
Pág. 1 
 

SUA EXCELÊNCIA DR. JOÃO MANUEL GONÇALVES 

LOURENÇO, 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA DE ANGOLA, 

 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DRA. ANA DIAS 

LOURENCO,  

PRIMEIRA-DAMA DA REPÚBLICA, 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA 

ASSEMBLEIA NACIONAL, 

 

VENERANDOS JUÍZES CONSELHEIROS PRESIDENTES 

DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL E DO TRIBUNAL 

SUPREMO, 

 

DISTINTOS CONVIDADOS, 

 

MINHAS SENHORAS E MEUS SENHORES, 

 
  

Na sequência das eleições gerais de 2017, cabe-me a honra 

de, pela terceira vez, e em representação das digníssimas 

entidades presentes, dirigir algumas palavras, por ocasião 

da cerimónia de cumprimentos de fim-de-ano, a Vossa 

Excelência, Senhor Presidente da República e Digníssima 

Esposa. 

 

DOIS MIL E DEZANOVE foi um ano desafiante. 

 

Uma acentuada estiagem nas Províncias do Sul de Angola 

exigiu o desencadear de medidas de construção de 
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infraestruturas de efeitos duradouros e uma das mais 

comparticipadas acções de solidariedade nacional para com 

as famílias angolanas afectadas. 

 

Reformas estruturais no sentido de corrigir pesadas 

heranças reflectidas numa economia excessivamente 

dependente de um único produto, o petróleo, e numa grande 

concentração da dívida no curto prazo, exigiram a adopção 

de corajosas medidas nos domínios da economia em geral, 

dos sectores financeiro, cambial e dos preços, do ambiente 

de negócios e do sector social. 

 

A boa governação, o rigor e a transparência nos actos 

públicos, o combate à corrupção, à impunidade e a outras 

práticas negativas, a diversificação da economia, a 

moralização da sociedade e a projecção de uma nova 

imagem de Angola no mundo, constituíram linhas-mestras 

de actuação da acção governativa. 

 

A importância da agricultura empresarial e, sobretudo, a 

familiar, da industrialização e exploração mineira não 

petrolífera, do turismo, dos serviços, da formação 
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profissionalizante e do empreendedorismo juvenil e 

feminino, do enquadramento da economia informal e da 

produção local dos bens que integram a cesta básica, se 

torna cada vez mais evidente. 

 

Medidas no sentido da consolidação do Estado 

Democrático de Direito, em interdependência com os 

demais Órgãos de Soberania, permitiram a realização de 

importantes acções nos domínios da segurança, da justiça e 

da preparação da legislação autárquica. 

 

Assinalo a firmeza e determinação que tem demonstrado, 

quer nas acções como nas decisões de Estado, com vista a 

conduzir Angola para um desenvolvimento sustentável e a 

reforçar as nossas capacidades internas para combater os 

efeitos de fenómenos sobre os quais não temos efectivo 

controlo, como as alterações climáticas, os preços das 

commodities e as guerras comerciais entre as grandes 

economias mundiais, cujos efeitos são altamente 

penalizadores para os países emergentes. 

 

Sua Excelência, 
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Senhor Presidente da República, 

 

Digníssima Primeira-Dama da República, 

 

Aceitem os votos de Festas Felizes e de um próspero 2020, 

Ano do 45º Aniversário da Independência Nacional, 

inspirando em todas as famílias angolanas, o espírito de 

paz, de amor, fraternidade e solidariedade. 

 

Bem-haja Senhor Presidente! 

Muito Obrigado. 

 


