com a Total e a Maurel 
e a Prom – e nas actividades associadas 
ao mesmo - com cerca de trinta empresas 
(Ponticelli, Friedlander, Spie, Actemium, 
Vallourec, etc.). Na sua maioria, estão a 
desenvolver uma importante actividade 
industrial. Por exemplo, Angoflex (Technip 
/ Sonangol), com a sua produção de umbi-
licais (cabos submarinos) que é única em 
África, Sonamet (Subsea7 / Sonangol) 
através da sua base industrial no Lobito, 
etc. Tudo isto é apoiado por empresas de 
serviços como a Newrest (serviços no 
local), Bureau Veritas e Apave (inspecção, 
certificação) ou Sonepral (RH).

O sector dos transportes e logística 
também está bem representado, e serve 
tanto a indústria petrolífera como todos 

os outros sectores económicos: a Air 
France é uma das principais compa-
nhias aéreas; a CMA-CGM é uma das 
principais companhias marítimas; tudo 
isto é complementado pelos serviços da 
Bolloré, AMT, ASCO, Naiber, Daron, 
Bourbon, etc. Até o transporte de passa-
geiros (táxis, VTC) é representado pela 
Eurostral, e em breve Heetch.

Os agroalimentares e a agroindústria 
não são deixados para trás e estão a 
desenvolver-se. O grupo Castel, o prin-
cipal produtor de cerveja do país, é um 
dos maiores empregadores privados 
aqui com 5 000 empregados. Opera 7 
fábricas de cerveja, uma fábrica de vidro 
e unidades de produção de outras bebi-
das (sumos, refrigerantes). Mas outros 
actores bem conhecidos trabalham na 
distribuição (Pernod-Ricard, Oxbow), 
restauração (Café del Mar, Delicias de 
Paris) e, mais recentemente, na produ-
ção  (Dimapão, SIA).

A agricultura será certamente o sector 
que registará o maior aumento do 
número de empresas francesas nos 
próximos anos. Espera-se que novos 
actores se juntem aos mais antigos num 
futuro próximo: Sirius (consultoria, 
distribuição), Solevo, Angosementes, 
SOCAMIA...

Não esqueçamos os dois sectores vitais 
da saúde - com actores estabelecidos há 
muito tempo, tais como Laborex/CFAO 
(medicamentos), SFEH (infraestruturas e 
equipamentos de saúde), International 
SOS - da água - com os nossos dois 
gigantes mundiais Suez e Veolia, que 
estão a trabalhar para proporcionar o 
acesso à água em todo o país. 

Em conclusão, embora os investimentos 
no sector petrolífero em geral continuem 
a ser importantes e cruciais para a econo-
mia angolana, cada vez mais grupos e 
empresários franceses estão a investir e a 
participar na diversificação económica 
do país. Caminhamos para o futuro.

França no Top 3 dos 
investidores estrangeiros e 

um dos principais 
empregadores privados em 

Angola.

10 000 
empregos directos 

50 
filiais francesas

30 
empresas angolanas 

criadas por franceses

↗ 
Marginal de Luanda ©Business France 
Foto em frente

Petróleo e gás / 
Energia 

40 %

Transporte e Logística 
15 %

Agro-alimentar 
e Agro-indústria 

12 %

Serviços e 
Consultoria

10 % 

Agricultura 
6 %

Saúde
6 % 

BTP 4 %Água e 
Saneamento

4 % 

Indústrias (excluindo 
Petróleo e gás e 
agro-indústria)

3 %
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BUSINESS FRANCE 
ANGOLA
Serviço comercial da Embaixada  
da França em Angola

Business France é a agência ao serviço da 
internacionalização da economia francesa, 
com uma rede de 1500 colaboradores presen-
tes em 70 países em todo o mundo. O nosso 
homólogo em Angola é a AIPEX. Actuamos 
como um elo de ligação entre as empresas dos 
nossos dois países para desenvolver parcerias. 

As nossas missões

 y Informar, aconselhar e acompanhar 
as empresas francesas que desejem 
implantar-se ou encontrar parcerias 
em Angola. 

 y Ajudar as empresas angolanas 
a identificar fornecedores e parceiros 
franceses assim como feiras 
profissionais em França. 

 y Promover e gerir o programa VIE - 
Volontariat International en Entreprise 
(Voluntariado Internacional em 
Empresa): uma solução RH de 
mobilidade internacional garantido pelo 
Estado francês e operado pela Business 
France permitindo às empresas 
francesas recrutar jovens europeus 
(18-28 anos) para realizarem missões 
profissionais no estrangeiro.

Os nossos eventos

Todos os anos, organizamos workshops 
de informação e reuniões de negócios 
nos sectores prioritários para Angola: 
Petróleo, gás e minas, agricultura 
e pecuária, agroindústria, água e 
saneamento, energias renováveis, etc. 

www.businessfrance.fr 
Contactos: luanda@businessfrance.fr

O CLUBE DOS EMPRESÁRIOS  
FRANÇA - ANGOLA (CEFA)
Uma associação franco-ango-
lana criada no início de 2019 
com o objectivo de reforçar os 
laços e intercâmbios entre 
empresas e empresários dos 
nossos dois países na sequência 
da visita oficial do Presidente 
João Lourenço a França em 
Maio de 2018, o CEFA tem 
agora 65 membros (50 % de 
filiais francesas e 50 % de 
empresas angolanas) que vão 
desde grandes grupos a PMEs 
(Pequenas e Médias Empresas) 
e representam todos os secto-
res de actividade.

O CEFA organiza vários eventos 
ao longo do ano: workshops de 
informação sobre temas trans-
versais (impostos, vistos, recur-
sos humanos, etc.) ou sectoriais 
(petróleo e gás, agricultura, etc.); 

cocktails de networking para 
promover intercâmbios infor-
mais entre os seus membros; e 
também ajuda a organizar gran-
des fóruns de negócios durante 
as visitas oficiais em Angola e na 
França.

O CEFA também desempenha 
um papel muito construtivo na 
melhoria do clima empresarial 
e no apoio às reformas através 
de um diálogo contínuo com as 
autoridades francesas e ango-
lanas.

Para se tornar membro do clube:  
http://cefa.co.ao/

OS CONSELHEIROS DO COMÉRCIO 
EXTERNO DA FRANÇA (CCEF)
Em Angola, o papel dos 17 CCEF 
líderes empresariais, escolhidos 
pela sua competência e expe-
riência internacional, é de acon-
selhar as autoridades públicas e 
promover a internacionalização 
das empresas francesas.

Saiba mais sobre os CCEF:  
www.cnccef.org

↑ 
Presidente João Lourenço e a Primeira-dama Ana Dias 
Lourenço visitam as instalações da Airbus e da ATR em Toulouse 
em Maio de 2018 ©Embaixada da França em Angola
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Estas empresas 
francesas 
que investem  
e acompanham a diversificação 
de Angola

DIMASSABA – A ARTE DE 
VIVER À FRANCESA «FEITO 
EM ANGOLA»

O grupo Dimassaba nunca deixa de 
encantar todos os amantes da padaria, 
pastelaria e restaurantes à francesa. Após 
a abertura de várias lojas «Delicias de 
Paris» e «Trocadero», o grupo inaugurou 
em Março de 2019 em Viana a fábrica 
«Dimapão», a primeira linha de produção 
industrial de pão do país com uma capa-
cidade de produção de 150 000 pães 
redondos/dia, o que gerou 80 empregos 
directos e mais de 150 empregos indi-
rectos. A fábrica foi entregue pela 
empresa francesa MECATHERM, um 
dos líderes mundiais do sector, de acordo 
com o conceito chave na mão «The 
Baguette Factory», que permite aos 
novos investidores do sector entrar no 
negócio da panificação industrial graças 
a um acompanhamento personalizado 
de ponta a ponta, incluindo até a obten-
ção de financiamento.

EIFFAGE – O DESCENDENTE 
DA EMPRESA «EIFFEL 
ESTRUTURAS METÁLICAS» 
TRABALHA PARA A 
SEGURANÇA DOS PEÕES 
E MOTORISTAS

Mais modernas na aparência do que as 
suas antepassadas distantes, incluindo o 
«Palácio de Ferro», saem todavia das 
mesmas oficinas e perpetuam uma longa 
tradição, desta vez ao serviço dos uten-
tes das estradas e dos muitos caminhan-
tes de Luanda. Certamente já as notou 
sem saber de onde vieram: são as 104 
pontes para peões que foram instaladas 
entre 2016 e 2019 em toda a província. 
Melhoraram muito a segurança rodoviá-
ria, especialmente durante a noite. Está 
actualmente em discussão a instalação 
de pontes para pedestres semelhantes 
em todas as provínciais do país.

www.eiffage.com

MFI & INAMET – UMA 
PARCERIA METEOROLÓGICA 
PARA AS POPULAÇÕES 
E O DESENVOLVIMENTO 
ECONÓMICO

Durante o período de 2018-2022, a 
Météo France International apoia o Insti-
tuto Nacional de Meteorologia de Angola 
(INAMET) na sua modernização, a fim de 
reforçar as redes de observação (70 esta-
ções), criar um sistema integrado de infor-
mação para a monitorização climática e a 
criação de serviços de valor acrescentado, 
e formar o pessoal do sector meteoroló-
gico angolano (> 3 000 horas de forma-
ção na Europa). Com o impacto das 
alterações climáticas, a vigilância meteo-
rológica oferece muitas vantagens: 
protecção das populações contra catás-
trofes naturais (secas, inundações), 
prevenção de crises sanitárias (malária, 
febre amarela, etc.), monitorização do 
clima em benefício do desenvolvimento 
económico. Agricultura, aviação, marinha, 
plataformas petrolíferas offshore, etc. O 
clima diz respeito a todos, e mais do que 
nunca!

www.mfi.fr

↓ 
Inauguração da fábrica 
Dimapão ©Embaixada 
de França em Angola

↓ 
Pontes para peões  
©Eiffage
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TOTAL EREN – UM PIONEIRO 
DO SOLAR EM ANGOLA

O grupo Total é um actor mundial do 
sector da energia que produz e comer-
cializa combustíveis, gás natural e elec-
tricidade com baixo teor de carbono. 
Empenhado em tornar a energia melhor, 
mais segura, mais limpa e acessível ao 
maior número de pessoas, a sua ambi-
ção é tornar-se o líder em energia 
responsável para enfrentar os grandes 
desafios do século XXI: as alterações 
climáticas e a crescente procura de 
electricidade. Angola também é afec-
tada por estes grandes desafios.

Neste contexto, as energias renováveis 
(solar, eólica e hidroeléctrica) desempe-
nham um papel crucial porque têm 
muitas vantagens: abundantes, limpas, 
modulares, eficientes e competitivas.

É por isso que a Total Eren e os seus 
parceiros angolanos irão investir cerca de 
45 M$ para construir e explorar uma das 
primeiras centrais solares do país na 
província da Huíla. Com uma capacidade 
de cerca de 35 MWc, será ligada à rede 
nacional (RNT) e ajudará a cumprir os 
objectivos do plano «Angola 2025» de 
atingir 800 MW de energia solar no 
balanço energético, reduzir a dependên-
cia do combustível, melhorar a pegada de 
carbono, e desenvolver emprego e as 
competências em energias renováveis. O 
comissionamento está agendado para 
2021.

Total Eren junta-se à Total EP e à Total MS 
Angola para escrever uma nova página, 
sempre ao lado do povo angolano, e por 
muito tempo ainda.

www.total-eren.com

SAINT-GOBAIN – PRIMEIRO 
INVESTIMENTO EM ANGOLA 
PARA O LÍDER MUNDIAL EM 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Em 1665, por ordem do Rei Luís XIV, foi 
criada a Fábrica real de vidros de espe-
lhos - que devia produzir os espelhos 
para o Salão de Espelhos do Château de 
Versailles - e que de seguida se tornou 
Saint-Gobain. 354 anos mais tarde, em 
Junho de 2019, Saint-Gobain Weber 
inaugurou em Luanda a sua primeira 
fábrica de argamassa, em parceria com 
um industrial local, o modelo de implan-
tação privilegiado do grupo. Este é o 
primeiro de uma longa série, uma vez 
que outros investimentos estão a ser 
considerados.

www.saint-gobain-africa.com

SIA – A PME FRANCESA 
QUE ACOMPANHA 
A INDUSTRIALIZAÇÃO 
DE ANGOLA

A SIA projecta e constrói fábricas de 
agroalimentares chave-na-mão exclusi-
vamente em África. Conquistou Angola 
instalando três fábricas (2 em Luanda, 1 
no Lobito) em apenas 2 anos. Os seus 
clientes angolanos são principalmente 
importadores-distribuidores que dora-
vante desejam produzir localmente e 
confiaram na SIA para começar. Para 
estar o mais próximo possível dos seus 
clientes e participar no desenvolvi-
mento agro-industrial do país à longo 
prazo, a SIA abrirá em breve uma filial 
em Angola.

www.sia-agro.fr

← 
Plataforma 
petrolífera da Total 
©Total EP Angola

← 
Central de energia 
solar fotovoltaica 
©Total Eren

↓ 
Cadeia de produção 
da cerveja Cuca 
©Castel
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SOCAMIA - A APOSTA DO 
GRUPO CASTEL: PRODUZIR 
A SUA MATÉRIA-PRIMA 
EM ANGOLA

O líder histórico no mercado da cerveja 
e bebidas em Angola iniciou em 2017 
um projecto agrícola de produção de 
milho numa concessão de 5 000 ha na 
província de Malanje. As primeiras 
colheitas já aconteceram, mas a partir 
de 2021, serão 2 000 ha de terra irrigada 
que produzirão 20 000 toneladas de 
milho na fazenda SOCAMIA. O milho 
será então processado localmente para 
fornecer o famoso «grits» que serão 
utilizadas para produzir as várias cerve-
jas do grupo. Um investimento total de 
35 M$. Mas acima de tudo, uma aposta 
vantajosa que reduzirá a dependência 
das importações de matérias-primas e 
contribuirá para o desenvolvimento do 
sector agrícola do país.

www.grupocastelangola.com

SOLEVO - MAIS PRÓXIMO 
DA NECESSIDADE DOS 
AGRICULTORES ANGOLANOS

Em Maio de 2019, a SOLEVO inaugurou a 
sua primeira misturadora de fertilizantes 
em Catumbela (província de Benguela). 
Com uma capacidade de 180 000 tonela-
das/ano, a unidade permite principal-
mente que a formulação de fertilizantes 
seja ajustada o mais próximo possível das 
necessidades dos agricultores e das suas 
culturas para um melhor rendimento. Este 
investimento industrial de 5 M$ demonstra 
a confiança do grupo no desenvolvimento 
do sector agrícolaangolano. A SOLEVO, 
presente em Angola desde 2009, é 
também activa na distribuição de semen-
tes e produtos fitossanitários. A sua marca 
de referência é «A Cegonha».

www.solevogroup.com/fr/solevo-angola

SUEZ - ACOMPANHA 
ANGOLA NO SEU DESAFIO 
PARA FACILITAR O ACESSO 
A ÁGUA POTÁVEL

O gigante francês da gestão da água e 
dos resíduos (top 3 dos fornecedores 
privados de água no mundo), activo em 
Angola há muitos anos, acaba de assinar 
(com os seus parceiros Mota Engil e 
Soares da Costa) o contrato para o 
desenvolvimento da fábrica de produção 
de água potável de Bita em nome da 
EPAL. A fábrica irá satisfazer as necessi-
dades de água potável da população de 
Luanda em rápido crescimento, que já 
atingiu 7,5 milhões de habitantes, e irá 
acompanhar o desenvolvimento econó-
mico da capital. Com uma capacidade de 
260 000 m3/dia, a fábrica de Bita será 
uma das maiores da África Subsaariana. A 
Suez também dará formação ao pessoal 
angolano da EPAL na exploração a longo 
prazo da fábrica. O acesso à água para 
todos é uma das prioridades das autori-
dades angolanas.

www.suez.com

SFEH – 20 ANOS AO SERVIÇO 
DA SAÚDE DOS ANGOLANOS

Com uma presença de mais de 20 anos 
ao lado das autoridades sanitárias locais e 
com mais de 30 projectos executados em 
Angola, a SFEH continua o seu compro-
misso com o desenvolvimento das infra-
-estruturas sanitárias angolanas. A SFEH 
está actualmente a finalizar uma operação 
para equipar os serviços de reanimação 
dos seis principais hospitais da capital e 
para fornecer ao país veículos de emer-
gência médica e de protecção civil.

www.sfeh.com

AIR FRANCE - MANTÉM 
A ROTA E CONTINUA 
A ASSEGURAR A LIGAÇÃO 
ENTRE OS DOIS PAÍSES

As ligações aéreas entre Luanda e Paris 
não são novas. Já nos anos 60, a compa-
nhia francesa UTA (comprada pela Air 
France no final dos anos 80) fornecia 
ligações regulares entre os dois países. 
Actualmente, o acordo aéreo bilateral 
assinado em 2018 permite à Air France 
operar 3 voos semanais entre as nossas 
capitais. Durante os últimos meses da 
crise da COVID-19, a Air France, de 
acordo com as autoridades angolanas, 
continuou a operar voos especiais, orga-
nizados em parceria com a Embaixada 
de França, Total e outras companhias 
petrolíferas francesas. Estas operações 
permitiram o regresso à Europa de fran-
ceses e estrangeiros, e asseguraram a 
rotação do pessoal essencial às opera-
ções petrolíferas. Ao fazê-lo, a Air France 
deu um contributo significativo para 
manter a produção petrolífera de Angola. 
Uma sólida «ponte aérea» entre os dois 
países que já dura há 60 anos!

www.airfrance.co.ao

↖ 
Fazenda Socamia 
©Embaixada da França em Angola

↗ 
Estação de tratamento de água ©Suez

→ 
Ambulâncias ©SFEH

VEOLIA - PARCEIRO DE 
LONGA DATA NO ACESSO À 
ÀGUA PARA OS ANGOLANOS

O gigante francês de serviços públicos 
(água, energia, resíduos) é especialmente 
activo em Angola no sector da água com 
muitas realizações notáveis: estação de 
tratamento de água do Kikuxi (25 000 m3/
dia), desenvolvimento de várias centenas 
de quilómetros de rede e milhares de liga-
ções domésticas nas cidades do Huambo 
e N'Dalatando. A Veolia também formou 
nos últimos anos muitos técnicos e gesto-
res angolanos da Empresa Pública de 
Águas de Luanda (EPAL) em França. A 
sua filial Veolia Water Oil & Gas é também 
activa junto dos operadores petrolíferos 
no tratamento de águas offshore em 
FPSOs, um elemento crítico na maximiza-
ção da produção.

www.veolia.com/africa
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Uma cooperação 
cultural 
de excelência

A PARTILHA 
DE CULTURAS 
E LÍNGUAS

Sendo um país com uma cultura e um 
património reconhecidos em todo 
mundo, a França tinha o dever de o 
tornar um dos pilares da sua parceria 
com Angola.

Em 2017, a UNESCO inscreveu na lista 
de património mundial a cidade de 
Mbanza Kongo, a capital política e espi-
ritual do Reino do Kongo do século XIV 
ao século XIX. A Embaixada de França 
mobilizou-se imediatamente para 
apoiar e acompanhar o Ministério da 
Cultura de Angola na implementação 
d a s  r e c o m e n d a ç õ e s  f e i t a s  p e l a 
UNESCO para a preservação e valoriza-
ção do património material e imaterial. 
Já foram realizadas várias acções: 
missões arqueológicas e patrimoniais, 
reportagens fotográficas e vídeo, forma-
ção de produtores culturais, apoio ao 
primeiro Festival das Culturas do Kongo 
(FESTIKONGO), publicação da tradu-
ção do romance de Wilfried Nsondé 
Um oceano, dois mares e três continen-
tes, etc. As próximas acções, realizadas 

em parceria com a Total EP Angola, 
centrar-se-ão na renovação e desenvol-
vimento do Museu dos Reis do Kongo e 
da Biblioteca Municipal, bem como no 
apoio ao desenvolvimento do turismo e 
do artesanato.

Com base nesta parceria inicial, a 
Embaixada de França, Total EP Angola e 
os seus parceiros angolanos estão agora 
a considerar um projecto para renovar e 
revitalizar o Palácio de Ferro.

O PALÁCIO DE FERRO: 
UMA VERDADEIRA JOIA 
ARQUITETÓNICA INSPIRADA 
PELAS OBRAS DE GUSTAVE 
EIFFEL

O Palácio de Ferro poderia assim tornar-
-se num espaço central de divulgação 
cultural, aberto a todos os públicos e 
oferecendo uma gama de espectáculos 
e exposições de padrão internacional. A 
França e os seus parceiros estão actual-
mente a desenvolver um modelo de 
gestão que permitirá honrar todos os 
aspectos da cultura angolana, ao 
mesmo tempo que oferece um diálogo 
permanente com os seus homólogos 
francófonos em todos os continentes

A Alliance française, o operador cultu-
ral francês, é naturalmente um dos prin-
cipais arquitectos destas acções, graças 
aos vários eventos que organiza todos 
os anos que reflectem a riqueza e diver-
sidade das culturas francófonas. O 
Festival de Cinema Francês e a Noite 
dos Sabores  tornaram-se eventos 
imperdíveis, e os concertos e espectá-
culos de circo ou dança atraem uma 
audiência crescente. Graças ao apoio 
dos seus patrocinadores e parcerias 
com actores culturais públicos e priva-
dos - Centro Cultural Anim'art, Casa das 
Artes -, a Alliance consegue atingir 
públicos variados, desde o coração de 

Desde  

2015 
A Alliance française  

formou mais de 

300  
pessoas em jornalismo, 

fotografia, gestão 
de projectos culturais, 

sistema de som, e arte dos 
palhaços terapêuticos.

↓ 
O Embaixador de França, 
a Vice-Governadora do Zaïre  
e os líderes tradicionais em visita 
a cidade de Mbanza Kongo 
©Embaixada da França 
em Angola
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Luanda até à sua periferia, e de Cabinda 
até Ondjiva! Uma ligação entre a França 
e Angola, a Alliance française apoia a 
cultura nacional. Organiza viagens de 
artistas angolanos na rede cultural e das 
residências de artistas em França, 
nomeadamente no âmbito do Prémio 
ENSA. Oferece workshops de formação 

para profissionais da cultura. Final-
mente, em conjunto com o Goethe 
Institut e o Centro Cultural Português - 
Camões, administra o fundo «Diversi-
dade», um instrumento da União 
Europeia concebido para financiar 
projectos culturais no âmbito do 
programa Procultura.

↑ 
O Palácio de Ferro  
©Embaixada da França 
em Angola

↘ 
Escavações arqueológicas na região 
de Baia Farta ©Manuel Guttierez

ESCAVAR 
NO CORAÇÃO 

DO PASSADO
A arqueologia pré-histórica francesa 
tem trabalhado em Angola desde os 
anos 50. A intensidade desta investiga-
ção é doravante mantida por equipas 
mistas da Universidade Paris 1 Panthéon 
Sorbonne e do Museu Nacional de 
Arqueologia de Benguela, que estão a 
escavar conjuntamente locais muito 
promissores na região de Baia Farta. 
Embora até à data não tenham sido 
descobertos restos de corpos humanos, 
foram encontrados vários restos de 
animais caçados, pescados ou comidos 
de carniça.

A escavação arqueológica metódica 
encontrou restos ósseos de uma baleia 
em ligação com material lítico, o que 
permite prever uma prática de corte de 
um cetáceo em tempos pré-históricos. 
Ferramentas de pedra cortada de perío-
dos muito antigos permitem estimar a 
presença dos nossos antepassados 
longínquos desde o início da pré-histó-
ria africana. As medições laboratoriais, 
realizadas em objectos de quartzo, 
permitem estabelecer uma cronologia 
da presença humana que começou há 
dois milhões de anos!

A nossa cooperação tornará possível 
formar os jovens investigadores que irão 
prosseguir esta exploração no próprio 
coração do passado profundo de Angola.

14



FRANCESES 
AO SERVIÇO 
DOS OUTROS
A presença francesa em Angola, 
também é representada pelos france-
ses que decidiram colocar-se ao serviço 
do encontro e do investimento desin-
teressado em benefício da juventude 
ou do ambiente.

Em 2001, a associação Mulemba criou a 
escola Les Bougainvilliers em Viana. A 
escola educa 1 500 crianças desde o 
jardim-de-infância ao ensino médio, 
oferece formação para adultos e aulas 
de alfabetização para 160 mães. A sua 
fundadora, Françoise Sohm, desenvol-
veu até um método para aprender a ler 
em português.

→ 
Françoise Sohm recebeu a Legião de Honra 
(grau de cavaleiro) em Novembro de 2019 
©Embaixada da França em Angola

→ 
©Projecto Cambeú

Sob o impulso da Estelle Dogbe desde 2019, em 
Viana, o abrigo de emergência Vivência Feliz 
acolhe jovens rapazes em situações de rua. O 
centro é o primeiro elo de uma cadeia que vai 
desde o abrigo de emergência até à sua integra-
ção. As actividades de alfabetização e escolariza-
ção estão a ser desenvolvidas em parceria com a 
escola Les Bougainvilliers. O centro Vivência 
Feliz está também a desenvolver um jardim 
educativo comestível baseado na permacultura.

Criado em 2019 por Luz e Jean-Marie Le Corre no 
Lobito, o projecto Cambeú salva tartarugas e milha-
res de ovos com a ajuda da população local! Patru-
lhas de protecção nas praias, acções de sensibilização 
para a riqueza deste património natural, Cambeú 
prepara-se para alargar a sua luta pelas tartarugas a 
outras praias de Angola.

Desde 2002, cerca de 400 voluntários internacionais 
em empresa ou administração (V.I.E/A) realizaram 
missões em Angola em nome da Embaixada e cerca de 
50 empresas. São actualmente cerca de quinze jovens 
talentos franceses a descobrir as maravilhas de Angola. 
Este conjunto de jovens licenciados permite a partilha 
de conhecimentos entre a França e Angola e ajuda a 
reforçar uma parceria centrada na juventude. 

← 
O centro Vivência Feliz 
©Estelle Dogbe

← 
Nove voluntários estão a trabalhar na Embaixada 
em 2020 ©Embaixada da França em Angola
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Bié

Lunda-Norte

Lunda-Sul

Moxico

Cunene

Cuando Cubango

Cuanza-
Norte

Cuanza-Sul

Luanda

Benguela

Namibe

Zaïre

Huila

Huambo

Bengo

Uíge

Malanje

Cabinda

FRANÇA E ANGOLA: 
UMA RELAÇÃO ESTRATÉGICA 
P. 4
→ Embaixada

A PARTILHA DE CULTURAS 
E LÍNGUAS P. 13
→ Alliance française de Luanda 

→ Alliance française de Cabinda 

→ Alliance française de Lubango 

→ Mbanza Kongo

→ Palácio de Ferro 

→ Mulemba (Viana)

→ Vivência Feliz (Viana)

→ Projecto Cambeú (Lobito)

A presença  
francesa em Angola
As principais  
parcerias citadas  
nesta revista 

EMPRESAS FRANCESAS 
COMPROMETIDAS 
COM A DIVERSIFICAÇÃO 
ECONÓMICA P. 8
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Cuanza-Sul
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Benguela

Namibe

Zaïre

Huila

Huambo

Bengo

Uíge
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ACÇÃO AO SERVIÇO 
DA JUVENTUDE P. 20
→ Liceu Francês Alioune Blondin Beye 

→ Escola Eiffel de Caxito 

→ Escola Eiffel de Malanje 

→ Escola Eiffel de N’Dalatando 

→ Escola Eiffel de Ondjiva

→ Projectos de Liceus Eiffel (Huambo e Moxico)

→ Planeta Educar (Luanda)

→ BELFA 

UM DESENVOLVIMENTO PARA 
A ANGOLA DO AMANHÃ P. 25
→ Projectos da AFD

→ Projectos RETFOP Expertise France

→ Projectos ADISA 

→ Universidade Agostinho Neto

→ Universidade Huambo 

→ ISPTEC (Luanda)

→ Projecto UNI.AO

→ ISTAM (Malanje)
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Panorama 
da francofonia 
em Angola

A PARTILHA 
DE CULTURAS 
E LÍNGUAS

Este ano marca o 50º aniversário da 
Organização Internacional da Fran-
cofonia (OIF). Uma oportunidade 
para os francófonos de todo o mundo 
celebrarem a língua francesa em toda 
a sua diversidade.

Foi em 1970 que os pais fundadores da 
Organização deram a esta comunidade 
de francófonos a sua existência política. 
E foi em África que nasceu, com o 
Tratado de Niamey de 20 de Março de 
1970. Desde então, a Francofonia 
expandiu-se por todos os países que 
partilham esta língua e os valores de 
diversidade e solidariedade que lhe 
estão ligados. A OIF promove a diversi-
dade cultural e linguística, a paz e a 
segurança, a democracia e os direitos 
humanos, a educação e o desenvolvi-
mento sustentável.

Até 2050, o francês será a segunda ou 
terceira língua mundial com 715 milhões 
de falantes, a maioria dos quais africa-
nos. A Ruandesa Louise Mushikiwabo 
está na frente da organização desde 
Janeiro de 2019.

A língua francesa já não está, portanto, 
ligada apenas à França. Tem um alcance 
mundial, com considerável peso econó-
mico e político, o que lhe confere um 
carácter plural, um vector de tolerância, 
progresso, solidariedade e partilha.

ANGOLA: O PAÍS NÃO 
FRANCÓFONO «MAIS 
FRANCÓFONO» DE ÁFRICA

Angola tem um papel importante a 
desempenhar no seio da francofonia. É 
um importante actor político e econó-
mico que se encontra ligado tanto à 
África central francófona e quanto à 
África austral anglófona, e cerca de 4 
milhões de angolanos compreendem 
ou falam francês, ou seja, 15 % da popu-
lação.

Os embaixadores francófonos presen-
tes em Angola reuniram-seno seio do 
Grupo de Embaixadores Francófonos 
(GAF), a fim de contribuir para a promo-
ção da língua francesa em Angola. O 
GAF proporciona um fórum de inter-
câmbio entre missões diplomáticas e 
com todas as autoridades nacionais e 
organizações responsáveis pela promo-
ção da educação, da paz, do multicultu-
ralismo e, de um modo mais geral, do 
desenvolvimento da francofonia.

A França apoia a política de Angola a 
favor da língua francesa, em particular a 
sua reforma de 2016 destinada a melho-
rar a sua educação. A cooperação para a 
língua francesa é levada a cabo pelo 
Gabinete de estudos para a Língua 
Francesa em Angola (BELFA), locali-
zado no Ministério da Educação. O 
objectivo é a promoção da língua fran-
cesa e do seu ensino através da forma-
ção de professores.

Estamos a trabalhar na formação de 
professores através de um grupo de 
formadores, ou seja, 33 professores em 
todo o país. A nossa cooperação visa 
também a reformulação dos programas 
Francês Língua Estrangeira (FLE)e a 
concepção de manuais escolares para o 
ensino médio (utilização prevista para o 
ano lectivo de 2021). A abertura da 
especialidade da língua francesa está 
também prevista em dois Magistérios e 
3 ISCEDs. Para além das aulas de FLE 
oferecidas aos seus alunos, as escolas 
secundárias Eiffel, em parceria com a 
Alliance française, oferecem cursos de 
FLE ao público em geral. Além disso, a 
Associação de Professores de Francês 
em Angola (AEFA) actua como relé para 
a nossa acção nas províncias. Final-
mente, através das suas mediatecas e 
programação cultural, a rede das Allian-
ces françaises promove as artes e cultu-
ras do mundo francófono.

Francofonia no mundo:

300  
milhões de francófonos 

no mundo 

4  
milhões de francófonos 

em Angola 

5a 
língua no mundo

2a  
língua do continente 

africano, após o inglêsl

Língua oficial em  

29  
países 
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A NOITE DOS SABORES 
FRANCÓFONOS

Um evento tradicional do Grupo de 
Embaixadores Francófonos (GAF), 
organizado pela Alliance française na 
abertura das celebrações do Mês da 
Francofonia, a Noite dos Sabores dá a 
oportunidade todos os anos a um 
público de convidados descobrir as 
especialidades dos países membros da 
OIF e partilhar um momento de conví-
vio. Depois da Liga Africana e da Forta-
leza de São Miguel, é o Palácio de Ferro 
que acolheu a edição 2020, por ocasião 
do 50º aniversário da OIF, com 19 países 
participantes e mais de 1 200 convida-
dos oriundos de todos os horizontes.

A REDE DAS ALLIANCES 
FRANÇAISES DE 

ANGOLA, AO SERVIÇO 
DA LÍNGUA E CULTURAS 

FRANCÓFONAS

Criada em 1969, a Associação Franco- 
Angolana - Alliance Française de Luanda 
está localizada no coração do distrito da 
Sagrada Família. Como escola de línguas, 
oferece cursos de francês para todos os 
tipos de pessoas e de muitas maneiras 
diferentes. Os seus professores são 
formados em didáctica e beneficiam 
regularmente de estágios intensivos em 
França. Como centro oficial de exame, 
organiza regularmente sessões DELF/
DALF e TCF (Todo Público, Quebec ou 
aquisição da nacionalidade francesa). 
Oferece também um serviço de tradu-
ção francês/português e uma mediateca 
que contém mais de 6 000 referências 
em língua francesa.

Juntamente com as duas outras Allian-
ces françaises em Angola - Cabinda e 
Lubango sendo também a sede de duas 
alianças dinâmicas - esta rede forma mais 
de 3 000 aprendizes por ano e entrega 

quase 1 000 diplomas em francês como 
língua estrangeira (DELF, DALF, TCF). 
Desde Outubro de 2019, também têm 
sido ministrados cursos na rede de Esco-
las Secundárias Eiffel, o que tem aumen-
tado de forma significativa a cobertura 
do território angolano. Para além do fran-
cês, as Alliances oferecem cursos de 
língua portuguesa e línguas nacionais 
(Kimbundu, Ibinda e Nyaneka), bem 
como serviços de tradução.

Graças ao apoio da Embaixada da França 
em Angola e ao apoio dos seus patroci-
nadores, as Alliances françaises organi-
zam dezenas de eventos culturais no país 
inteiro todos os anos.

↗ 
Edição 2020 no Palácio 
de Ferro ©Alliance 
française de Luanda

→→ 
A Ministra de Estado  
para a Área Social Carolina 
Cerqueira, Fortaleza de São 
Miguel ©Alliance française 
de Luanda

← 
Concerto de Sona Jobarteh 
em Novembro de 2019 na Casa 
das Artes, Luanda 
©Alliance française de Luanda
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França,  
país de educação 
e partilha

ACCÃO  
AO SERVIÇO 
DA JUVENTUDE

No âmbito de uma parceria particular-
mente frutuosa, a cooperação educa-
t i v a  f r a n c o - a n g o l a n a  c e n t r a - s e 
principalmente na formação de pessoal 
e no fornecimento de conhecimentos 
especializados em engenharia educa-
tiva. Para tal, conta com a Rede Eiffel 
(ver pp. 22-23) e em breve com o Magis-
tério de Mutu-Ya-Kevela, destinado a 
tornar-se o centro de referência para a 
formação em educação em Angola. O 
Ministério da Educação recorreu à perí-
cia francesa nos domínios da governa-
ção, política educativa, nomeadamente 
a formação de professores e quadros 
educativos, supervisão e acompanha-
mento do pessoal, avaliação das acções 
e comunicação. Este acordo poderia ser 
objecto de um memorando de entendi-
mento envolvendo a Total EP Angola. 
Neste contexto favorável, está prevista 
para breve a assinatura de um acordo 
intergovernamental de cooperação no 
domínio da educação.

O ensino francês em Angola também 
depende de uma rede de duas escolas 
homologadas.

LICEU FRANCÊS ALIOUNE 
BLONDIN BEYE DE LUANDA

Esta escola, co-financiada pela França, 
tem mais de 1 000 alunos, 54 % dos quais 
são angolanos. A educação é ministrada 
em francês e de acordo com o programa 
francês. O Liceu Francês, que acolhe 
principalmente alunos de famílias não 
francófonas a nível primário, está a 
desenvolver dispositivos específicos de 
aprendizagem de línguas, particular-
mente em francês, inglês e português.

ESCOLA PLANETA EDUCAR

Com base na descoberta e experimen-
tação da língua francesa a nível de 
creche, esta escola tem mais de 100 
alunos, 62 % dos quais são angolanos.

—

Tanto o liceu como a escola implemen-
taram dispositivos inovadores de ensino 
à distância enquanto as escolas angola-
nas estão fechadas.

Para acompanhar esta dinâmica, a 
Embaixada está a desenvolver um outro 
grande instrumento de cooperação: o 
Gabinete para a Língua Francesa em 
Angola (BELFA). Sediado nas instala-
ções do Instituto de Formação dos 
Quadros da Educação do Ministério da 
Educação, o BELFA é um centro de 
recursos sobre a língua e a cultura fran-
cesa aberto a todos, professores e estu-
dantes.

O BELFA realiza actividades de forma-
ção e acompanhamento dos professo-
res de francês, trabalha na concepção 
de novos manuais escolares, apoia o 
trabalho da Associação de Professores 
de Francês em Angola e organiza even-
tos de promoção da francofonia.

Estima-se a:

250 000 
o número de alunos 

da língua francesa 
em Angola

1 500 
o número de professores 

de francês em Angola

↓ 
Militares recebem  
diploma de francês  
©Embaixada da França 
em Angola
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A ESCOLHA DOS 
ESTUDOS NO ENSINO 

SUPERIOR FRANCÊS

Como parte das estratégias nacionais 
«Choose France» e «Bienvenue en 
France» lançadas pelo Presidente 
Macron em 2018, a França fixou o 
objectivo de acolher 500 000 estudan-
tes estrangeiros até 2027. A partir de 
2019, foram estabelecidas várias priori-
dades, tais como a simplificação da polí-
tica de vistos, o desenvolvimento da 
francofonia universitária, a melhoria da 
qualidade do acolhimento dos estudan-
tes em França, e o aumento do número 
de bolsas de estudo oferecidas aos 
melhores candidatos.

No âmbito desta estratégia, Campus 
France Angola promove, divulga infor-
mação e aconselha estudantes angola-

nos sobre o ensino superior em França 
e a sua preparação para a partida. Cerca 
de 1 000 estudantes angolanos estarão 
presentes em França em 2020, um 
aumento de mais de 75 % em 5 anos.

Os principais programas de bolsas de 
estudo são também implementados em 
parceria com as autoridades angolanas 
e empresas dos dois países: Instituto 
Nacional De Gestão De Bolsas (Inagbe), 
Ministério dos Recursos Minerais e 
Petróleos (Mirempet), Sonangol EP & 
Academia, Total EP Angola, Castel / 
Nocal, Prezioso, Aker, Banco Atlantico... 
Estas bolsas de estudo beneficiam 
actualmente 243 bolseiros angolanos 
em França.

A Embaixada também oferece várias 
bolsas de estudo em muitas áreas, e 
coordena uma rede de ex-alunos em 
França, France Alumni Angola, onde 
todos podem inscrever-se e manter 
uma ligação com a França aquando do 
seu regresso a Angola.

www.angola.campusfrance.org

← 
Sessão de boas-vindas dos bolseiros 
da Embaixada e da TEPA em França 
©Campus France

← 
Entrada do Liceu francês 
de Luanda ©Liceu francês 
de Luanda

↑ 
Instalações do liceu francês 
©Martin Duplantier Architectes
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A Rede Eiffel, 
um exemplo 
de cooperação 
bem sucedida
Nascida há 11 anos de uma parceria entre 
a Total EP Angola, o Ministério angolano 
da Educação, a Embaixada da França em 
Angola e a Missão Laica Francesa, a Rede 
Eiffel compreende quatro escolas cienti-
ficas públicas em Caxito, N'Dalatando, 
Malanje e Ondjiva.

UM ENSINO RIGOROSO 
E GRATUITO INSPIRADO 
NO MODELO EDUCATIVO 
FRANCÊS

A Rede Eiffel está perfeitamente inte-
grada no sistema de cooperação fran-
cesa em Angola. Bilingue, está imersa 
num ambiente francófono graças às 
sinergias desenvolvidas com o Liceu 
Francês de Luanda e as Alliances fran-
çaises de Angola, que programam 
eventos educativos e espectáculos 
francófonos em escolas secundárias.

Uma verdadeira rede humanista, Eiffel 
dá a sua oportunidade a jovens dos 15 
aos 18 anos, muitas vezes oriundos de 
meios desfavorecidos. Todos os anos, 
cada escola selecciona 150 alunos por 
mérito. Dos 600 estudantes da rede, 
40 % são meninas.

O ensino baseia-se em valores huma-
nistas, de laicidade, solidariedade, 
respeito e diálogo intercultural. O 
programa prevê a educação para a cida-
dania, acções inovadoras que respeitem 
as pessoas e o planeta, tais como jardins 
de solidariedade, trabalho sobre ener-
gias renováveis ou iniciativas de apoio a 
populações desfavorecidas.

Modernos e abertos, os protocolos de 
ensino bilingue das ciências em francês 
e português são construídos sobre o 
modelo francês, que valoriza o aluno na 
sua aprendizagem, a expressão do 
senso crítico, a aprendizagem através da 
descoberta e do questionamento.

O projecto pedagógico estabelece um 
máximo de 25 alunos por turma e prevê 
um ensino reforçado em matemática, 
física, química, biologia e francês.

Em cada escola, os alunos têm acesso a 
laboratórios equipados e professores 
regularmente formados em ciências e 
francês por peritos franceses que 
chegam ao local.

Os alunos estudam duas línguas estran-
geiras, o francês e o inglês. São acompa-
nhados na sua preparação para os 
estudos universitários.

Os jovens da Rede Eiffel esperam pelos 
melhores lugares nas Olimpíadas de 
Matemática!

100 %  
de sucesso no exame final 

em ciências (baccalauréat)

90 %  
dos finalistas prosseguem 
estudos universitários em 
Angola, incluindo 1/3 com 

bolsa nacional
↓ 
Aluno da Escola Secundária Eiffel 
de Malanje ©Total EP Angola
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Durante os últimos três anos, cerca de 
100 jovens receberam bolsas de estudo 
para estudar em França durante 3 a 5 
anos! De volta à Angola, tornaram-se 
técnicos superiores ou engenheiros, 
activos em empresas angolanas, e parti-
cipam no desenvolvimento e sucesso do 
seu país.

O que os alunos, o pessoal educativo e as 
autoridades angolanas nos dizem: 
«Queremos mais Eiffel!»:

 y Mais Eiffel para a formação de 
professores, directoras e directores

 y Mais Eiffel para cursos de francês 
em comunidades vizinhas

 y Mais Eiffel para a criação de oficinas 
abertas a professores de escolas 
rurais na periferia da cidade

 y Mais Eiffel para desenvolver centros 
de formação profissional em 
educação nas províncias

 y Mais Eiffel com a abertura de duas 
novas escolas secundárias no 
Huambo e Moxico em 2023, o que 
elevará o número de estudantes da 
Rede para 1 000!

A Rede Eiffel é única no mundo, como 
nos lembra o Embaixador de França em 
Angola, Sylvain Itté:

«Eiffel é um grande 
exemplo de uma parceria 

público-privada bem 
sucedida numa área tão 

essencial como 
a educação»

↘ 
Alunos da Escola Eiffel de Caxito  
©Total EP Angola

↙ 
Visita da Ministra de Educação Cândida Teixeira 
ao Liceu Eiffel de Caxito (nov. 2017) ©Angop

↑ 
Alunos da Escola Eiffel de Malanje  
©Embaixada da França em Angola
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Total EP Angola, 
uma política de 
responsabilidade 
social de 
excelência

Presente em Angola desde 1953 com 
1 800 collaboradores, dos quais 80 % 
são angolanos, Total EP Angola 
(TEPA) é o primeiro operador petrolí-
fero com uma produção de cerca de 
650 000 barris de petróleo por dia, 
representando 45 % da produção do 
país.

Como parte da sua responsabilidade 
social, a sua estratégia baseia-se em 
3 eixos:

 y Educação e integração dos jovens

 y Florestas e clima

 y Cultura e Património

Como tal, os principais desenvolvimen-
tos levados a cabo pela Total EP Angola 
dizem respeito a:

Formação, em particular através de uma 
parceria público-privada que deu origem 
à rede de quatro escolas secundárias 
Eiffel, que são gratuitas e oferecem um 
ensino de excelência nas províncias do 
Bengo, Cunene, Cuanza Norte e Malanje. 
A TEPA financia integralmente estas 
escolas secundárias, concede bolsas de 
estudo e oferece estágios de fim de curso. 
Actualmente, mais de 1 500 jovens foram 
formados desta forma. Além disso, a TEPA 
financia outras infra-estruturas escolares 
no país e está também a desenvolver 
parcerias no ensino superior com a UAN, 
ISPTEC e INP.

Desporto, investindo na massificação 
da prática dos jovens, mas também 
patrocinando a selecção angolana femi-
nina de andebol (com 13 títulos africa-
nos), a selecção de futebol com menos 
de 17 anos, eventos importantes no atle-
tismo e a prática por jovens da vela de 
classe de Optimist.

Desenvolvimento económico, ajudando 
algumas comunidades de mulheres, 
pescadores e jovens empresários em 
Porto Amboim, Ambriz e Luanda, através 
de formação em gestão empresarial, 
gestão financeira, microcrédito, gestão 
de recursos humanos e educação sanitá-
ria. Estas acções beneficiam directa-
mente cerca de 5 000 pessoas.

O ambiente, através da sensibilização 
ecológica e da preservação da biodiver-
sidade dos seus colaboradores e parcei-
ros em projectos sociais.

Cultura e património, em Mbanza 
Kongo, onde a TEPA está a ajudar a 
financiar a recuperação e valorização da 
cidade histórica classificado como 
património mundial pela UNESCO 
desde 2016, e em torno do Palácio de 
Ferro em Luanda, património de inspira-
ção Eiffel que está actualmente a ser 
revitalizado.

↓ 
Seleção nacional de andebol 
feminino campiã de África 
©Total EP Angola
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Comprometer- 
se para o futuro 
de Angola

UM DESENVOLVIMENTO 
PARA A ANGOLA 
DO AMANHÃ

Desde o seu regresso a Angola em 2017, 
a Agência francesa de desenvolvimento 
(AFD) construiu uma estratégia para 
apoiar as prioridades do governo ango-
lano, em estreita parceria com outros 
financiadores e a União Europeia. Único 
financiador bilateral europeu em Angola 
até à data, a AFD funciona principal-
mente através de empréstimos sobera-
nos em condições de mercado, 
associados a pequenas subvenções para 
financiar estudos e assistência técnica.

O primeiro eixo desta estratégia visa 
apoiar a dinâmica diversificação da 
economia angolana, que envolve princi-
palmente o reforço de um sector agrí-
cola sólido que cria empregos e reduz a 
dependência das importações. Através 
de um programa co-financiado (79 
milhões de euros) com o Banco 
Mundial, a acção da AFD visa a emer-
gência de uma pequena e média agri-
cultura comercial através do apoio à 
estruturação de cooperativas, assistên-

↑ 
©Dunya Rodrigues
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cia na  elaboração de projectos econo-
micamente viáveis, melhoria do acesso 
ao financiamento bancário e financia-
mento de infra-estruturas chave (cami-
n h o s ,  e s t r a d a s ,  i r r i g a ç ã o )  q u e 
actualmente não existem. A AFD está 
também a operar para apoiar a pequena 
agricultura familiar em co-financia-
mento (38 milhões de euros) com o 
Fundo Internacional de Desenvolvi-
mento Agrícola (FIDA) no âmbito de um 
projecto para reduzir a pobreza nas 
zonas rurais, aumentando a produtivi-
dade e o rendimento das pequenas 
explorações familiares e a sua resiliência 
aos efeitos das alterações climáticas. 
Dois projectos complementares pode-
riam emergir à curto prazo, destinados, 
por um lado, a modernizar a formação 
profissional agrícola, e por outro lado, à 
temática de «alimentar cidades» 
(cinturões verdes, salões e mercados). 
Além disso, a filial da AFD destinada ao 
financiamento do sector privado 
(PROPARCO) está a posicionar-se no 
sector agro-alimentar em Angola.

O sector de start-up em Angola 
demonstrando uma certa maturidade 
com algumas empresas emblemáticas 
como a Tupuca, Kubinga ou Roque 

online, a AFD também iniciou um 
projecto com os serviços da Embaixada 
para reforçar concretamente a cultura 
de empreendedorismo e o ecossistema 
angolano com o apoio de uma incuba-
dora de universidade ou de uma grande 
escola francesa.

O segundo eixo visa dar acesso a um 
maior número de habitantes a serviços 
essenciais, com maior qualidade. A AFD 
está assim a apoiar o sector da água nas 
zonas urbanas e periurbanas nas capi-
tais provinciais (ver artigo abaixo) e em 
breve apoiará o sector da energia (opti-
mização da rede eléctrica, barragens). A 
PROPARCO também se está a posicio-
nar para financiar a energia solar.

O terceiro eixo consiste na implemen-
tação efectiva das reformas macroeco-
nómicas necessárias para a recuperação 
do país, em conjunto com o FMI, o 
Banco Mundial, o Banco Africano de 
Desenvolvimento e a União europeia, 
visando prioritariamente três sectores: 
reforço da gestão das finanças públicas, 
governação das empresas públicas e 
reforma do sistema financeiro.

↓ 
©Dunya Rodrigues

UM COMPROMISSO 
PARA A QUALIDADE 
DE ÁGUA NO 
QUOTIDIANO
Para melhorar as condições de vida 
das populações, o governo ango-
lano fez do acesso aos serviços 
essenciais um objectivo prioritário 
e ambiciona um serviço universal 
de água até 2025.

Desde 2017, através do «Projecto de 
Desenvolvimento Institucional para o 
Sector da Água», a AFD, juntamente 
com o Banco Mundial, tem estado na 
linha da frente ao lado do governo na 
prossecução destes objectivos. O 
projecto visa melhorar as condições 
de vida dos habitantes das capitais de 
9 províncias (Huambo, Huíla, Malanje, 

Cuanza-Norte, Uíge, Namibe, Lunda-
-Norte, Bié e Moxico) através do 
reforço das capacidades das empresas 
provinciais de água e da melhoria da 
taxa de serviço nas zonas não servidas 
e peri-urbanas. Inclui também o esta-
belecimento de uma política tarifária 
para assegurar a sustentabilidade do 
serviço da água. Cerca de 1 milhão de 
habitantes deveria assim ter acesso à 
água, libertando assim um grande 
número de meninas e mulheres da 
«tarefa da água» e permitindo-lhes 
dedicar mais tempo à sua educação e 
actividades profissionais.

→ 
©Dunya Rodrigues
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PROJECTO ADISA, 
PARA UMA 

AGRICULTURA 
SUSTENTÁVEL, 

INOVADORA, 
SOLIDÁRIA E 

ATRACTIVA

Face à tomada de consciência do inte-
resse em apoiar o desenvolvimento de 
uma agricultura familiar e comunitária, a 
Embaixada da França propôs um finan-
ciamento de 300 000 euros em 2019 
para subsidiar 7 projectos associativos 
nas províncias do Uíge, Luanda, Bengo, 
Zaire, Cuanza Norte, Huambo e Cuanza 
Sul.

O objectivo deste projecto é capacitar 
os actores desta agricultura essencial 
para a vida diária de muitas famílias 
angolanas, dando-lhes a capacidade de 
construir a sua auto-suficiência alimen-
tar e desenvolver uma actividade que 
lhes permita oferecer a sua produção no 
mercado, para garantir um rendimento 
adicional.

AFD, UMA AGÊNCIA 
FRANCESA 

AO SERVIÇO DO 
DESENVOLVIMENTO

O Grupo Agência Francesa de Desen-
volvimento (AFD) é uma instituição 
pública que implementa a política fran-
cesa em matéria de desenvolvimento e 
de solidariedade internacional.

A nossa missão é contribuir para o 
progresso económico, social e ambiental 
dos países de baixo e médio rendimento. 
Em termos concretos, esta missão assume 
a forma de empréstimos, subvenções, 
perícia e assistência técnica. São concedi-
dos aos Estados, colectividades locais, 
empresas públicas, fundações ou ONG e 
permitem a realização de projectos numa 
vasta gama de domínios: clima, biodiversi-
dade, energia, educação, agricultura, 
urbanismo, saúde, tecnologia digital, 
desporto, formação, etc.

O Grupo AFD reúne a AFD e a sua filial 
PROPARCO, que se dedica ao financia-
mento de actores do sector privado.

A AFD também trabalha em estreita 
sinergia com a Expertise France, um 
actor-chave na cooperação técnica inter-
nacional, que deverá juntar-se ao Grupo 
AFD até 2021.

www.afd.fr

85  
agências no mundo

4 000  
projectos e programas  
de desenvolvimento

→ 
©Dunya Rodrigues

↓ 
©Dunya Rodrigues
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Uma cooperação 
estratégica 
para a formação profissional 
e tecnológica

Preparar a Angola de amanhã signi-
fica, evidentemente, apostar na 
cooperação para o ensino técnico ou 
superior ao serviço do desenvolvi-
mento económico do país. A França, 
através dos seus próprios projectos ou 
através da sua coordenação de progra-
mas financiados pela União Europeia, 
contribui ao continuum da formação.

A AFD e a Universidade Oscar Ribas 
(UOR) desenvolvem uma parceria para 
apoiar o empreendedorismo em Angola.

Com a ajuda de instituições francesas de 
ensino superior, o programa ajudará a 
consolidar as suas estruturas de incuba-
ção das novas start-ups, criará um labo-
ratório de investigação de utilizadores 
para melhor definir as necessidades dos 
consumidores, desenvolverá um curso 
de licenciatura em empreendedorismo, 
e criará um Fablab, que será equipado 
com financiamento da Total EP Angola.

O programa será repartido por três anos 
e será acessível a toda a comunidade 
empresarial de Angola. Complementará 
o programa ESRT-Angola, desenvolvido 
pela Universidade de Tecnologia de 
Belfort-Montbéliard e a Embaixada da 
França, em parceria com a Universidade 
Agostinho Neto e o ISPTEC, e com o 
apoio da Total EP Angola e da Sonangol 
EP. Com um orçamento de cerca de 1 
milhão de euros, a ESRT-Angola vai 
desenvolver dois Mestrados em Enge-
nharia Industrial e Empresa Digital, conti-
nuará o desenvolvimento do Fablab 
Yetolab, e promoverá a cultura tecnoló-
gica em Angola através da organização 
de conferências e do concurso «24 horas 
de inovação».

A formação de profissionais para uma 
agricultura angolana dinâmica, no 
âmbito da parceria agrícola assinada 

pelos Ministérios da Agricultura francês 
e angolano, envolve o apoio à formação 
agrícola e veterinária na Universidade do 
Huambo, que, para além do ISTAM, se 
tornou na principal instituição universitá-
ria de cooperação agrícola com a França. 
É nomeadamente nesta base que serão 
formados, graças a perícia francesa, os 
especialistas que serão capazes de cons-
truir a pecuária e a agricultura de 
amanhã, bem como os futuros professo-
res de excelência da rede de Institutos 
Técnicos Agrícolas (ITA) com os quais a 
França deseja colaborar.

Este desejo já está presente no âmbito do 
projecto europeu RETFOP, co-gerido 
pela Expertise France, a agência francesa 
de cooperação técnica, e o Instituto 
Camões. A França posiciona-se como um 
actor europeu engajado e dinâmico para 
assegurar o sucesso de projectos multila-
terais. Durante 5 anos, e com um orça-
mento de cerca de 21,4 milhões de euros, 
a RETFOP irá trabalhar em profundidade 
no desenvolvimento da formação técnica 
e profissional em Angola, mas também na 
sua ligação aos sectores profissionais, na 
orientação dos diplomas e na integração 
no emprego.

Outro projecto europeu, gerido exclusi-
vamente pela Expertise France para um 
período de 5 anos e com um orçamento 
de 13 milhões de euros, UNI.AO concen-
tra-se no ensino superior angolano, para 
construir cursos de especialidade profis-
sionalizante (mestrado e doutoramento) 
em sectores prioritários permitindo 
formar os quadros os que irão participar 
activamente no desenvolvimento 
económico. Como programa estrutu-
rante, a UNI.AO, que faz parte do 
MESCTI, cooperará também numa 
melhor gestão do ensino superior e 
numa política de avaliação da qualidade 
da formação.

↓ 
©Dunya Rodrigues

21,4  
milhões de euros 

(RETFOP)

13 
milhões de euros 

(UNI.AO)
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O INSTITUTO 
SUPERIOR DE 
TECNOLOGIA 

ALIMENTAR DE 
MALANJE (ISTAM): 

UN POLO DE 
EXCELÊNCIA PARA A 

TECNOLOGIA 
ALIMENTAR

Foi em 2008, no âmbito do projecto 
ANGOSUP «Apoio à estruturação e cria-
ção de formação tecnológica no ensino 
superior público em Angola», que nasce-
ram os primórdios do ISTAM. Centrado 
principalmente na formação e investiga-
ção aplicada no campo das ciências 
agro-alimentares, o projecto visava defi-
nir e preparar os programas de ensino e 
investigação do Instituto de acordo com 
as necessidades locais do sector econó-
mico e as regulamentações académicas 
e científicas. O objectivo era a entrega de 
um instituto chave-na-mão (recursos 
humanos, infra-estruturas - incluindo 
uma sala tecnológica -, equipamento e 
organização).

Hoje, o ISTAM é parceiro num novo 
projecto com a França, SupAlim, a fim de 
continuar a profissionalização dos seus 
dispositivos de formação e de reforçar as 
capacidades das suas equipas docentes.

Muitos membros do pessoal docente 
do ISTAM foram formados em ciências e 
tecnologia agro-alimentar, a nível de 
mestrado ou doutoramento, com o 
apoio da Embaixada de França e insti-
tuições francesas como Montpellier 
SupAgro, o Centro de cooperação 
internacional em investigação agronó-
mica para o desenvolvimento (CIRAD) 
ou o Instituto de Investigação para o 
Desenvolvimento (IRD).

Ao total, a França comprometeu-se 
com mais de 2 milhões de euros em 
formação e 180 000 euros em equipa-
mento de laboratório para trabalhos 
práticos. O ISTAM foi concebido para se 
tornar num dos melhores centros agro-
-alimentares de excelência no conti-
nente africano.

↑ 
O Presidente João Lourenço em visita  
na Cité des Sciences Vertes Toulouse Auzeville 
©Embaixada da França em Angola

← 
O Ministro da agricultura Didier Guillaume 
em visita ao ISTAM ©Embaixada da França 
em Angola
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Antes de mais, gostaria de saudar e 
agradecer a todo o pessoal da Embai-
xada da França, que trabalha diaria-
mente para assegurar que as relações 
franco-angolanas sejam concretizadas 
através de projectos que ajudam a apro-
ximar as nossas duas nações.

Gostaria também de agradecer às 
empresas que todos os anos contribuem 
não só para o sucesso das celebrações 

do 14 de Julho, mas também, de forma 
mais ampla, para a promoção da 
presença francesa em Angola. Foi graças 
ao seu apoio que pudemos levar a cabo 
esta revista.

Finalmente, gostaria de expressar a 
minha gratidão as francesas e franceses 
que trabalham ano após ano nesta 
parceria para o futuro. 

Uma palavra final 
do Embaixador

France International Service
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EMBAIXADA DA FRANÇA 
EM ANGOLA 

31/33 Rua Reverendo Agostinho  
Pedro Neto 
CP584, Luanda 
Tel.: (+244) 222 391 744 
www.ao.ambafrance.org 
Facebook: @FranceEnAngola 
Twitter: @FranceEnAngola

AGÊNCIA FRANCESA DE 
DESENVOLVIMENTO (AFD)

Edificio Bengo, Rua Anibal de Melo,  
Vila Alice, Luanda 
www.afd.fr

EXPERTISE FRANCE

31/33 Rua Reverendo Agostinho  
Pedro Neto 
CP584, Luanda 
Tel.: (+244) 222 391 744 
www.expertisefrance.com 

BUSINESS FRANCE

31/33 Rua Reverendo Agostinho  
Pedro Neto 
CP584 Luanda 
www.businessfrance.fr 
luanda@businessfrance.fr

CLUBE DOS EMPRESÁRIOS 
FRANÇA-ANGOLA (CEFA)

31/33 Rua Reverendo Agostinho  
Pedro Neto 
CP584, Luanda 
contacts@cefa.co.ao 
www.cefa.co.ao

LICEU FRANCÊS ALIOUNE-
BLONDIN BÉYE DE LUANDA

Zona escolar 1° de Maio (Baïrro) 
CP 5332, Luanda 
Tel.: (+244) 924 946 151  
ou (+244) 949 479 612 
secretariat@lfluanda.net 
primaire@lfluanda.net 
www.lfluanda.net

CAMPUS FRANCE

Alliance Française de Luanda 
Travessa do Bocage n° 12, Largo 
da Sagrada Familia, Luanda 
Tel.: (+244) 928 598 758 
espace.angola@campusfrance.org 
www.angola.campusfrance.org 
www.francealumni.fr/fr/poste/angola

ALLIANCE FRANÇAISE 
DE LUANDA

Travessa do Bocage n° 12, Largo 
da Sagrada Familia, Luanda 
Tel.: (+244) 222 321 993 
www.afluanda.com 
Facebook: @alliancefrançaise.luanda

ALLIANCE FRANÇAISE 
DE CABINDA

Rua Agostinho Neto 
CP106, Cabinda 
afcabinda@hotmail.com

ALLIANCE FRANÇAISE 
DE LUBANGO

Largo 1° de Maio 
aflubango@hotmail.com

«Équipe France» 
em Angola 

AMBASSADE 
DE FRANCE 
EN ANGOLA

de Luanda
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