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O Programa de Realojamento as 
populações pode ser Reforçado cem a 
edificação de infraestruturaspara 20 mil 
casas e a construção de outras três mil 
casas económicas na área do Zango, 
em Luanda .  O contrato para a 
edificação das habitações foi 
apreciado, 
ontem, em Conselho de Ministros 
orientado 
pelo Presidente da República e Chefe 
do Executivo, José Eduardo dos 
Santos, no palácio da Cidade Alta, em 
Luanda. A oitava sessão ordinária de 
ontem apreciou o contrato de 
empreitada para a revitalização da 
avenida Murtala Mohamede o contrato 
para a reabilitação e expansão da rede 
eléctrica da Ilha de Luanda, O 
Executivo prepara uma reestruturação 
e modernização dos Centros de 
Formação Profissional do. Cazenga e 
de Viana, em Luanda, do Kuacra, no 
Kwanza-8ul, de Bom Jesus, no Bengo, 
e a modernização do Centro Nacional 
de Formadores .Ontem, o órgão de 
consulta do Presidente da República 
apreciou o contrato para a execução 
da. fase complementar do programa 
Formação, Trabalho e 
Desenvolvimento (FTD), integrado no 
Programa Nacional Para Ó Sector da 
formação Profissional e Emprego, 
entretanto, uma empresa pública 
especial de limpeza, de âmbito local, 
pode ser criada nos próximos tempos 
para 
assegurar a manutenção, 
abertura e expansão da rede de 
esgotos, manutenção e limpeza das 
valas de drenagem, 
recolha de resíduos 
sólidos e a intervenção em caso 
de 
calamidades naturais, a reciclagem 

e o processamento 
do lixo. A proposta de criação foi 
apreciada. ontem pelo 
Conselho de Ministros. 
No domínio da energia e águas foram 
apreciados os contratos 
referentes 
à Empreitada de Construção da Central 
2 de Aproveitamento Hidroeléctrico de 
Cambambe e da Reabilitação e 
Expansão das Redes de Alta, Média e 
Baixa Tensão, das cidades de Cabinda 
e Lândana. A Lei sobre as Parcerias 
PúblicoPrivadas foi também 
objecto de apreciação pelo Conselho 
de Ministros, tendo por finalidade o 
acréscimo de eficiência na afectação 
de 
recursos públicos, o aumento da 
capacidade do Estado para realizar 
investimentos e a melhoria qualitativa e 
quantitativa do serviço, atravésde 
meios de controlo que 
possibilitem a avaliação permanente 
por parte dos eventuais utentes e do 
parceiro público. O Conselho de 
Ministros apreciou a proposta de 
modelo de contrato modalidade “BOT”, 
para a construção 
e opef’dçiiO de mini-hídricas e dos 
sistemas de transporte associados. 
Produção agrícola em grande escala . 
O país pode produzir, em larga escala, 
arroz, milho, feijão e soja, nos próximos 
tempos, nas províncias de Malange, 
Benguela e Kuando-Kubango. 
O Executivo tem projectos referentes 
ao Desenvolvimento Agrícola da 
Fazenda Pedras Negras, em Malange, 
dos Pólos Agro-industriais do Cubal, 
em Benguela, do Quizenga, em 
Malange, e de produção de arroz na 
margem do rio Longa, no Kuando-
Kubango. O projecto de 
Desenvolvimento Agrícola da Fazenda 
Pedras Negras, em Malange, é para o 
cultivo de milho, feijão e soja; os Pólos 
Agro-industriais do Cubal, em 
Benguela, vão produzir milho e feijão e 
ter criação De gado; do Quizenga, em 
Malange, igualmente para o cultivo de 
milho e feijão e criação de gado, 
enquanto na margem do rio Longa; no 
Kuando-Kubango, a aposta é na 
produção de arroz. Ainda no domínio 



da Agricultura, o órgão de consulta do 
Presidente da República apreciou o 
Programa da Mecanagro (empresa 
pública de mecanização agrícola) para 
a aquisição de tractores, recuperação 
de máquinas, edificação de oficinas e 
formação de técnicos  Ontem, foi ainda 
apreciado o Acordo Internacional do 
Café, que tem como objectivo 
promover a expansão e 
comercialização do produto, em 
beneficio dos países produtores, bem 
como o Acordo celebrado entre a 
Procuradoria -Geral da República de 
Angola e a sua 
congénere de Portugal, para a troca de 
experiências e de informações, no 
domínio das respectivas atribuições. 
Por outro lado, o Conselho de Ministros 
apreciou o contrato 
de financiamento 
para a implementação 
da segunda 
fase do Projecto de Modernização 
Agrícola e Cultura de 
Algodão no Sumbe, província do 
Kuanza-Sul. 
Adesão à Convenção sobre o 
Terrorismo 
O país pode aderir à Convenção das 
Nações Unidas 
sobre a Proibição 
ao Financiamento do Terrorismo. 
O 
Projecto de Resolução que aprova a 
Adesão de Angola 
àquele tratado foi apreciado ontem pelo 
Conselho de 
Ministros. 
O Executivo, em comunicado de 
imprensa, reconhece 
como sendo “um dever do Estado 
angolano cooperar nos 
esforços internacionais 
que visam dificultar, combater 
e 
eliminar o acesso fácil, directo 
ou indirecto, aos meios 
de financiamento 
que potenciam acções 
terroristas”. 
O órgão colegial apreciou igualmente 
a Proposta de Lei 

sobre os Tratados Internacionais, tendo 
em conta que a actual lei não se 
adequa aos poderes conferidos pela 
Constituição da República de Angola 
ao Titular do oder Executivo, no 
domínio 
das relações internacionais. 
O Executivo considera que existe a 
necessidade de se regular a actividade 
do processo de conclusão dos 
Tratados d celebrados pelo Estado 
angolano e de estabelecer 
mecanismos internos para a 
implementação 
dos Tratados Internacionais de que o 
país pretenda ser parte. Laboratório de 
referência controla alimentos 
Angola vai estar dotada de um 
laboratório 
nacional 
de referência para 
controlar a qualidade alimentar no 
país. O objectivo é suprir o vazio 
existente no âmbito 
da verificação , da conformidade dos 
produtos àgro- 
alimentares de importação e da 
emissão 
de certificados 
de origem, garantir 
a segurança alimentar da população 
e prevenir as fraudes. 
O Conselho de Ministros apreciou a 
proposta de contrato 
para a constituição 
do referido laboratório. Na 
sessão de ontem, o órgão colegial 
apreciou ainda o projecto 
de criação e de aprovação do Estatuto 
Orgânico 
do Instituto Nacional de Recursos 
Hídricos, que tem 
por objecto o planeamento 
dos recursos hídricos à escala 
nacional, de forma a garantir a sua 
utilização sustentável. 
Outras decisões 
O Conselho de Ministros apreciou 
igualmente as 
propostas da Lei de Bases do Sistema 
Nacional de 
Planeamento e a Lei do Sistema 
Estatístico Nacional. A 
Lei de Bases 
do Sistema Nacional de Planeamento 



estabelece 
as normas para a elaboração, 
execução, registo e 
avaliação do planeamento nacional, 
como instrumento 
de regulação 
e fomento do desenvolvimento 
nacional, 
enquanto a Lei do Sistema 
Estatístico Nacional estabelece 
as normas para assegurar que a 
actividade 
estatística 
oficial se desenvolva 
de forma coordenada, integrada 
e racional, de forma a ser útil ao 
desenvolvimento 
e modernizacão 
do país. 
O Conselho de Ministros apreciou 
o Relatório de 
Execução do Orçamento 
Geral do Estado de 2009 
que procede ao Balanço do Exercício 
Económico e 
Financeiro do ano passado e faz uma 
avaliação geral do 
desempenho das Finanças e da 
Administração Pública. 
Por outro lado, apreciou o contrato 
de prestação de 
serviços de consultoria 
e assessoria celebrado entre 
o Ministério das Finanças e a empresa 
Mckinnsey 
Internacional, INC, para a 
implementação da reforma 
tributária em Angola. 
O Contrato de Financiamento entre 
o BPC e o BNP/ 
Paribas/Fortis para a Construção e 
Equipamento de 
um Matadouro e de uma Unidade 
de Tratamento 
de Gordura Animal, em Camabatela, 
província 
do 
Kwanza-Norte, foi igualmente 
apreciado nesta sessão. 
Do sector do Comércio, foram 
apreciados os regulamentos 
sobre 
o Licenciamento da Actividade 
Comercial e de 

Prestação de Serviços Mercantis e 
sobre Licenciamento 
de Importações e Reexportações. 


