MOÇÃO DE
AGRADECIMENTO
A Fundação Eduardo dos Santos agradece a todos
quantos tornaram possível a realização das XXI
Jornadas Técnico-Científicas da FESA que decorreram
entre os dias 24 a 27 de Outubro de 2017, na Escola
Nacional de Administração-ENAD.
Agradecimentos particulares são endereçados ao
Conselho de Curadores da FESA, aos membros da
Assembleia Geral, aos ilustres convidados e as
instituições envolvidas, em especial: ao Ministério da
Economia e Planeamento, ao Ministério da Justiça, ao
Ministério das Finanças, a Universidade Dr. António
Agostinho Neto, às Forças Armadas Angolanas e à
Polícia Nacional, as Associações Juvenis, ao FMI, ao
BAD, à União Europeia, aos representantes do Brasil,
de Portugal, do Reino Unido, da Espanha, da Índia, da
China, do Chile e do Ghana.
Aos ilustres Palestrantes nacionais e estrangeiros, aos
Moderadores, o nosso muito obrigado, pelas excelentes
apresentações, pelas contribuições realizadas e pela
disponibilidade de participarem neste evento.
Como não poderia deixar de ser, fazemos igualmente
uma menção honrosa à Equipa Técnica de
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Coordenação das XXI JTC, pela laboriosa tarefa de
organização destas Jornadas Técnico-Científicas.
À Administração do ENAD, os nossos agradecimentos
pelo esmero nas condições de trabalho postas à nossa
disposição.
Aos grupos culturais e religiosos que ofereceram uma
amostra da nossa cultura aos convidados estrangeiros e
nos proporcionaram momentos de descontracção,
alegria, emoção e animação os nossos votos reiterados
de êxitos no vosso trabalho.
Aos órgãos da Comunicação Social, pela cobertura
dada a este evento, o que permitiu a sua divulgação no
País e pelo Mundo os nossos agradecimentos.
A todos os participantes que estiveram connosco, sem
os quais este evento não teria sentido, disponibilizando
o seu tempo para em conjunto, debatermos e
reflectirmos sobre as temáticas propostas, de
reconhecida importância para o desenvolvimento do
nosso país, o nosso muito, muito obrigado.
A todos os presentes, uma vez mais, o reconhecimento
e os agradecimentos da Fundação Eduardo dos Santos.
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Luanda, 27 de Outubro de 2017.

PELA PAZ E SOLIDARIEDADE, A CONTRIBUIÇÃO
DA FESA
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