Quem é quem?
Conheça os Membros do Governo Provincial do Moxico
- Serviços de Apoio Técnico ao Governador Provincial
Órgão: Gabinete Jurídico e de Intercâmbio;
Responsável: Elsa Leonor Bambi Chipoia Mulau.
Síntese Bibliográfica:
Elsa Leonor Bambi Chipoia Mulau, natural do Moxico, nasceu aos 17 de Julho de 1983,
solteira, Licenciada em Direito desde 2012.
Jovem destemida e humilde, sempre focada nas suas metas e objectivos, desde os seus
primeiros anos como profissional, nas funções mais modestas às de maior
responsabilidade.
Começou o seu percurso profissional aos 19 anos, em 2002, modestamente, como
rececionista no hotel Luena, onde permaneceu por quatro anos, deixando a sua marca
de simpatia, fácil trato e amabilidade, tendo abraçado a carreira de professora no ensino
geral, após ser apurada em concurso público no ano de 2005.
Na carreira de professora aos 22 anos, abriu-se uma nova época de responsabilidade
social, na instrução de crianças e adolescentes, e uma maior envolvência na vida pública,
tendo participado activamente nas eleições legislativas de 2008, dedicando-se como
Chefe de Brigada da Comissão Provincial Eleitoral, desde a preparação do processo em
2006.
Concluiu a sua formação em Direito no ano de 2012, na altura, uma das poucas jovens
mulheres com esta graduação, prestando o seu saber como professora do segundo ciclo,
onde permaneceu por longos anos, até 2017, quando entrou para Administração Pública
como Chefe de Departamento para Direitos da Mulher, no Gabinete Provincial de Acção
Social, Família e Igualdade de Género, onde ocupou outro Departamento que responde
pela família, em 2019.
Antes de ser nomeada Directora do Gabinete Jurídico e de Intercâmbio, exercia funções
no centro de acolhimento de idosos “Lar da 3.ª Idade Rainha Nhakatolo Tchissengo”,
como Diretora Adjunta, tendo ainda liderado a instituição como Coordenadora da
Comissão de Gestão em 2020.

Órgão: Gabinete de Recursos Humanos;
Responsável: José Brás Cassessa Luís.
Síntese Bibliográfica:
José Brás Cassessa Luís, natural do Moxico, município do Alto-Zambeze, nasceu aos 25
de Outubro de 1982, solteiro, Licenciado em Gestão e Administração Pública desde
2011.
Jovem modesto e cordial. Destacou-se desde muito cedo no voluntariado, adquirindo
valências em relações humanas, capacidade de trabalho em equipa e fácil adaptação em
ambientes adversos, servindo como agente comunitário na Fundação Luterana (LWFLuena, 2006), e em outras Organizações Não Governamentais, como é o caso da Acção
Agrária Alemã (AAA), onde trabalhou como assistente logístico, em 2007, na cidade do
Luena.
A sua carreira na Administração Pública teve início nos Serviços Provinciais de
Estatísticas (SPINE), como Chefe de Divisão de Contabilidade, Património e Finanças,
em 2012, após conclusão, no ano anterior, do ensino superior no curso de Gestão e
Administração Pública, na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho
Neto, experiências que lhe valeram a responsabilidade de coordenar o Censo
Populacional de 2014 no município do Alto Zambeze, localidade que chegou a exercer o
cargo de Administrador Municipal Adjunto por quase 8 anos, entre 2013-2019, altura
em que foi indicado como Director Adjunto do Gabinete do Governador Provincial do
Moxico, sendo que, dois anos depois, tornar-se-ia titular da pasta, cessando em 2022
com a nomeação para o cargo de Director do Gabinete de Recursos Humanos do mesmo
Governo, o qual exerce actualmente.

Órgão: Gabinete de Comunicação Social;
Responsável: André Pedro Pinto.
Síntese Bibliográfica:
André Pedro Pinto, natural do Zaire, nasceu aos 19 de Abril de 1984, solteiro, Licenciado
em Direito desde 2019.
Jovem perspicaz e profissional, com larga experiência na Comunicação Social e
Institucional, contando com um rico percurso em vários órgãos privados e
departamentos ministeriais, e mais recentemente, no Governo Provincial do Moxico,
além de se destacar no associativismo, como Presidente da Plataforma de Jovens
Jornalistas Angolanos (2014- 2016), Secretário para Informação da Associação de
Jovens Naturais e Amigos da CPLP (2015-2020), e dentre outras, como Secretário para a
Informação da Associação Internet Limpa, no ano de 2017.
Começou o seu percurso profissional como repórter no Semanário Agora, em 2009,
trabalho exercido igualmente na Rádio Bengo (2010-2011), e na Rádio Keirós (20122014), ainda como realizador em ambas e locutor na última, após uma breve incursão
como professor na disciplina de Filosofia e História, em colégios em Luanda.
Com várias formações profissionais e participações em conferências nas áreas de
jornalismo, marketing político e estratégia eleitoral, gestão de conflitos e mudança
comportamental. Consolidou a sua carreira profissional como Director de Marketing na
Empresa SC&GE, AS (2014), e no Centro Profissional ENSINARTE, em 2016, tendo no
intervalo trabalhado como Assessor de Imprensa na União dos Escritores Angolanos, no
ano de 2015, encerrando a caminhada na imprensa privada em 2017 como Director do
Portal NOVAFRICA, altura em que transitou para Administração Pública no
Departamento Ministerial da Assistência e Reinserção Social, como Chefe de
Departamento para a Comunicação Institucional, funções que exerceria igualmente no
Governo Provincial do Moxico (na qualidade de Director), entre 2018 a 2019, passando
para Director do Gabinete de Comunicação Social até a presente data (2022).
É autor de uma obra literária publicada pela Fundação Sagrada Esperança, em 2007,
intitulada “A VIDA E O TEMPO”, além de escrever inúmeros artigos de opinião em
diversos jornais e portais digitais.

