
 

 

  
 

ANGOLA 

Data: 19/11/15 Contacto em Luanda: Jesus Lino, email: jlino@worldbank.org   

 

 

 

 

 Visita á Angola da Directora do Banco Mundial para Angola, Camarões, Gabão, Guiné 

Equatorial e São Tomé e Príncipe, e da Directora das Práticas Globais de Agricultura do 

Banco Mundial  
 

 

Luanda, 19 de Novembro de 2015 – A Directora do Banco Mundial (BM) para Angola, 

Camarões, Gabão, Guiné Equatorial e São Tomé e Príncipe, a Dra. Elisabeth Huybens leva a 

cabo a sua primeira visita á Angola de 19 á 24 de Novembro de 2015. Estará na mesma altura, 

também de visita á Angola, a Dra. Ethel Sennhauser, Directora das Práticas Globais de 

Agricultura.  

 

Durante a estadia em Angola, a Dra. Huybens manterá encontros com as autoridades Angolanas, 

nos quais se passará em revista o programa de parceria entre o Banco Mundial e Governo. Um 

aspecto que merecerá particular atenção durante a visita é o programa de parceria na área de 

agricultura, no âmbito da agenda de diversificação da economia adoptada pelo executivo 

Angolano. É assim que a Dra. Sennhauser liderará de 19 á 23 de Novembro o diálogo com as 

autoridades no contexto da preparação de um Projecto de Agricultura Comercial. 

 

 

A Dra. Huybens foi nomeada para o cargo de Directora do Banco Mundial (BM) para Angola, 

Camarões, Gabão, Guiné Equatorial e São Tomé e Príncipe, efectivo a partir de 1 de Julho 

passado, e está baseada em Yaoundé. Na sua missão como Directora para Angola, a Dra 

Elisabeth tem como principais prioridades: (1) manter o diálogo em torno das reformas para 

promover o aumento da competitividade, melhorar a prestação de serviços, e fortalecer a 

governação sectorial; e (2) contribuir para a persecução das iniciativas regionais e globais que 

involvam Angola”. 

 

 

Nos dias 21 e 22 de Novembro de 2015 as duas Directoras, acompanhadas pela Representante 

Residente do Banco Mundial em Angola, Dra. Clara de Sousa, e as suas equipes deslocar-se-ão a 

província de Malanje, onde visitarão projectos, em particular na área agrícola. Ainda em 

Malanje, a delegação manterá encontros com as autoridades da província. 
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Para além do diálogo com as autoridades a nível central e provincial, as missões do Banco 

Mundial manterão também encontros com representantes do sector privado, e com parceiros de 

cooperação multilaterais e bilaterais. 

 

A nova Directora do Banco Mundial para Angola, Dra. Huybens, é de nacionalidade Belga, e 

ingressou no Banco Mundial em Fevereiro de 2000 como economista na Região de África. 

Possui uma vasta experiência de trabalho como economista e gestora, incluindo em África, Ásia 

do Leste e Pacífico, e Europa e Ásia Central. Trabalhou também na Rede de Desenvolvimento 

Social e Sustentável. Antes da sua nomeação como Directora, a Dra. Huybens ocupava o posto 

de Gestora das Práticas Globais de Desenvolvimento Rural, Social e Urbano. A Dra. Elisabeth 

Huybens detém um Doutoramento em Economia, com enfoque em Economia Monetaria 

Internacional, pela Universidade de Cornell, nos estados Unidos, e um mestrado em Economia 

Agrária pela Universidade de Leuven, na Bélgica.  

 

A Dra. Sennhauser, de nacionalide Argentina e Italiana, tem uma vasta experiência professional 

na agricultura, gestão de recursos naturais, florestas, pesca e outras áreas relacionadas com 

agricultura. É doutorada em Ecologia Regional e um possui mestrado em Biologia e Ecologia 

pela Universidade de Buenos Aires na Argentina. 

 

Antes de ingressar no Banco Mundial, Dra. Sennhauser esteve envolvida em actividades 

acadêmicas nas áreas de ecologia paisagista e desenvolvimento territorial. Ela recebeu várias 

bolsas e reconhecimentos pelo seu trabalho acadêmico e de pesquisa. A sua experiência 

profissional no sector privado inclui vários anos de consultoria e desenvolvimento de negócios 

em sistemas de informação geográfica. 

 

 
 

Para mais informações sobre o Banco Mundial em Angola por favor visite o sítio da internet abaixo: 

http://www.worldbank.org/angola 
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