
!6 r.r r/^r'!,,(d/i

Overvien:

ar em toda a cadeia
esde a concessSo

o de capitais"
POR AGOSTINHO RODRIGUES ] FOTO[iRAFIAS DR

O PRODESI nio pode ser visto como um fim em si mesmo, diz o embaixador de Angola na
Turquia. Numacurtaentrevistaao Mercado, volvid<l um m6s desde avisitado Presidente

daRepfblicaaquelepais,Jos6 PatriciofaladapreparaEio davisitado Pnesidenteturco
emOutubro e do interesse do empresariado daquele pais naindustrializagio deAngola.

PRexortou os Embaixadores

nrento de urna clip[omacia nais
fbcada na promogio e atracEeo
do investimento e isto, claro,

abertura e interac(io corl os
potenciais investialores. Nesse
processo temos de demonstrar
seriedad e e transpar€ncia para
que os investidores sintam
seguranqa e confl anga, aca
bando com as abordagens
esquematicas de pretender tirar
lasiluinhas enr todos os
negoclori.

Qual 6 adimensio da comu-
nidade angolana na Trrquia?
Na Turq uia a comun idade
angolana ndo devera ultrapas-
sar os dois milhares de ci-
dadaos, rnas atenEdo, ndo €
nossa preocupaSeo aumenti la
pois assim sendo seria sinal de
que ela oao se se nte segura e
contiante no seu pais de
or lgem.

Que experi6ncias econ6mi-
cas concretas Angola podeou
vai absoruer desta parceria
conr a Turquia?
A Turquia polariza aspectos
singrrlares da nossa civilizaqdo.
Tem um historico cultural -

nrilenar', conhecida como berEo
oas crvr LrzaEoes, e um Pals
transconti nentaI na encruzil
hada entre a Europae a Asia
detendo l1o seu patrim6nio
histolico, o maibr', mais
poderoso e extenso imp6rio, o
Otomano. Com todo este
acervo, o seu povo herdou muito
conhecimento e experiOncia.
Temos que, na nossa conviven
cia e parcerias com a Turctuia,
sabei beber dessa riquezd
cultural e, naturalmdhte,
partilhar tanrbdm os valores da
nossa cultura e tradigdes,
Dito isto, Angola tem rnui to a
absorwer no seu relacionamento
com umpais com estas carac-
teristlcas,

Quais sAo os sectorcsturcos
que podem ajrrdara alavan-
car a economia nacional,
uma vez que o foco do

A estrat6gia 6 o
desenvolvimento de uma
diplomacia mais focada
na promogSo e atracgeo

do investimento

O PRODESI nao pode servisto
corno um fim emsi mesmo- Ele
nio d nais do que um instru-
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torna-la mais produtiva e
eficiente. E afurquiapode e

este empenhada nesta par-
cena em que tooos satmos a

nao e

duqio
das
ao 0as

inrportag0es.

foi marcada pela assinatura de
virios acordbs e memorandos e

que integravam a suadeLegaE6o,
suscltou unl lnteresse lnusltaoo

P

vas que normalmente as mesmas
suscitam. sinto que nao e o que
este a acontecer. lla um engaia-
mento activo dos m inistros e das
suas equipas na interacgao con
os seusparceiros tufcos na
abordalem dos estudos prelimi
nares r[os varios projectos qtle o
PresidenteJodo Lourenqo
orientou durante a visita.

oual 6 a possibilidade de
exist6ndia de uma linha dc

e
cis

realidade, sem instrumentos de
financiamento e outms garall-
tias, os investimentos inibem-se
sobretudo nos tempos de crise

o

ot
definidos os termos de fun-
cionamento clessa lin ha de
ffnanciamento.

l:xistem grupos turcos a
posicionarem-!;e neste
dominio precisamente
nos concursos para a

r:onstrucio de refinarias

s,iva pn a si nalizar a.aposla e
detefnilna(ao rlo fetorEo oas
relaE6es economicas entre os
dois paises.

A Turquia 6 uma pot€ncia
militar rra Europa' a cooP-
eraqSo neste dominio 6
inevitiivel...
Sim, aTurquia 6 membro da
NATO e dentro destaalianEa

Acordo Quadro entre os
ministerios da Defesa dos dois
Daises. Este acordo vai permitir
i troca de l<now-how, sbbretudo
entre as academias nas esPeci-
alidadr:s da aetoniutica e naval.

€rrtede neg6cios no pais?
Essa mel horia ainda € Pouco
expressiva. Temos de manter o
foio e adeterminagio em
corrigi r o q ue esti mal e
me[[t6rar ci que esti bem.
Lembro-ne de uma experi€ncia
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Ao nivel do bloco regional da
ontinua a
Namibia
ana (B6o) e
B20), enquanto

na lusofonia apenas supcra a
cuin€-Bissru (175o). o que
falta fazer neste dominio?
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E como 6 que esti a scr
preparada essa visita de
rretribuiqio?
Dentro das normas protoco-

mas conl
lm conta as
las pela
aco

a stou em
c Erdogal
s euma
c exPres'

Ele neo 6 mais do que um
instrumento indutor para
o qual entroncam v6rias

acqoes,

volvimento, hi uma naior
incid€ncia nas intraestrutu ras,
energia, agroindustria, nos
transpottes e recursos minerais.

Que interesse hi do empre-
sariado turco no sector do
petr6leo-e gis, tendo cm
cotrtr a abertura de concur-

navet
do interesse de quaLquer
investidor. Natumllnente
existem gruPos tul'cos aposi
clonafern-se neste comlnlo
ptecisanrente nos concu rsos
para a construgSo de refinarias.

Depois da visita do PR a
Enihrixada tem recebido

56
Estou em crerque na

visita de retribuig6o do
Chefe de Estado da
Turquia a Angola, j5

neste mes de Outubro,
ficarSo melhor

definidos os termos de
funcionamento dessa

linha definanciamento


