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Primeiro Plano

Caravana portuguesa
Uma comitiva de empresários 

da região central de Portugal está 
em Luanda em busca de novos 
negócios. Organizada pela Câ-
mara de Comércio e Indústria 
do Centro (CEC), a missão tem 
integrantes de dez companhias de 
sectores como autopeças, madei-
ra e informática. “São empresas 
com facturação anual superior a 
500 milhões de euros e com forte 
estratégia de internacionalização”, 
diz António Almeida Henriques, 
presidente da direcção da CEC. A 
região central de Portugal abriga 
42 mil empresas e concentra 20% 
do PIB do país. Algumas compa-
nhias já possuem forte presença 
em Angola, como o Grupo Lena e 
o Grupo Visabeira. almeida Henriques comandou uma missão empresarial portuguesa que passou a semana em Luanda a fazer novos negócios 
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aposta no ensino
O Grupo Bartolomeu Dias anunciou que 

vai criar escolas de informática para alunos 
de famílias carentes do ensino primário que 
melhor se aplicarem nos estudos. O projecto 
vai arrancar com a inauguração de duas es-
colas nas províncias do Huambo e do Kuan-
do Kubango e posteriormente será levado 
para as restantes províncias do país. “Inves-
timos na educação porque achamos que é 
a chave do desenvolvimento sustentável e 
do sucesso de qualquer país, e Angola não 
é uma excepção”, disse Bartolomeu Dias, 
presidente do conselho de administração.  
 
ConseLHo de segurança

O Uganda é o representante africano a 
ocupar, por dois anos, a vaga de membro 
não permanente do Conselho de Segurança 
das Nações Unidas a partir de 1 de Janeiro 
de 2009, sucedendo a África do Sul. Além 
do Uganda, foram eleitos para os cinco 
lugares disponíveis Japão, Turquia, Áustria 
e México.

LogístiCa…
Um estudo feito pelo departamento de 

comércio dos Estados Unidos mostrou que 
é mais caro um para um navio transportar 
uma tonelada de trigo de Mombasa, no 
Quénia, para Kampala, no Uganda, do 
que de Chicago para Mombasa. Os dados 
são de uma matéria publicada pela revista 
inglesa The Economist.  

...em ÁfriCa
Segundo a reportagem, muitas compa-

nhias estão a trabalhar para melhorar a 
infra-estrutura de transportes do continen-
te. O melhor exemplo é a francesa Bolloré 
Africa Logistics, responsável por 20% 
da facturação de USD 10 mil milhões 
da matriz. Com escritórios em 42 países 
africanos, a empresa quer estabelecer 
26.000 quilómetros de estradas e ferrovias 
no continente. 
 
investimento  
estrangeiro em pauta

Um grupo de trabalho interministerial 
irá reestruturar a Agência Nacional de 
Investimento Privado (Anip). O objectivo 
é reformular a legislação que rege o inves-
timento privado no país. “Discutiremos 
os aspectos institucionais, legais, regula-
mentares e também a questão de vistos”, 
explica  Aguinaldo Jaime, coordenador do 
grupo. As conclusões devem ser apresen-
tadas em noventa dias.  
 
novos governantes

O Presidente José Eduardo dos Santos 
nomeou Ana Carlos de Vasconcelos como 
vice-ministra da Justiça; Kiala Ngone 
Gabriel como vice-ministro da Indústria; 
Joaquim Silvestre como vice-ministro do 
Urbanismo e Habitação; José João Kuvin-
gua como vice-ministro dos Transportes 
e Ana Paula Inês Luis N’Dala Fernando 
como vice-ministra da Educação. 

O ex-presidente do Botswana, Festus Mogae, ganhou, no último dia 20, o Prémio Mo Ibbrahim, 
que visa  encorajar a boa governação em África. Mogae abandonou o poder em Abril deste 
ano, depois de dois mandatos como presidente. O Botswana nunca sofreu um golpe de estado 
e tem realizado regularmente eleições multipartidárias desde a sua independência, em 1966. 

Destacou-se: Festus Mogae

Nos dias 18 e 19, uma delegação ango-
lana do Ministério das Relações Exterio-
res participou da reunião Altos Quadros 
do Fórum de Cooperação China-África 
(FOCAC), no Cairo. O encontro discutiu 
o andamento dos projectos de coopera-
ção entre as duas partes.

rápidas

A reunião do Conselho de Ministros desta 
sexta-feira, 24, deve apreciar o Progra-
ma do Governo e o Orçamento Geral 
do Estado (OGE) para 2009. Os respec-
tivos diplomas serão encaminhados para 
discussão na Assembleia Nacional na 
primeira semana de Novembro.

é a taxa de penetração 
do sector bancário 
em Angola, segundo 
um estudo que será 
lançado pela KPMG 
Angola no dia 29. 
No ano passado, 
a taxa era de 5%. 
De acordo com a 
consultoria, os bancos 
angolanos devem 
continuar aumentando 
sua penetração no 
mercado, até chegar 
a patamares próximos 
de outras nações 
africanas, que já estão 
na casa dos 30%. 
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A crise financeira mundial sob o ponto 
de vista jurídico é o tema de uma pales-
tra a ser realizada nesta sexta-feira na 
Universidade Independente de Angola 
(UNIA), em Luanda. Serão prelectores 
o economista Victor Hugo e o professor 
brasileiro Fernando Mourão, da Uni-
versidade de São Paulo.

No dia 30, a Zâmbia realizará eleições 
presidenciais. O presidente em exercí-
cio Rupiah Banda e o líder da oposição 
Michael Satã, têm o desafio de levar 
adiante os avanços económicos conquis-
tados pelo antigo líder Levy Mwanawas, 
falecido em Agosto deste ano. 

aumento de Crédito
Os bancos angolanos estão 

a aumentar a percentagem de 
capital destinada à concessão de 
crédito no país. A tabela ao lado 
mostra o total de crédito conce-
dido pelos bancos em relação 
ao volume total depositado no 
sistema financeiro.


