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Últimas Notícias 

25-11-2010: Missão Multisectorial De Empresáros Portugueses Já Em Cabinda Número de Visitantes:29

Em entrevista à Angop, Patrícia Formigo, da Associação Industrial Portuguesa-Confederação 
Empresarial (AIP), disse que a vinda a Angola e, em particular, à provincia de Cabinda, decorre  dos 
contactos que tem vindo a realizar nessa missão que visa incentivar e encontrar potencialidades de 
negocios entre associados empresariais angolanos e portugueses. 

 
  
"Já visitámos e mantivemos, há dois anos, encontros com associações empresariais de Benguela, 
Huíla e Huambo e este ano direccionamos a nossa acção para a província de Cabinda onde pensamos
haver também muitas oportunidades de negócios que poderão abrir portas aos nossos associados em 
eventualmente investirem nesta provincia", disse. 

 
  
Sublinhou ainda que Angola tem vindo a conhecer níveis acentuados de desenvolvimento e esse  
facto "estimula muitos empresários portugueses em virem para Angola para investir. Nós, as 
associações, temos por missão encontrar parcerias para que os nossos associados possam encontrar 
suas oportunidades de negócios". 

 
  
Patrícia Formigo indicou também que a Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) tem 
sido um instrumento válido no tocante aos encontros ao nível das instituições o que estimula a 
cooperação económica entre os dois Estados, sobretudo no sector empresarial para investimentos em 
ambos os paises. 
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"Angola também está a investir bem em Portugal e penso que a nossa missão vai de certo modo 
criar, como é óbvio, as oportunidades de eventuais negócios e parcerias entre as associações locais e 
de Portugal para estimular a classe empresarial dos dois oásis", disse. 

 
  
Por seu lado, Victor Ventura Ramos, director executivo da Associação Empresarial da Região de
Lisboa (AERLIS), disse que os empresários portugueses mostram muito interesse em investir em 
Angola. 

 
  
"O mercado angolano tornou-se muito intenso. Angola é um mercado natural e goza hoje uma 
estabilidade e os seus níveis de crescimento são muito promissores sobretudo no sector petrolífero 
(Sonangol) e estamos aqui para promover sinergias que possam potencializar as empresas locais em
parcerias com as portuguesas", disse, confiante, Victor Ramos. 

 
  
No entanto, a missão empresarial portuguesa tem como objectivos gerais abordar com as autoridades 
angolanas todas as oportunidades negócios, desde os sectores petrolífero, de serviços, madeira, 
agricultura, imobiliária, construção civil e outros sectores que possam dar desenvolvimento. 

 
  
No final da tarde de hoje os 11 membros das associaçoes, AIP e AERLIS, mantiveram um encontro 
com o vice-governador para Area Empresarial, Macário Romão Lembe, onde receberam 
informações sobre a vida socioeconómica e empresarial da província. 

 
  
A Associação Industrial Portuguesa-Confederação Empresarial, tem  75 mil associados enquanto a 
Associação Empresarial da Região de Lisboa (AERLIS) controla 85 mil filiados todos na região de 
Lisboa. 

 
  
Durante a estada em Cabinda, a missão empresarial portuguesa manterá encontros de trabalho com 
as Associações Empresriais locais nomeadamente a Apmeca,  Assomeca e Câmara do Comércio bem 
como com empresários locais para troca de informações sobre eventuais parcerias e protocolos de 
intenção de negócios bem como de áreas por explorar ou investir. 

 
  
Visitas às empresas de Engenharia, Imobiliaria e construção civil, nomeadamente a EMCICA, 
PJE,Lda bem como à Unidade Hoteleira Pôr do Sol e às pequenas fabricas de confecções a Boutique 
Favy e Organizações Maiorca são locais que constam da agenda de trabalhos dos empresários 
portugueses em Cabinda. 

Fonte:AngolaPress 
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