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 EXCELÊNCIA SENHOR NAFTALI BENETT, MINISTRO DO
COMÉRCIO, INDUSTRIA E TRABALHO. TAMBÉM MINISTRO
PARA OS SERVIÇOS RELIGIOSOS E MINISTRO PARA OS
ASSUNTOS DE JERUSALÉM E DIÁSPORA;
 EXCELÊNCIAS, SENHORES EMBAIXADORES, CHEFES DAS
MISSÕES DIPLOMÁTICAS E DAS ORGANIZAÇÕES
INTERNACIONAIS;
 DISTINTOS CONVIDADOS;
 CAROS AMIGOS;
 MINHAS SENHORAS, E MEUS SENHORES;
Hoje, é um dia especial para a República de Angola e para todos os
Angolanos. Estamos a comemorar o 38º aniversário da independência
Nacional.
Como podem verificar, Angola é um país jovem e, como provavelmente já
puderam ouvir dizer, Angola é um país com grandes potencialidades que
garantem o seu desenvolvimento socio-económico, sendo por isso, uma
terra de grandes oportunidades de negócios.
Com uma situação de paz consolidada e um quadro político estável assente
nos pilares da democracia, Angola é, actualmente, um dos países com um
nível satisfatório de crescimento económico no mundo. Apesar dos
constrangimentos que se registaram e ainda se registam na economia
mundial, o que tem se reflectido negativamente na maioria das economias
dos países, para 2013, o crescimento da economia Angolana está
projectado para 5.1%.
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As receitas obtidas com a venda do petróleo, gás liquefeito, diamantes e
demais recursos naturais, estão a ser utilizadas, por um lado, na
reconstrução de infra-estruturas que haviam sido destruídas pela guerra
civil e por outro, na edificação de um país moderno capaz de fornecer bens
e serviços necessários ao bem-estar dos seus habitantes.
Este esforço já está a produzir efeitos visíveis, considerando a grande
operação à escala nacional de edificação de infra-estruturas, reactivação da
produção agrícola e, principalmente, na formação do homem. Aliás, um
número considerável de convidados aqui presentes, pode confirmar este
facto, porque também fizeram e continuam a fazer parte desta enorme
tarefa de erguer Angola. Muito obrigado pela vossa cooperação.
Excelência, Sr. Ministro,
Caros Convidados,
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Angola está a crescer com a ajuda e cooperação de vários países amigos,
dentre os quais, Israel. A cooperação multifacética entre Angola e Israel
que envolve a vertente da formação do homem, regista nos dias que
correm, um momento muito satisfatório.
Os sectores da Agricultura, Energia e Águas, Saúde, telecomunicações,
Defesa e Segurança, têm sido os mais activos na cooperação bilateral.
Conforme disse o Presidente da República de Angola, José Eduardo dos
Santos, em entrevista recente ao jornalista israelita, Henrique Cymerman,
que penso deve encontrar-se nesta sala, cito” Existem empresários de
Israel que estão interessados no nosso mercado porque Angola é um país
que oferece grandes oportunidades de negócios, permitindo assim que as
relações com Israel sejam dinâmicas, multifacetadas, satisfazendo os
interesses dos dois países”. Com esta citação, quero dizer, que o mercado
de Angola continua aberto para os empresários israelitas que pretendam
ajudar na construção da Nova Angola, transformando-o num país bom para
se viver.
As áreas da cultura, do turismo e também do desporto, serão os próximos
grandes desafios para o reforço da cooperação bilateral, já que estes
sectores tão dinâmicos, envolvem directamente o cidadão comum.
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Estamos a apostar nas trocas culturais promovendo visitas de grupos e
artistas Angolanos à Israel e os nossos parceiros israelitas, com destaque
para o grupo Mitrelli, têm trabalhado no envio à Angola de grupos e
formadores culturais, o que tem ajudado, pela positiva, na aproximação
cada vez mais dos dois povos.
O turismo tem registado também um crescimento considerável de grupos
de peregrinos Angolanos que visitam a Terra Santa, faltando agora que os
cidadãos israelitas incluam Angola no seu roteiro turístico para que possam
desfrutar das belezas paisagísticas, das praias lindíssimas, dos animais no
seu habitat selvagem e tomar contacto com um povo caloroso e sempre
alegre, como é o povo Angolano.
Caros Convidados,
Excelência Sr. Ministro Naftalli Benett,
No contexto da política externa, Angola tem relações estáveis com quase
todos os países do mundo. Angola defende o respeito pela ordem
constitucional e a solução dos conflitos e diferendos por via pacífica.
Este posicionamento foi reforçado, em Setembro último, quando discursava
perante a Assembleia Geral da ONU, em Nova Iorque, o Vice-Presidente
da República de Angola, Manuel Vicente, tendo deixado mais uma vez
claro que o Governo do meu País apoia os esforços de mediação do
Secretário de Estado, John Kerry, e espera que com a retomada, em finais
de Julho último, do diálogo bilateral entre Israel e a Autoridade Nacional
da Palestina, produza um acordo de paz duradouro que culmine com o
estabelecimento do Estado Palestiniano, coexistindo com o Estado de Israel
em segurança.
Finalmente, eu gostaria de agradecer mais uma vez à todos, em especial
Sua Excelência o Sr. Ministro Naftali Benett, por nos honrar com a vossa
presença.

MUITO OBRIGADO - TODÁ RABÁ
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