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Angola: Empresários portuguesas entusiasmados com 
oportunidades de negócios em Cabinda  

Luanda, 26 nov (Lusa) -- A missão empresarial portuguesa que esta semana dedicou à província angolana de 
Cabinda especial atenção está satisfeita com as oportunidades de negócios desbravadas junto das autoridades e 
empresas cabindenses.  

Lusa - Esta notícia foi escrita nos termos do Acordo Ortográfico  

12:59�Sexta feira, 26 de Nov de 2010  

Luanda, 26 nov (Lusa) -- A missão empresarial portuguesa que esta semana dedicou à província angolana de Cabinda 
especial atenção está satisfeita com as oportunidades de negócios desbravadas junto das autoridades e empresas 
cabindenses. 

O grupo de empresários portugueses que se deslocou a Cabinda foi organizado pela Associação Industrial Portuguesa -- 
Confederação Empresarial (AIP-CE) e a Associação Empresarial da Região de Lisboa (AERLIS).  

Em declarações à agência de notícias estatal angolana, Angop, em Cabinda, o diretor executivo da AERLIS, Victor 
Ramos, sublinhou as "muitas oportunidades" de negócios, especialmente através de parcerias entre empresários dos dois 
países nas províncias de Cabinda e Luanda, onde a sua atenção se concentrou nesta missão. 
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