Ministro da Indústria
Joaquim David vê boas
Perspectivas em matéria de
Investimentos no sector.
Jornal de Angola 8 de Janeiro de 2009

Governo estimula produção nacional dos materiais para
A construção civil
O Ministério da Indústria vai investir mais, dentro do
Seu programa para este ano, nas áreas do fabrico de
Material para a construção civil, na indústria dos
Derivados da agricultura, na metalurgia e na produção
De tecidos. Esta intenção foi anunciada ontem pelo
Ministro da Indústria, Joaquim David, na cerimónia de
Cumprimentos de fim de ano, na sala de reuniões do
Ministério da Indústria em Luanda.
Joaquim David, ladeado dos vice-ministros, Abraão
Gourgel e Kiala Gabriel, recebeu cumprimentos dos
Directores nacionais, assessores, funcionários de todas
As áreas do ministério.
O ministro Joaquim David na hora de balanço do ano
Passado considerou que foi "no mínimo interessante e
Particularmente positivo". O ministro sublinhou as eleições
Legislativas de 5 de Setembro e a subida do preço
Das matérias-primas nos planos nacional e internacional,
Como sendo os eventos que mais marcaram o ano
Passado.
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"A capacidade do mundo ocidental para adquirir os
Produtos que nós exportamos nomeadamente o
Petróleo e os diamantes diminuiu significativamente, de
Modo que isto só terá reflexos nas nossas arrecadações
Em termos de receitas em divisas".
No ano passado, de acordo com o ministro, houve
Maior investimento na área das infra-estruturas no
Crescimento do sector bancário, no incremento do
Sistema legal e no crescimento do sector privado.
"Nós tínhamos verificado, no ano de 2007,
Investimentos privados na ordem dos 200 milhões de
Dólares e verificamos que em 2008 estes investimentos
Se situam na ordem dos 300 milhões, o que provocou o
Crescimento da nossa indústria", disse.
Para este ano, o Ministério da Indústria já identificou as
Acções que o Estado deve empreender para catalizar o
Investimento privado, pelo que já se submeteu o
Programa para o ano 2009 ao Conselho de Ministros.
"Nós identificámos as acções que o Estado deve
Empreender para catalizar o investimento privado,
Temos um programa que foi já submetido ao Conselho
De Ministros e vai ser agendado durante o mês de
Janeiro e se for aprovado estamos convencidos de que
Vai resultar em investimentos privados muito superiores
Ao que verificámos no ano passado.
"Sentimos que na indústria dos derivados de

agricultura, indústria de madeiras e de material de construção
civil, metalurgia e têxteis nós veremos
investimentos muito maiores do que temos visto nos
últimos anos", anunciou.
Joaquim David considerou que nesta nova era podem
surgir as indústrias Petroquímicas e a construção de
refilarias que permitem a criação de mais postos de
trabalho. Já estão na construção duas fábricas de cimento
e outra que ainda aguarda por financiamento.

