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Edição Especial sobre Angola
Sector dos Diamantes mais
Dinâmico
Integração de Angola na
Zona de Comércio Livre
SADC
Nova Lei dos Estrangeiros

SECTOR DOS DIAMANTES MAIS DINÂMICO
O sector dos diamantes vai contribuir este ano com mais de um bilião de dólares para os cofres do Estado Angolano, fruto de vários projectos de investimento em
curso. Este sector de actividade tem apresentado uma maior dinâmica devido à publicação de nova legislação aplicável ao sector dos diamantes e ao investimento
privado.
......................................................................................
INTEGRAÇÃO DE ANGOLA NA ZONA DE COMÉRCIO LIVRE SADC

Governação Electrónica
Facilita Contacto com o
Público

Especialistas Angolanos e da SADC (Comunidade dos Países da África Austral) têm estado a promover acções de esclarecimento junto de comerciantes e
empresários Angolanos sobre o projecto de desenvolvimento e integração de Angola na zona de comércio livre SADC. O objectivo é preparar os agentes
económicos Angolanos para a entrada em funcionamento da zona de comércio livre a ocorrer em 2008.

Feira Internacional de
Luanda

......................................................................................

Investimento Imobiliário

NOVA LEI DOS ESTRANGEIROS

Contactos

A Assembleia Nacional da República de Angola aprovou uma nova lei de estrangeiros que estabelece novos regimes para a entrada e permanência de estrangeiros
no País. O objectivo deste diploma é combater a imigração ilegal no País e facilitar os processos de concessão de vistos de trabalho e autorizações de fixação de
residência em Angola.
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GOVERNAÇÃO ELECTRÓNICA FACILITA CONTACTO COM PÚBLICO
O Governo Angolano está a desenvolver um ambicioso plano de governação electrónica, com vista a facilitar o contacto dos particulares com a administração,
reduzindo assim a burocracia e a corrupção associada. Deste plano consta a constituição de empresas on-line e a disponibilização de portais electrónicos,
permitindo um mais rápido acesso à informação e a documentos públicos. Neste sentido, as autoridades Angolanas estabeleceram um convénio com as autoridades
Portuguesas no sentido de beneficiarem da experiência do sistema implementado por aquelas.
......................................................................................
FEIRA INTERNACIONAL DE LUANDA
Vai realizar-se em Luanda, entre os dias 10 e 15 de Julho, a Feira Internacional de Luanda. Esta feira é considerada o maior evento de negócios de Angola,
proporcionando oportunidades de negócios entre empresas de vários países e potenciais clientes, sejam Angolanos ou estrangeiros. As anteriores edições
permitiram não só o estabelecimento de parcerias, como a implantação de novas empresas em Angola.
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INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
O Governo Angolano convidou o sector privado a apostar no investimento imobiliário, tendo como objectivo resolver o problema de falta de habitação em Luanda,
bem como noutras províncias de Angola. Um estudo recente faz referência à necessidade de 400 mil casas só em Luanda. Paralelamente, o sector privado anunciou
um projecto de investimento imobiliário em Benguela no valor de 500 milhões de dólares a serem aplicados na urbanização de uma área de 64 hectares que incluirá
habitações de média e alta renda, bem como a construção de edifícios de escritório, comércio, postos de saúde e de equipamentos de apoio.
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Alguma notícia deste mês lhe mereceu particular atenção?
Caso esteja interessado em mais informação, por favor contacte-nos.

Esta Newsletter destina-se a fornecer um breve sumário sobre as matérias que dela constam. Não tem como propósito substituir o aconselhamento legal especializado em circunstâncias individuais.
Se não desejar receber novamente a Newsletter da Franco Caiado Guerreiro, por favor clique aqui.

