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Executive S

Resumo Analítico

O empreendedorismo, em particular, é reconhecido como um factor crítico para o
desenvolvimento contínuo de Angola, uma vez que os empreendedores fomentam a
inovação e a competitividade, operando como catalisadores das mudanças estruturais na
economia e impelindo as empresas a melhorar a sua produtividade. Assim, assume-se
como essencial estimular a actividade empreendedora da população angolana, de modo a
permitir o crescimento de negócios novos e inovadores, contribuindo assim para reduzir a
dependência do País relativamente ao petróleo e mantendo as mais elevadas taxas de
crescimento a nível mundial.

Notícias

Secretário de Estado incita jovens angolanos a assegurarem empreendedorismo

Setor: empreendedores e startup
Fonte: africa21digital.com
Data: 25/08/2013
Título: Secretário de Estado incita jovens angolanos a assegurarem empreendedorismo

O secretário de Estado para o Trabalho e Segurança Social de Angola, Sebastião Lukinda, incitou neste final 
de semana, na cidade do Uíge, os jovens da região a assegurarem o empreendedorismo com vista a evitar a 
importação de produtos e abrir uma via para o desenvolvimento sustentável de Angola. Sebastião Lukinda 
fez tal pronunciamento quando falava no acto de abertura da formação de 98 jovens, sobre capacitação 
empresarial, serviços de intermediação da procura e oferta da mão-de-obra.

Angola recebe pedidos de bancos estrangeiros para abrirem no país

Setor: empreendedores e startup
Fonte: economico.sapo.pt
Data: 22/08/2013
Título: Angola recebe pedidos de bancos estrangeiros para abrirem no país. 

LO Banco Nacional de Angola aposta na bancarização da população. O Standard Chartered pediu para abrir 
em Luanda.
O Standard Chartered será provavelmente premiado com uma licença bancária em Angola até o final do ano, 
permitindo-lhe competir  com bancos locais  e  portugueses naquele  que é  o  segundo maior  produtor  de 
petróleo da África, disse a fonte oficial do banco central angolano à Bloomberg.
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http://economico.sapo.pt/noticias/angola-recebe-pedidos-de-bancos-estrangeiros-para-abrirem-no-pais_175803.html
http://africa.mmi-e.com/blog/angola-recebe-pedidos-de-bancos-estrangeiros-para-abrirem-no-pa%C3%ADs
http://www.africa21digital.com/politica/ver/20033831-secretario-de-estado-incita-jovens-angolanos-a-assegurarem-empreendedorismo


3

Vem aí a semana do Brasil em Angola

Setor: empreendedores e startup
Fonte: angonoticias.com
Data:28/08/2013
Título: Ven aí a semana do Brasil em Angola

A nona  edição  da  Semana do  Brasil  em  Angola  terá  lugar  entre  2  e  7  de  Setembro,  promovida  pela 
Associação dos Empresários e Executivos Brasileiros em Angola (AEBRAN) e vai contar com actividades 
culturais, acção social e discussões sobre negócios.
A  programação  desta  edição,  que  marca  o  aniversário  dos  dez  anos  da  instituição,  inclui  o  Festival 
Gastronómico, a Mostra de Cinema, o Fórum Económico e a Caminhada da Solidariedade.

Financiamentos superiores a Kz 14 mil milhões aprovados no âmbito do Angola Investe

Setor: empreendedores e startup
Fonte: opais.net
Data: 27/08/2013
Título: Financiamentos superiores a Kz 14 mil milhões aprovados no âmbito do Angola Investe

Já foram aprovados mais de Kz 14 mil milhões de financiamentos no âmbito das linhas de crédito bonificado 
contempladas no programa Angola Investe,  dos quais Kz 6 mil  milhões já foram disponibilizados.  Estes 
montantes  correspondem  a  101  financiamentos  aprovados,  sendo  que  44  financiamentos  já  foram 
disponibilizados. Por outro lado, e do ponto de vista da dispersão do programa pelo território nacional, refira-
se que existem já projectos com financiamentos aprovados em 16 das 18 províncias nacionais e projectos 
com financiamentos disponibilizados em 12 delas.

Mulheres empreendedoras concertam ideias

Setor: empreendedores e startup
Fonte: portalangop.co.ao
Data: 10/08/2013
Título: Mulheres empreendedoras concertam ideias

A Associação de Mulheres Empreendedoras na província do Cunene reuniu-se hoje, sábado, em Ondjiva, 
para concertação de ideias que visam melhorar o funcionamento da organização.
O encontro, uma iniciativa da Direcção Provincial da Família e Promoção da Mulher, visou avaliar a situação 
actual  da associação na região,  bem como o acesso ao crédito e o nível  de parceria com as mulheres 
empreendedoras nas zonas rurais.

Delegado da Justiça clarifica papel do Balcão Único do Empreendedor

Setor: empreendedores e startup
Fonte: portalangop.co.ao
Data14/08/2013
Título: Delegado da Justiça clarifica papel do Balcão Único do Empreendedor
 
O  delegado  em  exercício  da  Justiça  no  Bengo,  Domingos  Paulo  Buquila  Bernardo,  esclareceu  nesta 
segunda-feira,  em  Caxito,  que  a  missão  do  Balcão  Único  do  Empreendedor  (BUE)  é  a  constituição  e 
licenciamento de micro, pequenas e médias empresas e não o financiamento de projectos.
Em declarações à imprensa no final da reunião do Conselho Provincial de Auscultação e Concertação Social 
do Bengo, o responsável clarificou que o financiamento não constitui objecto social do BUE, sublinhando ser 
esta uma missão dos bancos comerciais.

http://www.portalangop.co.ao/angola/pt_pt/noticias/economia/2013/7/33/Delegado-Justica-clarifica-papel-Balcao-Unico-Empreendedor,2ecfe5d5-c5e1-4ccb-b95b-6c646672db98.html
http://www.portalangop.co.ao/angola/pt_pt/noticias/sociedade/2013/7/32/Mulheres-empreendedoras-concertam-ideias,dc1b992d-1536-4ff8-bfb5-0aeda5677202.html
http://www.opais.net/pt/opais/?det=33956&id=1551&mid=1
http://www.angonoticias.com/Artigos/item/39627/vem-ai-a-semana-do-brasil-em-angola


4

Banco Sol concede crédito a micro-empreendedores farmacêuticos

Setor: empreendedores e startup
Fonte: portalangop.co.ao
Data: 15/08/2013
Título: Banco Sol concede crédito a micro-empreendedores farmacêuticos

O  delegado  em  exercício  da  Justiça  no  Bengo,  Domingos  Paulo  Buquila  Bernardo,  esclareceu  nesta 
segunda-feira,  em  Caxito,  que  a  missão  do  Balcão  Único  do  Empreendedor  (BUE)  é  a  constituição  e 
licenciamento de micro, pequenas e médias empresas e não o financiamento de projectos.
Em declarações à imprensa no final da reunião do Conselho Provincial de Auscultação e Concertação Social 
do Bengo, o responsável clarificou que o financiamento não constitui objecto social do BUE, sublinhando ser 
esta uma missão dos bancos comerciais.

Empresários angolanos devem investir no país

Setor: empreendedores e startup
Fonte: portalangop.co.ao
Data: 14/08/2013
Título: Empresários angolanos devem investir no país 

Em declarações hoje quarta-feira à Angop no distrito urbano da Ingombota, em Luanda, o empresário disse 
que os projectos da classe empresarial devem ser bem concebidos com a pretensão de se contribuir para o 
processo  de  desenvolvimento  socioeconómico  do país  que  se  encontra  numa etapa  de reconstrução  e 
construção de infra-estruturas indispensáveis ao bem-estar da população.

Administrador quer projectos empreendedores entre jovens

Setor: empreendedores e startup
Fonte: portalangop.co.ao
Data: 01/08/2013
Título: Administrador quer projectos empreendedores entre jovens

A criação de projectos empreendedores, para facilitar a recepção de créditos bancários e ajudar a fomentar 
os pequenos negócios, foi a principal sugestão apresentada nesta quarta-feira, pelo administrador municipal 
de Kangandala, Joaquim Virgílio, aos jovens daquela circunscrição da província de Malanje.

Jovens convidados a participar no desenvolvimento do país

Setor: empreendedores e startup
Fonte: portalangop.co.ao
Data: 01/08/2013
Título: Jovens convidados a participar no desenvolvimento do país

A  juventude  de  Cabinda  foi  hoje,  terça-feira,  convidada  a  participar  activamente  no  processo  de 
desenvolvimento e reconstrução da província e do país em geral demonstrando assim a sua tenacidade para 
o crescimento harmonioso de Angola.

http://www.portalangop.co.ao/angola/pt_pt/noticias/sociedade/2013/7/31/Administrador-quer-projectos-empreendedores-entre-jovens,1efc525c-7e1b-4d75-8aa1-03436abf1635.html
http://www.portalangop.co.ao/angola/pt_pt/noticias/sociedade/2013/7/31/Administrador-quer-projectos-empreendedores-entre-jovens,1efc525c-7e1b-4d75-8aa1-03436abf1635.html
http://www.portalangop.co.ao/angola/pt_pt/noticias/economia/2013/7/33/Empresarios-angolanos-devem-investir-pais-Afirma-Bento-Kangamba,1d5d48bd-ebf0-4642-acf8-d2cb1a635e9f.html
http://www.portalangop.co.ao/angola/pt_pt/noticias/economia/2013/7/33/Banco-Sol-concede-credito-micro-empreendedores-farmaceuticos,909828d1-5c49-4b78-862a-a7ba3d35b00f.html
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Empresários interessados em apoiar criadores e inventores angolanos

Setor: empreendedores e startup
Fonte: portalangop.co.ao
Data: 02/08/2013
Título: Empresários interessados em apoiar criadores e inventores angolanos

Parceiros do Ministério da Ciência e Tecnologias (MINCT) mostraram-se hoje (sexta-feira) disponíveis em 
apoiar, caso se justifique, trabalhos científicos a serem apresentados na 5ª edição da Feira do Inventor e 
Criador Angolano, a ser realizada de 11 a 15 de Setembro em Luanda.
A  disponibilidade  foi  manifestada  durante  um  encontro  que  director  Nacional  do  Desenvolvimento 
Tecnológico  e  Inovação  do  MINCT,  Gabriel  Luís  Miguel,  teve,  em  Luanda,  com  os  parceiros  como 
antecâmara da referida feira, que será realizada simultaneamente com as primeiras edições da Feira de 
Ciência e Tecnologia e da Feira Internacional de Ideias - Invenções e Valorização de Produtos.

Mulheres empresárias em seminário sobre gestão de empresa

Setor: empreendedores e startup
Fonte: portalangop.co.ao
Data: 07/08/2013
Título: Mulheres empresárias em seminário sobre gestão de empresa 

Quarenta mulheres empresárias da província do Kwanza Sul , participam desde hoje, no município de Porto-
Amboim, num seminário de capacitação sobre como deve administrar uma empresa.
Na abertura  do fórum,  o  administrador  municipal  de Porto  Amboim,  Domingos da Fonseca,  solicitou às 
participantes a apreender as matérias sobre gestão, por constituir uma ferramenta que permitirá desenvolver 
a actividade empresarial de modo sustentável.

Relação de instituições e empresas nomeadas em este relatório. 

Aebran
Website: http://www.brasilangola.com.br/ 
Twitter: https://twitter.com/brasilangolamag

Angola Investe
Website: http://www.anip-angola-us.org/
Twitter: https://twitter.com/ANIP_US

Balc  ão Único do Emprendedor   
Website: 
Twitter: 

Banco Sol
Website: http://www.bancosol.ao/ 
Twitter: 

Ministério da Ciência e Tecnologias Angola

http://www.bancosol.ao/
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fcommtech.gov.ng%2F&ei=m3f7UafBOIaYhQf1tICoAw&usg=AFQjCNFb5JO6zQsW2M5RnIHpQx-aYo6kFg&sig2=igdrjnEjfw3-oB_XEh5XEQ
https://twitter.com/ANIP_US
http://www.anip-angola-us.org/
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fcommtech.gov.ng%2F&ei=m3f7UafBOIaYhQf1tICoAw&usg=AFQjCNFb5JO6zQsW2M5RnIHpQx-aYo6kFg&sig2=igdrjnEjfw3-oB_XEh5XEQ
https://twitter.com/brasilangolamag
http://www.brasilangola.com.br/
http://www.portalangop.co.ao/angola/pt_pt/noticias/economia/2013/7/32/Mulheres-empresarias-seminario-sobre-gestao-empresa,9f51c1aa-7485-4137-95d4-a41e4476e9f6.html
http://www.portalangop.co.ao/angola/pt_pt/noticias/ciencia-e-tecnologia/2013/7/31/Empresarios-interessados-apoiar-criadores-inventores-angolanos,349b688f-f140-4d29-9863-b8e18114a024.html
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Website: http://www.minct.gov.ao/
Twitter:  

http://www.minct.gov.ao/

