Prezado Empresário,

Jorge Santos (Presidente)

A CAL – Câmara Agrícola Lusófona está a organizar
uma Missão Empresarial a Angola, de 26 de Maio
a 2 de Junho de 2018, durante a qual visitará diversos
agentes económicos ligados ao agronegócio com
destaque para o parque industrial da região do Cuanza
Norte. Esta iniciativa decorre no âmbito do Programa
de Internacionalização da CAL para o Setor do
Agronegócio comparticipado parcialmente pela União
Europeia, através do Portugal 2020 e Compete 2020.

Angola é um parceiro maior cuja importância tenderá a ser alargada através da CPLP, da União
Europeia e organizações regionais que os respetivos países integram. Portugal é o 8º maior cliente das
exportações angolanas, sendo igualmente um fornecedor importante com 15% de quota de mercado
(ITC, 2017). A reciprocidade nas relações comerciais e diplomáticas tem sido um caminho por vezes
tortuoso, mas o desafio global que ambos os países enfrentam será certamente um estímulo para o
aprofundamento da colaboração futura.
A economia angolana sofreu uma acentuada desaceleração com a depreciação do preço do petróleo
desde 2014. De facto, desde 2015 o crescimento do PIB situa-se em 1,5%, um acentuado contraste
com o crescimento de 10,3% alcançado entre 2004 e 2014. A previsão é de recuperação para 2017 e
2018, com 2,3% e 3,2%. A economia não petrolífera parece agora ser uma aposta ainda mais evidente,
como forma de aumentar a resiliência da economia angolana para o desenvolvimento inclusivo dos
seus quase 29 milhões de habitantes (60% em zonas rurais) (2016) (Banco Mundial, 2017).
O recentemente empossado governo eleito
em Agosto 2017 por 9,3 milhões de eleitores
enfrenta desafios importantes, a nível interno
reduzindo a dependência de petróleo,
reconstruindo infraestrutura; e melhorando
a capacidade institucional e condições de
vida da população. A nível externo, Angola
vem desempenhando há já algum tempo um
importante papel na pacificação da região,
aplicando com eficácia sanção económica e
política aos grupos rebeldes da região.

Não perca esta excelente oportunidade de
participar nesta missão empresarial para
potenciar a criação de parcerias comerciais!

A presença portuguesa no mercado angolano
é muito relevante quer no papel de fornecedor
de importações (22% do valor importado
agroalimentar, 1º fornecedor), como ainda no
papel de investidor (maior número de projetos
desenvolvidos). Note-se que nos produtos
agroalimentares, a quota de mercado
portuguesa tem-se mantido estável (2012-16),
o que evidencia uma preferência pelos
produtos portugueses.

Juntos vamos mais longe.

Essa preferência deve ser cuidada e acompanhada para dar resposta à constante evolução da procura
dos consumidores, facto evidenciado pelo reforço das importações com origem na África do Sul (3º
fornecedor) que integra a zona de comércio livre da SADC (Southern African Development Community)
– a qual Angola conta integrar brevemente à semelhança de Moçambique. Beneficiará assim de tarifas
preferenciais e de incentivos à industrialização ao abrigo da estratégia 2015-2063 da comunidade SADC.
Ficha resumo do país, com os dados mais relevantes.
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Dados económicos e sociais de Angola
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Fontes: Banco Mundial, 2017; African Economic Outlook 2017.

Sem escala

População: 28,8 milhões de habitantes
Divisão administrativa: 18 províncias
Capital: Luanda (5,7 milhões de habitantes)
Outras cidades relevantes: Lubango (1 milhão), Huambo (904 mil), Lobito
(737 mil), Benguela (469 mil), Kuito-Bié (424 mil) e Cabinda (399 mil)
Unidade monetária: Kuanza de Angola (AOA)
1 EUR = 184,48 AOA (outubro 2017 – BdP)
PIB (2016) preços correntes: 89,6 mil milhões USD
PIB (2016) per capita preços correntes: 3 110 USD
PIB (2016) crescimento real: 1,1%
Taxa de inflação (2017): 27%

Importações
agroalimentares
de Angola
% valor
- todas
Importações
agroalimentares
de Angola
% valor
20152015
- todas
as as origens
Fontes: Banco Mundial, 2017; African Economic Outlook 2017.
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Enquadramento da Missão Empresarial
Angola localiza-se na África austral e tem uma superfície de 1 246 700 km2.
Na sua vasta superfície territorial encontram-se 32 milhões de hectares
cultiváveis, distribuídos em três zonas agro-ecológicas: o Norte, com clima
tropical húmido, onde a principal cultura alimentar é a mandioca; o Centro
com clima tropical temperado, onde predomina o milho, em consociação
com o feijão ou sorgo, e alguma pecuária; finalmente o Sul com clima seco,
onde a principal cultura alimentar é o sorgo ou o milho miúdo que ocupam
cerca de 80% da superfície cultivada; os restantes 20% estando ocupados
com milho em consociação com feijão; amendoim e batata-doce. A pecuária
é constituída por algumas cabeças de gado por família representando uma
atividade paralela (FAO/ Aquastat).

Apesar da vasta superfície territorial
(1 246 700 km2, dos quais 25% cultiváveis),
a disponibilidade de terras férteis é limitada.
A maioria dos solos angolanos tem fraca
fertilidade, sendo do tipo ferralítico (fraco teor
em macronutrientes) na região de planalto e
arenosos nas zonas costeiras (fraco poder de
retenção de água). Desse modo, a intensificação
sustentável dos sistemas tradicionais através de
mobilização e fertilização deve estar associada
a um cuidado planeamento sob risco de
laterização (formação de crostas impermeáveis)
e salinização, respectivamente
(FAO/Aquastat, 2017).

Alguns produtos resistiram melhor à retração do
mercado angolano, é o exemplo das exportações
de laticínios e ovos, carne (ex. carne de porco e
galinha) e peixe congelados. Salienta-se também
o bom desempenho das bebidas e enchidos,
em particular da cerveja. No que respeita à
procura, a única categoria de produtos do sector
agroalimentar que regista aumento no valor
importado ao longo dos últimos cinco anos é a dos
sub-produtos da indústria alimentar para rações,
indiciando uma aposta na actividade pecuária de
modo a satisfazer as necessidades em proteína de
uma população cada vez mais urbanizada e com
pouco acesso aos meios de produção.

Evolução do comércio agroalimentar Angola – Portugal 2012/16
Angola
Importação
(mil €) 2012/16

Portugal

Var. anual

Quota
de mercado

Exportação
(mil €) 2012/16

Var. anual

Bebidas

354692

-39%

52%

185350

-22%

Enchidos e conservas de peixe

150398

-16%

49%

74117

-12%

Laticínios e ovos

118965

-20%

59%

69872

-2%

Carne

589925

-21%

72%

36143

-10%

Preparações de cereais

194640

-19%

17%

32461

-14%

Peixe

168941

-36%

14%

23703

-13%

Outros

864814

Total Agroalimentar

2442375

Fonte: ITC Trade Map 2017

119098
-20%

540744

948

11%

2018| 26 Maio
Sábado
23h00

Partida Lisboa-Luanda

27 Maio
Domingo
06h45
08h00
12h00
13h00
15h00

Chegada a Luanda
Chegada ao Hotel Continental (Luanda)
Receção de boas-vindas no hotel pelo Presidente da CAL – Câmara Agrícola Lusófona, Jorge Santos
Almoço
Visita à cidade de Luanda

28 Maio
Segunda-feira
08h30
10h30
11h30
13h00
14h30
15h30
17h00

Receção de boas vindas (Delegado da AICEP em Luanda)
Audiência com Ministro da Agricultura e Florestas
Visita a empresa de distribuição KERO
Almoço
Audiência com PCA da AIPEX-Agencia para Promoção de Investimentos e Exportações
Visita e empresa grossista agroalimentar
Encontro com Empresários do agronegócio– Encontros B2B

29 Maio
Terça-feira
08h00
12h00
13h00
15h00
15h45
16h15

Partida para Cuanza Norte
Receção de boas vindas pelo Delegado Regional da AIA
Almoço
Audiência com o Governador Provincial
Audiência com o Diretor Provincial da Agricultura
Reuniões B2B

30 Maio
Quarta-feira
09h00
10h30
12h00
14h30
16h30

Visita ao Polo Agroindustrial de Lucala
Visita a empresa de distribuição agroalimentar
Almoço
Visita a Cooperativa dos Criadores de Gado de Camabatela
Visita a fábrica de rações

31 Maio
Quinta-feira
08h00
11h00
12h00
13h30
15h00

Regresso a Luanda
Chegada ao Hotel Terminus (N'Dalatando)
Almoço
Visita e empresa Import / Export
Reunião com Banco Caixa Angola

1 Junho
Sexta-feira
09h00
10h30
11h30
13h00
15h00
17h00
18h00
19h30
23h55

Audiência com Embaixador de Portugal em Angola
Reunião com despachante oficial
Visita ao Porto de Luanda
Almoço
Visita da Refriango
Regresso ao Hotel
Reunião de avaliação da missão
Check-out hotel
Partida Luanda-Lisboa

2 Junho
Sábado
07h10

Chegada a Lisboa

a
m
a
r
g
o
Pr

Quinta das Arcas - Sociedade
Agrícola, Lda.

A Quinta das Arcas Soc. Arg. Lda, é uma empresa
familiar fundada em 1985 por António Esteves
Monteiro, no seguimento de um trabalho
iniciado na década anterior, de restruturação da
agricultura da família, com um forte enfoque
no emparcelamento e implementação de uma
viticultura moderna.

Empresa: Quinta das Arcas - Soc. Agrícola, Lda
Rua Central da Lomba, 4440-392
Sobrado – Valongo – Portugal
Tel. + 351 224 157 810 | +351 224 110 070
Fax. + 351 224 157 811
E-mai: info@quintadasarcas.com
lojadaquinta@quintadasarcas.com
Website: www.lojadaquinta.pt
do século a empresa expandiu também para
outra região (Alentejo) abraçando 400 km a Sul,
num microclima particular para a produção de

Desde cedo seguiu um caminho de melhoria da
qualidade dos seus vinhos minimizando o impacte
na natureza. Em 2012 lança o seu primeiro
vinho Biológico (já com 200 hectares de vinhas
na Região dos Vinhos Verdes). Na viragem do
século a empresa expandiu também para outra
região (Alentejo) abraçando 400 km a Sul, num
microclima particular para a produção de grandes
vinhos; e nos 100 ha de vinhedos que rodeiam
a moderna adega são produzidos os melhores
vinhos da região de Borba.
Com uma produção total a rondar os 2 milhões de
litros, a empresa possui bases bem estabelecidas
para um futuro próspero no mercado global de
Vinhos Verdes e na Região do Alentejo, primando
sempre pela qualidade.expandiu também para
outra região (Alentejo) abraçando 400 km a Sul,
num microclima particular para a produção de
grandes vinhos; e nos 100 ha de vinhedos que
rodeiam a moderna adega são produzidos os

DeTrigo – Padaria e Pastelaria, Lda.

Atividade Principal
e Produtos

Missão e Valores
A DeTrigo vem acumulando experiências desde
há 30 anos para responder às necessidades
e superar as expectativas dos seus clientes.
Produzimos e comercializamos produtos de
Padaria e Pastelaria ultracongelados, colocando
as nossas capacidades, experiência e motivação
ao dispor das necessidades e expectativas
dos nossos clientes, respeitando as receitas
tradicionais, a segurança alimentar e recorrendo
ao uso de tecnologias e metodologias avançadas
que levam à criação de produtos de excelência,
diferenciados e competitivos.
Fazendo uso do espírito inovador, dedicado
e experiente e procurando constantemente
a melhoria do desempenho da empresa na
qualidade dos seus produtos e da satisfação dos
seus clientes a DeTrigo pretende ser uma marca
de referência tanto nacional como internacional.
· Compromisso com o Cliente;
· Manter os colaboradores comprometidos e
motivados;
· Credibilidade, integridade e legalidade;
· Respeito pelas origens e pelos produtos.

· Estratégia da empresa centrada no seu Core
Business: Indústria de Padaria e Pastelaria
Ultracongelada.
A Padaria e Pastelaria ultracongelada,
produzida artesanalmente e obedecendo aos
mais elevados padrões de qualidade, com base
em receitas típicas que nos permitem obter
o reconhecimento dos mercados nacional e
internacional.

Tecnologia
A nossa unidade fabril está dotada de
processos tecnológicos, altamente produtivos
que nos permite superar as exigências do
mercado. Na viragem do século a empresa
expandiu também para outra região (Alentejo)

Empresa: DeTrigo – Padaria e Pastelaria, Lda
Morada: Rua da Patoleia, n.º 4, Venda da Rega,
2475-042 Benedita – Portugal
Tel.: +351 262 925 270
Fax: +351 262 925 279
E-mail: comercial@detrigo.com
Website: www.detrigo.com
Nome do participante: Vítor Felizardo
Cargo: Sócio

Casa da Prisca
Alimentação, S.A.

–

Prisca

–

A Prisca está presente em todo o território
português e é empresa de referência nas áreas
de negócio.
Mercado internacional:
Andorra, Angola, Áustria, Bélgica, Cazaquistão,
China, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos,
Estónia, Finlândia, França, Grécia, Holanda,
Hungria, Itália, Japão, Lituânia, Luxemburgo,
México, Moçambique, Noruega, Polónia,
Luxemburgo, Singapura, Timor-Leste, Reino
Unido, República Dominicana, Roménia, Rússia
e Suíça. século a empresa expandiu também
para outra região (Alentejo) abraçando 400
km a Sul, num microclima particular para a
produção de grandes vinhos; e nos 100 ha de
vinhedos que rodeiam a moderna adega são
produzidos os melhores vinhos da região de
Borba. Com uma produção total a rondar os 2
milhões de litros, a empresa possui bases bem
estabelecidas para um futuro próspero no
mercado global de Vinhos Verdes e na Região

Empresa: Casa da Prisca - Prisca - Alimentação, S.A.
Avenida das Indústrias, 6420-231
Trancoso – Portugal
Tel.: +351 271 811 196
Fax: +351 271 812 443
E-mail: geral@casadaprisca.com
Website: www.casadaprisca.com
Nome do participante: António Santos
Cargo: Administrador a produção de grandes
vinhos; e nos 100 ha de vinhedos que rodeiam a

A tradição, o bem-fazer e a reprodução dos
produtos da Prisca, são o resultado do amor à
gastronomia e aos produtos da terra, enraizados
na nossa Família desde há décadas. Esta
atividade está presente ininterruptamente
desde 1927. Transmitido de pais para filhos
e de filhos para netos, ao longo de quatro
gerações, os ensinamentos da filosofia e o prazer
de transformar as melhores carnes, frutas e
legumes.
· Dispomos da mais moderna tecnologia, aliada ao
bem-fazer artesanal, estabelecendo assim, pontes
entre o tradicional e o moderno.
· Valorizamos as pessoas como motor da
organização: são as pessoas, com os seus
conhecimentos e competências, que fazem da
fabricação dos seus produtos;
· Oferecemos, como vantagem competitiva, uma
resposta rápida às mudanças e exigências dos
nossos clientes, trabalhando sob um regime just
in time;
· Construimos ligações com os nossos clientes e
fornecedores, aceitando os seus inputs, de modo
a encontrar sinergias para o crescimento da nossa
equipa.

DeTrigo – Padaria e Pastelaria, Lda.

A LeaderFood é uma agência de comércio
agroalimentar parceira da CAL - Câmara Agrícola
Lusófona, que tem como objetivo apoiar as suas
associadas nas exportações, para os mercados
da CPLP – Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa, em especial os PALOP beneficiando
da network da CAL.
Presta serviços de trading, vendas em consórcio,
consultadoria, agenciamento, procurement e
brokerage. Pretende dar meios ou capacidade
técnica para exportar.
A LeaderFood, em resultado do seu know-how
e das parcerias estratégicas com empresas de
logística, está focada nas cargas em contentores
de carga seca e refrigerada, apoiando assim
a grupagem, manipulação de cargas e cargas
mistas, oferecendo um serviço 'chave na mão'.
A Agência realiza acções diversificadas de
promoção comercial, que visam a promoção
das exportaçõs e a valorização dos produtos e
serviços no mercado externo.

Empresa: Leaderfood – Agência de Comércio
Agroalimentar, Lda.
Morada: Av. Duque Loulé 105 – Apartado 12066,
1050-214 Lisboa – Portugal
Tel.: +351 965 389 223
E-mail: geral@leaderfood.pt
Website: www.leaderfood.pt

s que rodeiam a moderna adega são produzidos
os melhores vinhos da região de Borba. Com
uma produção total a rondar os 2 milhões de

Nome do participante: Tiago Vargas
Cargo: Comercialdo século a empresa expandiu
também para outra região (Alentejo) abraçando

Francisco
Minas
Unipessoal, Lda.

gião (Alentejo) abraçando 400 km a Sul, num
microclima particular para a produção de
grandes vinhos; e nos 100 ha de vinhedos que
rodeiam a moderna adega são produzidos os
melhores vinhos da região de Borba. Com uma
produção total a rondar os 2 milhões de litros,
a empresa possui bases bem estabelecidas
para um futuro próspero no mercado global
de Vinhos Verdes e na Região do Alentejo,
primando sempre pela qualidade.

Pinheiro,

Sediada em Campo Maior, no Alentejo, a
Francisco M. Pinheiro, Unipessoal, Lda foi criada
em 2014, no âmbito da plantação de um pomar
de ameixa e da exploração de olival.
O seu sócio, Francisco Pinheiro, Engenheiro
Eletromecânico, com mais de 10 anos de
experiência profissional no ramo da irrigação,
expandiu o ramo de atividade da empresa,
para aquele que é hoje o seu principal objeto:
Consultoria e Sistemas de Rega. Neste momento,
somos consultores da NaandajainIrrigation,
empresa multinacional líder, que projeta, fabrica,
comercializa e instala os Sistemas de Rega.

Morada: Praça da República 9, 7370-060
Campo Maior – Portugal
Tel.: +351 966 189 627
E-mail: fminaspinheiro@hotmail.com
Nome do participante: Francisco Minas Pinheiro
Cargo: Engenheiro Eletromecânico

A CAL proporciona às empresas participantes nesta missão:

Logística

Contatos

Marketing

Gestão de toda a logística da missão
• Passagens aéreas de ida e volta em classe económica;
• Transfers aeroporto/hotel/aeroporto;
• Minibus em todas as deslocações coletivas de acordo
com o programa;
• Alojamento em hotéis de 4* e 5* com pequeno-almoço incluído;
• Seguro de viagem;
• Agilização do processo de obtenção de vistos dos empresários
participantes junto dos consulados ou embaixadas em Portugal;
• Apoio contínuo e permanente à comitiva empresarial por um representante
da CAL em cada missão empresarial.

Realização de diversas ações que promovem o estabelecimento de contactos
• Elaboração de um programa com uma abordagem transversal no agronegócio,
proporcionando contatos com diversas entidades de relevo - empresas locais,
entidades governamentais, institucionais, bancárias, jurídicas, operadores de transportes
internacionais, administração de portos marítimos, entre outros;
• Agendamento de reuniões bilaterais de acordo com a área de atividade
das empresas participantes;

Realização de diversas ações de marketing promovendo as empresas participantes
• Acesso a documentação com informação privilegiada sobre o mercado-alvo
– dossier de mercado com caraterização do agronegócio local em diversas
vertentes - macroeconómica, agroalimentar, comércio externo e oportunidades
de negócio do local da missão;
• Divulgação da acção junto de órgãos de comunicação local;
• Presença de uma equipa de reportagem de fotografia e de vídeo ao longo da missão.

Critérios de participação
Todas as micro, pequenas e médias empresas (PME) cuja atividade
se enquadre no setor agro-alimentar
Critérios de elegibilidade no âmbito dos incentivos do Portugal 2020
a) Empresas sedeadas nas zonas:
• Norte, Centro e Alentejo – 50%
• Lisboa e Algarve – 40%
b) PME’s – Pequenas e Médias Empresas cuja atividade se enquadre na
indústria de alimentos compostos para animais, carnes transformadas, azeite,
vinhos, queijos e outros derivados de leite, comércio de cereais, oleaginosas,
hortofrutícolas, equipamentos agrícolas, entre outras;

c) As empresas deverão:
— Estar inscritas no Balcão 2020;
— Dispor de contabilidade organizada;
— Não ser uma empresa em dificuldade;
— Não estar sujeita a uma injunção de recuperação;
— Não ter salários em atraso;
— Apresentar uma situação económico-financeira equilibrada;
— Ter a situação regularizada com a Autoridade Tributária e a Segurança Social;
— Ser associada da CAL – Câmara Agrícola Lusófona;
— Instrução do processo de pedido de vistos caso a empresa o deseje;
— Passaporte com mais de 6 meses de validade caso necessite de obtenção de visto;
— Vacina contra a Febre Amarela (https://www.sns.gov.pt/sns-saude-mais/saude-em-viagem/).
Valor da participação na Missão Empresarial a Angola
Empresas elegíveis *

Empresas não elegíveis *

2 450 euros**

3 875 euros
*Acresce IVA à taxa legal em vigor

**O valor inclui o incentivo aplicável tendo em consideração os requisitos de elegibilidade.

Notas:
• Poderá haver a necessidade de se proceder a ajustes de valores face a alterações dos custos finais que
vierem a ser apurados e do universo final das empresas participantes.
• A viabilidade operacional desta ação e valores apresentados pressupõem a participação de um
mínimo de 6 empresas. A CAL poderá cancelar esta ação ou apresentar nova proposta caso as
condições acima descritas não se verifiquem.

Meios de pagamento da inscrição
Por transferência bancária:
IBAN BANCO BIC: PT50 0079 0000 5362 8844 1016 8
BICSWIFT: BPNPPTPL
Solicita-se o envio do comprovativo de transferência bancária para geral@calusofona.org
Por cheque:
O cheque original deverá ser enviado por correio para a seguinte morada da CAL:
Tapada da Ajuda, Edifício 1 – DGAV
1349-018 Lisboa
Passaporte
Os potenciais interessados deverão munir-se de passaporte devidamente atualizado.
Mais informações
Tel: +351 213 018 426 | info@calusofona.org
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Angola

Missão Empresarial
datas: Maio 2018 | Janeiro 2019

Apoio local

AIA

Associação Industrial de Angola

Brasil

Feira Internacional SuperMinas (Minas Gerais)
datas: Outubro 2017

Apoio local

Cabo Verde

CNA-Brasil

Confederação da Agricultura e Pecuária

Missão Empresarial
datas: Setembro 2018 | Março 2019

Apoio local

Guiné-Bissau

CCB

Câmara de Comércio do Norte de Cabo Verde

Missão Empresarial
datas: Abril 2017

Apoio local

ANAG
Associação Nacional dos Agricultores da Guiné-Bissau

RECAGRO

Rede Nacional de Coordenação das Câmaras
de Agricultura e Cooperativas da Guiné-Bissau

Guiné
Equatorial
Apoio local

Missão Empresarial
datas: Outubro 2017 | Dezembro 2018

COCAFB

Câmara Oficial de Comércio, Agricultura
e Florestal de Bioko

COCAFRM

Câmara Oficial de Comércio, Agricultura e Florestal de Rio Muni

Moçambique

Missão Empresarial
datas: Julho 2018

Apoio local

FENAGRI
Federação Nacional das Associações Agrárias de Moçambique

FRUTISUL

Associação dos Fruticultores de Moçambique

São Tomé
e Príncipe

Missão Empresarial
datas:

Apoio local

Outubro 2018 | Fevereiro 2019

FENAPA
Federação Nacional dos Pequenos Agricultores de São Tomé e Príncipe

CCIAS

Câmara de Comercio de São Tomé e Príncipe

Programa de Internacionalização Agronegócio CPLP 2017/18
Cronograma

2018

Missão Inversa
2 a 9 fevereiro
São Tomé e Príncipe

Guiné-Bissau

23 fevereiro a 2 março

6 a 13 abril

Angola

FNA

26 maio a 2 junho

Junho

Cabo Verde

Moçambique

9 a 16 Setembro

9 a 16 Julho

São Tomé e Príncipe

Missão Inversa

16 a 23 outubro

24 a 26 Novembro

Guiné Equatorial

2019

5 a 12 dezembro
Angola

São Tomé e Príncipe

19 a 26 Janeiro

16 a 23 Fevereiro

Cabo Verde
23 a 30 Março

Contatos úteis em Portugal

Porto de Luanda
Nome Contatos

AICEP Portugal Global (Lisboa) Morada: Av. 5 de Outubro, 101

1050-051 Lisboa
Tel.: + 351 217 909 500
E-mail: aicep@portugalglobal.pt
Website: www.portugalglobal.pt

Consulado Geral da República Morada: Rua Fradesso da Silveira Alcântara Rio Bloco E
de Angola em Lisboa 1300-260 Lisboa
Tel.: 707 200 900 | 213 602 060
Fax: 213 631 529
E-mail: geral@embamoc.pt
Website: www.consuladogeral-angola.pt

Consulado Geral da República Morada: R. Dr. Carlos Cal Brandão 132
de Angola no Porto 4000-486 Porto

Tel.: 222 058 902
Fax.: 222 537 328
Email: consuladogangola@mail.telepac.pt
Website: www.consuladogeral-angola.pt

Embaixada da República Morada: Av. da República, 68
de Angola em Portugal 1050 Lisboa

Tel.: +351 21 796 70 41
+351 21 796 70 43
+351 21 796 18 30
E-mail: geral@embangolapt.org
Website: www.embaixadadeangola.pt

Sociedade para o Financiamento Morada: Av. Casal Ribeiro, 14, 4º
do Desenvolvimento (SOFID) 1000-092 Lisboa
Tel: +351 213 137 760
Fax: +351 213 137 779
E-mail: sofid@sofid.pt
Website: www.sofid.pt

Informações úteis
2018
1 de Janeiro

Dia de Ano Novo

4 de Janeiro

Mártires da Repressão Colonial

4 de Fevereiro

Dia do Início da Luta Armada de Libertação Nacional

13 de Fevereiro

Dia de Carnaval

8 de Março

Dia Internacional da Mulher

30 de Março

6.ª Feira Santa

1 de Abril

Dia de Páscoa

4 de Abril

Dia da Paz

1 de Maio

Dia do Trabalhador

1 de Junho

Dia Internacional da Criança

17 de Setembro

Dia do Fundador da Nação e do Herói Nacional

2 de Novembro

Dia dos Finados

11 de Novembro

Dia da Independência Nacional

25 de Dezembro

Dia de Natal

Formalidades na entrada:
Passaporte: exigido a todos os
visitantes
Visto: é necessário
Vacinas: é necessário o certificado de
vacinação contra a febre-amarela

Serviços
Públicos*

8h00-15h30 (segunda-feira a quinta-feira);
8h00-15h00 (sexta-feira)

Comércio*

8h00-12h30/14h30-18h00 (segunda-feira a
sexta-feira);
8h00-12h00 (sábados)

Bancos

8h00-15h00 (segunda-feira a sexta-feira)

Hora local
Corresponde ao UTC (Tempo Universal
Coordenado) mais uma hora. Em relação a
Portugal, Angola tem mais uma hora no Inverno
e a mesma hora no Verão.

*Pode variar.

Contatos úteis em Angola
Nome Contactos
AICEP Portugal Global (Lisboa) Morada: Avenida de Portugal, 50

Luanda - Angola
Tel.: 002 442 223 334 433/333027
Fax: 002 442 223 903 92
E-mail: aicep.luanda@portugalglobal.pt
Website: www.portugalglobal.pt

Associação Industrial de Angola Morada: Rua Manuel Fernando Caldeira nº 6
Luanda - Angola
Tel.: +244 222 333 423 | +244 935 257 085
Fax: +244 222 335 557
E-mail: geral@aiangola.com

Embaixada de Portugal em Luanda Morada: Av. de Portugal 50, Luanda, Angola
Tel.: +244 222 333 443 | +244 222 333 027
Fax: +244 222 390 392
E-mail: embaixada.portugal@netcabo.co.ao

MINAGRI - Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Morada: Avenida Comandante Gika 42, Largo António Jacinto,
Rural e das Pescas Edifício B 1257 Luanda - Angola
Tel.: +244 222 320 694
Fax: +244 222 320 694
Email: geral@minaderp.gov.ao
Website: www.minagri.gov.ao

Ministério das Finanças Morada: Edifício do MinFin, Largo da Mutamba
Luanda - Angola
Telefone: +244 222 338548
E-mail: cdi@minfin.gv.ao

Hotel Continental Morada: Rua Manuel Fernando Caldeira, 2,

CP5150 Luanda - Angola
Tel.: +244 2 334241 | Fax: +244 2 392735
Website: http://netangola.com/HContinental

Hotel Terminus Morada: Rua Cazengo, N'Dalatando – Cuanza Norte - Angola

Tel.: +244 948 513 498
Website: http://www.hoteisangola.com/reservations/hotels/ao/
ndalatando/hotel-terminus-ndalatando.html

Porto de Luanda Morada: Largo 4 de Fevereiro, CX Postal 1224-C1-Angola
Tel.: +244 226 431 121 | +244 949 591 515
E-mail: geral@portoluanda.co.ao
Website: www.portoluanda.co.ao

Conheça o novo site da CAL - Câmara Agrícola Lusófona

Aceda em www.calusofona.org
Fique a par de tudo o que a CAL têm para oferecer

Organização:

Apoio institucional:

Parceiros:

O único banco do mundo
presente em 7 países
da Língua Portuguesa

com o apoio:

www.calusofona.org

geral@calusofona.org

T. +351 213 018 426

