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Brasil e Angola: tempo de reencontro

Para nossa alegria, Angola é hoje um país líder na África. Tem voz ativa nos temas
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prol do futuro dos povos angolano e brasileiro.

João Lourenço e Jair Bolsonaro, no que se
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nómicas, transparência pública e combate à

para a riqueza de nossas culturas. No Brasil,

corrupção. Tal sintonia nos permite lançar

são milhões os descendentes de angolanos,

um novo capítulo das relações bilaterais.

assim como são numerosos os brasileiros

Esta etapa de dinamismo e inovação já

que vivem em Angola. Como destacou o

foi iniciada. Em agosto passado, estiveram

embaixador Alberto da Costa e Silva, emi-

em missão a Brasília o inspetor-geral da

nente historiador das relações entre Brasil e

Administração do Estado e representantes

Angola, é de sua herança africana que veio o

da Procuradoria-Geral da República de An-

modo do brasileiro morar, criar e falar.

gola, que abriram amplas possibilidades de

Ao mesmo tempo, somos nações que

trabalho conjunto nos campos da capacitação

possuem histórias, desafios e modos de ser

e do compartilhamento de informações com

próprios. Cada povo desenvolveu traços dis-

vistas à prevenção e ao combate à corrupção.

tintivos e personalidade singular, e é fácil

Negociamos também um importante acordo

sentir que existe uma admiração recíproca

na área de segurança e ordem pública.

entre nossas sociedades. É esta Angola in-
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dependente e genuína que o Brasil quer

os angolanos a expectativa de diversificar a
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economia e estabelecer marco normativo
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sólido para investidores estrangeiros, criando

Cooperamos, igualmente, na área de de-

oportunidades para o engajamento do sector

fesa. Há anos militares brasileiros contribuem

privado em projetos produtivos.

para a capacitação de oficiais angolanos,

Novos instrumentos bilaterais, como o

inclusive para atuação em operações de ma-

acordo de facilitação de investimentos, hoje
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celebrado em 11 de novembro. No Brasil,

nossas relações, tem no Centro Cultural do

sempre nos orgulhamos de termos sido o
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primeiro país a reconhecê-la. Os novos ven-

minação do idioma e de projetos de interesse
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