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Terça-Feira, 4 de Janeiro de 2011  

Negócios: Missão empresarial da AIP e AERLIS abre portas 
para Angola 
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OJE/Lusa 

 

A missão empresarial a Angola organizada pela Associação Industrial Portuguesa - Confederação 

Empresarial (AIP-CE) e a Associação Empresarial da Região de Lisboa (AERLIS) terminou domingo 

com "resultados superiores às expectativas". 

 

Victor Ramos, director-executivo da AERLIS, considerou, em declarações à Lusa, que esta missão, que 

agregou dez empresas portuguesas e se concentrou nas províncias de Luanda e Cabinda, "permitiu 

desbravar terreno e abriu oportunidades de negócio". 

 

"São vários os negócios em perspectiva", apontou Victor Ramos, que nomeou os resultados obtidos em 

Cabinda como os mais promissores, havendo já negócios que "só não estão integralmente 

concretizados porque falta proceder à entrega". Um dos exemplos apontados por Victor Ramos é na 

área do azeite, mas sublinhou que, além das oportunidades directamente relacionadas com a 

exportação, "abriram-se nichos de oportunidades para o investimento directo a partir de parcerias 

luso-angolanas". 

 

Em Cabinda, os empresários portugueses, que abrangem áreas tão distintas como a comunicação e os 

produtos alimentares, estiveram reunidos com as autoridades locais e as associações empresariais a 

partir dos quais se geraram reuniões sectoriais onde cada um procurou os contactos de proximidade 

comercial. 

 

Na súmula dos resultados obtidos com esta missão, que durou cerca de uma semana, o director 

executivo da AERLIS apontou para as potencialidades na formação de parcerias locais, com 

investimento local, como as de maior interesse para o futuro, mas sublinhou que não é de ignorar o 

potencial de negócios na área da importação para Angola. 

 

A Zagope, Paranhocarnes, Sobralgurtes, Eurostand, Stands e Decorações de Interiores, Estiplano - 

Estudos e Projectos, Coperol, Cabelte, Azeol, Arnaud, Probaixa... são algumas das empresas que 

integraram esta missão a Angola.  

 

Como resumiu Ramos, o cenário definido para esta missão teve como ponto crucial a criação de 

condições para que os empresários portugueses estabelecessem contacto, alguns pela primeira vez em 

Angola, o que propicia futuras iniciativas quer seja "personalizadas" ou de actuação conjunta. 

 

Fonte: OJE/Lusa  
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