
Sites Grátis FaceBook Twitter Noticias grátis no seu site    Pesquisar

PÁGINA INICIAL  

ÚLTIMAS NOTÍCIAS  
 
POLÍTICA  
 
SOCIEDADE  
 
ECONOMIA  
 
DESPORTO  
 
CULTURA & MEDIA  
 
ANGOLA  
 
INTERNACIONAL  
 
COMUNICADOS  

OPINIÕES 

 

LINKS ÚTEIS

VOA NEWS 

LUANDA DIGITAL 

JORNAL DIGITAL 

RFI (PORTUGUÊS) 

TEMPO EM CABINDA

CONFIDENCIAL

 

ECONOMIA

 

Relações comerciais

Missão empresarial procura parceiros em 
Luanda e Cabinda 

Lisboa - A AIP-CE e a AERLIS organizam, entre os dias 21 e 28 de 
Novembro, uma missão empresarial a Luanda e a Cabinda. 

O objectivo da missão, organizada pela AIP-CE e pela AERLIS para o final do 
mês de Novembro, visa proporcionar às empresas participantes a 
identificação de potenciais parceiros para o desenvolvimento de projectos de 
exportação e/ou investimento, o contacto com os governos provinciais, a 
recolha de informação local e visitas de prospecção em Luanda e Cabinda. 
 
Apesar da sua condição insular, Cabinda desempenha um papel de relevo nas 
relações internacionais e, por isso, as autoridades angolanas encetam 
actualmente esforços no sentido da recuperação do seu estatuto de Zona 
Franca, atestado pela aprovação do regime aduaneiro especial de Cabinda. 
 
Nesta região, os recursos florestais são, a seguir ao petróleo, os mais 
explorados, constituindo uma das principais receitas das exportações 
realizadas, sendo portanto o sector que tem maior potencial de 
desenvolvimento. Já na indústria transformadora, são os sectores alimentar, 
as confecções e os materiais de construção, para além do sector madeireiro, 
os que se destacam. 
 
Já na actividade comercial, Cabinda continua muito dependente das 
importações, nomeadamente de produtos alimentares, bebidas, materiais de 
construção, electrodomésticos, bem como matérias-primas. 
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MAIS ARTIGOS...

  Cabinda vai ter mais estabelecimentos comerciais 

  Angola: Rentabilidade dos bancos aumentou em 2009  

  Moçambique: Importante descoberta de poço de gás 
natural na bacia do Rovuma 

  Bancos de Angola e Moçambique entre os maiores 
bancos de África 

  O renascimento da euforia da indústria petrolífer a 
são-tomense 

  Países africanos de expressão portuguesa resistem  à 
crise 

  Toyota recolhe 11 500 Lexus devido a problemas na  
direcção 

  Previsão de subida da procura faz subir o preço d o 
petróleo 

  Honda recolhe mais de 437 mil automóveis 

  Toyota vai recolher 437 mil híbridos em todo o Mu ndo  

  Banco de Portugal vai emprestar mais de mil milhõ es 
de euros ao FMI 

  Ouro atingiu um novo máximo histórico 
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PROVÉRBIOS

"Kupódi 
túmuka ko: Nti 
ava kaménina."  
(Ninguém pode 

arrancar: A 
árvore (adulta) 

que já tem 
raízes.) 

OUTROS

A face do Horror em Cabinda, 
imagens chocantes  
 
Relatório da Mpalabanda 2005 
(pdf)  
 
Relatório da Mpalabanda 2004 
(pdf)  
 
Entrevista de Dom Duarte ao 
IBINDA.COM 

CARTOON

Ouro e Prata Online
Negoceie
Facilmente e Em 
Tempo Real. Veja Já!
www.GoBulling.com

Crédito para 
Empresas
Abasteça a sua 
empresa com a 
energia do Banco
Popular 
www.pmepower.com

Luanda Lisboa
Pesquisa
Aéreos Aqui e 
Encontra Já os Preços 
Mais Baratos!
www.JetCost.pt/Lisboa

Ofertas de Trabalho
Centenas
de trabalho na vossa 
região - 
gratuito !
www.OLX.pt/Trabalho+Em

Negócios Portugal
Conheça a
Probabilidade desta 
Empresa fechar dentro 
de12 meses.
www.einforma.pt/5

Poupanças e Investimentos
Onde investir em 2011 - Conheça as 
nossas rentabilidades de 2010 
www.altavisa.pt
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