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Executive S 

Resumo Analítico 

  
Durante os últimos anos tem aumentado a taxa de alfabetização da população angolana 
dramaticamente graças ao grande esforço do governo. Também conhecido um importante 
desenvolvimento do setor artesanal devido a uma melhor avaliação deste por parte da 
população angolana. O setor de artesanato emprega muitos angolanos. Também se 
apresentou nas iniciativas musicais, com shows promovidos pelo Brasil, que compartilha 
importantes laços culturais com Angola. 
 
 
 
Notícias 
 
 
Artesanato é pouco valorizado 
 
Setor: cultura e lazer 
Fonte: portalangop.co.ao 
Data: 15/08/2013 
Título: Artesanato é pouco valorizado  
 
 
As obras de artesanato na província do Huambo são pouco valorizadas pela população, facto que desmotiva 
os artesãos locais a produzirem, além de retardar o desenvolvimento desta arte. 
O facto foi dado a conhecer hoje, quinta-feira, à Angop, pelo representante dos artesãos, Manuel Lupoko 
Jamba, entrevistado acerca do tema “produção de obras artesanais”. 
Segundo o responsável, apesar do artesanato transmitir a vivência dos antepassados e contribuir na 
preservação da cultura nacional, poucas são as pessoas que reconhecem o valor de uma obra. 
 
 
Material usado para conceber obras artesanais angol anas é diverso 

 
 
Setor: cultura e lazer 
Fonte: portalangop.co.ao 
Data: 16/08/2013 
Título:  Material usado para conceber obras artesanais angol anas é diverso  
 
O material usado para feitura do artesanato em Angola é essencialmente o existente no país e diverso, 
desde a madeira, areia, pedra, peles e ossos de animais. No entanto, além destes bens em referência os 
artesões usam também a tela, pincéis, produtos industriais que vem do estrangeiro, em países como China. 
Na posse destes materiais, os artesãos, arregaçam as mangas e põem toda a sua experiência ao “rubro” 
com fim de exibir para venda obras interessantes do ponto de vista artístico. 
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Economia, Arte, Cultura e Solidariedade na Semana d o Brasil em Angola 
 

 
Setor: cultura e lazer 
Fonte: jornaldigital.com  
Data:30/08/2013 
Título: Economia, Arte, Cultura e Solidariedade na Semana d o Brasil em Angola  
 
A 9.ª edição da Semana do Brasil em Angola arranca esta segunda-feira, 2 de Setembro, promovida pela 
Associação dos Empresário e Executivos Brasileiros em Angola (AEBRAN). A 9.ª Semana do Brasil vai 
decorrer entre 2 e 7 de Setembro, em Luanda, com diversas actividades económicas, artísticas, culturais e 
solidárias. A programação oficial do evento foi lançada esta quinta-feira, através do Presidente da AEBRAN, 
Renato de Azevedo, e da Coordenadora Geral da Semana do Brasil, Arlete Holmes Lins (foto). 
 
 
Cultura intensifica palestras sobre valorização dos  sítios históricos 
 
Setor: empreendedores e startup 
Fonte: portalangop.co.ao  
Data: 16/08/2013 
Título:  Cultura intensifica palestras sobre valorização dos  sítios históricos  
 

             A Direcção Provincial da Cultura no Bengo está a levar a cabo várias palestras de sensibilização dos 
estudantes e autoridades tradicionais para o reforço da protecção e valorização do património e sítios 
históricos da região, deu a conhecer hoje, sexta-feira, em Caxito, o chefe do Departamento para Área do 
Património Cultural, César Muginga. De acordo com o responsável, as palestras visam demonstrar a 
importância da população para um papel mais interventivo na conservação dos sítios históricos e património 
da província, frisando que a preservação do património histórico-cultural é uma responsabilidade de todos os 
cidadãos. 
 
 
Artesão defende criação de centros de formação 
 
Setor: cultura e lazer 
Fonte: portalangop.co.ao 
Data: 14/08/2013 
Título: Artesão defende criação de centros de formação  
 
O artesão Benvindo Castigo defendeu hoje, quarta-feira, em Saurimo, província da Lunda Sul, a necessidade 
de se criar centros de formação cultural e artístico, com vista a se transmitir conhecimentos aos jovens, 
contribuíndo na valoriazação das artes plásticas. Em entrevista à Angop a propósito do trabalho realizado 
pelos artesões em prol da valorização da cultura angolana, informou não existirem escolas específicas para o 
efeito, tendo referido que o crescimento da arte na região deve estar ligado ao ensino da arte, passando 
necessariamente pela criação de infra-estruturas. 
 
 
Uccla quer lembrar que lusofonia tem história comun  para além de economia 
 
Setor: cultura e lazer 
Fonte: lusomonitor.net  
Data: 10/09/2013 
Título: Uccla quer lembrar que lusofonia tem história comun  para além de economia  
 
Con grandes investimentos angolanos em Portugal, brasileiros em Angola e por aí em diante, é de economia 
que hojhe se fala mais vezes quando se fala no espaço lusófono. Há 4 meses na liderança da Uniao das 
cidades capitais de lingua portuguesa (UCCLA). 
 
 
 
 
 



 
    

 

 

4 

Artesanato tido como fonte de rendimento de muitas famílias 
 
Setor: cultura e lazer 
Fonte: portalangop.co.ao 
Data: 19/08/2013 
Título: Artesanato tido como fonte de rendimento de muitas famílias  
 
O presidente da Cooperativa de Artesãos (COART), Afonso Tuzolano, afirmou, em Luanda, que o artesanato 
tem sido a fonte de rendimento para muitas famílias, pois muitos os dos seus executores não têm outra 
actividade que desenvolvem com o mesmo esmero como esta. Assim, apontou, Afonso Tuzolano, que falava 
à Angop, todos os dias os artesãos preocupam-se em conceber os diversos assuntos que fazem parte da 
cultural angolana, como a fauna, a flora e aspectos da tradição, para puderem vender aos amantes desta 
arte. 
 
 
A taxa de escolarização em Angola aumentou para o d obro nos últimos anos, passando de 
38,1 porcento em 2001 para 76,3 porcento em 2012, s egundo dados oficiais. 
 
Setor: cultura e lazer 
Fonte: africa21digital.com 
Data: 27/08/2013 
Título: A taxa de escolarização em Angola aumentou para o d obro nos últimos anos, passando de 
38,1 porcento em 2001 para 76,3 porcento em 2012, s egundo dados oficiais.  
 
A taxa líquida de escolarização em Angola aumentou para o dobro nos últimos anos, passando de 38,1 
porcento em 2001 para 76,3 porcento em 2012, segundo dados oficiais. Essa progressão foi mais acentuada 
entre as raparigas cuja taxa de escolarização cresceu de 35,3 porcento em 2001 para 75,4 porcento em 
2012 contra uma evolução de 41 porcento para 77,2 porcento entre os rapazes no mesmo período. 
 
 
Fascículos são alternativa boa e barata aos livros 
 
Setor: cultura e lazer 
Fonte: angonoticias.com 
Data: 23/08/2013 
Título: Fascículos são alternativa boa e barata aos livros  
 
As ruas de Luanda são verdadeiras livrarias. Há centenas de jovens a vender na rua livros técnicos e 
romances. Quem está na venda de bens culturais tem igualmente uma secção de discos e DVD piratas. 
Mas o negócio que está na moda é a venda de fascículos. Quem tem pouco dinheiro e quer aprender ou 
divertir-se com literatura, compra as obras em folhas soltas. 
 
 
Artistas celebram 10 anos de integração Brasil-Ango la 
 
Setor: empreendedores e startup 
Fonte: portalangop.co.ao 
Data: 25/08/2013 
Título: Artistas celebram 10 anos de integração Brasil-Ango la 
 
"Angola já estava em mim e eu não sabia. Desde 1530 eu já era angolano", diz o baiano Roberto Mendes ao 
abrir uma apresentação em Luanda, capital do país. O compositor e instrumentista santoamarense foi uma 
das estrelas da noite de gala celebrada no sábado, 24, em Luanda, para comemorar 10 anos de existência 
da Associação dos Empresários e Executivos Brasileiros em Angola (Aebran). 
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Relação de instituições e empresas nomeadas em este  relatório.  
 

 
 
 
 
Aebran 
Website: http://www.brasilangola.com.br/  
Twitter: https://twitter.com/brasilangolamag 
 
Casa Civil do Presidente da República  
Website: http://www.casacivilpr.ao/ 
Twitter: @CasaCivilPRA    
 
 
Angola Formativa 
Website: http://www.angolaformativa.com/pt 
Twitter:   @angolaformativa 
 
 
Ministério da Ciência e Tecnologias Angola 
Website: http://www.minct.gov.ao/ 
Twitter:   
 
 
 
Cooperativa de Artesãos 
Website: http://www.minct.gov.ao/ 
Twitter:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Análise por pais e por setor de atividade 

segundo os  sites de  informação  e as redes sociais  
 


