
ORLANDO 
RESIDENCIAL 
PROJECTO HABITACIONAL 
DE 400 MILHÕES DE USD 
COM UM NOVO CONCEITO 
IMOBILIÁRIO

BENGUELA
BELEZA, HISTÓRIA E 
POTENCIAL ECONÓMICO

FERRARI
PUROSANGUE

O PRIMEIRO SUV 
DA FERRARI

5º EDIÇÃO VOL. 1 2022/2023

REVISTA ANGOLANA DE LUXO FOCADA EM IMOBILIÁRIO, AUTOMÓVEL E LIFESTYLE



5º EDIÇÃO VOL. 1 2022/2023 5º EDIÇÃO VOL. 1 2022/20232 3



5º EDIÇÃO VOL. 1 2022/2023 5º EDIÇÃO VOL. 1 2022/20234 5

EDIÇÃO 5
Novembro 2022

EDITOR-CHEFE
Kenneth Hogrefe

CONSULTOR EDITORIAL
André Alface

IMPRESSO POR
IMPRIMARTE

Os editores fizeram todos os esforços para garantir
a exactidão das informações na revista, e não serão
responsabilizados por eventuais erros.

Ficou interessado/a em anunciar na
PRESTIGE ANGOLA?

Tel +244 946 525 295 ou +244 934 626 874
Email: comercial@prestigeangola.com
Website: www.prestigeangola.com

Bem-vindos

Welcome

ORLANDO 
RESIDENCIAL
PROJECTO HABITACIONAL 
DE 400 MILHÕES DE USD 
COM UM NOVO CONCEITO 
IMOBILIÁRIO

BENGUELA
BELEZA, HISTÓRIA E 
POTENCIAL ECONÓMICO

FERRARI
PUROSANGUE

O PRIMEIRO SUV 
DA FERRARI

5ª EDIÇÃO  VOL. 1 2022/23

REVISTA ANGOLANA DE LUXO FOCADA EM IMOBILIÁRIO, AUTOMÓVEL E LIFESTYLE

Caro leitor,
Angola emergiu da 
recessão dos últimos 
cinco anos. O ambiente 
empresarial em Angola 
regista melhorias 
significativas desde 
2018, o que é um 
factor chave para atrair 

novos investimentos e o regresso das grandes 
empresas multinacionais que deixaram o país. 
Este progresso está enquadrado nas reformas 
implementadas pelo governo angolano, com 
o objectivo de assegurar um melhor ambiente 
de investimento e incentivar crescimento 
do sector privado. É também um momento 
importante para o desenvolvimento social e 
económico do país em geral.

Esta nova edição da PRESTIGE Angola irá 
concentrar-se nas oportunidades que vão 
surgindo, à medida que a economia do país 
recupera. Apresenta as visões exclusivas 
de decisores e líderes da indústria em 
Angola, que aqui oferecem as suas opiniões 
imparciais.

Se ainda não leu as edições anteriores, 
partilhamos novamente que a PRESTIGE 

Angola é uma publicação da Tech 
Africa, uma holding que inclui os portais 
AngoCasa e AngoCarro - os principais 
portais imobiliários e automóvel digitais, 
respectivamente.

O nosso conteúdo centra-se sobretudo nos 
sectores imobiliário e automóvel, destacando 
os pontos turísticos mais notáveis do 
país, negócios/investimentos e questões 
socioculturais relevantes. Em cada edição, 
destacamos a beleza natural de Angola em 
parceria com a Welcome to Angola e o 
Angola Image Bank.

A distribuição exclusiva oferece aos 
anunciantes uma oportunidade sem 
precedentes de acesso às mesas de café e 
hotéis mais prestigiados do país. A PRESTIGE 
Angola tem uma versão impressa, distribuída 
gratuitamente em locais estratégicos e uma 
versão digital (www.prestigeangola.com). A 
versão digital da revista está disponível nos 
portais AngoCasa e AngoCarro, alcançando 
centenas de milhares de pessoas. 

Com os melhores cumprimentos,
Kenneth Hogrefe
- CEO

Dear reader,
Angola has emerged from the recession of the 
last five years. The business environment in 
Angola records significant improvements since 
2018, becoming a key factor to attract new 
investments and the return of big multinational 
companies that left the country.

This progress is framed in the reforms 
implemented by the Angolan Government 
to ensure an improved private sector- and 
investment environment, as well as major 
participation in the social and economic 
development of the country in general.
This new issue of PRESTIGE Angola will focus on 
the opportunities arising, as the nation´s economy 

is recovering. It features exclusive insights from 
industry leaders and decision makers in Angola, 
offering their unbiased opinions and insights.

If you have not read the previous editions, we 
share again that Prestige Angola is a publication 
of Tech Africa, a holding company that includes 
the AngoCasa and AngoCarro portals - the 
leading real estate and automotive digital 
marketplaces, respectively.

Our content focuses mainly on the real estate 
and automobile sectors, highlighting the most 
notable tourist spots in the country, business/
investment and relevant socio-cultural issues. 
In each edition, we highlight Angola’s natural 

beauty in partnership with Welcome to Angola 
and Angola Image Bank.

Exclusive distribution offers advertisers an 
unprecedented opportunity to access the 
country’s most prestigious coffee tables and 
hotels. PRESTIGE Angola has a print version, 
freely distributed in strategic locations and a 
digital version (www.prestigeangola.com).
The magazine’s digital version is available on 
AngoCasa and AngoCarro portals, reaching 
hundreds of thousands of people.

Best regards,
Kenneth Hogrefe
- CEO



5º EDIÇÃO VOL. 1 2022/2023 5º EDIÇÃO VOL. 1 2022/20236 7 24

9

44

INDÍCE

B E N G U E L A :

UMA REGIÃO MARCANTE E UM 
POTENCIAL POLO DE DESENVOLVIMENTO
B E N G U E L A :

A STRIKING REGION AND A POTENTIAL 
DEVELOPMENT HUB

O R L A N D O  R E S I D E N C I A L :

PROJETO HABITACIONAL DE 400 MILHÕES 
DE USD
O R L A N D O  R E S I D E N C I A L :

A 400 MILLION USD HOUSING PROJECT

VISÃO SOBRE O MERCADO IMOBILIÁRIO 
DE ANGOLA PELA AIPEX
AIPEX OVERVIEW OF THE ANGOLAN REAL 
ESTATE MARKET

B B B  L U A N D A :

UM ESPAÇO PLURAL DE BOA COMIDA, 
CULTURA E MÚSICA
B B B  L U A N D A :

A PLURAL SPACE WITH TASTY FOOD, 
CULTURE AND MUSIC

F E R R A R I  P U R O S A N G U E  :

O PRIMEIRO SUV DA FERRARI
F E R R A R I  P U R O S A N G U E :

FERRARI’S FIRST SUV

9

13

20

21

24

32

40

42

44

50

A NÃO PERDER NESTA EDIÇÃO



98 5º EDIÇÃO VOL. 1 2022/20235º EDIÇÃO VOL. 1 2022/2023

Benguela é uma das províncias mais 
marcantes e com maior potencial em 
desenvolvimento de Angola.

B E N G U E L A :

UMA REGIÃO 
MARCANTE E UM 
POTENCIAL POLO DE 
DESENVOLVIMENTO

ocalizada na parte oeste do 
país, a província de Benguela 
apresenta uma variedade de pontos 

turísticos bastante atractivos que vão desde 
estruturas emblemáticas, obras naturais, locais 
extraordinários e praias incríveis. 

Acompanhe-nos na descoberta desta região 
única e inolvidável.

Como chegar
As acessibilidades a Benguela têm sido 
melhoradas ao longo da última década, 
através de obras como a reforma do 
aeroporto e a reconstrução da linha férrea. 
Além disso, as duas cidades mais importantes 
da província, Lobito e Benguela, são 
atravessadas pela Estrada Nacional número 
100, facilitando também o acesso por via 
rodoviária.

A província de Benguela conta actualmente 
com dois aeroportos, o Aeroporto 17 de 
Setembro (recebe pequenos voos domésticos) 
e o Aeroporto Militar da Catumbela.
A viagem de carro pela EN 100 constitui 
uma experiência única, já que o percurso é 
caracterizado por paisagens deslumbrantes e 
existem diversos pontos turísticos que merecem 
uma paragem.

O que fazer
A província de Benguela é verdadeiramente 
abençoada em termos de beleza natural e de 
riqueza histórica.

Ir a Benguela é sinónimo de visitar a Baía 
Azul, Praia Morena, Igreja Nossa Senhora 

do Pópulo, A Ponta do Sombreiro, a Praia 
Caota, ou A reserva parcial do Búfalo.

Baía Azul
A Baía Azul é uma área mais inóspita da 
praia urbana de Morena, localizada na 
subúrbio de Benguela. Na Baía Azul é 
possível encontrar vários hotéis e resorts.
A praia é caracterizada por uma areia fina e 
macia. Ao longo do perímetro existem árvores 
altas, que criam boa sombra e ar puro, onde 
os turistas descansam do sol escaldante que 
faz na região.

A oeste de Baía Azul, existem montanhas, 
falésias e colinas que lembram o Grand 
Canyon A água do mar é quente, azul, e 

geralmente bastante tranquila, sendo que 
assim um destino ideal para famílias com 
crianças.

Praia Morena
A praia Morena é uma praia urbana 
banhada pelo oceano Atlântico. É uma praia 
longa, com bastante espaço e de acesso fácil 
a quem está na cidade. É também conhecida 
por ser bastante limpa.

Praia da Caota
A Praia da Caota é uma das praias mais 
visitadas da região e fica a escassos 10 
quilómetros de distância do centro da cidade 
de Benguela.

A praia tem uma combinação perfeita de 
rochas e águas cristalinas, o que a torna 
propícia para quem quer tomar um banho e 
fazer mergulho sem se preocupar com ondas 
fortes.

Bem próximo da Praia de Caota, fica a Praia 
da Caotinha, com apenas 100 metros de 
extensão e águas extremamente limpas e 
cristalinas.

É um lugar frequentado regularmente por 
mergulhadores que aproveitam para conhecer 
de perto a fauna e flora marítimas da região.

Igreja Nossa Senhora do Pópulo
A Igreja Nossa Senhora Do Pópulo, foi 
construída em meados do século XVII. 
Actualmente está classificada como 

L
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Monumento Histórico Nacional, e é um dos 
principais pontos turísticos da cidade de 
Benguela. quer pela beleza estética como 
pela rica história.

Segundo fontes históricas, a Igreja Nossa 
Senhora do Pópulo é possivelmente a primeira 
construção de pedra e cal da cidade. É 
também a única do género em toda a África 
Austral.

As mesmas fontes indicam que, nela se 
faziam os enterros dos europeus até 1838 
altura em que foi inaugurado o cemitério da 
cidade. Por esta e muitas outras razões, este 
importante monumento histórico tem sido ao 
longo dos tempos paragem obrigatória para 
os turistas.

Ponta do Sombreiro
A Ponta do Sombreiro também é um ponto 
turístico interessante de Benguela. Este marco 
geológico recebeu esse nome porque fica 
localizada numa grande rocha de formato 
circular, parecendo um sombreiro mexicano.
Este emblemático ponto tem aproximadamente 
130 metros de altura e oferece uma vista 
incrível para o mar. 

Reserva Parcial do Búfalo
A reserva parcial do Búfalo foi criada no 
ano de 1974, e fica a aproximadamente 
30 quilómetros de carro do centro da cidade 
Benguela.

A reserva tem mais de 400 quilómetros 
quadrados e o seu ponto mais alto chega a 
1210 metros acima do nível do mar.

Nesta reserva, são preservados vários 
animais e plantas exóticas de África. Mas 
existem também várias formações rochosas 
que datam de há centenas de milhares de 
anos.

Vários animais são protegidos na reserva, 
como leões, hipopótamos e babuínos, sendo 
que o búfalo-negro é a atracção principal 
deste espaço. Trata-se de animal em risco de 
extinção devido à caça ilegal.

A Gastronomia de Benguela
Em termos gastronómicos, a província de 
Benguela apresenta uma gastronomia mista 
sendo esta caracterizada pela presença de 
pratos típicos da região, produzidos com 
milho, como o pirão, além de muamba, 
calulu e mandioca.

Outro facto da cultura gastronómica a realçar 
é que a preparação de pratos com folhas de 
feijão, milho e abóbora é uma constante.

Além dos pratos típicos de Benguela, 
podemos encontrar na região pratos 
referentes à gastronomia internacional, 
oferecidos pelos diversos hotéis.

A posição estratégica de Benguela
Convém ressalvar que Benguela representa 
mais do que uma região em que beleza 
da paisagem impera. Além do enorme 
potencial turístico, esta região possui um 
posicionamento estratégico, tendo potencial 
para se tornar um pólo de dinamização, não 
só de Angola, mas de toda a África Austral.

A combinação do porto do Lobito com 
a linha férrea de Benguela oferece uma 
estrutura capaz de servir diversos países, 
possibilitando, por exemplo, a exportação 
mais rápida de minérios da República 
Democrática do Congo e da Zâmbia.

Após ter investido na renovação do caminho 
de ferro, o governo angolano está agora 
focado em dar uma nova vida ao porto do 
Lobito, avançando para a privatização da 
importante estrutura.

O porto do Lobito pode assim desempenhar 
um papel essencial em duas vertentes 
fundamentais para o desenvolvimento 
económico de Angola: contribuindo para 
a diversificação económica, mas também 
enquanto exemplo estrutural do impacto do 
investimento privado. 

B E N G U E L A :

A STRIKING REGION 
AND A POTENTIAL 
DEVELOPMENT HUB
Benguela is one of Angola’s most renowned provinces with the greatest 
development potential.

ocated in the western part of the 
country, Benguela province has 
several attractive tourist spots, 

among them iconic structures, natural wonders, 
incredible places and extraordinary beaches.

Join us in discovering this unique and 
unforgettable region.

How to get there
Access to Benguela has been improving 
over the last decade, with several works, 
including the airport reform and the railway 
reconstruction.

Furthermore, the province’s two most important 
cities, Lobito and Benguela, are crossed by 
National Road 100 (EN 100), facilitating 

road access. 
 
Benguela province has two airports: the 17 
de Setembro Airport (for small domestic flights) 
and the Catumbela Military Airport.
The journey by car on EN 100 is a unique 
experience. The route is filled with breathtaking 
landscapes and several touristic points that are 
worth visiting.

What to do
Benguela province is blessed with natural 
beauty and historical wealth.

Visiting Benguela means visiting Baía Azul, 
Praia Morena, Nossa Senhora do Pópulo 
Church, Ponta do Sombreiro, Praia Caota, or 
the Buffalo Partial Reserve.

Baía Azul 
Baía Azul is an inhospitable part of the 
Morena urban beach in the Benguela suburb. 
In Baía Azul we can find several hotels and 
resorts.

The beach has fine, soft sand. On the 
perimeter there are tall trees, providing shade 
and fresh air, where tourists can rest from the 
region’s scorching sun.

To the west of Baía Azul, we can see 
mountains, cliffs and hills reminiscent of the 
Grand Canyon. The sea water is warm, blue, 
and usually quite calm, making it an ideal 
destination for families with children.

Praia Morena
Praia Morena is an urban beach washed by 
the Atlantic Ocean. It is long, with plenty of 
room and easy access for those in the city. It is 
also known for being extremely clean.

Praia da Caota
Praia da Caota is one of the region’s most 
visited beaches and is only 10 kilometers 
away from Benguela’s downtown.

The beach has a perfect combination of rocks 
and crystal-clear waters. It is perfect for those 
who want to bathe and dive without worrying 
about strong waves.

Right next to Praia de Caota, you can visit 
Praia da Caotinha, which is only 100 meters 
long and has extremely clean and crystalline 
waters.

L



5º EDIÇÃO VOL. 1 2022/2023 5º EDIÇÃO VOL. 1 2022/202314 15

Your digital guide of Angola
www.welcometoangola.co.ao



1716 5º EDIÇÃO VOL. 1 2022/20235º EDIÇÃO VOL. 1 2022/2023

This is a place usually sought after by divers, 
who take the opportunity to get to know the 
regional marine fauna and flora.

Nossa Senhora do Pópulo Church
Nossa Senhora do Pópulo Church was built 
in the middle of the 17th century. It is currently 
listed as a National Historic Monument and is 
one of Benguela’s main tourist attractions, due 
to its aesthetic beauty and rich history.

According to historical sources, Nossa 
Senhora do Pópulo Church is perhaps the first 
stone and lime construction made in the city. It 
is also the only one of its kind in all Southern 
Africa.

The same sources say that the church 
accommodated the burials of Europeans until 
1838, when the city cemetery was opened. 
For this and other reasons, this important 
historical monument has always been an 
obligatory stop for tourists.

Ponta do Sombreiro
Ponta do Sombreiro is also an interesting 
tourist spot in Benguela. The name of this 
geological landmark derives from its position 
on a large, circular rock that looks like a 
Mexican sombrero.

This distinctive point is approximately 130 
meters high and provides an incredible view 
of the sea. 

Buffalo Partial Reserve
The Buffalo Partial Reserve was established in 
1974 and is approximately 30 kilometers by 

car from downtown Benguela.

The reserve has more than 400 square 
kilometers and the highest point reaches 1210 
meters above sea level.

In this reserve, several exotic African animals 
and plants are preserved. But also several 
rock formations that are hundreds of thousands 
of years old.

There are numerous protected animals in the 
reserve, such as lions, hippos and baboons. 
However, the black buffalo is the reserve’s 
main attraction. It is an endangered animal 
due to illegal hunting.

Benguela’s Gastronomy

In terms of cuisine, Benguela province has a 
mixed gastronomy, with typical regional dishes 
made with corn, such as pirão, as well as 
muamba, calulu, and manioc.

Another aspect of the gastronomic culture 
is the usual cooking with bean, corn, and 
pumpkin leaves.

Besides Benguela’s typical dishes, the region 
has international cuisine, available in its 
several hotels.

Benguela’s strategic position
However, it should be emphasized that 
Benguela is more than just a scenically 
beautiful region. Besides the massive tourist 
potential, the region has a strategic position, 
with the capacity to be a driving force not 
only for Angola, but for all Southern Africa.

The port of Lobito, together with the Benguela 
railroad, offers a structure capable of serving 
several countries. For example, it allows 
faster exports of minerals from the Democratic 
Republic of Congo and Zambia.

After investing in the renovation of the 
railways, the Angolan government now wants 
to give a new life to the Port of Lobito, moving 
towards the privatization of this important 
structure.

The port of Lobito could play an essential 
role in two key areas for Angola’s economic 
development: contributing to economic 
diversification, but also being a prime 
example of the impact of private investment. 
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A IMPLEMENTAÇÃO DO ORLANDO RESIDENCIAL 
PODE MELHORAR A “QUALIDADE” DA OFERTA DE
SERVIÇOS NA ZONA DO KILAMBA

THE ORLANDO RESIDENCIAL DEVELOPMENT 
WANTS TO IMPROVE THE QUALITY OF THE 
SERVICES IN THE KILAMBA DISTRICT

om o slogan, “Orlando Residencial, 
Vida Saudável e Confortável ao 
seu Alcance”, este é o mais recente 

projecto habitacional lançado pela empresa 
Broima Investimentos, que contempla 346 
vivendas em duas tipologias, T3 e T4, versões 
A e B, na zona do Kilamba. A implementação 
deste novo empreendimento vai melhorar 
a qualidade de oferta de serviços naquela 
zona, conforme assegurou a directora geral 
da Broima, Linda Liu.
 
“O Orlando Residencial traz em suas 
raízes de implantação, áreas de lazer, de 
comércio e de desporto, todas com um 
forte investimento em zonas verdes que 
vão valorizar e favorecer os clientes deste 
projecto”, disse.

diante”, frisou a responsável.  

Todas as vivendas, no Orlando Residencial, 
são constituídas por dois pisos, rés-do-chão 
mais um (RC+1), com valores de investimento 
que variam dos 86 aos 115 milhões de 
kwanzas. Contam com uma arquitectura 
moderna e com a utilização de materiais 
de acabamento inovadores no mercado 
angolano.

Under the slogan “Orlando Residencial, 
Healthy and Comfortable Life at your Reach”, 
this is the most recent housing project of the 
company Broima Investimentos, with 346 
three- and four-bedroom villas, versions A 
and B, in the Kilamba district. This new 
development improves the quality of services 
offered in the area, as said by Linda Liu, 
Broima’s CEO.
 
“Orlando Residencial has in its foundations 
areas of leisure, commerce and sports, a 
strong investment in green areas that enhance 
and provide benefits to this project’s clients,” 

As obras, que estão a ser desenvolvidas 
numa área de mais de 14 hectares, contam 
com infraestruturas externas, dentre as quais, 
arruamento, drenagem, energia eléctrica e 
canalização de água e outros serviços sociais 
como escolas e centros de saúde.

Um  complexo comercial com mais de 490 
lojas, no estilo outlet, que vai movimentar a 
economia da região, trazendo crescimento e 
bem-estar para as famílias e os clientes dos 
projectos, assim como para a população 
em geral, também vai ser erguida na mesma 
zona. 

“Este investimento vai gerar oportunidades de 
empregos em diversos sectores da economia 
do país, tais como construção civil, comércio, 
indústria, restauração, alimentar, e assim por 

“Queremos atrair as famílias mais jovens 
do país e modernizar a Centralidade do 
Kilamba”, assegurou, Linda Liu.

Para aquela zona do Kilamba, os projectos 
da empresa Broima ultrapassam os 400 
milhões de dólares de investimento e prevêem  
a construção de um número estimado de duas 
mil moradias, em 5 cinco novos condomínios 
em redor do Orlando Residencial.

A Broima Investimentos Lda, é uma empresa 
especializada no mercado imobiliário, filial 
da H&S China Huashi, com mais de 17 
anos de experiência no mercado angolano. 
Tem em curso a construção do seu primeiro 
investimento privado no município de Belas, 
Centralidade do Kilamba, o denominado 
Orlando Residencial, que todas as famílias e 
demais interessados podem visitar, mediante 
um agendamento.

she said.

The works, currently developed in an area of 
more than fourteen hectares, have external 
infrastructures, including roads, drainage, 
electricity and plumbing, besides other social 
services, such as schools and health centers.

A commercial complex with more than 490 
stores, outlet style, will also be built in this 
area, boosting the region’s economy, with 
growth and well-being for the projects’ families 
and clients, as well as for the population in 
general. 

“This investment will generate jobs in several 
sectors of the country’s economy, including 
construction, trade, industry, restaurants, food, 
etc.,” she said.  

In Orlando Residencial, all the villas have 
two floors, first floor plus one (RC+1), with 
investments between 86 and 115 million 
kwanzas, in addition to a modern architecture 
and innovative finishing materials in the 
Angolan market.

“We want to attract the country’s younger 
families and modernize the Kilamba 
Centrality,” said Linda Liu.

In this Kilamba district, the Broima company’s 
projects exceed 400 million dollars of 
investment, anticipating the construction of two 
thousand houses, in five new condominiums in 
Orlando Residencial.

Broima Investimentos Lda. is a company 
specialized in the real estate market, a 
subsidiary of H&S China Huashi, and has 
more than 17 years of experience in the 
Angolan market. Currently, it oversees building 
its first private development in the municipality 
of Belas, Kilamba Centrality, called Orlando 
Residencial, which all families and other 
interested parties can visit, by appointment.

C
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A Miniso conduz os seus negócios globais sob o 
slogan da marca “Life is for fun”. Hoje, a Miniso 
expandiu-se com sucesso e está presente em 100 
países e regiões. No total são mais de 5.000 lojas em 
todo o mundo, abrangendo as principais áreas de 
negócios em cidades de renome mundial como Nova 
York, Los Angeles, Paris, Sydney e Lisboa.

A Miniso continuará a criar uma experiência de vida 
alegre e de alta qualidade para centenas de milhões 
de consumidores em todo o mundo.

Em Dezembro, a Miniso irá expandir-se para Luanda e 
estará localizada no Shopping Avenida. Aguardamos 
por si!

+244 999508888
www.miniso.ao
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VISÃO SOBRE O 
MERCADO IMOBILIÁRIO 
DE ANGOLA PELA AIPEX

mbora longe dos números do 
período do verdadeiro “boom do 
imobiliário” na primeira década do 

século XXI, que refletia na altura o estado de 
graça da economia, os indicadores actuais 
são animadores. Começamos a assistir à 
retoma de projectos imobiliários em áreas de 
forte expansão, o que é no nosso entender, 
prenúncio de confiança no futuro e na 
dinâmica da economia. 

A economia emite sinais encorajadores, 
cada vez mais visíveis. Depois de penosos 
cinco anos de recessão, começa a dar 
mostras de inversão do ciclo de crescimento, 
em 2021 cresceu cerca de 0,7%, prevê-se 

para o ano em curso um crescimento do PIB 
na ordem dos 2,4 %. O Fundo Monetário 
Internacional apresenta uma perspectiva mais 
optimista e prevê uma taxa de crescimento 
do produto interno Bruto de Angola de 3%. 
Para o próximo ano as previsões apontam a 
sustentabilidade da trajectória de crescimento 
do Produto Interno Bruto que iniciou em 2021, 
impulsionado principalmente pela economia 
não petrolífera, que resulta das reformas 
em curso na economia, a estabilização 
da situação macroeconómica, o controlo 
da inflação e a liberalização do mercado 
cambial. 

O optimismo em torno da economia 

impulsiona novos investimentos em diversos 
sectores económicos, o sector imobiliário não 
é excepção. O mercado de habitações ainda 
é deficitário, o crescimento da população vai 
continuar a criar necessidades de habitações, 
por isso a procura é elevada e deverá 
manter alta nos próximos anos, atendendo a 
dinâmica da oferta de novos fogos, cujo ritmo 
é ainda inferior à tendência de aumento da 
população jovem. 

Como refere o relatório do mercado 
imobiliário de 2022, “mantém-se o desejo 
da classe média na aquisição de habitação 
própria”, contudo o sector financeiro ainda 
não cumpre o seu papel, são ainda muito 

O mercado imobiliário de angolano regista sinais de um novo período de 
expansão, sendo os segmentos de habitação e escritórios os mais activos, com 
oportunidades de investimento que são transversais, com especial destaque para o 
retalho e o imobiliário industrial.

E
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limitadas as soluções financeiras existentes 
no mercado. Espera-se que o optimismo 
na economia traga uma dinâmica diferente 
para o sector imobiliário, nos seus diversos 
segmentos. 

Além de investimentos em projectos 
habitacionais, há expectativas de aumento 
da procura por espaços de trabalho. O 
mercado de escritórios pode ser um segmento 
importante para novos investimentos no sector 
imobiliário. 

Uma das áreas imobiliárias com maior 

Como investir no sector e incentivos 
aos investidores

Os investidores têm acesso a incentivos fiscais 
e aduaneiros previstos na Lei do Investimento 
Privado – Lei n. º 10/18, de 26 de Junho – 
alterada e republicada pela Lei n. º10/21, 
de 22 de Abril). A qual prevê benefícios e 
incentivos aos investidores com o objectivo de 
incentivar o crescimento e a diversificação da 
economia, aumentar a capacidade produtiva 
nacional, fortalecer as empresas privadas 
nacionais e induzir a criação de mais postos 
de trabalho. 

potencial de crescimento em Angola é o sector 
industrial e logístico. Para tal, concorrem 
factores como a escassa oferta nesta área e 
o crescimento do tecido industrial de Angola, 
isto no quadro da aposta na diversificação 
da economia, industrialização do país e 
necessidades de espaços de armazenamento 
face à importação de produtos. 

Apesar da retoma não estar ainda nos níveis 
desejados pelos operadores do mercado, 
as condições da actividade imobiliária em 
Angola são diferentes quando comparadas 
com os países vizinhos e por isso o sector 

Os benefícios de natureza tributária podem 
ser efectivados mediante deduções à matéria 
colectável, as amortizações e reintegrações 
aceleradas, crédito fiscal, as isenções e 
reduções de taxas de imposto, contribuições 
e direitos de importação, o diferimento no 
pagamento de tributos, sendo tais benefícios 
aplicáveis a todos os sectores da economia. 

Os incentivos fiscais preveem uma redução 
da taxa de imposto industrial no mínimo de 
20% cujo período de gozo varia dos 2 a 15 
anos, atendendo às condições do investimento 
e ao regime de investimento autorizado. A 

ainda oferece um yield acima da média da 
região. 

Julgamos estar a viver um momento 
interessante no mercado imobiliário. Além das 
condições do próprio mercado parecerem 
favoráveis, o clima institucional favorece o 
investimento, existem novas regras no Sistema 
de Investimento Privado que apoiam os 
investidores em todas as fases do processo de 
investimento, os incentivos são competitivos, o 
quadro de benefícios fiscais definidos para o 
investimento privado é dos mais atractivos da 
região.

sociedade por via da qual é implementado 
o projecto de investimento privado deve 
estar previamente constituída, devendo para 
efeitos de pedido de registo de investimento 
privado nos regimes de investimento previstos 
na Lei do Investimento Privado, submeter o 
pedido através do portal da Janela Única do 
Investimento: http://jui.aipex.gov.ao
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AIPEX OVERVIEW OF THE 
ANGOLAN REAL ESTATE 
MARKET

lthough far from the numbers of the 
real estate boom, occurred in the 
first decade of the 21st century, a 

reflection of the economy’s golden period, 
the current figures are encouraging. We are 
starting to see the resurface of real estate 
projects in areas of heavy expansion. To us, 
this bodes well for a promising future and a 
dynamic economy. 

The economy has been showing positive 
signs, increasingly visible. After five harsh 
recessionary years, the reversal of the growth 
cycle is now underway. In 2021 growth 
was 0.7%, and for this year the GDP growth 
estimate is 2.4%. The IMF has an even more 
optimistic outlook and predicts an Angolan 

GDP growth rate of 3%. For 2023, the 
forecasts anticipate continued GDP growth, 
something that began in 2021, driven 
mainly by the non-oil economy. This is a result 
of the current reforms in the economy, the 
stabilization of the macroeconomic situation, 
inflation control and the liberalization of the 
foreign exchange market. 

Economic optimism drives new investments in 
several sectors and real estate is no exception. 
The housing market remains in deficit and 
population growth will create even more 
housing needs. Therefore, demand is high and 
should remain so in the coming years, given 
the supply dynamics of new homes, whose 
pace continues to be lower than the rising 

trend of the young population. 

As indicated by the 2022 housing market 
report, “the desire of the middle class to 
purchase home ownership continues to exist”. 
However, the financial sector has not been 
fulfilling its role. Financial solutions in the 
market are few. We hope that the economic 
optimism will stimulate a different dynamic in 
the real estate sector, in its different segments. 

Besides investments in housing projects, the 
demand for workspaces should also increase. 
The office market may be important for new 
investments in the real estate sector. 

One of the real estate fields with the greatest 

The Angolan real estate market has shown signs of entering a new growth 
period, with the housing and office segments being the most buoyant. There 
are several cross-cutting investment opportunities, particularly in retail and 
industrial real estate.

A
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growth potential in Angola is the industrial 
and logistics sector. There are several factors 
behind this: lack of supply in this area and 
an increase in Angola’s industrial fabric, as a 
result of the focus on diversifying the economy 
and industrializing the country, in addition to 
a greater demand for storage space given the 
importation of products. 

Although the recovery has not yet reached the 
levels sought by market players, Angola’s real 
estate conditions are different when compared 
to neighboring countries. For this reason, the 
sector is still able to offer a yield above the 
region’s average. 

We believe that we are experiencing an 
interesting time in the property market. 
The market is in a recovery phase and the 
institutional climate is also propitious for 
investment. There are new rules in the Private 
Investment System that support investors in 
all stages of the investment process, the 

incentives are competitive, and the tax benefits 
for private investment are among the most 
attractive in the entire region. 

How to invest in the sector and the 
incentives given to investors

Investors can benefit from tax and customs 
incentives contemplated in the Private 
Investment Law - Law no. 10/18 of June 
26 - amended and republished by Law no. 
10/21 of April 22). This covers benefits 
and incentives for investors, whose goal 
is to encourage the economic growth 
and diversification, increase the national 
productive capacity, bolster national private 
companies, and create more jobs. 

The tax benefits can be deductions from 
taxable income, accelerated amortization 
and reinstatement, tax credit, exemptions 
and reductions in tax rates, contributions and 
import duties, the deferment in fee payments. 

And these benefits are applicable to all 
economic sectors. 

The tax incentives call for a reduction in 
the industrial tax rate of at least 20%, 
whose duration ranges from 2 to 15 years, 
depending on the investment conditions 
and the authorized investment scheme. 
The company through which the private 
investment project is made must be previously 
incorporated. To apply for private investment 
registration under the investment regimes 
contemplated in the Private Investment Act, an 
application must be submitted through Janela 
Única do Investimento portal: http://jui.aipex.
gov.ao 
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O FUNDO

Pactual Property Fund é actualmente 
composto por uma carteira com 
mais de 173 imóveis, distribuídos 

pelas diversas províncias de Angola, 
agregando segmentos como espaços 
comerciais, habitações, escritórios, armazéns, 
terrenos para desenvolvimento e estaleiros.

O Fundo foi reconhecido pela reputada 
publicação especializada internacional 
Global Banking & Finance Review como 
o melhor Fundo Imobiliário em Angola, 
tendo em conta a sua performance, e por 
comparação com outros produtos similares de 
investimento disponíveis no mercado.

O Pactual Property Fund diferencia-se por ter:

(1) Uma equipa de gestão dedicada 
e especializada, que combina a 
experiência no sector imobiliário com um 
perfil financeiro;

(2) Uma gestão activa na procura das 
melhores soluções de rentabilização 
da carteira, atendendo ao binómio 
rentabilidade e risco;

(3) Parceiros e Arrendatários chave 
que contribuem activamente para a 
rentabilização dos seus activos;

(4) Soluções tecnológicas na gestão da 
carteira, como a plataforma Digital Real 
Estate;

(5)  Valorização robusta da carteira por 
3 peritos avaliadores independentes, 
registados na Comissão de Mercado de 
Capitais;

Plataforma Digital Real Estate
A SG Hemera Capital Partners promoveu 
a criação de uma plataforma online de 
acesso aos imóveis da carteira do Pactual 
Property Fund, disponível em www.
pactualpropertyfund.com 

A plataforma Digital Real Estate, permite a 
divulgação de imóveis do Fundo, aliada 
a ferramentas de promoção digitais 
diferenciadas, tais como: Tours Virtuais 
3D; Projectos de Design 3D e Vídeos 
Promocionais.

Esta plataforma tem enfoque num tema que é 

marcante na nossa cultura empresarial, que 
é a Inovação. A Inovação é o processo de 
aplicação de novas ideias ou conceitos num 
contexto que possa produzir valor económico.

A criação da Plataforma Digital do Pactual 
Property Fund é um exemplo de como a 
inovação pode trazer maior eficiência ao 
processo de geração de valor.

O Digital Real Estate foi recentemente 
galardoado com o prémio internacional 
de Transformação Digital na categoria 
de “Corporate Innovation”, da Innovation 
Awards, promovido pelo Angola Innovation 
Summit 2022. Este prémio celebra a 
qualidade e alcance das estratégias de 
inovação e transformação digital, e colocou 
a concurso alguns dos melhores exemplos de 
inovação digital corporativa nos PALOP.

O Pactual Property Fund é um Fundo de Investimento Imobiliário Fechado, de subscrição 
particular, regulado pela Comissão do Mercado de Capitais de Angola, e é actualmente gerido 
pela SG Hemera Capital Partners – SGOIC, S.A..A sua política de investimento orienta-se por 
princípios de segurança, rigor, rentabilidade e diversificação de risco.

O
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BBB LUANDA:

UM ESPAÇO PLURAL DE BOA 
COMIDA, CULTURA E MÚSICA

desenhado para acolher simultaneamente até 
1500 visitantes nos dois pisos. 

Raúl Alexandre, CEO e fundador da marca 
embarcou em 2020 na jornada para criar o 
Beer Burger & Beef, a cervejaria que teve a 
sua primeira morada na Avenida Principal da 
Ilha de Luanda, lugar onde conquistou muito 
rapidamente os luandenses pelo seu estilo 
eclético e pela qualidade incomparável da 
sua carne. 

Por considerar um negócio de proximidade, 
o empresário deseja espalhar a magia dos 
restaurantes por todo o país, com quatro 
restaurantes já a funcionar (Ilha, Maculusso, 
Kinaxixi e Coqueiros). Até ao final de 2022, 
pretende abrir mais seis espaços e gerar mais 
de 1000 empregos.

BBB Luanda integra a oferta 
de turismo da Ilha do Cabo, 
apresentando-se como um espaço 

plural de múltiplas possibilidades. Foi 
idealizado para proporcionar aos visitantes 
locais e internacionais um momento de fuga 
ao stress da cidade. 

Conta com uma oferta centrada em boa 
gastronomia (de pratos elaborados a um 
fast-delicious-food) e serviços de qualidade. 

Adicionalmente, fica localizado num lugar 
com vista única sobre a cidade de Luanda e 
apresenta programação cultural curada de 
Terça a Domingo. As portas do restaurante 
estão abertas das 12h a 00h e o lounge até 
as 5h da manhã as sextas e sábados. 

É um espaço amplo e plural de ambiente 
internacional, onde impera o conceito open-
air, num lugar privilegiado sobre a linha de 
água da baía de Luanda. O BBB Luanda foi 

O
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BBB LUANDA:

A PLURAL SPACE WITH TASTY 
FOOD, CULTURE AND MUSIC

BB Luanda is part of Ilha do Cabo’s 
tourism offer, consisting of a plural 
space with many possibilities. It was 

conceived to provide local and international 
visitors a break from the city stress. 

The offer has as its foundations the good 
cuisine (elaborated dishes and fast-delicious-
food) and high-quality services. Furthermore, 
the location has a unique view over Luanda 
and a curated cultural program from Tuesday 
to Sunday. The restaurant doors open from 
noon to midnight and the lounge is open until 
5 am on Fridays and Saturdays. 

It is a broad and plural space, with an 
international atmosphere, where the open-air 
concept holds sway, in a privileged location 
on Luanda Bay’s waterside. BBB Luanda was 

designed to simultaneously welcome up to 
1500 visitors on its two floors. 

Raúl Alexandre, CEO and founder of the 
brand, started his venture in 2020 to create 
Beer Burger & Beef, a brewery that had its 
first address on the main avenue of Ilha de 
Luanda, a place where it quickly charmed the 
locals for its eclectic style and unparalleled 
meat quality. 

Being a local business, the entrepreneur 
wants to spread the magic of his restaurants 
throughout the country, with four restaurants 
already in operation (Ilha, Maculusso, 
Kinaxixi, and Coqueiros). By the end of 2022, 
he plans to open six more establishments and 
generate more than 1000 jobs.

B
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Muitas pessoas acreditavam que a Ferrari nunca 
construiria um SUV, mas aqui está ele, e tem um 
nome que promete: “Purosangue”.

FERRARI 
PUROSANGUE

ste nome significa “puro-sangue” em italiano, o que é 
apropriado tendo em conta que o Purosangue é o único 
Ferrari que se pode comprar com o motor V12 aspirado. 

Mas o que representa verdadeiramente este primeiro SUV da icónica 
casa do cavalo rampante? 

O Purosangue não é somente o primeiro Ferrari “elevado” - é também 
o primeiro veículo da marca com quatro portas. Contudo, apesar 
de se apresentar com um chassis completamente novo e totalmente 
construído à sua medida, existem muitos detalhes visuais que foram 
retirados de outros Ferraris.

E
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Os faróis remetem-nos para uma versão 
esticada do SP1 Monza, mas também existem 
traços da antiga Ferrari FF, de quatro lugares. 
Já, na parte de trás, a nova Purosangue 
parece-se com uma Ferrari Roma em versão 
aumentada.

A principal impressão com que ficamos deste 
Purosangue é de imponência. 

Motor do Ferrari Purosangue
A Ferrari poderia ter jogado pelo seguro e 
ter dado ao Purosangue o V8 de 3.9 litros 
twin-turbo já aplicado no Roma. Mas a marca 
italiana aparentemente quis ir mais longe e 
apresentar algo superior ao Bentley Bentayga 
Speed, que brilha com o seu enorme motor 
twin-turbo W12 de 6.0 litros.

Para conseguir superar a concorrência, o 
Purosangue conta com um V12 de 6.5 litros 
de aspiração natural absolutamente incrível. 
Este motor atinge 8250 rpm e produz 725 
cavalos e 716 Nm de torque.

Isto significa mais 18 cavalos do que o Aston 
Martin DBX 707, ou um Jeep Trackhawk 
conseguem oferecer. Como resultado, o 
Purosangue é o SUV de produção mais 
potente do mundo na actualidade.  

Tracção às quatro rodas
A Ferrari modernizou o sistema de 
tracção às quatro rodas do GTC4 Lusso 

propositadamente para o Purosangue. Agora, 
este sistema consegue enviar a potência da 
frente do motor V12 directamente para as 
rodas dianteiras através de um diferencial 
electrónico de vectores de torção.

O resto da força do V12 do Purosangue 
é dirigido para uma nova caixa de 8 
velocidades de dupla embraiagem na 
parte de trás entre as rodas traseiras. Esta 
configuração permite dar ao carro uma 
distribuição de peso quase perfeita, o rácio é 
49:51 de frente para trás.

Desempenho e experiência de 
condução
O novo Ferrrari Purosangue faz 3.3 segundos 
dos 0 aos 100 km/h, igualando assim o 
desempenho de outros SUV concorrentes, 
como o Lamborghini Urus Performante, 
Porsche Cayenne Turbo GT ou Aston Martin 
DBX 707. A velocidade máxima é de 310 
km/h.

A Ferrari equipou o Purosangue com diversas 
tecnologias inteligentes de controlo de 
tracção, para garantir que a experiência de 
condução é a esperada. Desde o sistema de 
direcção 812 Competizione  que surge numa 
versão recalibrada, até ao novo sistema de 
suspensão activa que utiliza um tipo único 
de amortecedores adaptativos para reduzir o 
rolar da carroçaria em curvas rápidas. 

E claro, como é um SUV, o Purosangue 
também conta com a ajuda “assistente ao 
arranque em subida”, como funcionalidade 
padrão.

Interiores do Ferrari Purosangue 
No interior do Purosangue destaca-se o painel 
de instrumentos curvo, que conta com um visor 
digital do condutor e um novíssimo ecrã táctil 
de 10 polegadas directamente em frente do 
passageiro.

Há também um pequeno painel com 
comandos sensíveis ao toque para o sistema 
de aquecimento no meio do carro, com um 
mostrador rotativo que se eleva para fora do 
tablier.

Um dos detalhes mais marcantes sobre o 
novo Purosangue são as portas traseiras 
articuladas para trás - tal como as do Rolls-
Royce Cullinan. 

A bagageira de 473 litros da Purosangue é 
a maior disponível nos Ferrari de produção. 
É ainda possível obter um conjunto de 
acessórios destinados a aproveitar melhor o 
espaço disponível.

Um veículo diferenciado
Com o seu Purosangue, a Ferrari traz-nos 
uma proposta diferenciada, carregada de 
músculo, mas sem perder a mística associada 
à marca. 
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is currently the world’s most powerful 
production SUV.  

Four-wheel drive
Ferrari purposely upgraded the GTC4 Lusso’s 
four-wheel drive system for the Purosangue. This 
system succeeds in delivering power from the 
front of the V12 engine to the front wheels via 
an electronic torque vectoring differential.

The remaining power from the Purosangue’s 
V12 is allocated to the new 8-speed dual-clutch 
gearbox at the rear, between the rear wheels. 
This setup gives the car an almost perfect weight 
distribution, the ratio is 49:51 front to rear.

Performance and driving experience
The new Ferrari Purosangue takes 3.3 seconds 
to go from 0 to 100 km/h, matching the 
performance of other competing SUVs, such as 

the Lamborghini Urus Performante, Porsche 
Cayenne Turbo GT or Aston Martin DBX 707. 
The top speed is 310 km/h.

In the Purosangue, Ferrari has added 
intelligent traction control technologies, 
ensuring that the driving experience is as 
expected. From the 812 Competizione 
steering system, in a recalibrated version, to 
the new active suspension system that employs 
a single type of adaptive dampers to reduce 
body roll in fast corners. 

And, of course, as an SUV, the Purosangue 
has “hill start assist” as a standard feature. 

Interior of the Ferrari Purosangue 
Inside the Purosangue, we highlight the curved 
dashboard, with a digital driver display and 
a brand new 10-inch touchscreen directly in 

front of the passenger.

There is also a small dashboard with touch-
sensitive controls for the heating system in the 
middle of the car, plus a rotating display that 
elevates from the dashboard.

One of the new Purosangue’s most striking 
details are the rear doors hinged backwards - 
just like the Rolls-Royce Cullinan. 

The Purosangue’s 473-liter trunk is the largest 
among production Ferrari’s. An accessory set 
is also available to make better use of the 
available space. 

A distinguished vehicle
With the Purosangue, Ferrari presents a 
distinguished proposal, brimming with muscle, 
but not missing the brand’s mystique.

his name means “thoroughbred” 
in Italian, an appropriate epithet 
considering that the Purosangue is 

the only Ferrari available with a V12 aspirated 
engine. But what does this first SUV from the 
iconic house of the Prancing Horse represent? 

The Purosangue is not only the first “elevated” 
Ferrari - it is also the first vehicle from this 
brand with four doors. Although it has a new 
and completely custom-built chassis, there are 
many visual details taken from other Ferraris.

The headlights remind us of a stretched version 
of the SP1 Monza, but also traces of the 
old four-seat Ferrari FF. At the rear, the new 
Purosangue looks like an enlarged version of 
the Ferrari Roma.

Our main impression upon seeing this 
Purosangue is a sense of grandeur. 

Ferrari Purosangue’s engine
Ferrari could have played it safe and 
gone with the 3.9-liter twin-turbo V8 in the 
Purosangue, already used in the Roma. But 

the Italian brand wanted to push it further 
and present something superior to the Bentley 
Bentayga Speed, which shines with its huge 
6.0-liter twin-turbo W12 engine.

To beat the competition, the Purosangue has 
an incredible 6.5-liter naturally aspirated V12. 
This engine reaches 8250 RPM and generates 
725 horsepower and 716 Nm of torque.

In other words, this is 18 more horsepower 
than the Aston Martin DBX 707 and than a 
Jeep Trackhawk. Accordingly, the Purosangue 

FERRARI PUROSANGUE
Many believed that Ferrari would never build an SUV, but it is now here and has a 
promising name: “Purosangue”.

T
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JES MOTORS
ESPECIALISTAS NA IMPORTAÇÃO 
DE VEÍCULOS

A 
JES Motors é uma empresa do grupo 
Genuine Automobiles, um consórcio 
empresarial sediado no Dubai que opera 
em diversas áreas de negócio. Presente em 

Angola desde 23 de Abril de 2018, a JES Motors é 
um concessionário automóvel multimarca, que aposta 
sobretudo em marcas prestigiadas.

Sendo um dos principais importadores e 
exportadores do Dubai, a JES Motors oferece uma 
ampla gama de veículos: desde SUVs, viaturas 
ligeiras, pequenos comerciais, autocarros, até 
veículos de luxo.

Uma das chaves para o sucesso internacional do 
grupo Genuine Automobiles é o conhecimento 
do mercado. Através de uma análise atenta às 
preferências e requisitos dos consumidores, esta 
empresa consegue disponibilizar uma gama de 

veículos atrativa para os consumidores de cada um 
dos mercados em que opera. Em Angola, a aposta 
recaí fortemente nos SUVs e veículos todo o terreno.

Na JES Motors Angola, os clientes poderão 
encontrar veículos de fabricantes como: Toyota, 
Suzuki, Nissan, Hyundai, Kia e Lexus.

JES MOTORS
Comercio Geral (SU) LDA

Estrada de viana, km 
14, ao lado bomba de 
gasolina Sonangalp 
Luanda, Angola

Tel. 922 655 804
Email: jesangola@
genuinedubai.com

Encontre o seu próximo
carro no maior portal 
automóvel de Angola





CTA

CENTRO TECNOLÓGICO 
AUTOMÓVEL

O CTA – Centro Tecnológico Automóvel, 
é um projecto inovador que será 
implantado no Município de Belas na 
Centralidade do Kilamba pela HSINVEST 
Gestão Lda, filial Do Grupo H&S, que 
será executado num lote de mais de 124 
hectares.

A implantação deste projecto, CTA, tem 
o objectivo de criar um pólo unificador 
em torno do universo automobilístico em 
Angola, oferecendo tecnologia, inovação 
e qualidade com grande diversidade de 
produtos e serviços, como: 
• Stands Multimarcas
• Hipermercado de Peças
• Comercialização de veículos novos e 

seminovos
• Comercialização de veículos 

agrícolas
• Autódromo
• Centro de Exposições
• Shopping temático automobilístico
• Clube do Automóvel
• Pista de Kart 
• Centro de Formação Tecnológica
• Residências de Apoio

Além disto, será desenvolvida uma infra-
estruturas de apoio ao CTA com edifícios 
de escritórios, serviços de restaurações 
temáticos e hotel, acompanhados de 
todas as estruturas necessários para 
o perfeito funcionamento do Centro 

Tecnológico Automóvel.

Serão implantadas linhas de montagem 
de veículos de marcas chinesas 
conhecidas, e um centro de formação 
tecnológica para jovens angolanos, 
gerando novas oportunidades de 
capacitação, aperfeiçoamento e 
empregos que vão contribuir para o 
desenvolvimento e crescimento da 
economia angolana. 

Email: comercial@ctaangola.ao 
Tel: 936531666








