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Dados da Comissão Intersectorial de prevenção 
e luta contra a COVID 19 

Estado de Emergência Estado de Calamidade

Abril Maio Junho 

Indicadores 13 20 27 30 16 20 24 27 28 29 30 31 2 3 4

Casos Positivos 19 48 58 61 73 77 81 84 86 86

Casos de Transmissão Local 31 45 49 52 55 57 57

Casos Suspeitos 436 300 453 454 455 455 456

Óbitos 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4

Cerca Sanitárias 2 2 2 3 3 3

Número de Testes Realizados 6236 7258 8455 10000 10000 10000 1633

Origem dos Casos

Portugal 79%

Espanha, Cuba, 
Brasil, França, 
Holanda, Russia, 
USA, AS

21%

Casos Activos 39 47 51 55 59 62 64 64

Recuperados 2 18 18 18 18 18 18 18 18



Dados da Comissão Intersectorial de prevenção 
e luta contra a COVID 19 
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A OEA e a COVID 19 

• Construção e distribuição de reservatórios de água e de sabão

• Inquérito aos membros para a recolha de contribuições na busca de soluções 
para os problemas causados pela COVID 19 

• Propostas  para a retoma da economia durante e o pós COVID 19

• Reflexões sobre os Mercados em Angola 

• Acções de capacitação e de formação nas áreas da gestão, segurança e 
engenharia

FOCO - agricultura, pecuária, telecomunicações, energia e saneamento básico.



Angola e a COVID 19 

Agravamento das consequências da crise de 2014

• Desemprego

• Produção interna quase inexistente 

• Sector agropecuário  com dificuldades em fazer chegar a 
produção, aos principais centros consumidores. 



Angola e a COVID 19 

• Fragilidade das instituições e das infraestruturas sanitárias

• Desafio ingente para a nossa capacidade de enfrentar a pandemia 

• Aproveitamento  do que temos de melhor em termos de inteligência 

• Oportunidades para o relançamento da economia

• Construção de um mercado que contribua de facto para a 
diversificação da economia



Angola e a COVID 19 
• Olhar mais para as alternativas e soluções internas

• Recorrer cada vez mais ao conhecimento interno

• Deixar de importar soluções que nos são estranhas e não resolvem os nossos 
problemas 

• A exiguidade de recursos aconselha-nos a colocar de lado, pelo menos por 
enquanto, os megas projectos

“Pensar grande sim, mas começar pequeno”

• Pensar mais para dentro e procurar internamente as soluções paras nossas 
necessidades. 

É hora de nos voltarmos para dentro, olhar para dentro, mas sem perder de vista 
o mercado externo 



Angola e a COVID 19 

• Tudo indica que teremos de aprender a conviver com vírus e 
encontrar soluções que nos permitam continuar salvando vidas

“só trabalha quem está vivo e com saúde “

• Aprender com os que outros vão fazendo um pouco pelo Mundo

• Produtos e serviços que antes eram desejados, cobiçados e 
procurados, passaram a ser considerados supérfluos e remetidos para 
os últimos lugares na lista de prioridades de todo o mundo.



Angola e a COVID 19 
Mudanças de prioridades /Desafios 

• Convencer o “novo cliente” a confiar na venda online e serviço ao domicílio

• Fazer com que o cliente possa reconhecer o produto ou serviço como algo 
que de facto tem valor, para que possa subir na sua lista de prioridades

• Implementar e massificar a inclusão Digital. Há que transformá-la  de facto 
em mais uma ferramenta de trabalho , num factor de inclusão social

• Manter na nossa lista de prioridades as acções de combate e prevenção 
contra a Malária, a HIV e a Cólera



Angola e a COVID 19 
Mudanças Comportamentais  /Desafios 

• A crise está longe do fim/ impacto sobre as economias far-se-ão 
sentir por um período longo 

• Aumento da circulação / Aumenta o risco de contaminação

• Aumenta a nossa responsabilidade de garantir a nossa própria 
segurança e a dos outros

• Não perder o foco na nossa luta contra a Malária, a HIV e a Cólera



Angola e a COVID 19 
Mudanças de prioridades /Oportunidades 

• De economia importadora com alta dependência do petróleo , para uma economia compartilhada, 
criativa, colaborativa e dinamizadora do mercado interno 

• Mais cuidados com higiene e saúde, maior  equilíbrio entre profissão e família

• De acordo com a McKinsey, os profissionais que desejam prosperar neste período de pandemia e 
depois dela devem desenvolver quatro COMPETÊNCIAS FUNDAMENTAIS:

1. Conhecimento digital. - Entender como o mundo digital funciona, como promover produtos 
online e como desenvolver novos projetos 

2. Habilidade cognitiva de alto nível — Pensamento crítico para avaliar, perceber e decidir as 
coisas.

3. Competência social e emocional - Capacidade de se colocar no lugar do próximo, controlar 
emoções e entender o sentimento das pessoas a sua volta  

4. Adaptabilidade - Saber comportar-se  num ambiente volátil e conseguir trabalhar de 
diferentes formas nos mais variados períodos da história



Angola e a COVID 19 
Mudanças de prioridades /Oportunidades 

© Na cooperação: Abrem-se portas com um sem número de 
possibilidades que nos são hoje oferecidas pela INTERNET

- Façamos desta ferramenta o normal nas nossas actividades

- Reservemos o presencial para o estrictamente necessário 

- Muitas  vezes, mais do que as palavras, a presença física o olho no  
olho, derruba  muros e constrói relações que dificilmente são 
obtidas sem o calor da presença física.

Que  os nossos encontros presenciais sejam para garantir interação 
entre a classe, networking, experimentações e mais aproximação. 



Angola e a COVID 19 
REFLEXÕES 

Que  os nossos encontros presenciais sejam para 
garantir interação entre a classe, networking, 

“experimentações” e mais aproximação

MUITO OBRIGADO  


