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Caro leitor,

É com enorme prazer que lhe apresentamos 
a 1ª edição da PRESTIGE Angola, a nova 
revista dos portais AngoCasa e AngoCarro - 
os portais de classificados líderes dos setores 
imobiliário e automóvel, respetivamente - com 
a contribuição da LNL.

A política de promoção de investimento 
estrangeiro, aliada à renovada confiança 
dos investidores e do sistema financeiro 
internacional, e à instabilidade política de 
diversas grandes potências económicas da 
região, virou os holofotes para a 5ª maior 
economia de África.

O mundo está de olhos postos em Angola, 
e a PRESTIGE Angola irá contribuir para sua 
promoção. O conteúdo focará essencialmente 
os setores imobiliário e automóvel, assim 
como o da restauração. Confira na secção 
dedicada a esta área - desenvolvida 
pela prestigiada LNL - quais os melhores 
estabelecimentos para jantar, ou sair à noite 
em Angola.

A PRESTIGE Angola terá uma versão 
impressa, distribuída - gratuitamente - em 
locais estratégicos, e uma versão digital 
(www.prestigeangola.com). A versão digital 
estará disponível nos portais AngoCasa 
e AngoCarro, pelo que a sua divulgação 
beneficiará do elevado tráfego destas 2 
plataformas.

Acreditamos que as nossas plataformas 
deram um contributo positivo aos seus 
setores, tanto ao imobiliário, nomeadamente 
pela menorização da especulação que 
promover imóveis de diferentes entidades 
em plataformas comuns implica, como ao 
automóvel, onde promovemos um mercado 
digital mais transparente e seguro. 

A PRESTIGE Angola é o nosso mais recente 
projeto, e não queríamos deixar de agradecer 
o entusiástico apoio que temos recebido 
ao longo dos últimos meses, desde que o 
anunciámos.

Aprecie a leitura,
Kenneth Hogrefe
- Editor-Chefe

Dear reader,

It is with great pleasure that we present you 
with the first edition of PRESTIGE Angola, 
the new magazine of the portals AngoCasa 
and AngoCarro - the leading portals of the 
real estate and automotive sectors in Angola, 
respectively - with the contribution of LNL, 
Luanda Night Life.

The policy of promoting foreign investment, 
together with the renewed confidence of 
investors and the international financial system, 
and the political instability of several major 
economic powers in the region, has shown the 
spotlight for Africa’s 5th largest economy.

The world is looking at Angola, and PRESTIGE 
Angola will contribute to its promotion. The 
content will focus primarily on the real estate 
and automotive sectors, as well as catering. 
Check out the section dedicated to this area - 
developed by the prestigious LNL - which are 
the best establishments for dinner, or a night 
out in Angola.

PRESTIGE Angola will have a printed version, 
placed - free of charge - in strategic locations, 
and a digital version (www.prestigeangola.
com). The digital version will be available in 
the portals AngoCasa and AngoCarro, and 
will benefit from the high combined traffic of 
these two platforms.

We believe that our platforms have made a 
positive contribution to their sectors, both in 
real estate, namely by tackling speculation, 
wich announcing properties from different 
entities in a common platform reduces, and 
in the automobile field, where we contributed 
to the emergence of a more transparent and 
secure digital market. 

PRESTIGE Angola is our latest project, and we 
would like to express our gratitude for all the 
enthusiastic support we have received over the 
last few months, since we announced it.

Enjoy reading!
Kenneth Hogrefe
- Editor in Chief



1º EDIÇÃO VOL. 1 20195

Encontre o seu próximo
carro no maior portal 
automóvel de Angola
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DESTAQUE DE CAPA

A MAIOR
PENTHOUSE DE 

ÁFRICA ESTÁ EM 
LUANDA

Perfeitamente integrado no ambiente que o rodeia, o Palms Residence 
afirma-se como um pilar na qualidade de vida dos angolanos

PORMENORES QUE MARCAM A DIFERENÇA
O empreendimento está arquitectonicamente estruturado de forma a valorizar o espaço, a 
luz e o conforto, sem prescindir dos critérios paisagísticos urbanos.

A utilização de materiais nobres e acabamentos distintos são indicadores de excelência 
que fazem do Talatona Palms Residence o local ideal para a sua vida quotidiana.

DIVERSÃO PARA TODA A FAMILIA
A piscina comum, o parque infantil ou mesmo a zona comercial proporcionam bem-estar e 
qualidade de vida aos seus residentes e visitantes.

Enquanto os pais relaxam na piscina, ou no lounge, as suas crianças podem divertir-se, 
com toda a segurança, no parque infantil.

SEGURANÇA
O empreendimento é um condomínio fechado com portaria, a funcionar durante 24 horas 
por dia, e sistemas de controlo de acesso. As áreas comuns como a piscina, jardins, 
arruamentos e estacionamento estão devidamente iluminados de forma a assegurar a 
máxima segurança a todos os que circulam no empreendimento. Os apartamentos e áreas 
comuns fechadas estão equipados com sistema de detecção de incêndios.

LUANDA
Luanda é uma cidade em constante crescimento e movimento.
Com uma energia contagiante, a paisagem de Luanda é, diariamente, moldada com o 
aparecimento de novos centros empresariais e administrativos, zonas de lazer e das mais 
variadas atracções turísticas.

As agradáveis temperaturas convidam a um passeio na cosmopolita marginal e a apreciar 
a Baía de Luanda, considerada como o cartão-postal da cidade.

O magnifico terraço com uma ampla piscina e 
vista panorâmica, aliado aos acabamentos de luxo, 

e ao ímpar requinte decorativo do Grupo Irmãos 
Chaves, são as imagens de marca da penthouse 

triplex do Palms Residence, a maior penthouse do 
continente africano
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DESTAQUE DE CAPA

Portugal. Do seu portefólio angolano, destaca-
se o Talatona Plaza Residence, outro dos 
melhores complexos de apartamentos de 
Talatona.

DEPARTAMENTO DE 
VENDAS DO PALMS 
RESIDENCE
Condomínio Talatona Plaza Residence, Sector 
Talatona - Via C3, Município de Belas - 
Luanda - Angola
T: (+244) 928 415 314 | (+244) 923 402 
161 | geral@palmsresidence.co.ao

TALATONA
Situado em Luanda Sul, o Bairro Talatona 
fervilha de actividade.

Com luxuosos empreendimentos, as melhores 
infraestruturas e excelentes acessos ao 
aeroporto, Talatona é, actualmente, o núcleo 

The magnificent terrace with 
a large swimming pool and 
panoramic view, combined 
with luxury finish, and Irmãos 
Chaves Group’s unique 
decorative refinement, are the 
trademark images of Palms 
Residence’s triplex penthouse, 
the largest penthouse on the 
African continent

DETAILS THAT MAKE THE 
DIFFERENCE
The development is architecturally structured in order 
to value space, light and comfort, without leaving 
aside the urban landscape criteria.

The use of noble materials and distinct finish are 

Perfectly integrated in the environment that surrounds it, Palms Residence affirms itself as a pillar in 
Angolans’ quality of life

indicators of excellence that make Palms Residence 
the ideal place for your daily life.

FUN FOR THE WHOLE 
FAMILY
The communal pool, the children’s playground or 
even the shopping area provide well-being and 

empresarial e habitacional de Luanda.
O Centro Comercial, com as melhores lojas 
da cidade, o Centro de Convenções de 
Talatona, com as suas requintadas villas e 
Hotel, o Centro Internacional de Exposições, 
Universidades e Polos de Formação, podem 
ser encontrados em Talatona.

GRUPO IRMÃOS CHAVES
O Palms Residence é da autoria do Grupo 
Irmãos Chaves, empresa que conta com 
um vasto leque de empreendimentos de 
excelência, tanto em Angola como em 

AFRICA’S LARGEST PENTHOUSE IS IN LUANDA
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Email: comercial@5s-angola.com 
Tel: +244 990 555 055 |+244 924 748 817
Website: www.5s-angola.com

5S
EMPRESA DE 

SEGURANÇA PRIVADA
Proteja o seu património, os 
seus funcionários e os seus 

clientes com a 5S

Dispomos de serviços de:
• Vigilância Patrimonial 
• Transporte de Bens e Valores
• Transporte Executivo Blindado
• Circuito Fechado de Televisão (CCTV) 
• Botão de Pânico
• Sistema de intrusão 
• K9 Brigada Canina
• CPOs (Close Protection Operatives) Escolta
• Seals (Segurança especializada em 

armas e lutas)
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DESTAQUE DE CAPA

quality of life to its residents and visitors.

While parents relax by the pool, or in the 
lounge, their children can safely enjoy 
themselves in the playground.

SECURITY
The development is a gated community with 
24 hour doorman, and access control systems. 
Communal areas such as the swimming pool, 
gardens, streets and parking are well lit to 
ensure maximum security for all those who 
circulate in the development. The apartments 
and communal areas are equipped with a fire 
detection system.

LUANDA
Luanda is a city in constant growth and 
movement.
With a contagious energy, the landscape 
of Luanda is shaped every day with 
the appearance of new business and 
administrative centers, leisure areas and the 
most varied tourist attractions.

The pleasant temperatures invite you to stroll 

along the cosmopolitan seafront and enjoy the 
Luanda Bay, considered as the city’s postcard.

TALATONA
Located in Luanda Sul, Talatona’s 
neighborhood is buzzing with activity.
With luxurious developments, the best 
infrastructures and excellent access to the 
airport, Talatona is, at present, the business 
and housing center of Luanda.

The shopping center, with the best shops in 
the city, the Talatona Convention Center, with 
its exquisite villas and hotel, the International 
Exhibition Center, universities and training 
centres, can all be found in Talatona.

IRMÃOS CHAVES GROUP
Palms Residence’s developer - Grupo 
Irmãos Chaves - is a company with a wide 
range of excellent projects, both in Angola 
and Portugal. From its Angolan portfolio, 
Talatona Plaza Residence stands out, another 
development which is one of the best 
apartment complexes in Talatona.

PALMS RESIDENCE SALES 
DEPARTMENT
Condo Talatona Plaza Residence, Sector 
Talatona - Via C3, Municipality of Belas - 
Luanda - Angola
T: (+244) 928 415 314 | (+244) 923 402 
161 | geral@palmsresidence.co.ao

Email: comercial@5s-angola.com 
Tel: +244 990 555 055 |+244 924 748 817
Website: www.5s-angola.com

5S
EMPRESA DE 
SEGURANÇA 

PRIVADA
Transporte Executivo Blindado

Frota exclusiva de carros 
blindados e com motoristas 
competentes, e vasta experiência 
em transporte de passageiros

Oferecemos também serviços de 
escolta armada com seguranças 
particulares
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AngoCasa (AC): Como administrador do Projeto 
Villa Nostra, pode descrever-nos o vosso conceito?

Rui Rato (RR): O nosso conceito tem como base 12 
anos de conhecimento do mercado imobiliário em 
Angola. Elaborámos um plano de negócio onde o 
nosso foco é a venda em série, e não a obtenção 
de lucros rápidos e desajustados à realidade 
angolana, daí obtermos valores de venda mais 
competitivos. O nosso conceito é fazer diferente, 
numa época diferente.

AC: Porquê comprar uma casa no Condomínio 
Villa Nostra?

RR: Acho que a pergunta deveria ser “porque não 
comprar uma casa no Condomínio Villa Nostra?” 
Moradias T3 e T4 duplex, legalizadas, localização 
privilegiada, com planos de pagamento faseados 
e ajustados à disponibilidade financeira do cliente. 
Além de ser uma excelente opção para fins de 
habitação própria, é igualmente um excelente 
investimento imobiliário, devido ao potencial de 
valorização que tem.

AC: Concorda que a área onde se encontra o 
Condomínio Villa Nostra - entre Talatona, Lar do 
Patriota e Camama - é uma das zonas de Luanda 
que mais se irá desenvolver e valorizar nos 
próximos anos?

RR: O plano diretor diz-nos isso, a expansão de 
Talatona era expectável, daí a inclusão do distrito 
urbano do Camama no Município de Talatona. 
Este desenvolvimento urbano está a decorrer mais 
rapidamente do que pensávamos. Outro indicador 
deste fenómeno são os inúmeros projetos imobiliários 
que estão a ser construídos em nosso redor, que 
funcionam como uma perfeita simbiose. Não somos 
os únicos a ter esta visão empresarial, e isso é bom. 
Agora é o momento ideal para investir.
 
AC: O Condomínio Villa Nostra tem sido um 
sucesso de vendas, nomeadamente por dar 
resposta à procura de uma emergente classe 
média-alta, para a qual existe pouca oferta no 
mercado imobiliário angolano; quais considera 
serem as razões que levam a que haja uma oferta 
reduzida de empreendimentos novos, para este 
segmento da população?

Condomínio Villa Nostra
Imóveis: moradias T3 e T4 
duplex, apartamentos e lojas
Área de lazer: piscina, 
campo de ténis e salão de 
festas
Empreendimento: misto 
(residencial e comercial) 
Imóveis: moradias T3 e T4 
duplex
Infraestruturas: piscina, salão 
de festas, campo de ténis e 
áreas ajardinadas
Endereço: Rua das Artes, 
Talatona, Luanda
Empreiteiro: CA Santos - 
Empreendimentos Urbanos e 
Turísticos Lda.
Preços: a partir de 
35.700.000,00 Kz

Dr. Rui Rato - Administrador
Pós-graduado em coaching 
executivo pela Business 
School of Barcelone

Um dos players no 
competitivo ramo imobiliário 
em Luanda, faz da dinâmica 
e positividade as suas 
grandes ferramentas para o 
seu quotidiano no ramo dos 
negócios

Lema de vida: “Quem 
não desiste, não pode ser 
derrotado”

Moradias T3 e T4 duplex novas no Município de Talatona - 
num condomínio com área comercial e de lazer - ao alcance 
da classe média

Condomínio Villa Nostra
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RR: Não gosto de focar-me na concorrência. Sabemos o que estamos 
a fazer, a maneira como estruturamos a nossa empresa faz toda a 
diferença. O segredo é a alma do negócio, mas posso adiantar 
alguns fatores que fazem do nosso projeto um fenómeno numa época 
de “crise”; temos mão de obra 100% angolana, o nosso projeto tem 
rostos! Tem carácter! Qual o projeto imobiliário onde realiza uma 
visita à casa modelo, conhece os donos do empreendimento e pode 
esclarecer todas as suas dúvidas? O nosso projeto não é destinado 
a 1% da população, os valores a que comercializamos os nossos 
imóveis comprovam-no.

AC: Quantas fases terá o empreendimento, e quais são as datas 
previstas para a sua conclusão integral?
 
RR: Estão contempladas 4 fases de entrega. Na 1ª fase, 68 vivendas 
- entre T3 e T4 - serão entregues no final deste ano, as restantes 
fases de entrega têm um espaçamento de 6 meses entre cada uma. 
Considero importante informar os nossos ilustres leitores que estes 
valores são de lançamento e terão de ser ajustados consoante a 
evolução do projeto.
 
AC: Por último, alguma mensagem que queira transmitir a um 
potencial comprador?
 
RR: Estamos aqui para ajudá-lo a fazer um upgrade ao seu estilo de 
vida e da sua família. Let´s make it happen!
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MAQUETE T3 MAQUETE T4

Condomínio Villa Nostra
Rua das Artes, Município de 
Talatona, Luanda
+244 996 892 421
geral@condominiovillanostra.com

MORADIAS T3 DUPLEX (Standard & Esquina)
- 1 Suite com closet e varanda
- 2 Quartos normais (1 com varanda)
- Sala de estar com alpendre
- Sala de jantar
- Cozinha
- 3 Casas de banho (2 de apoio)
- Quintal
- Estacionamento

Área de construção: 133 m²
Área do lote: 210 m² (Standard) / 216 m² (Esquina)

MORADIAS T4 DUPLEX (Standard & Esquina)
- 1 Suite com varanda
- 3 Quartos normais (1 com varanda)
- Sala de estar com alpendre
- Sala de jantar
- Cozinha
- 3 Casas de banho (2 de apoio)
- Quintal
- Estacionamento

Área de construção: 149.50 m²
Área do lote: 210 m² (Standard) / 216 m² (Esquina)

O Villa Nostra é um condomínio de uso misto 

(residencial e comercial) situado no Município 

de Talatona, na Rua das Artes, a 300 metros 

da Universidade das Artes e da Clínica Estoril, 

e por trás do Condomínio Jardim de Rosas. O 

empreendimento é composto por moradias T3 e T4 

duplex, apartamentos, e estabelecimentos comerciais. 

Encontra-se numa zona privilegiada, entre outros 

condomínios igualmente luxuosos.

Além de uma localização privilegiada e de excelentes 

acabamentos, o condomínio dispõe ainda de 

piscina, campo de ténis, salão de festas, áreas 

verdes, comércio e serviços (nomeadamente bancos e 

farmácias), e segurança 24 horas/dia.

O empreendimento é uma obra da CA Santos 
- Empreendimentos Urbanos e Turísticos 
Lda., uma empresa de capitais estrangeiros, criada 

há 12 anos por empresários portugueses, e que tem 

no seu portfólio várias obras (edifícios e moradias), 

tanto em Portugal como em Angola, tendo terminado 

recentemente um condomínio em Viana, constituído 

por 83 vivendas.

1o Andar

RC

1o Andar

RC
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O 
Projeto Rio Seco – Corredor Verde 
de Luanda visa a recuperação 
de uma vala de drenagem e o 
reaproveitamento urbanístico da 

mesma. O processo de regeneração urbana 
da BS Arquitectura inclui a infraestruturação 
de um canal de drenagem mesmo no coração 
do casco urbano, e o seu reaproveitamento 
através da construção de vários espaços 
verdes de uso coletivo, que percorrem artérias 
essenciais da cidade de Luanda.

O projeto visa promover uma cidade 
socialmente mais inclusiva, produzir dinamismo 
económico considerando soluções inovadoras 
e resilientes, como a construção de mercados 
abertos, pensados de raiz para a inclusão da 
venda ambulante, contribuindo dessa forma 
para a formalização do sector informal.

VISÃO LUANDA 2030: PROJECTO RIO SECO - 
CORREDOR VERDE DE LUANDA

O canal do Rio Seco tem uma extensão de 
2,7 km, começa na Zona Verde e termina no 
Bairro da Kinanga. O Projecto de arquitectura 
dividiu o canal em 5 troços, e a cada um foi 
feito um diagnóstico ambiental e social, tendo 
posteriormente sido desenvolvidas propostas 
a nível de design arquitectónico, paisagismo, 
infraestruturas, e dinamização social e 
económica.
As soluções propostas para recuperar a vala 
de drenagem têm como objetivo: 

1. Melhorar a gestão das águas pluviais;
2. Controlar os efeitos da poluição do ar e 

da propagação de doenças;
3. Minimizar o impacto ambiental do 

escoamento na qualidade da água;
4. Melhorar a paisagem urbana (tapar a 

vala por secções, e arborizar toda a 
área de intervenção);

5. Promover a segurança pública através 
de mecanismos a nível de desenho 
urbano, design arquitectónico e 
mobiliário urbano, que garantam um 
uso funcional da vala renovada.

Tratar a vala do Rio Seco e as demais valas de 
Luanda, com ações de despoluição, filtragem, 
e implementação de estruturas ecológicas, 
é melhorar a qualidade de vida na cidade 
de Luanda, e trazer mais prosperidade para 
todos.

Pelas mãos da BS Arquitectura, uma empresa composta por jovens arquitectos 
angolanos, chega uma proposta ambiciosa, focada no desenvolvimento urbano 
sustentável

Praça do Comércio / Commerce Square
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LUANDA VISION IN 2030: RIO SECO -
LUANDA GREEN NETWORK

T
he project entitled Rio Seco – Luanda 
Green Network intends to recover 
a drainage ditch, reutilizing it from 
an urban standpoint. The urban 

regeneration process conducted by BS 
Arquitectura includes the infrastructure of a 
drainage canal right in the heart of the urban 
center, and its reuse through the construction 
of different green community areas that run 
through essential arteries of Luanda.

The project has the intent to promote a more 
socially inclusive city, propel the economic 
dynamics by taking into account innovative 
and resilient solutions such as the establishment 
of open markets, which are designed from 
scratch to include street vending in those areas, 
therefore contributing to the ratification of the 
informal sector.

The Rio Seco canal is 2,7 km long, it starts 
in Zona Verde and ends in the Kinanga 
neighborhood. The architectural project has 
divided the canal into 5 different sections 
and each underwent an environmental and 
social diagnosis, allowing the development 
of proposes related to architectural design, 
landscaping, infrastructures, as well as social 
and economic dynamization.

The proposed solutions to recover the drainage 
ditch intend to:

1. Improve rainwater management;
2. Control the effects of air pollution and 

the spread of diseases;
3. Mitigate the environmental impact of 

drainage on water quality;
4. Improve the urban landscape (covering 

the ditch in different sections, planting 
trees in the area of intervention);

5. Promote public safety by relying 

BS Arquitectura, a company comprised of young Angolan architects, has outlined an ambitious 
proposal focused on sustainable urban development

on mechanisms for urban design, 
architectural design and urban furniture, 
which ensure the functional use of the 
renewed ditch.

Taking care of the Rio Seco ditch and other 
ditches in Luanda, with measures focused on the 
decontamination, filtering and implementation 
of ecological structures, is to improve the quality 
of life in Luanda, allowing everyone to be more 
prosperous.

Cascatas do Pensador / Thinker’s Cascades

Avenida das Canopis / Canopis Avenue

Parque Central / Central ParkVista Aeréa da Praça do Comércio / Commerce Square aerial view

Corredor Verde de  Luanda
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ANGOLA, POTENCIAL EM BRUTO

A 
economia assenta essencialmente 
em receitas de agricultura e 
extração mineral, ou seja, 
mineração, petróleo e gás, e os 

seus principais impulsionadores económicos 
são a indústria de petróleo e gás, assim 
como os investimentos em construção e 
infraestruturas.

Em termos de recursos naturais, Angola conta 
com uma grande diversidade de condições 
geológicas e climatéricas (deserto, montanha 
e floresta tropical), abundância de recursos 
hídricos naturais, uma vasta área de terra fértil 
e arável, e enormes depósitos de recursos 
minerais, nomeadamente de petróleo e 
diamantes.

Com cerca de 30 milhões de habitantes, 
Angola é o 3º país mais populoso da África 
Subsariana, sendo igualmente dos mais 
homogéneos do continente do ponto de vista 
cultural; a maioria dos angolanos partilha a 
mesma língua (português) e religião (católica).

Pelas suas condições naturais e sociológicas, 
Angola tem um enorme potencial para 
atrair investimento - comercial e turístico - 
estrangeiro, que nunca foi explorado em 
pleno, essencialmente pela incapacidade 
de diversificar a economia - reduzir a 
dependência do petróleo - e uma política 
protecionista.

O instável abastecimento de eletricidade das 
províncias também sempre foi um obstáculo 
à mineração. Esta situação foi em grande 
parte resolvida pelo desenvolvimento da 
rede nacional elétrica do país, encabeçado 
pela inauguração de Laúca, em agosto de 
2017, a maior barragem de Angola, que 
garantirá igualmente - ou principalmente - um 
abastecimento de eletricidade mais estável da 
capital.

Durante cerca de 40 anos, Angola viu-

se envolvida em conflitos armados que 
impediram um funcionamento correto do 
Estado. Desde o fim do conflito, em 2002, o 
país tem vindo a reestruturar-se.

Em 2014, ano em que o setor petrolífero 
representou 48% do PIB, 75% da receita 
pública e 95% das exportações, a queda 
drástica do preço do petróleo no mercado 
internacional, que se verificou a partir de 
meados desse ano, mergulhou Angola numa 
profunda crise económica, financeira e 
cambial. Em menos de dois anos, o preço do 
barril exportado passou de mais de 100 US$ 
por barril, a 36 US$, no primeiro semestre 
de 2016, segundo dados do Ministério das 
Finanças de Angola, e o crescimento do PIB 
passou de 5% em 2013, a 2.6% em 2016.

A recessão económica que daí resultou 
reduziu substancialmente as receitas fiscais e 
as exportações (assim como as importações), 
travou o crescimento económico, e causou 
uma rápida e acentuada inflação. Angola, 
assim como dezenas de países latino-
americanos e africanos, cujas economias 
eram fortemente alicerçadas no setor 
petrolífero, viu-se obrigada a diversificar a sua 
economia.

A reação do Estado traduziu-se por um 
aumento significativo da carga fiscal do 
setor, e por ajustes na taxa - e restrições 
quantitativas - de câmbio. Segundo o Fundo 
Monetário Internacional (FMI), estas medidas 
provocaram “uma maior erosão das reservas 
fiscais e externas.”

Durante praticamente a totalidade de 2016 
e até maio de 2017, Angola foi o maior 
produtor de petróleo do continente africano, 
até a Nigéria recuperar a liderança. A 
produção na Nigéria foi condicionada, 
entre 2015 e 2016, por ataques terroristas 
e de grupos armados, e instabilidade 
política interna. Por outro lado, um acordo 

da Organização dos Países Exportadores 
de Petróleo, visando reduzir a produção de 
petróleo para aumentar o seu preço, obrigou 
Angola a cortar a produção de crude em 
78.000 barris por dia, para um limite de 
1,673 milhões de barris diários, a partir do 
início de 2017.

Entre 2014 e 2018, o peso relativo do 
setor petrolífero no PIB angolano reduziu 
em 23% (de 48 para 25%), na receita 
fiscal, em 10% (de 75 para 65%), e nas 
exportações manteve-se em cerca de 95%. 
Apesar da redução do grau de dependência, 
a economia angolana mantem-se altamente 
dependente do setor petrolífero. Por outro 
lado, a diversificação da economia angolana 
tem vindo a crescer gradualmente, desde 
2014, mas ainda se mantem abaixo do 
projetado.

“Angola percorreu um longo caminho desde o 
final da guerra civil há 16 anos. Os recursos 
do petróleo permitiram ao país reconstruir 
infraestruturas críticas e realizar progressos 
na redução da pobreza. Contudo, ainda 
muito permanece por fazer para reduzir a 
dependência da economia do petróleo, a 
sua vulnerabilidade às flutuações dos preços 
do petróleo para que estejam disponíveis 
recursos suficientes para melhorar os padrões 
de vida de todos angolanos.”
Christine Lagarde, Diretora-Geral do FMI, 
na conclusão da sua visita a Angola, 22 de 
dezembro de 2018

“Angola enfrenta um enorme dilema entre a 
queda das receitas tributárias do petróleo a 
médio prazo e as crescentes necessidades 
de investimentos sociais e públicos. Mas há 
oportunidades para tirar o máximo proveito 
das reservas petrolíferas existentes em Angola 
e, ao mesmo tempo, reduzir o encargo da 
dívida e criar amortecedores fiscais.”
Relatório do FMI n.º 18/157, Junho de 2018

Angola é a 5ª maior economia de África em termos de Produto Interno Bruto (PIB), 
e um dos países mais ricos do mundo em termos de quantidade e diversidade de 
recursos naturais
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2018, UM ANO DE 
TRANSIÇÃO

A eleição de um novo Presidente, em 
Agosto de 2017, depois de 38 anos de 

governação de José Eduardo dos Santos, 
marcou um virar de página em termos de 

visão política em Angola

O 
novo executivo, liderado pelo Presidente João 
Manuel Lourenço, definiu como prioridades 
a melhoria da governação, a estabilidade 
macroeconómica, e o combate à corrupção. 

As medidas adotadas pelo novo Governo mereceram o 
elogio do FMI, que após concluir a sua avaliação anual da 
saúde da economia angolana, constatou que “o país, sob 
um novo Governo, avançou na definição de uma agenda 
de reformas virada para a estabilidade macroeconómica 
e crescimento em benefício de toda a população.” A 
organização internacional elogiou ainda a “criação de uma 
unidade especializada de combate à corrupção.”
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Relativamente ao programa de estabilização 
macroeconómica, adotado pelo Governo no 
início de 2018, o FMI destacou as medidas 
tomadas nos campos da “consolidação 
orçamental, maior flexibilidade do câmbio, 
redução do rácio dívida pública/PIB para 
60% no médio prazo, melhoria do perfil da 
dívida por meio de uma operação de gestão 
de passivos, liquidação de pagamentos 
internos em atraso, e implementação eficaz 
da legislação contra o branqueamento de 
capitais”

A diversificação da economia, que no 
caso angolano significa o crescimento dos 

setores não petrolíferos, tem sido uma das 
maiores preocupações do novo Governo, 
que definiu metas de crescimento real médio 
por setor, para o período de 2018 a 2022 
- agricultura (8,9%), pescas (4,8%), indústria 
transformadora (5,9%), serviços, incluindo 
o turismo (5,9%) e construção (3,8%). O 
repatriamento de capital, no âmbito de 
reforçar o setor bancário e o investimento no 
sector produtivo, é outra prioridade.

O novo executivo também promoveu uma 
maior abertura ao investimento estrangeiro, 
sobretudo através da adoção de 2 leis - 
a Nova Lei de Investimento Privado (26 

de junho de 2018) e a Nova Lei da 
Concorrência (10 de maio de 2018) - que 
têm como objetivo estimular a concorrência, 
e simplificar a entrada de investidores 
estrangeiros. A simplificação do processo 
de obtenção do visto de entrada foi outra 
medida tomada nesse sentido; 6 países 
(Botswana, Maurícias, Moçambique, 
Singapura, África do Sul e Zimbabwe) 
ficaram isentos, e o processo foi facilitado 
para outros 35, muitos dos quais poderão 
requisitá-lo aquando da sua chegada a 
Angola.
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PROGRAMA DE FINANCIAMENTO 
AMPLIADO DO FMI

BALANÇO DE 2018

A 7 de dezembro de 2018, o FMI anunciou um Pacote de Ajuda Externa (Extended 
Fund Facility - EFF) a Angola no valor de 3,7 mil milhões de dólares americanos 
(cerca de 3,2 mil milhões de euros) em 2 anos, que poderão ser estendidos para 3, 
caso se averigue necessário

Apesar dos importantes passos dados em 2018, a atividade económica 
propriamente dita, foi reduzida. A indefinição política, sobretudo da política 
económica, retraiu o investimento público, que tem sido o motor da atividade 
económica angolana nos últimos anos.

O 
EFF surge depois do acordo 
negociado pelo Executivo 
angolano e o FMI em 2008, 
e destina-se a “ajudar Angola 

a restaurar a sustentabilidade externa e 
fiscal, e a estabelecer as bases para uma 
diversificação económica sustentável, liderada 
pelo setor privado.”

Trata-se do maior empréstimo concedido a 
um país da África subsaariana, e representa 
um forte sinal de credibilidade para o 
investimento estrangeiro em Angola. 990,7 
milhões de US$ serão disponibilizados 
de imediato. As seguintes tranches serão 

pagas faseadamente, mediante uma revisão 
semestral das metas traçadas. O período 
de reembolso é de 10 anos, e inscreve um 
período de graça de quatro anos.

Os principais aspetos do programa 
prendem-se com a “consolidação fiscal, 
para levar a dívida a níveis mais seguros; 
maior flexibilidade da taxa de câmbio, 
para recuperar a competitividade; e 
apoiar a política monetária, para reduzir 
a inflação.” Outros aspetos relevantes são 
o “fortalecimento do sistema bancário, 
permitindo um melhor ambiente de negócios; 
atualizar a estrutura legal de ABC/CFT (Lei 

de Combate ao Branqueamento de Capitais 
e Combate ao Financiamento de Terrorismo 
de 2009); e melhorar a governação.”

Alguns dias depois da conceção do 
empréstimo, a 22 de dezembro de 2018, 
a Diretora-Geral do FMI - Christine Lagarde 
- visitou Angola, e reafirmou o seu apoio à 
política adotada pelo Governo angolano: “eu 
apoio plenamente a orientação do Governo 
no sentido da melhoria da governação e 
do combate à corrupção, reforçando os 
mecanismos de controlo, e abordando a 
impunidade e o nepotismo.”

A 
produção petrolífera caiu cerca 
de 8%, para 1,5 milhões de barris 
por dia, comparado com os 1,6 
milhões de 2017, devido a “alguns 

problemas técnicos e à maturação dos poços 
petrolíferos, e o setor não petrolífero também 
cresceu menos do que o esperado”, nota a 
agência de rating Standard & Poor’s.

O acesso a divisas estrangeiras melhorou, 
o que também se deveu a uma diminuição 
da procura, em virtude do menor número de 
estrangeiros a residir no país, relativamente a 
2017.

A indústria nacional aumentou a sua 
produção, num aumento que tem vindo 
a ser gradual, desde que em 2014 se 
intensificaram as políticas de diversificação 
económica. Contudo, o país continua 
altamente dependente da importação de 
bens.

O setor mais reformado em 2018 foi o 
da banca, onde uma forte intervenção do 
Banco Nacional de Angola (BNA) levou ao 
encerramento de algumas instituições. Esta 
tendência continuou no início de 2019, e 
foi elogiada internacionalmente: “dado o 

número desproporcionadamente grande 
de bancos angolanos face ao tamanho da 
economia, e os elevados níveis de crédito 
malparado, esperamos que haja mais 
intervenções destas por parte do BNA” (The 
Economist, 14 Janeiro 2019).

Em suma, 2018 foi um ano de transição, 
marcado pela adoção de uma série de 
medidas políticas inovadoras, algumas das 
quais radicalmente opostas às enraizadas há 
quase meio século, pelo que a dificuldade 
em implementá-las de uma forma célere e 
eficaz era previsível.
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COVER STORY

A 
perspetiva de um crescimento 
gradual da economia angolana é 
partilhada por diversas entidades 
internacionais de referência. Em 

2019, o Banco Mundial aponta para um 
crescimento do PIB na ordem dos 2.9%. Este 
otimismo é partilhado por diversas agências 
de rating, como a Standard & Poor’s, que 
prevê um crescimento de 2% em 2019, 
acelerando depois para uma média de 3%, 
assim como por consultoras, como a Fitch 
Solutions, que aponta para um crescimento de 
2,2%.

O Banco Mundial considera ainda que 
“como o clima económico em Angola 
continua a melhorar, também haverá 
oportunidades para investimento estrangeiro, 
não só em petróleo e gás, mas também 
em setores emergentes, como o turismo e a 
agricultura.” O país é apontado ainda pela 
mesma entidade como estando a merecer 
especial atenção por parte dos investidores, 
dada a corrente instabilidade de algumas das 
maiores potências económicas da região.

A estabilidade do preço do petróleo, e a 
previsão generalizada de que o mesmo 

assim se mantenha até 2020, apesar duma 
ligeira descida, é outro argumento favorável 
à economia angolana. A U.S. Energy 
Information Administration estima que o preço 
médio do barril baixará para os 56.13 US$ 
até ao final de 2019, subindo ligeiramente 
para 58 US$, em 2020. O Orçamento de 
Estado de 2019 previu o preço do barril a 
60 US$, e este tem-se mantido cerca desse 
valor no primeiro trimestre de 2019, apesar 
de ter atingido os 80 US$ em outubro de 
2018. 

Se muitas das medidas tomadas já 
começaram a surtir efeitos positivos na 
economia angolana, as metas traçadas 
ao abrigo do acordo com o FMI vieram 
aumentar o grau de exigência, e sujeitar o 
país a um maior escrutínio da comunidade 
internacional, que estará particularmente 
atenta ao caso angolano, no âmbito de 
verificar se o país conseguirá cumprir as 
ambiciosas metas traçadas.

O recebimento faseado de capital definido 
no EFF, em função do cumprimento de metas 
semestrais, obrigará Angola a uma melhoria 
constante e gradual dos seus indicadores 

2019 E UM 
FUTURO 
PROMISSOR
De acordo com as projeções 
do Governo apresentadas no 
PND 2018-2022, durante estes 
4 anos “o PIB deverá crescer, 
em termos reais, a uma taxa 
média de 3,0%, com o sector 
petrolífero, incluindo o gás 
natural, a diminuir em
média 2,0%, e o sector não 
petrolífero a crescer em 
média 5,1%”. As previsões do 
FMI são quase idênticas às do 
Governo, sobretudo no que 
diz respeito ao crescimento 
do sector não petrolífero.
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ANGOLA, RAW 
UNTTAPED 
POTENTIAL
Angola is Africa’s 5th largest economy, in 
terms of Gross Domestic Product (GDP), 
and one of the richest countries in the 
world in terms of quantity and diversity 
of natural resources

macroeconómicos. Em 2019, Angola não se poderá permitir uma 
política especulativa, terá que mostrar resultados.

O futuro parece sorrir ao gigante africano. O otimismo generalizado 
quanto ao crescimento da economia angolana em 2019, assim 
como relativamente à sua capacidade em atingir as metas definidas 
ao abrigo do EFF, além de excelentes indicadores, representam uma 
conquista significativa; a da reconquista da confiança dos investidores, 
e do sistema financeiro internacional.

“O Programa de Estabilização Macroeconómica e o Plano de 
Desenvolvimento Nacional do Governo para 2018-22 estão 
acertadamente orientados para a consolidação orçamental favorável 
ao crescimento, uma maior flexibilidade cambial, e as reformas 
estruturais para aumentar a produtividade.”
Christine Lagarde, Luanda, 22 de dezembro de 2018

T
he Angolan economy relies essentially on revenues from 
agriculture and mineral extraction, ie mining, oil and gas, and 
its main economic drivers are the oil and gas industry, as well as 
investments in construction and infrastructure.

In terms of natural resources, Angola has a great diversity of geological 
and climatic conditions (desert, mountain and tropical forest), 
abundance of natural water resources, a vast area of fertile and arable 
land, and enormous deposits of mineral resources, oil and diamonds.

With about 30 million inhabitants, Angola is the third most populous 
country in Sub-Saharan Africa. It is also one of the most homogeneous 
in the continent from a cultural point of view; the majority of Angolans 
share the same language (Portuguese) and religion (Catholic).

Due to its natural and sociological conditions, Angola has a huge 
potential to attract foreign investment, in both the commercial and tourist 
sectors, that has never been fully explored, essentially because of the 
inability to diversify the economy - reduce dependence on oil - and a 
protectionist policy.

The unstable supply of electricity from the provinces has always 
been an obstacle to mining. This situation was largely improved by 
the development of the country’s national electricity grid, led by the 
inauguration of Lauca in August 2017, the largest dam in Angola, 
which will also - or mainly - guarantee a more stable supply of 
electricity from the capital.

For nearly 40 years Angola has been embroiled in armed conflicts 
that prevented the State from functioning properly. Since the end of the 
conflict, in 2002, the country has been restructuring itself.

In 2014, a year in which the oil sector accounted for 48% of Angola’s 
GDP, 75% of its public recitation and 95% of its exports, the drastic 
fall in the price of this raw material in the international market, which 
occurred in mid-year, plunged the country in a deep economic, 
financial and foreign exchange crisis. In less than two years, the price 
per barrel exported dropped from over US$ 100 to US$ 36, in the first 
half of 2016, according to data from the Angolan Ministry of Finance, 
and GDP growth dropped from 5% in 2013 to 2.6% in 2016.

The resulting economic recession substantially reduced fiscal revenues 
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and exports (as well as imports), slowed 
economic growth, and caused rapid and 
sharp inflation. Angola, as well as dozens of 
Latin American and African countries, whose 
economies were heavily based on the oil 
sector, was forced to diversify its economy.

The reaction of the State was a significant 
increase of the sector’s fiscal burden, and 
adjustments and quantitative restrictions to the 
exchange rate. According to the IMF, these 
measures have led to “further erosion of fiscal 
and external reserves.”

For almost the whole of 2016 and until May 
2017, Angola was the largest oil producer 
on the African continent, until Nigeria 
regained its lead. Production in Nigeria was 
conditioned, between 2015 and 2016, 
by terrorist and armed group attacks, and 
internal political instability. On the other hand, 

an Organization of the Petroleum Exporting 
Countries (OPEC) agreement, aimed at 
reducing oil production to increase its price, 
forced Angola to cut crude production by 
78,000 barrels per day, to a limit of 1.673 
million barrels per day, from the beginning of 
2017.

Between 2014 and 2018, the relative weight 
of the oil sector in Angola’s GDP decreased 
by 23% (from 48 to 25%), tax revenue by 
10% (from 75 to 65%), and exports remained 
at about 95%. Despite a reduction in 
dependency, the Angolan economy remains 
highly dependent on the oil sector. On the 
other hand, the diversification of the Angolan 
economy has been growing gradually, since 
2014, but still remains below projected.

“Angola has come a long way since the 
end of the civil war 16 years ago. The oil 

endowment allowed Angola to rebuild critical 
infrastructure, and progress has also been 
achieved in reducing poverty. Still, much 
remains to be done to reduce the economy’s 
dependence on oil and its vulnerability to oil 
price fluctuations so that enough resources can 
be made available to improve living standards 
for all the Angolan people.”
Christine Lagarde, IMF Managing Director, 
at the conclusion of her visit to Angola, 22 
December 2018

Angola is facing a stark trade-off between 
declining oil fiscal revenues over the medium 
term and increasing social and public 
investment needs. Opportunities do exist 
to make the most of Angola’s remaining oil 
reserves, whilst reducing its debt burden and 
building fiscal buffers.”
IMF Country Report No. 18/157, June 2018
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2018, A TRANSITION YEAR

T
he new executive, led by President 
João Manuel Lourenço, defined 
as priorities the improvement of 
governance, macroeconomic stability, 

and the fight against corruption.

The measures adopted by the new government 
were praised by the International Monetary 
Fund, which, after completing its annual 
assessment of the health of the Angolan 
economy, concluded that “ the country, under 
a new administration, has made strides in 
setting a reform agenda geared towards 
macroeconomic stability and growth that 
benefits all its people.” The international 
organization also praised the establishment of 
a “specialized anti-corruption unit.”

Regarding the macroeconomic stabilization 

program, adopted by the Government in 
early 2018, the IMF highlighted the measures 
taken regarding “fiscal consolidation, greater 
exchange rate flexibility, reducing the public 
debt-to-GDP ratio to 60 percent over the 
medium term, improving the profile of debt 
through a liability management operation, 
settling domestic payments arrears, and 
ensuring effective implementation of anti-
money laundering legislation.”

The diversification of the economy, which in 
the Angolan case means the growth of the 
non-oil sectors, has been one of the major 
concerns for the new government, which set 
average real growth targets by sector, for the 
period 2018 to 2022 - agriculture (8.9%), 
fishing (4.8%), manufacturing (5.9%), services, 
including tourism (5.9%) and construction 

(3.8%). The repatriation of capital, in order to 
strengthen the banking sector, and invest in the 
productive sector, is another priority.

The new executive also promoted greater 
openness to foreign investment, particularly 
through the adoption of two laws - the New 
Private Investment Law (June 26, 2018) 
and the New Competition Law (May 10, 
2018) - which aim to stimulate competition, 
and simplify the entry of foreign investors. 
The simplification of the process of obtaining 
the entry visa was also a step taken in this 
direction; six countries (Botswana, Mauritius, 
Mozambique, Singapore, South Africa and 
Zimbabwe) were exempted, and the process 
was facilitated for another 35, many of whom 
may request it upon arrival in Angola.

The election of a new President, in August 2017, after 38 years of José Eduardo dos 
Santos’ rule, marked a turning point in terms of political vision in Angola
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EFF - EXTENDED FUND FACILITY

This is the largest loan granted to a  
sub-Saharan African country, and represents 
a strong signal of credibility for foreign 
investment in Angola. $ 990.7 million will be 
made available immediately. The following 
tranches will be paid in phases, according to 
biannual reviews of the goals outlined. The 

T
he EFF comes after the agreement 
negotiated by the Angolan Executive 
and the IMF in 2008, and aims to 
“help Angola restore external and 

fiscal sustainability and lay the foundations for 
sustainable economic diversification, led by 
the private sector.”

repayment period is 10 years, and enrolls a 
grace period of four years.

According to IMF, the main aspects of 
the program are “fiscal consolidation, to 
bring debt to more secure levels; greater 
flexibility of the exchange rate, to regain 

On December 7th 2018, the IMF announced an Extended Fund Facility (EFF) to 
Angola worth US$ 3.7 billion (€ 3.2 billion) in 2 years, that can be extended to 3, if 
deemed necessary
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2018 BALANCE

T
he lack of political definition, especially 
of economic policy, has retracted 
public investment, which has been the 
driving force behind Angolan economic 

activity in recent years. 

Oil production fell by 8% to 1.5 million barrels 
a day, compared to 1.6 million in 2017, 
due to “some technical problems and the 
maturation of oil wells, and the non-oil sector 
also grew less than expected, “notes the rating 
agency Standard & Poor’s.

Access to foreign exchange improved, which 
was also due to a decrease in demand, due 
to the lower number of foreigners residing in 
the country, compared to 2017.

The domestic industry increased its production, 
an increase that has been gradual, since 
policies for economic diversification were 
adopted in 2014. However, the country 
remains highly dependent on imports.

Banking was the most reformed sector in 

2018. A strong intervention by the National 
Bank of Angola (BNA) led to the closure 
of some institutions. This trend continued in 
early 2019, and was praised internationally: 
“given the disproportionately large number of 
Angolan banks to the size of the economy, 
and the high levels of bad credit, we expect 
that there will be more interventions on 
Angolan banks” (The Economist, January 14th, 
2019).

In sum, 2018 was a year of transition, 
marked by the adoption of a series of 
policies, some of them radically opposed to 
those rooted for almost half a century, so the 
difficulty in implementing them quickly and 
effectively was predictable.

Despite the important steps taken in 2018, the 
economic activity itself was reduced

competitiveness; and support monetary 
policy, to reduce inflation.” Other relevant 
aspects outlined by the organization were 
“strengthening the banking system, enabling a 
better business environment; update the legal 
framework of ABC/CFT (Law on Combating 
Money Laundering and Combating 

Terrorism Financing of 2009); and improve 
governance.”

A few days after the loan agreement was 
signed, on 22nd December 2018, IMF’s 
General Director Christine Lagarde visited 
Angola, where she reaffirmed her support 

for the policy adopted by the Angolan 
Government: “I strongly support the 
Government’s focus on improving governance 
and combating corruption, by strengthening 
checks and balances, and tackling impunity 
and cronyism.”
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I
MF’s forecasts are almost identical to 
those of the government, especially as 
regards to the growth of the non-oil sector. 
The perspective of a gradual growth of 

the Angolan economy is shared by several 
international reference entities. In 2019, the 
World Bank (WB) points to GDP growth of 
2.9%. This optimism is shared by a number of 
rating agencies, such as Standard & Poor’s, 
which forecasts a growth of 2% in 2019, 
then accelerating to an average of 3%, as 
well as by consultants, such as Fitch Solutions, 
which predicts an increase of around 2.2%.

The WB also believes that “as the economic 
climate in Angola continues to improve, so 
too will opportunities for foreign investment, 
not only in oil and gas, but in growing sectors 
like tourism and agriculture as well.” The WB 
also highlighted that investors are paying 
special attention to Angola, given the current 
instability of some of the greater economic 
powers of the region.

The stability of the oil price, and the 
generalized prediction that it will remain as 

such until 2020, despite a slight decline, is 
another argument favorable to the Angolan 
economy. The US Energy Information 
Administration estimates that the average 
price per barrel will fall to US$ 56.13 by 
the end of 2019, rising slightly to US$ 58 in 
2020. The State Budget of 2019 predicted 
the price of the barrel to US$ 60, and it has 
remained around this value in the fi rst quarter 
of 2019, despite having reached US$ 80 in 
October 2018.

If many of the measures taken have already 
begun to have positive effects on the Angolan 
economy, the goals set under the agreement 
with the IMF have raised the standards, and 
subjected the country to greater scrutiny by 
the international community, which will pay 
particular attention to the Angolan case, to 
see whether the country will be able to meet 
the ambitious goals set.

The phased reception of capital agreed in the 
EFF, subjected to the achievement of semi-
annual targets, will force Angola to constantly 
and gradually improve its macroeconomic 

indicators. In 2019, Angola cannot afford a 
speculative policy, it will have to show results.

The future seems to smile at the African 
giant. The generalized optimism regarding 
the growth of the Angolan economy in 
2019, as well as to its capacity to reach 
the goals defined under the EFF, besides 
excellent indicators, represent a significant 
achievement; the country’s regain trust of 
investors and of the international financial 
system.

“The Government’s Macroeconomic 
Stabilization Program and National 
Development Plan for 2018–22 are 
rightly focused on growth-friendly fiscal 
consolidation, greater exchange rate 
flexibility, and structural reforms to boost 
productivity.”
Christine Lagarde, IMF Managing Director, 
at the conclusion of his visit to Angola, 22 
December 2018

2019 AND A PROMISING FUTURE
According to government projections presented in the 2018-2022 PND, in these 4 
years “GDP is expected to grow, in real terms, at an average rate of 3.0%, with the 
oil sector, including natural gas, decreasing by an average of 2.0%, and the non-oil 
sector to growing by an average of 5.1%” 
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EDIFÍCIO CIF LUANDA ONE

ESCRITÓRIOS DE LUXO NA ZONA 
EMPRESARIAL MAIS PRIME DE LUANDA

E
scritórios de luxo para arrendamento 
num dos mais prestigiosos 
empreendimentos empresariais de 
Luanda. Arquitetura moderna e 
materiais de qualidade superior são 

a imagem de marca do sumptuoso Edifício 
CIF Luanda One.

Situado em pleno coração do centro 
empresarial da cidade de Luanda - na Rua do 
1º Congresso do MPLA, onde se encontram 
diversos estabelecimentos governamentais, 
nomeadamente a Assembleia Nacional - o 

CIF Luanda One é um edifício frequentemente 
utilizado para reuniões de alto nível, tando 
da esfera política como empresarial.

ÁREAS E VAGAS DE 
ESTACIONAMENTO - 
PRIVATIVO NA GARAGEM - 
DOS ESCRITÓRIOS:

n 1604 m² (piso completo) & 8 viaturas
n 802 m² (1/2 piso) & 4 viaturas
n 401 m² (1/4 piso) & 2 viaturas
n 200 m² (1/8 piso) & 1 viatura

INFRAESTRUTURAS DO 
EDIFÍCIO:

n Lobby com receção exclusiva
n Anfiteatro (150 pessoas)
n Salas de eventos (500 pessoas)
n Salas de reuniões totalmente 

equipadas e com serviço de “coffee 
break” (20 a 60 pessoas)

n Restaurantes (pequeno-almoço, almoço 
e lanche) & refeitório

A TAXA DE CONDOMÍNIO 
INCLUI: 

n Manutenção do equipamento
n Limpeza das áreas comuns
n Desinfestação
n Recolha dos resíduos sólidos
n Substituição de lâmpadas e dos 

consumíveis dos WC
n Segurança privativa e exclusiva

Edifício CIF Luanda One
Rua do 1º Congresso do MPLA

Ingombota, Luanda

AngoComercial
934 626 874 I 995 187 257
hello@angocasa.com
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CIF LUANDA ONE BUILDING

LUXURY OFFICES IN LUANDA’S
PRIMEST BUSINESS DISTRICT

L
uxury offices for rent in one of Luanda’s 
most prestigious business centers. 
Modern architecture and superior 
materials are the trademarks of the 
sumptuous CIF Luanda One Building.

Located in the heart of the Luanda’s business 
district - on Rua do 1º Congresso do MPLA, 
next to several governmental institutions, like 
the National Assembly - CIF Luanda One is 
frequently used for high level meetings, of 
both the political and business spheres.

OFFICE AREAS AND - PRIVATE 
GARAGE - PARKING SPACE(S):

n 1604 m² (full floor) & 8 vehicles
n 802 m² (1/2 floor) & 4 vehicles
n 401 m² (1/4 floor) & 2 vehicles
n 200 m² (1/8 floor) & 1 vehicle

BUILDING 
INFRASTRUCTURES:

n Lobby with exclusive reception
n Amphitheater (150 people)
n Event rooms (500 people)
n Fully equipped meeting rooms with 

coffee break service (20 to 60 people)
n Restaurants (breakfast, lunch and snack) 

& cafeteria

THE CONDO FEE INCLUDES:
n Equipment maintenance
n Cleaning of common areas
n Disinfestation

n Solid waste collection
n Replacement of lamps and WC 

consumables
n Private and exclusive security

Edifício CIF Luanda One
Rua do 1º Congresso do MPLA

Ingombota, Luanda

AngoComercial
934 626 874 I 995 187 257
hello@angocasa.com
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MOON RESTAURANT-LOUNGE: 

UMA EXPERIÊNCIA 
GASTRONÓMICA SINGULAR
O RESTAURANTE

O Moon Restaurant-Lounge  nasceu do sonho 
de um grupo de pessoas dedicadas, que 
tem a satisfação e o bem estar dos seus 
clientes em primeiro lugar, vibra com cada 
prato vendido e ainda mais com cada cliente 
satisfeito. Inicialmente projectado para ser 
um restaurante de sushi e comida variada, 
foi posteriormente convertido num recinto de 
comida contemporânea e internacional.

Empregando diretamente cerca de 30 
pessoas, o Moon Restaurant-Lounge está 
aberto há 6 meses no Royal Park em 

Talatona, todos os dias da semana.  Bom 
atendimento, um produto de qualidade e 
boa comida é o que o restaurante pretende 
oferecer aos seus clientes.

O Menu oferece várias opções entre carnes, 
peixe, marisco e menus executivos.

O CONCEITO

“Se os Clientes não são iguais, porque 
haveríam os Restaurantes de ser iguais?”. 
Com este lema, o Chefe de Sala explicou-nos 
que para a equipe do Moon, todos os seus 
clientes são tratados como clientes especiais. 

Os novos desafios ajudam o restaurante a 
tornar-se cada vez melhor.

A gerência afirmou que o restaurante 
pretende oferecer aos seus clientes um 
ambiente cosmopolita, contemporâneo, 
jovial, familiar e seguro, quer para ocasiões 
de lazer como profissionais.

A EQUIPA

“Uma viagem ao mundo da gastronomia 
contemporânea internacional”.

– Chef José Maria Pereira
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Jornalista de profissão, o Chef José Maria 
trabalhou vários anos no ramo, tendo 
posteriormente entrado no mundo da 
culinária. Formou-se em cozinhas profissionais 
na Europa e já trabalhou em diversos tipos 
de restaurantes em vários países.

“Diariamente garantimos produtos de 
qualidade superior para os nossos pratos”

– Isabel Freitas

Responsável pelo back office do restaurante, 
Isabel é formada em hotelaria e já trabalhou 
tanto em Portugal como em Angola.

 “A qualidade do atendimento faz toda a 
diferença num restaurante”.

– Carlos Novais

Carlos, Gerente e Chefe de Sala do Moon 
é formado em Gestão de empresas, com 
18 anos de experiência em hotelaria. Já 
trabalhou em Portugal e está em Angola 
desde 2012.

O ESPAÇO

O Moon tem duas áreas distintas: uma sala 
fechada e uma esplanada, podendo esta 
ser transformada em lounge para eventos 
privados. As duas áreas dispõem de bares 
em que os clientes podem sentar para 
apreciar uma bebida.

Dispõe de sistema de som e projector, 

ideal para apresentações corporativas, 
dedicatórias familiares ou simplesmente um 
bom jogo de futebol.

“Pretendemos que o cliente venha fazer parte 
da Família Moon. Tentamos ser assertivos 
com o que o cliente quer, tentamos informar 
da forma mais clara possível”, diz-nos a 
gerência. 

A cozinha do Moon oferece aos clientes 
várias opções, de acordo com o período do 
dia. Futuramente terá pequenos-almoços que 
serão das 8h às 12h. Os almoços começam 
às 12h e terminam às 15h, com 4 opções: 
Menus Executivos (1, 2 ou 3); o Menu 1 
inclui o prato do dia e bebida, pão e café;  
o Menu 2 inlcui tudo do Menu 1 + entrada 
ou sobremesa, enquanto que o Menu 3 é 
o mais completo. Contudo, tem sempre a 
opção de pedir à la carte.

Ainda que apareçam após este periodo, se 
quiserem almoçar, o Moon não os deixará de 
servir. Das 15h às 19h é no espaço lounge 
que são servidos hambúrgueres, tostas, 
sandes e outras pequenas refeições, que não 
estão disponíveis durante o almoço e jantar. 
Este último é servido das 19h às 22h, à la 
carte.

GASTRONOMIA

O Moon apresenta uma cozinha 
internacional. Sendo esta a primeira 

experiência em Angola do Chef José Maria, 
apenas foram inseridos alguns elementos 
típicos Angolanos nos pratos do Angola 
Restaurant Week, como a “Bruschetta Mama 
África” e o “Lombo  D’Angola”. A partir de 
janeiro de 2019, o restaurante terá alguns 
pratos do dia com um toque Angolano.

UMA TÍPICA REFEIÇÃO 
NO MOON 

O Chefe de Sala sugere começar pelas 
Buffalo Wings (asinhas de frango), envolvidas 
num molho barbecue e acompanhadas com 
uma espuma de gorgonzola; outra opção 
recomendada é o  Foie Gras Terrine, que 
é servido com uma redução de maçã com 
vinho do porto e crumble de avelã.

Para o prato principal o Naco da Vazia 
Grelhado, que é uma carne maturada servida 
com uma salada de rúcula e agrião, tomate 
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confitado, lascas de parmesão e batatas 
fritas, é uma ótima opção; o Bacalhau 
Desconstruído, acompanhado de batata-
doce frita, puré de brócolos e um  quenelle 
de tapenade (patê de azeitonas pretas) é o 
prato indicado para apreciadores de peixe. 

Para sobremesa é recomendado o Petit 
Gateau, servido com um crumble de 
chocolate branco, compota de frutos 

vermelhos e o tradicional gelado, que é a 
sobremesa mais solicitada. Se pretender 
experimentar algo novo. sugerimos o Tiramisu 
de Múcua com Baileys e butterscotch de 
caramelo. 

O QUE BEBER?

Tem à sua disposição uma variada gama de 
cocktails, desde Gins, Caipirinhas, Mojitos, 

Daikiris, Cervejas, alguns cocktails da casa, 
como o “Luanda Moon” e o “Blue Moon”, e 
uma vasta gama de vinhos portugueses. 

E O QUE RESERVA PARA 
O FUTURO?

Entregas (via Tupuca) de alguns itens do 
menu, de um segmento Snacks e Saladas.

MOON RESTAURANT-LOUNGE:
A UNIQUE GASTRONOMIC EXPERIENCE
THE RESTAURANT

Moon Restaurant-Lounge was born from the 
dream of a dedicated group of people who 
have their customer’s satisfaction and well-
being as their main priority and who still get 
thrilled with every dish sold and every content 
customer. Initially designed to be a sushi and 
varied food restaurant, it was later converted 
into a contemporary and international food 
venue.

Employing directly approximately 30 people, 
Moon Restaurant-Lounge has been open for 
6 months at the Royal Park in Talatona, every 
day of the week. Good service, a quality 
product and good food is what the restaurant 

intends to offer its customers.

The Menu offers several options among 
meats, fish, seafood and executive menus. 

THE CONCEPT

“If the Customers aren’t all the same, why 
would the Restaurants be equal?” With this 
motto, the Head of Staff explained that for 
their staff, all their clients are treated as 
special customers. The new challenges help 
the restaurant to improve.

Management stated that the restaurant 
intends to offer its customers a cosmopolitan, 
contemporary, youthful, family and 

safe environment, whether for leisure or 
professional occasions.  

THE TEAM

“A journey into the international world of 
contemporary gastronomy”.

– Chef José Maria Pereira

With a degree in Journalism, Carlos worked 
several years in the field, having subsequently 
entered the cooking world. He them had 
training in professional kitchens in Europe and 
has worked in several types of restaurants in 
different countries. 

“We guarantee daily top quality products for 
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our dishes”.
– Isabel Freitas

Responsible for the restaurant’s back office, 
Isabel has a degree in hospitality and has 
worked in both Portugal and Angola.

“The service quality makes all the difference in 
a restaurant”.

– Carlos Novais

Moon’s Manager and Head of Staff has a 
degree in Business Management, with 18 
years of experience in hospitality. He has 
worked in Portugal and has been in Angola 
since 2012.

THE SPACE

Moon has two different areas - an indoors 
room and an outdoors open space, which 
can be transformed into a lounge for private 
events. Both areas have bars where guests 
can take a sit just to enjoyt a drink.

It has a sound system and projector, ideal for 

corporate presentations, family dedications or 
simply watching a football match.

“We want the client to be part of the Moon 
Family. We try to be assertive with what the 
client wants, we try to inform them as clearly 
as possible,” says management.

Moon’s kitchen offers its guests several 
options, according to the period of the day. 
Soon they’ll also  serve breakfast from 8am to 
12:00 noon. Lunch starts at noon and ends at 
3pm, with 4 options: three different types of 
Executive Menus; Menu 1 is the daily special 
plus a drink, bread and coffee; Menu 2 adds 
a starter or dessert; while Menu 3 adds still 
more options. As always, you can order à la 
carte if you prefer.

If you arrive at Moon after 3 PM and still 
want some food, don’t worry – they’ll still 
serve you.  From 3 to 7pm you can eat 
hamburgers, toasts, sandwiches and other 
small plates in the lounge area; there aren’t 
available during lunch and dinner. Dinner is 
served from 7 to 10pm., à la carte.  

THE FOOD

Moon features international cuisine. As this is 
Chef José Maria’s first Angolan experience, 
only a few typical Angolan elements were 
inserted in some of the courses during Angola 
Restaurant Week, such as “Bruschetta Mama 
África” and “Lombo a D’Angola”. From 
January 2019, Moon will serve some of the 
daily specials with an Angolan touch.

A TYPICAL MEAL AT THE 
MOON 

Carlos suggests starting with the “Buffalo 
Wings” (chicken wings), covered in barbecue 
sauce with a side of gorgonzola sauce. 
Another recommended option is the “Foie 
Gras Terrine”, which is served with an 
apple and port wine reduction and hazelnut 
crumble.

For the main course, the Grilled Sirloin 
Steak, which is served with an arugula and 
watercress salad, tomato confit with parmesan 
shavings and French fries, is a great 
option; for fish lovers, he recommended the 
Deconstructed Cod with sweet potato fries, 
broccoli puree and a tapenade quenelle.

For dessert, do try the Petit Gateau, served 
with a white chocolate crumble, red berries 
compote and the traditional ice cream. 
It’s their most popular dessert. If you want 
to try something new, we suggest the 
Múcua Tiramisu with Baileys and caramel 
butterscotch. 

WHAT TO DRINK?

Moon offers a wide range of cocktails, from 
Gins, Caipirinhas, Mojitos, Daiquiris, Beers, 
and some house creations such as “Luanda 
Moon” and “Blue Moon”. A wide selection 
range of Portuguese wines is available.

AND WHAT DOES IT 
HOLD FOR THE FUTURE?

Deliveries (via Tupuca) of some menu items, a 
snacks and salads segments.
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PRÉMIOS LNL 2018 BY STANDARD BANK:

OS VENCEDORES

Foi uma noite de muita emoção, algumas lágrimas, alegria e confraternização. Esta 
foi a maior votação dos Prémios LNL, e a mais divulgada de sempre; foi também 
o primeiro evento em Angola que celebrou esta classe de apaixonados pela 
restauração.

D
epois de contabilizados milhares 
de votos recebidos ao longo das 
últimas semanas, ficou patente que a 
crescente qualidade dos restaurantes 

e hotéis do país, aliada a maior concorrência 
e a maior oferta, contribuiu para a 
imprevisibilidade de algumas categorias 
desta edição dos prémios. Outro factor 
importante foi a abertura dos Prémios para o 
país inteiro e não apenas a capital, como em 
edições passadas.

Com o objectivo de homenagear, celebrar 
e reconhecer os melhores operadores no 
sector de Hotelaria, Restauração e Turismo, 
foi realizado os Prémios Luanda Nightlife 
2018 by Standard Bank, no Restaurante 
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Embarcadouro. 

O evento trouxe 19 categorias para os 
melhores do ano, algumas como melhor 
Sushi, melhor Churrascaria, melhor Gelataria, 
melhor Quintal, melhor Bar, melhor Pizzaria, 
melhor Hamburguer, melhor Restaurante 
de Carne, melhor Restaurante de Peixe 
e Marisco, melhor Atendimento, melhor 
Restaurante Novo, melhor Pastelaria, melhor 
discoteca e melhor cozinha internacional. 

De destacar que o Hotel Epic Sana Luanda 
venceu a categoria de melhor hotel, sendo 
que na categoria Chef do Ano o vencedor foi 
o Valdemar Txicomba e o prémio de melhor 
restaurante foi conquistado pelo Viva Luanda. 

Questionado sobre a importância do 
evento, Claudio Silva, responsável pelo 
LNL considera que “ Este evento serve para 
celebrar o impacto deste sector na nossa 
incipiente indústria turística. Os restaurantes 
e hotéis são fortes agentes em favor da 
promoção do turismo interno e estimulam 
a circulação de pessoas no nosso país”, 
declarou. 

Em entrevista, Carolina Vasconcelos, 
directora de comunicação e marketing do 
Standard Bank, explica que “O Standard 
bank associou-se a este projecto com o 
objectivo de reforçar a nossa posição junto 
da indústria de restauração e hotelaria em 
Angola, promover os serviços bancários 

junto dos melhores operadores deste sector, 
contribuir com novas experiências e potenciar 
o empreendedorismo nacional.” 

O LNL é a primeira instituição em Angola a 
classificar e atribuir prémios a restaurantes 
e hotéis num evento, apesar do LNL atribuir 
prémios há 5 anos. Assim sendo, os 
Prémios LNL, patrocinado pelo Standard 
Bank proporcionou o acesso aos melhores 
chefs, restaurantes, hotéis e responsáveis 
da indústria de restauração e hotelaria em 
Angola.

OS VENCEDORES: 

Melhor Sushi: K Restaurantes 
Melhor Churrasqueira: Nandinhos 
Melhor Geladaria: Amore Italian Ice Cream 
Melhor Quintal: La Vigia 
Melhor Bar: Champagneria by Chill Out 
Melhor Pizza: Pizzaria Capricciosa 
Melhor Hambúrguer: Amarelinha Burgers 
Melhor Restaurante de Carne: O Madeirense 
Melhor Peixe e Marisco: Peixe do Cabo 
Melhor Atendimento: Café del Mar 
Melhor Restaurante Novo: Taberna do Bellas 
Melhor Pastelaria: Arte Doce (Benguela & 
Lubango) 
Melhor Discoteca: Kopus Klub (Lubango) 
Melhor Cozinha Internacional: Chez Wou 
(Chinês) 
Chefe do Ano: Valdemar Txicomba 
Melhor Hotel: Epic Sana Luanda Hotel
Melhor Resort: Pululukwa Resort (Lubango) 

Prémio de Excelência em Restauração: Pimm’s
Restaurante do Ano: Viva Luanda

SOBRE O LNL

O LNL é o maior portal angolano sobre 
gastronomia, restauração e turismo interno. 
Para além de produzir o mais variado 
conteúdo dedicado à restauração no país, o 
LNL tem também uma forte interactividade nas 
redes sociais e engaja directamente com o 
seu público, dentro e fora do país. 
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RESTAURANTE LUAU:
UMA COZINHA MULTIFACETADA
Para gostos apurados e exigentes, o Restaurante Luau é o local ideal para almoços 
e jantares durante a semana. É possível encontrar pratos dos mais simples aos mais 
requintados, e pelas mãos do Chef Nello Rodrigues somos brindados com uma 
carta que viaja pelo mundo. Aberto há mais de um ano, este espaço oferece-nos 
qualidade e inovação a cada prato.

O ESPAÇO 

O Luau surpreende logo a entrada. A 
decoração transmite conforto e requinte, e 
preferiu  privilegiar os tons de azul turquesa 
com diversos tons de pastel. Fazendo lembrar 
tons dos minerais da terra natal da mente 
criadora: a província do Moxico. “Logo à 
entrada do restaurante, temos belos sofás 
que servem igualmente para complementar 
este ambiente acolhedor e fazer com que os 
nossos clientes sintam-se o mais confortável 
possível”, explicou-nos o Chef  Nello 

Rodrigues. 

Este restaurante apresenta duas áreas: uma 
sala privada para almoços e jantares mais 
discretos, com um ambiente mais intimista; e 
uma sala comum tranquila e aconchegante, 
com capacidade para mais de 25 pessoas.

A EQUIPA

O Chef Nello Rodrigues, formado em 
Aeronáutica Militar e Artes Culinárias pelo 
Instituto Superior do Canada, é quem nos 

apresenta o espaço. É ele o responsável pela 
fusão culinária que é a marca do restaurante: 
uma mistura de sabores com influências 
desde a gastronomia asiática à europeia.

“A equipa é formada por profissionais da 
área, pessoas com experiência. Somos uma 
família”, disse.

OS MENUS

Todos os dias há duas opções: o Menu 
Executivo no valor de 5.000 KZ, que 
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incorpora uma entrada recomendada pelo 
chef, normlamente uma sopa ou uma salada; 
um prato principal (carne ou peixe), uma 
sobremesa, uma bebida (cerveja a copo ou 
um refrigerante) e ainda um digestivo (café ou 
chá). O Menu à la carte é a segunda opção, 
com as saborosas opções de carne, peixe e 
comida vegetariana.

O QUE BEBER

A garrafeira é um dos principais destaques 
desta casa. Composta por vinhos 
excepcionais de diversas regiões mundiais, 
incluindo Bordeaux (França) e Napa Valley 
(EUA), os mesmos rondam o valor de 6.000 
a 9.000 AKZ. Há também diversos tipos de 
sumos naturais e cocktails.

UMA TÍPICA REFEIÇÃO 
NO LUAU

Comecemos pela entrada. Fresca e leve com 
o clássico alface e rúcula, pedaços de queijo 
e tomate, a salada foi logo recomendada 
pelo chef.  É uma bela opção para iniciar a 
refeição.

PRATO PRINCIPAL 

Apreciamos a Perna de Cordeiro de Leite, 
arroz árabe com passas e amêndoas e um 
trio de cenouras, espargos, brócolos e tomate 

cereja. Não há dúvidas que a estrela deste 
prato é a perna de cordeiro, bastante difícil 
de encontrar em restaurantes luandenses.  
Algumas pessoas gostam dela bem passada 
e outras mal passada, mas estado ideal da 
carne de cordeiro, segundo o chef, é ser 
servida sempre no ponto, porque desta forma 
fica suculenta, mais macia e mais saborosa. 
Como era de esperar, o chef respeitou a 
regra. 

Bem temperados e chamativos, os legumes 
não ficaram de parte e salientavam-se devido 
as diferentes cores do trio de cenouras. O 
arroz árabe estava muito bem conseguido, 
enquanto que as passas davam o toque 
de doçura necessário. O que realmente 
completou todo este prato foi o molho, que 
salientou, e muito bem, o sabor próprio da 
perna de borrego.

A assinatura da casa, porém, é a Cataplana 
de Marisco. Feita com marisco nacional, 
reflete a delicadeza dos frutos do mar 
e preserva o seu sabor original. O sal 
é utilizado na medida certa e as ervas 
aromáticas dão o toque final a um prato 
cheio de vida e com um detalhe interessante: 
o azeite de coentros.

SOBREMESA

Seguimos a recomendação de quem sabe: 

Pudim de Limão, uma sobremesa clássica e 
sempre bem apreciada,  e fruta da época, 
que, como tudo aqui no Luau, tem uma 
apresentação vistosa.

BEBIDAS

Os responsáveis do bar sugerem as seguintes 
opções:

Long Summer – uma bebida com um bonito 
tom de verde,  com baixo teor alcoólico, 
composta por vodka, gelo, sumo de limão e 
Curação Blue; 

Luau Path – faz lembrar a Lagoa Azul; é 
um cocktail que apenas quem prova pode 
descrever.

Soft Red – uma óptima opção para 
quem quer álcool ou não. É uma bebida 
equilibrada, parecida a um batido, e pode 
ser feita com ou sem álcool. 

LUAU CHURRASQUEIRA

Mesmo ao lado do Restaurante Luau está 
localizada a churrasqueira com o mesmo 
nome. É um espaço com serviço de take-
away totalmente focado em grelhados, desde 
frango a carnes nobres a peixe. Fazem 
encomendas.
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THE SPACE

Despite its rather modest exterior façade, Luau 
is positively surprising once you step within its 
doors. The décor is refined and the ambiance 
exudes comfort with its turquoise and various 
pastel tones. They remind the owner of the 
minerals in her home province Moxico.  “As 
soon as a guest enters the restaurant, they’re 
confronted with inviting sofas; these serve to 
complement the atmosphere and to create a 
cozier environment so that our clients can feel 
as comfortable as possible”, explains Chef 
Nello Rodrigues.

The restaurant features two mains areas: a 
private room with a more intimate environment  

for more discreet lunches and dinners; and 
the tranquil main dining room, which can seat 
over 25 people. 

THE TEAM

Chef Nello Rodrigues, who graduated from 
a Canadian college with degrees in both 
Aerospace Engineering and Culinary Arts, 
is our main guide around Luau. He’s the one 
responsible for the restaurant’s fusion cuisine, 
drawing inspiration from culinary traditions 
ranging from Asian to European.

“Our team is made up of professionals, 
people with experience. We are a family”, 
he beams.

THE MENUS

Luau has two daily options: the 5,000 AKZ 
Executive Menu, which includes an appetizer 
(soup or salad), the main course (a meat or 
fish dish); dessert, a drink (beer or soda), and 
tea or coffee to finish. The second option is 
the a la carte menu, featuring several savory 
meat, fish and vegetarian options.

WHAT TO DRINK

The wine selection is one of the main 
highlights here. Composed of exceptional 
wines from various regions, including 
Bordeaux (France) and Napa Valley (USA), 
they range in value from 6,000 to 9,000 

RESTAURANTE LUAU:
A MULTIFACETED KITCHEN
For those with discerning palates who like to be pleasantly surprised, Restaurante 
Luau is the ideal place for lunch and dinner during the work week. On offer 
are  dishes ranging from simple yet elegant to complex and layered; Chef Nello 
Rodrigues treats us to a menu that travels the world. Open for over a year, this 
space offers quality and innovation in every plate.
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AKZ. There are also several freshly-squeezed 
fruit juices on offer and a diverse array of 
cocktails.

A TYPICAL MEAL AT LUAU
We’ll start, as always, with the appetizers. 
Fresh and light, with a combination of lettuce 
and arugula and featuring pieces of cheese 
and tomato, the house salad was the chef’s 
recommendation.

THE MAIN COURSE  

We were instantly drawn to the Leg of Lamb 
served with Arabian rice with raisins and 
almonds, plus carrots, asparagus, broccoli 
and cherry tomatoes. Without a doubt , the 
star of this dish is the leg of lamb, so hard to 
find in Luandan restaurants. Certain people 
like theirs well done, others prefer theirs 
medium-rare, but the ideal way to serve leg 
of lamb, according to the chef, is medium, in 
order to preserve its juices, its tenderness and 
its taste. As expected, the chef respected his 
own rule.

Well seasoned and eye-catching, the 
vegetables weren’t far behind in terms of 
taste, balance and presentation, The Arabian 
rice was a great side especially because 
of the raisins, adding that bit of sweetness 
that helped elevate the dish. But what really 
brought everything together was the sauce, 
which was able to bring out the lamb’s flavor.

The signature dish, however, is the Seafood 
Cataplana. Made with local seafood, it 
reflects the delicacy and retains the flavor of 
Angolan shellfish without being too salty. It’s 
a dish full of life and the finishing touch of 
aromatic herbs and cilantro olive oil sets it 
apart.

DESSERT

We heeded the chef’s recommendation: 
Lemon Pudding, a classic, always enjoyable 
dessert, and local, seasonal fruit, which, like 
everything here in Luau, is presented with flair.

DRINKS

The bar team suggests the following: we 
decide to taste the cocktails, and the chef 
suggested:

Long Summer – A beautiful, green-hued drink 
made with vodka, ice, lemon juice and 
Curação Blue;

Luau Path – A drink that reminds us of a blue 
lagoon; only who taste can describe it ;

Soft Red – A great option for those who want 
alcohol or not. It is a balancing drink, similar 
to a smoothie, and can be made with or 
without alcohol.

LUAU CHURRASQUEIRA

Right next to the Luau Restaurant is Luau 
Churrasqueira. It’s a purely take-away 
operation focused on everything grilled, 
from chicken to steaks to fish. They can 
accommodate large orders.
 



BMW X4 2019

Para mais informações contacte a 
empresa Sadasa: 

Tel. 930 307 371 - 923 299 295 - 
222 339 613

Endereço: Rua da Missão nº 20, 
Luanda – Angola

BMW X5 2019

Para mais informações contacte a 
empresa Sadasa: 

Tel. 930 307 371 - 923 299 295 - 
222 339 613

Endereço: Rua da Missão nº 20, 
Luanda – Angola

BMW X7 2019

Para mais informações contacte a 
empresa Sadasa: 

Tel. 930 307 371 - 923 299 295 - 
222 339 613

Endereço: Rua da Missão nº 20, 
Luanda – Angola
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5 EXCELENTES 
SUV QUE 

VÃO CHEGAR 
EM 2019

S
ão diversos os motivos que justificam o sucesso destes 
veículos: o maior espaço interior, capacidade de carga, boa 
capacidade de adaptação a todos os tipos de clima e maior 
adaptabilidade a diversos tipos de terreno. 

Para 2019, antecipamos a chegada de diversos novos modelos e da 
atualização de alguns dos SUVs mais icónicos do mercado. Venha 
connosco, conhecer aqueles que consideramos serem os melhores 
SUVs ou crossrovers que serão lançados durante o presente ano.

The success of these vehicles is based on several different reasons: 
Greater interior space, cargo capacity, good adaptability to all sorts 
of weather and even greater adaptability to different types of terrain.

We are expecting several new models in 2019, with some of the most 
iconic SUVs on the market being updated as well. Join us and meet the 
ones we consider the best SUVs or crossovers of 2019.

BMW X4
A BMW tornou o seu crossrover X4 ainda mais atlético e musculado. 
A segunda geração do modelo da construtora alemã ganhou mais 
cavalos, um visual ainda mais desportivo e aumentou o seu leque de 
funcionalidades de segurança e de entretinimento. 

Os SUVs são indubitavelmente as 
estrelas do mercado automóvel da 

atualidade. A febre em torno destes 
veículos não dá mostras de abrandar e 
as diferentes construtoras automóveis 

dedicam uma boa parte do seu foco 
ao lançamento ou atualização dos 

seus veículos desportivos utilitários ou 
crossrovers.

SUVs are unquestionably the stars of 
the present-day car market. The interest 

in these vehicles is still throbbing and 
does not seem ready to slow down, 
as the different car builders invest a 

great share of their efforts to launch or 
upgrade their sports utility vehicles or 

crossovers.



1º EDIÇÃO VOL. 1 201947

Uma das novidades introduzidas no novo BMW X4 é o centro de 
gravidade mais baixo, que vem permitir um acréscimo de agilidade. 
Na versão base destaque para a presença do sistema iDrive de 
infotainment com ecrã de 10.25 polegadas, o qual inclui sistema de 
navegação. No equipamento de série encontramos também a sempre 
importante travagem automática de emergência.

O BMW X4 xDrive30i apresenta um motor turbo de 4 cilindros capaz 
de produzir 248 cavalos. A mais dispendiosa versão M40i oferece 
um motor turbo de 6 cilindros que chega aos 355 cavalos. Todas as 
versões do X4 possuem tração às 4 rodas de origem.

BMW X4
BMW has turned its crossover X4 into an even more athletic and 
bulky creation. The model’s second generation built by the German 
manufacturer has now increased its horsepower even more, it looks 
sportiest than ever and increased its array of safety and entertaining 
features.

One of the innovations brought by the new BMW X4 is the lower 
center of gravity, improving the overall agility. In the base version, the 
highlight is the iDrive infotainment system with a 10,25-inch screen, 
which includes a navigation system. In the standard equipment, the 

important emergency automatic braking is also present.
The BMW X4 xDrive30i comes with a 4-cylinder turbocharged 
engine, delivering 248 horsepower. The more expensive M40i version 
includes a 6-cylinder turbocharged engine with 355 horsepower. All 
X4 versions have four-wheel drive traction.
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It should be underlined that the 7-passenger 
version is now named Santa Fe XL, but will 
be replaced by a new 8-passenger model, 
scheduled for 2020.

HYUNDAI SANTA FÉ
Para 2019, a Hyundai preparou a atualização 
do emblemático Santa Fé. O novo modelo 
destaca-se por apresentar características como: 
travões automáticos de emergência, cruise 
control adaptativo, deteção de ponto morto, 
monitorização de cansaço do condutor e 
ajuda à manutenção na faixa de rodagem. 
Ainda que estas tecnologias sejam já comuns 
no segmento dos SUVs, não é assim tão 
frequente encontrá-las todas na versão base de 
um modelo.

De salientar, que a versão de 7 passageiros 
passa ser designada por Santa Fé XL, mas será 
substituída por um novo modelo destinado a 8 
passageiros, o qual está previsto para 2020.

HYUNDAI SANTA FE
For 2019, Hyundai is ready to update the 
iconic Santa Fe. The new model has many 
features, including: automatic emergency 
braking, adaptive cruise control, neutral 

gear sensor, driver drowsiness detection and 
lane keeping assist system. Although these 
technologies are regularly found in SUVs, 
having all of them gathered in the base version 
of a model is not that common.
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INFINITI QX50
Os principais atributos do QX50 residem 
na introdução de novas tecnologias de 
condução semi autónoma. Contudo, o 
novo QX50 representa uma evolução geral 
face ao seu antecessor. Encontramos agora 
um veículo mais espaço, tanto ao nível do 
habitáculo quanto da bagageira.

As tecnologias opcionais incluem ProPilot 
Assist, um assistente semi autónomo de 
condução capaz de gerir tarefas como 
travar, acelerar e manter o veículo centrado 
na faixa de rodagem. Apesar de não 
dispensar a atenção do condutor, trata-se 
uma excelente adição para proporcionar 
viagens mais tranquilas e seguras.

Mas é debaixo do capot que encontramos 
o principal cartão de visita deste crossover 
de luxo: um motor de 4 cilindros com 
268 cavalos de potência, com turbo 
sobrealimentado. Este motor incorpora 
tecnologia de compressão variável que 
permite um excelente poder, ao mesmo 
tempo que proporciona ótimos consumos de 
combustível. INFINITI QX50

The main assets of the QX50 are found in the 
introduction of new semi-autonomous driving 
technologies. Nevertheless, overall speaking, 

the new QX50 is an evolution compared 
to its predecessor. The vehicle now has 
more space, both in the passenger and the 
luggage compartments.

The optional technologies include the ProPilot 
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All the versions of the new Cayenne feature 
a supercharged turbo engine, four-wheel 
drive and a lighter platform. Even the 
plainest Cayenne will manage to achieve 
performance levels capable of putting to 
shame many of other sports cars on the road.
The design goes straight to the point and 
immediately takes us to a realm filled with 

Assist, a semi-autonomous driving assistant 
system capable of dealing with tasks such 
as braking, accelerating and keeping the 
vehicle in its lane. The driver’s awareness is 
still a must, but this is an excellent addition to 
provide safer and more relaxed journeys.
However, the great highlight of this luxury 
crossover is found under the hood: a 268 
horsepower 4-cylinder turbocharged engine. 
This engine includes a variable compression 
technology, providing excellent power while 
ensuring maximum fuel efficiency.

PORSCHE CAYENNE
O Porsche Cayenne 2019 apresenta um 
design completamente renovado e um motor 
agora ainda mais poderoso – conta com uma 
adição de mais 35 cavalos relativamente à 
versão anterior.

No novo Cayenne, todas as versões 
apresentam turbo sobrealimentado, tração 
às quatro rodas e uma plataforma mais leve. 
Mesmo o Cayenne mais modesto conseguirá 
performances capazes de envergonhar muitos 
dos veículos desportivos que circulam nas 
estradas.

O visual não engana e remete-nos desde logo 
para o universo de luxo e qualidade superior 
que é apanágio da construtora germânica.

PORSCHE CAYENNE
The design of the Porsche Cayenne 2019 
has been completely overhauled, enveloping 
an even more powerful engine – with an 
additional 35 horsepower compared to the 
previous version.
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luxury and superior quality, which is the 
trademark of the German manufacturer.

TOYOTA RAV4
A quinta geração de um dos SUVs mais 
populares a nível mundial já está disponível. 
As novidades são bastantes a nível de 
segurança, assistência à condução e 
tecnologia de infotainment. 

O novo RAV4 vem equipado com o 
mais recente kit Toyota Safety Sense 2.0, 
introduzindo funcionalidades como travagem 
automática de emergência e cruise control 
adaptativo. As novidades em termos de 
segurança incluem ainda a capacidade de 
reconhecer bicicletas presentes na faixa de 
rodagem e sinais de trânsito e de manter o 
veículo centrado na faixa de rodagem.

A nova versão do Toyota RAV4 também será 
um dos primeiros veículos da marca nipónica 
com suporte Apple CarPlay.

TOYOTA RAV4
The fifth generation of one of the most popular 
SUVs in the world is now available. There 

are several brand-new features related to 
safety, driving assistance and infotainment 
technology.

The new RAV4 has the latest Toyota Safety 
Sense 2.0 kit, introducing features such as the 
automatic emergency braking and adaptive 

cruise control. The new security features also 
include the ability to recognize bicycles and 
road signs, keeping the vehicle in its lane.
The new Toyota RAV4 version will also be 
one of the first vehicles of the Japanese brand 
capable of supporting the Apple CarPlay 
feature.
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JES MOTORS
ESPECIALISTAS NA IMPORTAÇÃO 
DE VEÍCULOS

JES MOTORS
VEHICLE IMPORT SPECIALISTS

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.

JES Motors is part of the Genuine Automobiles 
group, a Dubai-based business consortium that 
encompasses different business areas. Present in 

Angola since April 23, 2018, JES Motors is a multi-
brand car dealer, particularly focused on prestigious 
brands.

One of Dubai’s leading importers and exporters, JES 
Motors provides a wide array of vehicles: SUVs, light 
vehicles, small commercials cars, buses and luxury 
vehicles.

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.

Market knowledge is one of the key assets behind 
the international success of the Genuine Automobiles. 
Relying on a thorough analysis of consumer 
preferences and requirements, the company is 
capable of providing an attractive range of vehicles 
to consumers, in every market sector it operates. In 
Angola, SUVs and all-terrain vehicles are the market’s 
most important components.

At JES Motors Angola, customers can find vehicles 
from different manufacturers such as Toyota, Suzuki, 
Nissan, Hyundai, Kia and 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
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Toyota Land Cruiser V8 DSL

Range Rover Sport 2019

Mercedes-AMG G63

Entre em contacto com a JES Motors para 
obter mais informações. Telefones: 922 
655 804 - 929 285 424 - 929 285 767

Get in touch with JES Motors for more 
details. Phone numbers: 922 655 804 - 
929 285 424 - 929 285 767

Entre em contacto com a JES Motors para 
obter mais informações. Telefones: 922 
655 804 - 929 285 424 - 929 285 767

Get in touch with JES Motors for more 
details. Phone numbers: 922 655 804 - 
929 285 424 - 929 285 767

Entre em contacto com a JES Motors para 
obter mais informações. Telefones: 922 
655 804 - 929 285 424 - 929 285 767

Get in touch with JES Motors for more 
details. Phone numbers: 922 655 804 - 
929 285 424 - 929 285 767
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T
he level of comfort is nothing short 
of outstanding. The road noise is 
efficiently muffled, the seats are 
comfortable and the climate control 

works perfectly even when subjected to the 
most extreme environments. The interior is 
spacious, allowing every passenger to be 
comfortable, without jeopardizing the carrying 
capacity.

It comes with luxury and unique features such 
as the Mark Levinson premium sound system 
and different driving aids such as rear and 
front parking sensors, backup camera and 
adaptive lighting.

O 
nível de conforto é irrepreensível. 
O ruído exterior é abafado 
de forma eficiente, os bancos 
pautam pelo conforto e o 

controlo climático funciona na perfeição, 
até nos meios ambientes mais extremos. O 
interior é espaçoso, permitindo que todos 
passageiros viajem de forma desafogada, 
sem comprometer a capacidade de carga. 
Inclui características luxuosas e exclusivas, 
como o sistema de som premium Mark 
Levinson e um sem número de tecnologias 
de auxílio à condução, como sensores de 
estacionamento fontal e traseiro, câmara 
de estacionamento traseiro e iluminação 
adaptativa.

LEXUS LX 570
O LX 570 é um dos 
principais trunfos da Lexus 
no âmbito dos grandes 
SUVs. Destaca-se desde 
logo por ser um dos poucos 
modelos, dentro da gama 
dos veículos desportivos 
utilitários, que consegue 
unir dois pressupostos: 
luxo e capacidade todo o 
terreno.

The LX 570 is one of Lexus’ 
greatest assets in large-
sized SUVs. It is one of 
the few models, among 
the whole range of sports 
utility vehicles, that can 
combine two different 
elements: luxury and an 
all-terrain ability.
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Lexus LX 570 SuperSport

O Lexus LX 570 SuperSport é um SUV luxuoso e repleto 
de equipamento. O modelo aqui apresentado possui 
como principais características especiais: novo design, 
câmara de marcha atrás e câmara frontal, jantes de 21 
polegadas de liga leve, sistema de som premium Mark 
Levinson, cruise control adaptativo, Apple CarPlay, tecto 
panorâmico e bancos premium em couro. 
Entre em contacto com a JES Motors para obter mais 
informações. Telefones: 922 655 804 - 929 285 424 
- 929 285 767

The Lexus LX 570 SuperSport is a luxury and equipment-
filled SUV. The model here displayed includes the 
following special features: a new design, reverse and 
front cameras, 21-inch alloy wheels, Mark Levinson 
premium sound system, adaptive cruise control, Apple 
CarPlay, panoramic sunroof and premium leather seats.
Get in touch with JES Motors for more details. Phone 
numbers: 922 655 804 - 929 285 424 - 929 285 
767
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BENTLEY 
CONTINENTAL 

GT NUMBER 
9 EDITION BY 

MULLINER

A
o longo dos últimos meses, a Bentley foi despertando a 
curiosidade dos fãs e entusiastas da marca através do 
lançamento de “teasers”. Como se esperava, a marca de 
Crewe não defraudou as expectativas e apresentou uma 

verdadeira bomba para assinalar o seu centésimo aniversário. 

O Bentley Continental GT Number 9 Edition by Mulliner foi criado 
para celebrar a tradição da marca na competição. Recorde-se que a 
marca britânica começou a ganhar notoriedade na década de vinte 
do século passado, ao vencer por múltiplas vezes a icónica prova 
de resistência: 24 horas de Le Mans (1924, 1927, 1928, 1929, 
1930).

O Continental GT Number 9 Edition by Mulliner serve exatamente 
para prestar homenagem ao famoso Bentley “Blower” com que Sir Tim 
Birkin venceu a edição de 1930 da prova francesa.

A versão especial do Continental GT será produzida pela Mulliner e 
contará com uma produção de apenas 100 exemplares. De salientar 
que a Mulliner é uma famosa e ancestral empresa inglesa que 
começou a produzir carruagens por volta de 1500, antes de no século 
XIX entrar no fascinante mudo automóvel.
 
Para aumentar a exclusividade, cada unidade apresenta um pedaço 

de madeira retirado do banco do Bentley “Blower” de 1930. O 
painel de madeira foi removido durante um restauro recente, sendo 
agora utilizado como ornamento no centro da consola, dentro de um 
bonito mostrador circular.
 
Os felizes compradores desde modelo poderão escolher entre duas 
cores: o Verde Veridian e o Preto Beluga. As jantes de 21 polegadas 
apresentam a mesma cor da carroçaria, mas o que realmente se 
destaque no design exterior é o “Number 9” bem destacado na grelha 
dianteira, fazendo com que este modelo se diferencie logo ao primeiro 

Poucas marcas automóveis transportam 
consigo um nível tão grande de 

sofisticação e exclusividade quanto 
a Bentley. Desde 1919 que a marca 

britânica é sinónimo de luxo, ou 
não fosse esta a empresa automóvel 
responsável por fornecer veículos à 

família real britânica.
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COVER STORY

olhar. O design é ainda complementado pela inclusão de diversos 
badges comemorativos. 

Em termos mecânicos não encontramos novidades, já que o coração 
desta edição especial não sofreu alterações face aos restantes Bentley 
Continental GT. Mas isso não é necessariamente mau, já que nas 
entranhas do veículo encontramos um poderoso motor W12 TSI 
biturbo de 6.0 litros capaz de produzir 635 cavalos de potência 
e 600 Nm de binário máximo. O suficiente para fazer disparar a 
adrenalina até do condutor mais exigente. 

Associada ao motor temos uma caixa automática de 8 velocidades 
e com dupla embraiagem, capaz de fazer com que este gigante de 
mais de duas toneladas faça dos 0 aos 100 km/h em apenas 3,7 
segundos. 

 Ainda não se conhece o preço deste Bentley Continental GT Number 
9 Edition by Mulliner, mas é expectável que os 100 exemplares desta 
obra de arte automóvel britânica rapidamente fiquem reservados.
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by Mulliner was designed to celebrate the 
brand’s racing tradition. The British brand 
started to establish its reputation in the 20s of 
the last century, winning several times the most 
iconic endurance competition: 24 hours of Le 
Mans (1924, 1927, 1928, 1929, 1930). 
The Continental GT Number 9 Edition by 
Mulliner pays tribute to the renowned Bentley 
“Blower”, with which Sir Tim Birkin won the 
1930 edition of the French race.

Over the last couple of months, Bentley has 
been a source of great curiosity among the 
brand’s fans and enthusiasts and the release 
of several “teasers” is the reason behind 
that interest. As expected, the Crewe-based 
brand did not fail to meet the expectations 
and presented a pure ace to celebrate its 
hundredth anniversary.

The Bentley Continental GT Number 9 Edition 

BENTLEY 
CONTINENTAL 
GT NUMBER 
9 EDITION BY 
MULLINER

Few car brands have as 
much sophistication 
and uniqueness as 
Bentley. Since 1919, 
the British brand has 
been synonymous with 
luxury, after all, this car 
company is accountable 
for providing the vehicles 
used by the British royal 
family.
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From a mechanical standpoint, there is no 
news, since the heart of this special edition 
is the same as any other Bentley Continental 
GT. But that is not something negative, since 
the vehicle is propelled by a powerful 6.0-liter 
twin-turbo W12 TSI with 635 horsepower and 
600 Nm of maximum torque. Enough to spike 
the adrenaline of the most demanding driver.
The engine has an automatic 8-speed dual 

clutch automatic transmission, powering this 
two-ton giant from 0 to 100 km/h in just 3,7 
seconds.

The price of this Bentley Continental GT 
Number 9 Edition by Mulliner is yet to be 
revealed, but the 100 examples of this British 
artwork will surely be reserved.

The special version of the Continental GT will 
be manufactured by Mulliner, limited to 100 
examples. It must be emphasized that the 
Mulliner is a famous and old English company, 
which started to produce carriages around 
1500, before delving into the fascinating car 
industry in the 19th century.

To make each unit even more exclusive, they 
feature a piece of wood taken from the seat 
of the Bentley “Blower”. The wood panel 
was removed during a recent restoration and 
is now used as a decorative element in the 
center console, inside a beautiful circular 
display.

Those who buy this model can choose 
between two colors: the Veridian Green and 
the Beluga Black. The 21-inch wheels have 
the same color of the body, but the most 
prominent feature in the exterior design is the 
“Number 9” highlighted in the front grille, 
distinguishing this model right at first sight. 
The design is also complemented by several 
commemorative badges.

•  Manutençâo e Reparaçâo Geral
•  Bate Chapa e Pintura
•  Diagnostico
•  AC
•  Reboque

prontoplus.angola@gmail.com
Luanda, Angola

923 000 088



A única plataforma especializada em promoção de 
anúncios de venda de veículos em Angola


