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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.

Empreendedorismo

Associação Startup Angola

A Associação StartupAngola é uma organização sem fins lucrativos que tem como 
objectivo fomentar o empreendedorismo digital em Angola, dando suporte e 
acompanhamento aos empreendedores digitais. Acredita na construção de uma sociedade 
melhor, mais inovadora, mais aberta e sobretudo mais empreendedora, composta por 
pessoas que têm ideias e não têm medo de as tornar realidade.

Website: Associação Startup   Angola  
Twitter:  

Startup-Consulting

Empresa de consultoria angolana dedicada a captação de investimento privado, para a 
República  de  Angola,  oferecemos  serviços  de  recrutamento  e  selecção,  formação, 
contabilidade e gestão, tradução técnica de documentos e de projectos arquitectónicos

Website: Startup-consulting
Twitter: t  witter.com/StartUpCGroup  
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https://twitter.com/StartUpCGroup
http://www.start-upconsulting.net/
http://www.startupangola.net/
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Feira de Empreendedorismo e Inovação

O Estádio dos Coqueiros, em Luanda, é o palco escolhido para acolher a primeira edição 
da Feira de Empreendedorismo e Inovação, que decorre entre 6 e 9 de Junho, das 14 às 
20  horas.  O  certame,  organizado  pela  Associação  dos  Empreendedores  de  Angola, 
pretende  fomentar  o  empreendedorismo,  apoiar  a  criação  de  emprego  e  qualificação 
profissional, nomeadamente nos jovens.

Website: Feira do emprendedorismo 
Twitter:  

Quality Finance

Quality Finance e uma empresa que tem como visão ajudar os empresários a terem mais 
sucesso e expandirem os seus negócios. Apoio na criação de novas empresas em Angola, 
por cidadãos estrangeiros e nacionais bem como a multinacionais que pretendam entrar 
ou expandir as suas actividades no mercado angolano

Website: Quality Center
Twitter:  

Centros de Co-working

Presidente Business Center

Espaço de trabalho open-space, onde profissionais de diferentes sectores de actividade 
podem desenvolver o seu trabalho e ao mesmo tempo criar uma sólida rede de contactos, 
gerando sinergias e parcerias com os colegas do espaço.
Tem ao seu dispor uma variedade de espaços, que lhe permite encontrar a solução ideal 
para a sua empresa, bem como adaptar o layout que mais lhe convier: entre open space 
ou divisórias simples de vidro ou pladur. A realização de eventuais obras é a cargo dos 
inquilinos e executada, sobre orçamentação, pelas empresas certificadas que prestam este 
tipo de serviço no edifício.

Website: Presidente Business Center
Twitter: 

http://www.presidentebusinesscenter.com/
http://www.qualityfinance.me/
http://www.marketsales.pt/pt/node/events/1_feira_de_empreendedorismo_e_inovacao_angola_6_a_9_de_junho_2013-43
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Ginga Business Center 

Em resposta a uma lacuna existente no mercado Imobiliário Angolano, o Ginga Business 
Center (GBC) aposta na oferta de espaços para Escritórios e Serviços Integrados, à 
medida das reais necessidades de qualquer Micro, Pequena e Média Empresa.Com uma 
localização privilegiada na baixa de Luanda, este centro de escritórios com excelentes 
instalações e acessos, é o edifício ideal para o seu negócio.

Website: Ginga Business Center
Twitter:  

  Análise por pais e por setor de atividade
segundo os  sites de  informação  e as redes sociais 

http://www.gingabusinesscenter.com/

