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Sonangol prepara novos concursos para
exploração de petróleo no norte de Angola
A concessionária nacional de
combustíveis Sonangol deverá realizar, em 2013, uma se-

gunda licitação de licenças de
exploração do pré-sal, desta
vez em blocos onshore, es-

Petróleo em Angola
representa 39% do
Produto Interno Bruto
O peso do petróleo na economia de Angola, medido em
percentagem do Produto Interno Bruto (PIB), deverá rondar 39% no final de 2012, contra 56% em 2002, afirmou em
Luanda o presidente do Banco Espírito Santo Angola
(BESA), de acordo com a
imprensa angolana.
Socorrendo-se de dados do
Ministério do Planeamento,
Álvaro Sobrinho garantiu que
“desde 2002 que o peso do
sector petrolífero na economia
tem estado a cair, situando-se
este ano em cerca de 39%, o
que sinaliza a diversificação
da economia.”
A diversificação da economia
angolana coincidiu com um

período de forte crescimento
que atingiu uma taxa de
10,6% em média anual entre
2000 e 2011, o 5.º mais elevado do mundo numa lista liderada pela Guiné Equatorial,
também de acordo com o
BESA, que se baseia em dados do Fundo Monetário Internacional.
No entanto, num estudo recente sobre o sector bancário
angolano, a KPMG destacou
Angola como a economia
“que apresenta um dos mais
significativos ritmos de crescimento do PIB”, integrando o
grupo de nações de referência em África, mas alertou que
“o PIB permanece ainda muito
dependente das receitas com
origem no petróleo”.

Fábrica de óleo vegetal
da Fazenda Pedras
Negras entra em
funcionamento em Abril
Uma unidade fabril para a
transformação de milho em
farinha e de feijão de soja em
óleo alimentar deverá entrar
em funcionamento em Abril de
2013 na Fazenda Pedras
Negras, em Angola, informou
o director do projecto Gestão
de Terras Aráveis (Gesterra),
Carlos Paim.
Em declarações à agência
noticiosa angolana Angop,
Paim disse que o projecto
está a ser desenvolvido em
duas fases, a primeira das
quais engloba a preparação
do terreno para receber as
sementes de milho e de soja,
formação de pessoal e montagem das estruturas, nomeadamente seis silos e a segunda a colocação do equipamento.
Aquele responsável adiantou

terem sido já desbravados 5
mil hectares de terras aráveis,
dos quais dois mil estão preparados para sementeira
1600 já foram semeados com
milho, feijão e soja, cuja colheita está prevista para Janeiro de 2013.
O projecto prevê uma produção de 4800 toneladas de
milho, 6400 de feijão diverso e
15 mil toneladas de soja para
transformação em óleo vegetal a ser comercializado no
mercado doméstico.
O projecto Fazenda Pedras
Negras é um iniciativa de carácter público, elaborada pelo
governo central angolano,
com o objectivo de melhorar a
qualidade de vida das populações e ajudar a que o país
seja suficiente em termos alimentares.

creve a agência oficial Angop.
Segundo a Angop são 10 blocos a serem licitados na Bacia
do Soyo e cinco na Bacia do
Kwanza.
Com este novo concurso a
Sonangol pretende atrair as
pequenas e médias empresas
para a exploração desses
campos.
O último concurso de blocos
do pré-sal (offshore) foi realizada em Janeiro 2011.
Entretanto o Ministério do Petróleo revelou que a produção
média de petróleo em Angola
de Janeiro a Novembro de
2012 foi de cerca de 1,7 milhões de barris por dia.
Dados do ministério apontam
que a produção de petróleo
em Angola deverá aumentar
de 1,8 milhões de barris diários para dois milhões até
2014.

lançado dentro de três anos,
anunciou o secretário de
Estado das Telecomunica-

Governo de Angola
constrói mais
de 190 mil casas
O ministro do Urbanismo e
Habitação, José Silva, anunciou em Luanda, que no âmbito do Programa Nacional do
Urbanismo e Habitação, estão
em execução 120 mil casas
sociais e 44.700 casas de renda média, distribuídas por
todas as províncias de Angola.
O ministro disse ainda que
está a decorrer um outro programa que visa a construção
de 200 fogos por cada municí-

pio angolano, perfazendo cerca de 25.400 moradias, num
projecto que deverá prolongar-se até 2014.
José Silva, citado pela agencia Angop, disse que o governo tudo fará “para apoiar e
promover pretendem constituir-se em verdadeiros parceiros do Estado (…), e encetar
um combate cerrado às empresas que demonstram incapacidade de cumprir as suas
obrigações contratuais”.

Pelo menos sete mil e 927
cidadãos angolanos obtiveram trabalho no sector hoteleiro em 2012 em consequência do aumento de unidades
hoteleiras e similares e da capacidade de quartos, segundo
escreve a agência Angop.
O ministro da Hotelaria e Turismo, Pedro Mutindi disse
que Angola passou a ter 8.278
quartos, num total de onze mil
264 camas durante 2012.
O ministro afirmou ainda que
o número continuará a
aumentar, anualmente, tendo
em vista o surgimento gradual
de novas infra-estruturas hoteleiras em todo o país e as
acções do governo direccionadas para o desenvolvimento da Hotelaria e Turismo.
Pedro Mutindi anunciou igualmente disse que em 2013 vaise retomar a construção das
três escolas de formação ho-

teleira e turística, nas províncias de Luanda, Benguela e
Huila, assim como concluir
cinco hotéis pertencentes ao
Instituto Nacional de Formação Turística (INFOTUR), que
deverão criar mil novos postos de trabalhos.
“Este ano é especial para o
sector porque soubemos implementar acções estruturantes, que conformam hoje as
bases e os pilares para o desenvolvimento e crescimento
da actividade hoteleira e turística” – disse Pedro Mundindi,
salientando que nos próximos
tempos haverá uma nova
realidade nos preços praticados nas unidades hoteleiras
em Angola.
Ainda este ano, referiu o ministro, o Executivo vai prestar
particular atenção à implementação dos Pólos de Desenvolvimento Turísticos de

Angola cria Comissão para
relançar actividade turística
O Presidente da República
de Angola, José Eduardo dos
Santos, criou uma Comissão
Multissectorial para relançar a
actividade turística e acompanhar, concretamente, a entrada e saída de cruzeiros internacionais que pretendam escalar os portos de Angola, designadamente os do Lobito e
do Namibe.
A Comissão tem, entre
outras atribuições, a de definir
o quadro legal para a recepção, acompanhamento, divulgação de um roteiro-cultural,
assistência médica e de segurança dos integrantes de cruzeiros internacionais, bem
como a de garantir a recepção
regular de cidadãos que pretendam visitar Angola.
A referida Comissão Multissectorial será coordenada
pelo ministro da Hotelaria e
Turismo e integra os ministros
das Relações Exteriores, da
Defesa, do Interior, da Saúde,
da Cultura, da Administração
do Território, o comandante
Geral da Polícia Nacional e os
directores dos Serviços de
Imigração e Estrangeiros e

Satélite espacial de Angola
começa a ser construido
O Angosat, primeiro satélite
espacial de Angola, começou
a ser construído e deve ser

Sector hoteleiro de Angola com mais
quartos em 2012 criou mais emprego

ções e Tecnologias de Informação.
Alcides Safeca, que falava
numa cerimónia realizada em
Luanda para assinalar o início
da construção do Angosat,
lembrou que a construção
está a cargo de um consórcio
russo liderado pela RSC,
“multinacional com larga experiência na produção de satélites e foguetões propulsores em programas internacionais como o Soyuz-Apollo”.
O investimento no satélite, é
da ordem dos 40 mil milhões
de kwanzas, sendo financiado
por um sindicato de bancos
russos liderado pelo Ruseximbank e VTB.
Alcides Safeca, o coordenador do projecto, revelou
que o satélite proposto é do
tipo Yamal, tem um período de
vida de 15 anos.

dos Serviços de Informação e
Segurança do Estado.
O coordenador da Comissão

tem o prazo de 90 dias para
submeter o Relatório final dos
trabalhos efectuados.

Novas notas de
Angola entram
em circulação
A partir deste Janeiro começam a circular em Angola
novas notas de 5.000 e
10.000 Kwanzas anunciou o
governador do Banco Nacional de Angola.
José Massano disse que a
entrada em circulação das
novas notas e de moedas foi
autorizada em Junho.
Massano disse ainda que a

decisão de fazer circular mais
notas está ligada ao desejo do
governo popularizar cada vez
mais o uso do kwanza que é
usada em paralelo com o
dólar americano nas transações correntes.
Actualmente circulam em
Angola
notas
de
2.000,1.000,100, 50,10 e 5
kwanzas.

ELENA - PALM READER
FORTUNE TELLER
I will solve all your problems, such as
love, marriage, business and financial
matters, and spiritual cleansing.
Readings in English and Spanish
Contact between 8am and 8pm
14616

083 928 4878

Calandula, na província de
Malanje, de Cabo Ledo
(Luanda) e da Bacia do Okavango, no Kuando Kubango,

por se apresentarem como
uma oportunidade de negócios para o sector empresarial
privado.

CURANDEIRO PORTUGUÊS
Com o poder de Deus afasta o azar,
quebra feitiços, limpa doenças espirituais,
cura mau olhado, inveja, atrai o amor e
paz ao seu casamento, ajuda a levantar
o seu negócio atraindo clientes,
ajuda-o a subir na vida, afasta os seus
inimigos e faz protecção contra o mal.
Todo o mal tem o seu remédio.
Contacte diariamente ZÉ 071 699 4632

14511

ANGOLA

CAVALHEIRO
Bem educado e respeitador,
livre, com casa própria,
procura senhora entre
40 e 55 anos de idade.
Contactar Pedro 082 229 1303
14606

Responsible, reliable
butcher manager needed at
OBC CHICKEN MABOPANE.
Should live in Pretoria area and
own transport essential.
Salary negotiable.
Contact Carlos
012 701 6102 / 082 591 0858

14608

POSTOS DE VENDA
NA CIDADE DO CABO
* PAROW CAFÉ (021) 939 6641
98 Voortrekker Rd. - Parow
* ESTORIL CAFÉ (021) 591 2921
205 Vasco Boulevard - Vasco
* BROADWAY CONFECTIONERY
(021) 511 8729
109 Voortrekker Rd. - Maitland
* FUNCHAL CAFÉ (021) 447 6425
234 Victoria Rd. - Woodstock

* TEXIES
Cape Town Station - Adderley Street
Cape Town
* VASCO DA GAMA TAVERN
(021) 425 2157
3 Alfred Street - Cape Town
* PETISCOS RESTAURANTE
Cavalier Centre - Main Road
Parklands Estate (021) 557-3311

PRECISA-SE

Urgente
(2) Empregados com experiência
em exportação e computadores
(1) Senhora
(1) Cavalheiro que tenha carta de condução.
Resposta para o P.O. Box 28773,
Kensington 2101

14615

CARLOS DA SILVA
Fotografia e Video

Cell 082 560 0744
Cell 072 612 3017 * Fax (011) 616 2881
E-mail: carlos@wol.co.za * www.carlosfotos.com

POSTOS DE VENDA
em DURBAN e Arredores
* A.P.N. (Associação Portuguesa
do KwaZulu/Natal
* EVERFRESH (Cowie Road)
* DAVENPORT TEA CORNER
(Davenport Road
* MR. BAKE (Conr Bulwer/Davenport Rds)
* RUSSEL SUPERMARKET (Russel Street)
* LADY BAKE (New Germany)
* NANDO’S (Pinetown)
* TRANS MEATS/NATAL (Umgeni Road)
* RIB & BRAAI SHOP
(Glenore Centre Glenashley)

