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Relações Bilaterais

5º Fórum Económico homenageia empresário alemão
Helmut Gauff
Luanda  –  O  empresário  alemão  e  director-geral  da  empresa  “Gauff  Engineering”,
Helmut Gauff, foi homenageado hoje, em Luanda, por ocasião do encerramento do 5º
Fórum Económico Alemão-Angolano, dado o seu contributo no reforço das relações
bilaterais entre os dois países e no desenvolvimento de Angola.
 
Durante a homenagem foram destacadas as qualidades de Helmut Gauff como chefe
de  família,  académico,  homem  de  negócios,  engenheiro,  mediador  de  relações
diplomáticas e como gestor empresarial. De igual modo, foram referenciados o papel e
a  influência  deste,  a  título  individual,  para  a  formação  e  o  bem-estar  social  da
população angolana.
 
Tal homenagem consistiu em palavras de encorajamento e apreço em reconhecimento
ao director-geral da firma alemã de engenharia e projectos que, segundo Laureano
Paulo (empresário angolano formado na República Federal da Alemanha), sempre se
mostrou optimista numa Angola de paz e sucesso.
 
“O senhor Gauff é engenheiro há 55 anos, antes de eu ter nascido, e não é tão fácil
falar de alguém que há 48 anos se dedica a actividade empresarial. Está em Angola
desde 1995, numa altura que, depois de 1992, grande parte das empresas se recusa
em investir no país devido ao clima de guerra. Mas ele teve esta coragem e ousadia” –
enfatizou.
 
Independentemente da sua actividade como empreiteiro, prosseguiu, esta figura fez
grandes demarches junto ao Ministério da Economia na Alemanha, da Embaixada de
Angola em Berlim, da Embaixada da Alemanha em Luanda e junto do Ministério das
Relações  Exteriores,  no  sentido  de  as  pessoas  passarem a  ver  Angola  com olhar
positivo.
 
Laureano Paulo acrescentou ter sido assim e através de Gauff que, em Fevereiro 2007,
em Berlim, se conseguiu fundar uma delegação muito importante, mas infelizmente
pouco  falada,  a  “Iniciativa  Económica  entre  Angola  e  Alemanha”,  congregando as
maiores empresas alemãs com o intuito de persuadir as pessoas a verem Angola como
um parceiro estratégico.
 
“Foi  também através desta individualidade que se conseguiu influenciar o Governo
Alemão para que o primeiro Fórum Económico Alemão – Angolano se realiza-se em
Frankfurt, pelo facto desta cidade ser a segunda maior praça financeira, depois de
Londres, a capital da Inglaterra” – referiu, destacando que conheceu o mesmo em
1998.
 
Por sua vez, o homenageado (82 anos de idade) agradeceu o gesto da organização do
certamente, sublinhando que actualmente sente-se filho de Angola e que continuará a
dar o seu contributo para o crescimento económico e desenvolvimento do país, por via
dos seus investimentos e empreitadas em parte das 18 províncias. 
 
Helmut Gauff informou, na ocasião, ser fundador de duas escolas e padrinho de uma
creche em Angola, além de possuir obras de engenharia ligadas a estradas, projectos
imobiliários, de formação, entre outros.
 
Por outro lado, anunciou a sua retirada, para breve, da actividade empresarial activa.
 
O  sexto  Fórum Económico  Alemão-Angolano  será  realizado  em Berlim,  capital  da
Alemanha,  esperando-se  por  uma  participação  mais  massiva  de  investidores  e
governantes  alemães.  A  primeira  edição  aconteceu  na  também  cidade  alemã  de
Frankfurt, visando o estreitamento das relações económicas e empresariais entre os
dois Estados.
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