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Caro leitor,

Depois do sucesso da primeira edição da 
PRESTIGE Angola, estamos de volta com 
um novo volume da revista mais exclusiva 
do país. Se não leu a primeira edição, 
damos conhecer que a Prestige Angola é 
uma publicação dos portais AngoCasa e 
AngoCarro – os portais de classificados 
líderes dos sectores imobiliário e automóvel, 
respectivamente.

Acreditamos no potencial de Angola, e
acreditamos que em breve serão visíveis
sinais positivos de recuperação económica.

Por esse motivo apostamos fortemente na
promoção daquela que é a quinta maior
economia do continente africano.

O nosso conteúdo incide sobretudo sobre 
os sectores imobiliário e automóvel, mas 
destacamos também os pontos turísticos mais 
assinaláveis do país e questões socioculturais 

de relevo. Em cada edição destacamos 
alguns dos melhores espaços de restauração, 
em parceria com a LNL. 

A PRESTIGE Angola tem uma versão 
impressa, distribuída gratuitamente em locais 
estratégicos e uma versão digital (www.
prestigeangola.com). A versão digital da 
revista está disponível nos portais AngoCasa 
e AngoCarro, chegando assim a centenas de 
milhares de pessoas.

Estamos a contribuir para a dinamização dos 
sectores automóvel e imobiliário de Angola, 
disponibilizando plataformas de anúncios 
seguras, reguladas e focadas na qualidade. 
Mas acreditamos que podemos ir mais longe 
na promoção daquilo que de melhor Angola 
tem para oferecer e esse nosso desejo reflecte-
se na PRESTIGE ANGOLA.

Cumprimentos,
Kenneth Hogrefe
- Editor-Chefe

Dear reader,

After the success of the first edition of 
PRESTIGE Angola, we are back with a new 
volume of the most exclusive magazine in the 
country. If you have not read the first edition, 
we share again that Prestige Angola is a 
publication of AngoCasa and AngoCarro 
portals - the leading real estate and automotive 
classified portals, respectively.

We believe in Angola’s potential and we 
believe that positive signs of economic 
recovery will soon be visible and for that 
reason we are strongly committed to promoting 

what is the fifth largest economy on the African 
continent.

Our content focuses mainly on the real estate 
and automobile sectors, but we also highlight 
the most notable tourist spots in the country and 
relevant socio-cultural issues. In each edition 
we highlight some of the best restaurants and 
night-clubs, in partnership with LNL.

PRESTIGE Angola has a print version, freely 
distributed in strategic locations and a digital 
version (www.prestigeangola.com). The 
digital version of the magazine is available on 
AngoCasa and AngoCarro portals, reaching 

hundreds of thousands of people.

We are helping to boost Angola’s automotive 
and real estate sectors by providing safe, 
regulated and quality-focused advertising 
platforms. But we believe that we can go 
further in promoting the best of what Angola 
has to offer and our wish is reflected in 
PRESTIGE ANGOLA.

Best regards,

Kenneth Hogrefe
- Editor in Chief
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Encontre o seu próximo
carro no maior portal 
automóvel de Angola
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O Delta do Okavango é uma das 
últimas maravilhas naturais do nosso 
planeta. Nas águas e margens deste 
fantástico espelho de água, milhares de 
espécies animais e plantas prosperam, 
incluindo a maior população de 
elefantes do mundo.

água doce repleto de vida selvagem, no meio 
de um dos lugares mais secos e desérticos à 
face do planeta. 

A fonte deste verdadeiro paraíso, situado no 
norte do Botsuana, é a água proveniente de 
Angola, nomeadamente a dos rios Cubango 
e Cuito. Por outro lado, os caudais dos rios, 
Kembo e Cuando são determinantes para 
o equilíbrio do rio Zambeze, o quarto mais 
extenso do continente africano. A “torre de 
água” em Angola sustenta também o rio 
Chobe, as famosas cataratas Victória e a 
zona pantanal de Linyanti. 

m autêntico oásis num planeta 
cada vez mais desprovido dos seus 
recursos. Tal como nos é dado a 

conhecer no início do documentário “Into the 
Okavango” (o qual se tornou numa fantástica 
ferramenta de defesa e apelo à protecção 
desta região), desde que o ser humano surgiu 
na terra, 77% de todo o mundo selvagem 
foi destruído. Este número, verdadeiramente 
abismal, desperta-nos a consciência para o 
quanto é especial um lugar como o Delta do 
Okavango.

A rodear o Delta do Okavango encontra-se o 
deserto do Kalahari. O delta é um oásis de 

Todas estas linhas de água e zonas 
húmidas, vitais para comunidades de 
milhões de pessoas e para a manutenção 
da biodiversidade na região, dependem da 
forma como Angola gere os seus recursos 
hídricos.

It’s an oasis on a planet with fewer and fewer 
resources. As shown at the beginning of the 
outstanding documentary “Into the Okavango” 
(which has become a great tool to defend 
and call for this region’s protection), since 
humans appeared on earth, 77% of the wild 
world has been destroyed. This dark figure 
shows that a place like the Okavango Delta is 
special.

U

The Okavango Delta is one of our 
planet’s last natural wonders. In 
the waters and on the banks of this 
remarkable water mirror, thousands 
of animal species and plants thrive, 
including the world’s largest elephant 
population.
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The Kalahari Desert surrounds the Okavango 
Delta. The delta is a freshwater oasis with 
pulsating wildlife, in the middle of one of the 
planet’s most desert and arid places. 

The source of this true paradise, located in 
northern Botswana, is the water coming from 
Angola, namely the water from Cubango 
and Cuito rivers. On the other hand, the 
water flows from Kembo and Cuando rivers 
are critical to ensuring the balance of the 
Zambezi River, the fourth largest on the 
African continent. Angola’s “water tower” also 
supports the Chobe River, the famous Victoria 
Falls and the Linyanti Wetland.

All these water lines and wetlands, vital for 
millions of people, and for the preservation of 
the region’s biodiversity, depend on how well 
Angola manages its water resources. 

PROJETO NGOWP
Até 2015, não existiam dados científicos 
sobre as áreas que dão origem aos rios 
Lungwebungo (Zambeze), Cuito (Okavango), 
Cuiva (Kwanza) e Cuando (Kwando), 
realidade que foi alterada através do 
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Projecto da National Geographic de Vida 
Selvagem do Okavango (NGOWP), onde 
se deu início ao levantamento ambiental e 
de biodiversidade da bacia hidrográfica do 
Okavango. 

O projecto NGOWP contou com a 
colaboração do Ministério do Ambiente de 
Angola e dos governos das Províncias do Bié, 
Cuando-Cubango e Moxico. A expedição foi 

constituída por um grupo de diversos cientistas 
angolanos e internacionais, especialistas em 
diferentes áreas, por condutores de canoas 
provenientes do Botswana, por especialistas 
de logística e por membros da organização 
de desminagem humanitária “The Halo Trust”, 
os quais deram um contributo essencial para 
abrir caminho em segurança, numa zona 
ainda afectada pelos famigerados campos de 
minas. 

Entre outras descobertas, o Projecto já 
identificou 30 espécies de animais e plantas 
que poderão ser novidade para a ciência. 
A equipa no terreno também identificou 
animais como o elefante, leão, leopardo, 
cão selvagem, chita, hipopótamo, palanca 
vermelha e crocodilo. Em termos de avifauna 
foram identificadas mais de 400 espécies de 
aves. 



15 2º EDIÇÃO VOL. 1 2019

Desta forma, tornou-se inequívoco que esta 
parte do planalto angolano é detentora de 
uma fabulosa riqueza selvagem, sendo um 
património que urge preservar e explorar de 
forma sustentável.

NGOWP PROJECT

Until 2015, there was no scientific data on 
the areas that originate the Lungwebungo 

(Zambezi), Cuito (Okavango), Cuiva 
(Kwanza) and Cuando (Kwand) rivers. 
This reality changed with the National 
Geographic Okavango Wilderness Project 
(NGOWP), which started the environmental 
and biodiversity survey of the Okavango 
watershed. 

The NGOWP project had the collaboration of 
the Angolan Ministry of Environment and the 
governments of the provinces of Bié, Cuando 

Cubango and Moxico. The expedition was 
carried out by a group of Angolan and 
international scientists, specialized in different 
fields, canoe drivers from Botswana, logistics 
experts and members of the humanitarian 
demining organization “The Halo Trust”. The 
latter was very important in clearing a safe 
path in an area still affected by the infamous 
minefields. 

In addition to other discoveries, the Project has 
already identified 30 species of animals and 
plants that could be new to science. The field 
team has also identified animals such as the 
elephant, lion, leopard, wild dog, cheetah, 
hippopotamus, roan antelope and crocodile. 
As far as birdlife is concerned, more than 400 
bird species have been identified. 
It’s clear that this part of the Angolan plateau 
has a remarkable wilderness richness, it’s 
a heritage that needs to be preserved and 
exploited in a sustainable way.

PRESERVAÇÃO E TURISMO 
SUSTENTÁVEL

Hoje, a Área de Conservação Transfronteiriça 
de Kavango-Zambeze é considerada uma das 
áreas de conservação que mais é necessário 
proteger no planeta. Nesta área residem 
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Contudo, a ANAGERO apenas começará 
efectivamente a operar em Janeiro de 
2020, data a partir do qual a nova 
instituição começará a receber propostas 
de investimento privado para a região do 
Okavango (Cubango).

Para o início da actividade, a Comissão 
Instaladora da ANAGERO contará com um 
orçamento de 479 milhões de kwanzas, o 
equivalente a 1.2 milhões de USD no câmbio 
presente. 

O Executivo angolano refere que pretende 
apostar no potencial ambiental e turístico que 
a região do Cubango/Okavango possui, 
fazendo um aproveitamento sustentável dos 
recursos naturais existentes. Para alcançar 
tal ideia, o Governo pretende atrair 
investimentos privados que contribuam para 
o desenvolvimento da região, contribuindo 
com oportunidades de emprego e gerando 
Receitas.

wild species and communities of millions of 
people. This life and biodiversity depend on 
the water column from the Angolan Highlands. 

Since 1975, Botswana and Namibia have 
built wild tourism industries in their protected 
areas. However, Angola has fallen behind 
during the war. Today, Angola’s neighboring 
countries reap the rewards of their investments, 
with hundreds of luxury accommodation units, 
camps and businesses specializing in wild 
adventure tourism.

GOVERNO ANGOLANO 
INVESTE NA PROTEÇÃO E 
DINAMIZAÇÃO DA BACIA 
DO OKAVANGO

Talvez impulsionado pelo forte impacto 
internacional provocado pelo documentário 
“Into the Okavango”, o Executivo nacional 
anunciou a criação da Agência Nacional 
para a Gestão da Região do Okavango 
(ANAGERO), tendo aprovado a hierarquia 
da organização e o foco da sua actuação 
através do Decreto Presidencial º279/19 de 
11 de Setembro.

mais de 200 mil elefantes, centenas de outras 
espécies selvagens e comunidades de milhões 
de pessoas. Toda esta vida e biodiversidade 
dependem da coluna de água proveniente 
das Terras Altas angolanas. 

Contudo, enquanto desde 1975, o Botsuana 
e a Namíbia começaram a desenvolver 
esforços no sentido de construírem indústrias 
de turismo selvagem dentro das suas 
áreas protegidas, Angola ficou para trás, 
embrenhada na guerra. Hoje, os países 
vizinhos de Angola colhem os frutos do 
investimento que realizaram, albergando 
centenas de alojamentos de luxo, 
acampamentos e empresas especializadas no 
turismo selvagem de aventura.

PRESERVATION AND 
SUSTAINABLE TOURISM

Currently, the Kavango-Zambezi Transfrontier 
Conservation Area is considered one of the 
conservation areas that need more protection 
on the planet. This area is inhabited by more 
than 200.000 elephants, hundreds of other 
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on-line e por encomenda, fotografias e vídeos profissionais de 
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criativos e as pessoas individuais podem encontrar e adquirir 
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Os leitores da “PRESTIGE”
podem aplicar o seguinte código
no processo de check-out
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AIB-PRESTIGE-15

Agências de publi-
cidade e clientes 
frequêntes usufru-
em de benefícios 
adicionais.
Contacte-nos!

Mais de 80.000 
fotos e 6.000 vídeo 
clips de Angola 
ainda não publica-
dos.
Contacte-nos!

Contrate-nos
para sessões 
fotograficas
sob medida nas 
instalações do 
cliente.



iNFOiNFO

-15%

AIB PAISAGENS

2a2

AIB PAISAGENS

3a3

AIB PAISAGENS

1a1

A PROVIDENCIAR IMAGENS DE ANGOLA DESDE 2010
ANGOLA IMAGE BANK

AIB PAISAGENS

4a4

AIB PAISAGENS

5a5

AIB PAISAGENS

6a6

AIB PAISAGENS

7a7

AIB PAISAGENS

8a8

AIB PAISAGENS

9a9

AIB PAISAGENS

10a10

AIB PAISAGENS

11a11

AIB PAISAGENS

12a12

AIB INDÚSTRIA

2a2

AIB INDÚSTRIA

3a3

AIB INDÚSTRIA

1a1

AIB INDÚSTRIA

4a4

AIB INDÚSTRIA

5a5

AIB INDÚSTRIA

6a6

AIB INDÚSTRIA

8a8

AIB INDÚSTRIA

7a7

AIB reCONSTRUÇÃO

2a2

AIB reCONSTRUÇÃO

1a1

AIB HOTELARIA & TURISMO

3a3

AIB HOTELARIA & TURISMO

4a4

AIB HOTELARIA & TURISMO

5a5

AIB ARTESANATO

6a6

AIB ARTESANATO

7a7

AIB CIDADES

2a2

AIB CIDADES

3a3

AIB CIDADES

1a1

AIB CIDADES

4a4

AIB CIDADES

5a5

AIB CIDADES

6a6

AIB CIDADES

7a7

AIB CIDADES

8a8

AIB CIDADES

9a9

AIB CIDADES

10a10

AIB CIDADES

11a11

AIB CIDADES

12a12

AIB FAUNA

1a1

AIB FAUNA

6A 8a8

AIB FAUNA

2a2

AIB FAUNA

3a3

AIB FAUNA

4a4

AIB FAUNA

5a5

AIB FAUNA

6a6

AIB FAUNA

7a7

AIB FAUNA

7a9

AIB FLORA

10a10

AIB FLORA

11a11

AIB info

00a00

AIB FLORA

12a12

AIB FLORA

13a13

AIB FLORA

14a14

AIB GENTE

1a1

AIB GENTE

2a2

AIB GENTE

3a3

AIB GENTE

4a4

AIB GENTE

5a5

AIB GENTE

6a6

Desde 2010 o Banco de Imagens de Angola providencia 
on-line e por encomenda, fotografias e vídeos profissionais de 

stock exclusivamente de Angola, para Angola e para o 
Mundo! As agências de design gráfico e de publicidade, os 

criativos e as pessoas individuais podem encontrar e adquirir 
aqui imagens de Angola com qualidade para uso publicitário, 

editorial, empresarial, institucional e pessoal. 

ANGOLA IMAGE BANK é um produto da KODILU, Lda. Serviços Fotográficos

/angolaimagebank.fb @angolaimagebank /angolaimagebanktv /angolaimagebank/+Angolaimagebank /angolaimagebank

www.aib.co.ao info@aib.co.ao

Descontos para 
compras em volume 
e pacotes de 
imagens.

Os leitores da “PRESTIGE”
podem aplicar o seguinte código
no processo de check-out
para um desconto de 15%: 

AIB-PRESTIGE-15

Agências de publi-
cidade e clientes 
frequêntes usufru-
em de benefícios 
adicionais.
Contacte-nos!

Mais de 80.000 
fotos e 6.000 vídeo 
clips de Angola 
ainda não publica-
dos.
Contacte-nos!

Contrate-nos
para sessões 
fotograficas
sob medida nas 
instalações do 
cliente.



20 2º EDIÇÃO VOL. 1 2019



21 2º EDIÇÃO VOL. 1 2019



22 2º EDIÇÃO VOL. 1 2019



23 2º EDIÇÃO VOL. 1 2019

Enquanto Botswana, Namíbia, Zâmbia 
e Zimbabwe já possuem estruturas 
desenvolvidas com foco na atracção de 
turismo sustentável, Angola prepara-se agora 
para dar os primeiros passos na mesma 
direcção. 
Nesse sentido, ANAGERO terá como 
derradeiro objectivo realizar a promoção, 
atrair e facilitar investimentos privados para 
a região do Cubango/Okavango e que 
contribuam para o seu desenvolvimento 
sustentável, cumprindo os pressupostos da 
protecção e preservação da entidade social, 
económica, científica, cultural e ambiental 
existente. 

Uma demonstração inequívoca, de que 
Angola parece estar a preparar-se para trilhar 
o caminho certo reside na longa menção feita 
à Bacia do Okavango, durante o discurso do 
Presidente João Lourenço, sobre o Estado da 
Nação:

Nevertheless, ANAGERO will not start 
operating until January 2020, when the 
new institution will start receiving private 
investment proposals for the Okavango region 
(Cubango).

To start operations, ANAGERO’s Installation 
Commission will have a budget of 479 million 
kwanzas, equivalent to 1.2 million USD at the 
current exchange rate. 

The Angolan government said it wants to 
invest in the environmental and tourism 
potential of the Cubango/Okavango region, 
making sustainable use of existing natural 
resources. To attain this, the Government 
wants to attract private investment for the 
region’s development, creating employment 
opportunities and generating revenues.
The Okavango/Zambezi Transfrontier 
Conservation Area includes the Mavinga and 
Luengue-Luiana National Parks in the Angolan 
side, which border other protected areas 
in neighboring countries, forming the KAZA 
Transfrontier Conservation Area.

A Área de Conservação Transfronteiriça do 
Okavango/Zambeze inclui do lado angolano 
os Parques Nacionais de Mavinga e de 
Luengue-Luiana, os quais fazem fronteira 
com outras áreas protegidas dos países 
vizinhas, formando a Área de Conservação 
Transfronteiriça do KAZA.

THE ANGOLAN 
GOVERNMENT INVESTS 
IN PROTECTING AND 
BOOSTING THE OKAVANGO 
BASIN

Perhaps driven by the international impact of 
the documentary “Into the Okavango”, the 
national government announced the creation 
of the National Agency for the Management 
of the Okavango Region (ANAGERO). It 
approved the hierarchy of the organization 
and the focus of its action with the Presidential 
Decree no. 279/19 of 11 September.
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“O National Geographic levou a cabo uma 
expedição científica que explorou a Bacia 
do Okavango no Kuando Kubango, tendo 
produzido um documentário intitulado “Into 
the Okavango” apresentado à comunidade 
científica em Nova Iorque e estando previsto 
para breve a sua apresentação em Angola.
Dessa expedição científica, participaram 
cientistas e técnicos angolanos com destaque 
para a já famosa Adjani Costa, que acaba 
de receber em Nova Iorque um galardão da 
agência especializada das Nações Unidas 
à margem da Assembleia Geral. Mais uma 
vez os nossos parabéns pelo feito realizado e 
reconhecido internacionalmente.

O Executivo está a negociar com renomadas 
empresas internacionais de gestão profissional 
de parques, a exemplo do que já acontece 
em toda a região da SADC, a gestão 
dos nossos principais parques e reservas 
ambientais e pensamos começar de imediato 
pelo parque do Yona no Namibe, evoluir 
para os outros da Camei-Lumege no Moxico, 
do Luengue-Luiana no Cuando Cubango, 
Cangandala em Malanje e outros.
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Luiana in Cuando Cubango, Cangandala in 
Malanje, and others.

In relation to tourism, the Cabo Ledo’s Pole of 
Tourist Development was approved and the 
National Agency for the Okavango Region 
(ANAGERO) was created.

When the nation’s highest figure is so 
knowledgeable and aware of this issue, along 
with the creation of ANAGERO, the prospects 
for the sustainable development of the pristine 
Angolan Highlands are positive. From a 
broader perspective, it allows one to look 
with greater hope to the preservation of the 
Okavango Delta.

Créditos: Agradecemos a Kostadin Luchansky, 
fundador do Angola Image Bank, pela cedência 
das fotografias que ilustram o artigo e também 
pela partilha do seu conhecimento e experiência 
enquanto participante da Expedição NGOWP

Credits: We thank Kostadin Luchansky, founder of 
Angola Image Bank, for providing the photographs 
that illustrate the article and also for sharing his 
knowledge and experience as a participant in the 
NGOWP Expedition.

João Lourenço’s speech on the State of the 
Nation:

“National Geographic conducted a scientific 
expedition in the Okavango Basin in 
Kuando Kubango, with the production of a 
documentary entitled “Into the Okavango”, 
presented to the scientific community in New 
York, and expected to be presented in Angola 
soon.

Angolan scientists and technicians participated 
in this scientific expedition, especially the 
renowned Adjani Costa, who recently 
received an award from the United Nations 
specialized agency in New York, on the 
margins of the General Assembly. We 
restate our congratulations on the award and 
international recognition.

The government is negotiating with well-known 
international companies, within the scope 
of the professional management of parks, 
something already happening throughout the 
SADC region, the management of our main 
parks and environmental reserves. We are 
thinking of starting immediately with the Yona 
park in Namibe, then moving towards the 
others of Camei-Lumege in Moxico, Luengue-

No âmbito do Turismo, foi aprovado o Plano 
de Desenvolvimento do Pólo Turístico de Cabo 
Ledo e criada a Agência Nacional da região 
do Okavango (ANAGERO).”

O facto do mais alto responsável da Nação, 
se revelar tão conhecedor e consciente 
sobre a temática, aliado à criação da 
ANAGERO, abre boas perspectivas para 
o desenvolvimento sustentável das pristinas 
Terras Altas Angolanas e numa visão mais 
abrangente, permite olhar com maior 
esperança para a preservação do Delta do 
Okavango.

Although Botswana, Namibia, Zambia and 
Zimbabwe already have structures in place to 
attract sustainable tourism, Angola is only now 
taking the first steps in the same direction. 
ANAGERO’s main goal will be to promote, 
attract and facilitate private investment in 
the Cubango/Okavango region, which will 
contribute to its sustainable development, 
meeting the requirements for the protection 
and preservation of existing social, economic, 
scientific, cultural and environmental entities. 
A clear proof that Angola seems to be 
preparing to choose the right path is the long 
reference to the Okavango Basin in President 
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DESCUBRA O REQUINTE DE 
UM DOS CONDOMÍNIOS 
MAIS LUXUOSOS E 
EXCLUSIVOS DE LUANDA

uxo, elegância e conforto, são 
alguns dos termos que melhor 
descrevem esta deslumbrante 

moradia T6 dulpex. Entre outros pormenores 
de elevado requinte, o imóvel dispõe de 
piscina privativa, ginásio, salão de festas, 
salão de jogos, sauna, jacuzzi, banho turco, 
churrasqueira e anexo.

Entre os 6 quartos da moradia principal, 5 
são suites. O imóvel conta com 3 amplas 
salas, uma sala de estar, uma sala de jantar 
e uma sala de cinema. As amplas janelas 
do rés-do-chão da moradia conferem-lhe 
uma enorme luminosidade natural, assim 
como uma bela vista sobre o jardim e a sua 
deslumbrante piscina. Além dos 6 quartos, 
o imóvel conta ainda com um escritório, 
e um quarto para o serviçal. A cozinha 
é, tal como toda a casa, nova, elegante 
e extremamente luxuosa, e além de se 
encontrar totalmente equipada, conta com 
requintados acabamentos, tais como os 
tampos em mármore e a televisão embutida 
na parede. Dispõe ainda de copa, e de 
uma ampla despensa de apoio. O 1º andar 
dispõe de 5 varandas, além de um pequeno 
jardim. A moradia conta ainda com uma 

área de serviço e uma arrecadação amplas, 
assim como com um vasto quintal, com 
estacionamento para até seis viaturas.

A área útil é de 739.10 m², e o lote de 
terreno é de 1184.87 m².
O condomínio é um dos mais luxuosos de 
Luanda, e a sua segurança é igualmente das 
mais rigorosas.

Não perca a oportunidade de viver numa das 
mais luxuosas casas e condomínios do país.

Portasete Imobiliária
geral@portasete.com
Tel:(+244) 928 570 081 
WhatsApp: (+351) 916798228

L

Luxuosa moradia T6 duplex, nova e de uma 
elegância ímpar, situada num dos melhores 
condomínios de Luanda, em Benfica.
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cidade de Luanda apresenta 
uma assinalável multiplicidade 
de condomínios, sendo que 

a sua grande maioria se concentra 
em Talatona, uma zona mais recente 
da cidade, a cerca de 17 quilómetros 
do centro. Contudo, os condomínios 
de Luanda não se limitam, de todo, 
a esta zona da cidade. Benfica, 
Camama, Viana e mesmo o centro 
da cidade, são algumas das zonas 
que também apresentam um elevado 
número de condomínios, sendo que no 
caso do centro da cidade, estes são 
essencialmente compostos por edifícios 
(com apartamentos).

Os condomínios são bastante práticos, 
na medida em que normalmente dispõem 
de áreas comerciais (com centros 
comerciais/shoppings, restaurantes, 
bancos, etc.), e de lazer (com piscina, 
ginásio, campos polidesportivos, 
etc.), além de frequentemente terem a 
sua gestão assegurada por empresas 
profissionais. A sua grande maioria 
assegura igualmente o abastecimento 
permanente de energia e água, 
simplificando a vida a quem neles reside, 
dispondo ainda de segurança 24 horas 
por dia.

Neste artigo iremos descrever 3 dos 
condomínios de Luanda com maior 
procura.

Para obter mais informação sobre os 
condomínios de Luanda, consulte a 
secção do AngoCasa dedicada aos 
mesmos - https://www.angocasa.com/
condominios/ - onde poderá encontrar 
a descrição de mais de uma centena de 
empreendimentos deste tipo. Na página 
de cada condomínio poderá ainda ver 
todos os imóveis de que dispomos para 
vender e arrendar no mesmo.

The city of Luanda has a remarkable 
multiplicity of condominiums, most of them 
concentrated in Talatona, a newer area 
of the city, about 17 kilometers from the 
center. However, Luanda’s condos are not 
limited to this area of the city. Benfica, 
Camama, Viana and even the city center, 
are some of the areas that also have a 
high number of such developments. In the 
city center, these are essentially made up 
of buildings/apartments.

The condominiums are very practical, as 
they usually have commercial areas (with 
malls, restaurants, banks, etc.), leisure 
areas (with swimming pool, gym, sports 
fields, etc.), and they are often managed 
by professional companies. The vast 
majority also ensure a permanent supply 
of energy and water, while providing 24-
hour security.

In this article we will describe 3 of 
Luanda’s most popular residential condos.

For more information on Luanda’s main 
condominiums, please check AngoCasa’s 
section dedicated to them - https://www.
angocasa.com/condominios/ - where 
you will find a description of over one 
hundred of such developments. On the 
page of each condominium, you can also 
see all the properties we have to sell and 
rent in that development.

CONDOMÍNIO 
INTERLAND

A sua excelente localização, aliado à sua 
excelente relação qualidade-preço, fazem 
do Interland possivelmente o condomínio 
com maior procura de Luanda. 

O empreendimento está situado no Morro 
Bento, mas à entrada de Talatona, que 
fica praticamente do outro lado da rua. 

A

CONDOMÍNIOS 
DE LUANDA
Conheça 3 dos condomínios mais populares 
de Luanda

Discover 3 of Luanda’s most popular 
condominiums
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Contudo, o facto de não se localizar 
em Talatona - um dos bairros com mais 
prestígio e mais caros da cidade - faz 
com que o seu preço seja mais acessível.

A sua localização, numa rua 
perpendicular à Avenida Pedro de Castro 
Van-Dúnem Loy, e a escassos metros 
da mesma, permite igualmente um fácil 
acesso a quem se queira deslocar ao 
centro da cidade.

A sua proximidade a Talatona faz 
com que o condomínio disponha de 
todo o tipo de infraestruturas nas suas 
redondezas, estando nomeadamente 
próximo dos principais centros comercias 
da cidade.

O condomínio apresenta uma ótima 
qualidade de construção, e os 
apartamentos têm áreas amplas. A sua 
arquitetura é simples, mas moderna e 
elegante.

O empreendimento dispõe de áreas 
ajardinadas, estacionamento privativo 
para os moradores, e de uma gestão 
altamente profissional, que nomeadamente 
garante o permanente funcionamento dos 
elevadores e do abastecimento alternativo 
de energia e água, assim como a limpeza 
das áreas comuns. O Interland dispõe 
ainda de segurança 24 horas por dia.

O condomínio não tem área de lazer, 
outro dos fatores que torna o seu preço 
- e a sua taxa de condomínio - mais 
acessível.

Os apartamentos são todos de tipologia 
T3, e dispõem de: 3 quartos (incluindo 1 

suite) com roupeiros embutidos; sala com 
varanda; cozinha equipada; 2 casas de 
banho (1 de apoio); vidros duplos; ar 
condicionado; e estacionamento privativo.

INTERLAND
Its excellent location, coupled with 
its excellent value for money, make 
Interland possibly the most sought after 
condominium in Luanda.

The development is situated in Morro 
Bento, but at the entrance of Talatona, 
which is practically across the street. 
However, the fact that it is not located in 
Talatona - one of the city’s most prestigious 
and expensive neighborhoods - makes its 
price more affordable.

Its location, in a street perpendicular to 
Pedro de Castro Van-Dúnem Loy Avenue, 
and a few meters from it, also allows easy 
access to those who want to go to the city 
center.

Because of its proximity to Talatona, the 
condominium has all kinds of infrastructures 
in its vicinity, being particularly close to the 

city’s main shopping centers.

The development has a great build quality, 
and the apartments have large areas. 
Its architecture is simple but modern and 
elegant.

The condominium has green garden 
areas, private parking for residents, and 
a highly professional management, which 
namely ensures the permanent operation 
of elevators and of the alternative supply 
of energy and water, as well as the 
cleaning of common areas. Interland also 
offers 24-hour security.
The development has no leisure area, 
another factor that makes its price - and its 
condominium fee - more affordable.
All the apartments have: 3 bedrooms 
(including 1 suite) with fitted wardrobes; 
living room with balcony; equipped 
kitchen; 2 bathrooms (1 social); double 
glazing; air conditioning; and private 
parking.

AMÉRICA 
PLAZA

O América Plaza é um condomínio de uso 
misto (residencial e comercial), com cerca 
e 2 hectares, situado em Talatona, por 
trás do Belas Shopping.

O empreendimento é composto por 2 
edifícios residências (Torres Norte e Sul) 
com área de lazer, uma área de comércio 
geral, com um banco (Banco Caixa Geral 
Angola) e um restaurante/pastelaria 



34 2º EDIÇÃO VOL. 1 2019

(Delícias de Paris), além de um edifício de 
escritórios, com salas de 70 a 309 m² 
(América Plaza Office), na parte da frente 
do condomínio.

Trata-se de um dos condomínios 
de Talatona com maior procura, 
essencialmente por, além de ter uma boa 
qualidade de construção, conciliar o 
facto de ter rendas mais acessíveis, com 
uma ótima localização - em pleno centro 
de Talatona - e uma área de lazer muito 
completa.

A área de lazer do América Plaza 
dispõe de 2 piscinas (para adulto - com 
cascata - e infantil), ginásio equipado, 
campo polidesportivo, campo de 
ténis, churrasqueiras, salão de festas, 
salão de jogos, e parque infantil. O 
empreendimento dispõe ainda de 
garagem, entradas independentes para 
pedestres e veículos, abastecimento 
de energia elétrica e de água da rede 
pública e alternativo, e segurança 24 
horas por dia, com portaria (com controlo 
de acesso).

Os apartamentos são todos de tipologia 
T1 ou T2 e dispõem de: cozinha 
equipada; intercomunicador; ar 
condicionado; varanda; e estacionamento 
privativo. Os edifícios residenciais 
dispõem ambos de 2 elevadores.

AMÉRICA 
PLAZA

América Plaza is an about 5-acre - 
residential and commercial - condominium 
located in Talatona, behind Belas 
Shopping.

The development consists of 2 residential 
buildings (North and South Tower) with 
leisure area, a general commerce area, 
with a bank (Banco Caixa Geral Angola) 
and a restaurant/bakery (Delícias de 
Paris), as well as an offices’ building, with 
rooms ranging from 70 to 309 square 
meters (America Plaza Office), in the front 
of the condominium.

This is one of Talatona’s most sought 
after developments, mainly because, in 
addition to having a good build quality, 
it combines the fact that it has affordable 
rentals, with a great location - in the center 
of Talatona - and a very complte leisure 
area.

América Plaza’s leisure area has 2 
swimming pools (for adults - with waterfall 
- and children), an equipped gym, a 
multi-sport and a tennis court, barbecue 
grills, a party room, a games room, and 
a children’s playground. The condominium 
also has a garage, independent entrances 
for pedestrians and vehicles, electricity 
and water supply from the public network 
and alternative, and 24 hour security with 
concierge (and access control).

The apartments all have either one or two 
bedrooms, as well as: equipped kitchen; 
intercom; air conditioning; balcony; and 
private parking. The residential buildings 
both have 2 lifts.

BELAS 
BUSINESS PARK

O Belas Business Park (BBP) é um 
empreendimento de uso misto (residencial 

e comercial). Trata-se do maior e mais 
prestigioso complexo de escritórios de 
Talatona, e encontra-se ao lado do Belas 
Shopping (Via A1 - Avenida Talatona), o 
maior centro comercial de Talatona. 

O Condomínio dispõe de piscinas (adulto 
e infantil), ginásio, salas de musculação, 
SPA, salões de jogos e de festas, parque 
infantil, e espaço gourmet, além de 
comércio, serviços e restauração.

Outras características do complexo:
- Edifícios com 8 andares;
- Infraestrutura para internet wireless;
- Gestão de sistema de dados e voz tipo 

VoIP;
- Elevadores inteligentes (2 por edifício);
- Heliporto;
- Geradores industriais;
- Tanques de água com eletrobomba;
- Detetores de incêndio;
- Segurança 24 horas/dia: portaria; 

controlo de acessos; sistema de 
segurança de última geração; acesso 
às imagens das câmaras do sistema de 
segurança através de TV/computador; 
e sistema de emergência central.

Os apartamentos dispõem (todos) 
de: roupeiros embutidos nos quartos; 
cozinha equipada; vidros duplos; ar 
condicionado; varanda; e estacionamento 
privativo na garagem.

Além da proximidade a praias e a vias 
rápidas, encontra-se igualmente perto 
de: Hotel de 5 estrelas HCTA/Centro 
de Convenções de Talatona, Escola 
Internacional, Escola Portuguesa, Clínica 
Multiperfil, SIAC, Hipermercado Nosso 
Super, Hipermercado Maxi, Faculdade 
Independente, e Faculdade Óscar Ribas. 

No BBP estão instaladas empresas como 
a Maerskoil, a Movicel, a Odebrecht, a 
Petrobras, a Saipem, o Standard Bank e 
a Statoil.

BELAS 
BUSINESS PARK

Belas Business Park (BBP) is a mixed-use 
development (residential and commercial). 



35 2º EDIÇÃO VOL. 1 2019

It is Talatona’s largest and most prestigious 
office complex, and it is located next 
to Belas Shopping (Via A1 - Talatona 
Avenue), Talatona’s largest shopping 
center. 

The condominium has swimming pools 
(for adults and for children), gym, weight 
rooms, SPA, games and events’ rooms, 
children playground, and a gourmet 
space, as well as shops, service providers 
and restaurants.

Other features of the complex:
- Buildings with 8 floors;
- Infrastructure for wireless internet;
- Management of VoIP data and voice 
system;
- Intelligent elevators (2 per building);
- Heliport;
- Industrial generators;
- Water tanks with electric pump;
- Fire detectors;
- Security 24 hours/day with concierge, 

access control, state of the art security 
system, access to security system camera 
images via TV/computer, and central 
emergency system.

The apartments all have: fitted wardrobes 
in the bedrooms; equipped kitchen; 
double glazing; air conditioning; 
balcony; and private parking in the 
garage.

In addition to being close to beaches 
and motorways, i tis also close to: 
5-star hotel HCTA/Talatona Convention 
Center, International School, Portuguese 
School, Multiperfil Clinic, SIAC, Nosso 
Super Hypermarket, Maxi Hypermarket, 
and Independente and Oscar Ribas 
Universities. BBP has companies such 
as MaerskOil, Movicel, Odebrecht, 
Petrobras, Saipem, Standard Bank and 
Statoil.

Contabilizar é a
nossa Estratégia
A Kintuadi Kingui, Lda, é uma empresa Angolana, criada 
inteiramente para oferecer soluções completas de serviços 
profissionais nas áreas abaixo discriminadas:

Contabilidade
Registo das operações contabilísticas
Apuramento de resultados
Entrega de relatórios a AGT
Tratamento e lançamento contabilísticos

Consultoria Financeira
Orçamentação e Controlo
Projecções Financeiras
Planos de Negócios

Fiscalidade 
Obrigações fiscais mensais e anuais (liquidação 
dos impostos)
Preenchimento e entrega do Modelo 1 do Imposto 
Industrial
Preenchimento e entrega do Modelo 2 do IRT

Recursos Humanos
Processamento mensal de Remunerações.
Recrutamento
IRT
Recibos de pagamento
INSS (inscrição de funcionários)

Nossa abordagem é trazer as mesmas vantagens com -
petitivas de grandes organizações, para o mercado de 
pequeno e médio porte.

Também contabilizamos o IVA para ti.
Auditoria fiscal e Tributária

+244 931 515 721  /  936 051 227
Bairro Mártires do Kifangondo,
Rua 11, Casa nº 26 - Luanda - Angola
geral@kintuadikingui.com
kintuadikingui.com

Flyer -  Horizontal.indd   1 01/11/19   16:32
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UM SERVIÇO DE 
ESCRITÓRIOS FLEXÍVEL 
E ADAPTADO AO SEU 
NEGÓCIO
No coração da Luanda, junto
ao largo do Kinaxixi

Contratos a partir de
uma semana

+244 939 966 406

comercial@focus.co.ao

www.focus.co.ao

Disponível

 em 3 modalidades:

Focus Office

Focus Co-Working

Focus Virtual



2º EDIÇÃO VOL. 2 201937



2º EDIÇÃO VOL. 2 201938

MORINGA RESORT & SPA
á 3 anos no mercado angolano, 
o Moringa Resort & Spa destaca-
se dos demais na região pelos 

serviços adicionais que oferece, como spa, 
infantário e até aluguer de bicicleta, pelo 
bonito e amplo espaço de lazer e pelos 
cocktails, confecionados com o evidente 
cuidado do barman e que merecem ser 
desfrutados à beira de uma das refrescantes 
piscinas do lugar.

Assim nomeado pelo facto de se encontrar 
numa área fértil em moringa (árvore nativa 
das regiões tropicais e subtropicais da 
Ásia), o resort tem 24 acomodações de 2 
tipologias, 3 esplanadas, 2 piscinas, ginásio, 
sala de conferências e outras comodidades 
que lhe farão querer desligar-se do mundo 
exterior.  Pode também ver coelhos, 

avestruzes, pavões, entre outros animais, 
numa caminhada pelo mesmo.

Em termos de decoração, as cores neutras 
predominam, tendo sempre o branco como 
cor comum, passando por tons de castanho e 
cinzento. Os espaços comuns são vidrados, 
deixando a luz natural fazer-se presente 
e dando a sensação de ampliação dos 
mesmos.

OS QUARTOS

Os quartos têm todos nomes de flores, uma 
vez que o Moringa tem o nome de uma 
planta. São todos equipados de forma 
simples e aconchegantes, tendo o necessário 
e essencial.

Os quartos são de casal e podem ter até 2 
camas extra (beliche), tendo uma ocupação 
máxima de 4 pessoas, de preferência 2 
adultos e 2 crianças. Já as casas, são 
resultado da junção de quartos que partilham 
uma casa de banho, suportando uma 
capacidade máxima de 8 hóspedes.

A decoração tem dupla identidade, com 
mobília rústica nos quartos e linhas modernas 
nas casas de banho. Neles, terá o espaço 
mais do que necessário para acomodar-se e 
o conforto esperado da macia cama coberta 
pelos lençóis imaculadamente brancos.

Nos meses de Junho a Agosto, os preços 
praticados são normalmente 30% mais baixos 
do que na época alta.

H
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RESTAURANTE E BAR

O restaurante serve pratos variados, tendo 
os serviços à la carte e de buffet disponíveis. 
Também é nele que têm lugar os eventos 
familiares que o resort alberga.

O buffet é normalmente composto por 10 
pratos, variando de acordo com a época. 
Para os hóspedes, o pequeno-almoço é 
servido das 8h às 10h, o almoço, das 13h 
às 16h e o jantar a partir das 19h.

Pode também ir para um dos bares 
disponíveis, onde vai ter como opção 
cocktails com e sem álcool, bem como outros 
tipos de bebida. Pela nossa experiência, 
aconselhamos o Wildberry, com frutos 
silvestres e limão, o Blue Hawai, com limão 
e blue curaçao, o Passion fruit, com limão e 
maracujá, e o Coconut pineapple, a base de 

ananás e rum de coco e servido na casca do 
ananás.

É conveniente mencionar que as bebidas não 
estão incluídas no preço da diária e que os 
visitantes também têm acesso ao buffet a um 
preço fixo.

NOVIDADES!

Até Dezembro de 2019, o Moringa poderá 
oferecer aos seus clientes um campo de 
paintball, passeios a cavalo, bem como 
passeios pelo matagal com motas de 4 
rodas.

No ano de 2020, o resort irá expandir, 
adicionando 10 quartos ao número de 
acomodações, para assim poder receber 
mais clientes.

Fique atento!
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MORINGA RESORT & SPA
n the Angolan market for 3 years, 
Moringa Resort & Spa stands out 
from the rest in the region, for the 

additional services it offers, such as spa, 
nursery and even bike rental, the beautiful and 
ample leisure space and the cocktails, made 
with evidence care by the bartender and 
worthy of being enjoyed by one of the pools 
on the premise.

Named because of its fertile area in 
moringa (tree native of the tropical and 
subtropical regions of Asia), the resort has 
24 accommodations of 2 types, 3 outdoor 
bars, 2 pools, gym, conference room and 
other amenities that will make you want to 

disconnect from the outside world. You can 
also see rabbits, ostriches, peacocks, among 
other animals, walking around it.

In terms of decoration, neutral colours are 
dominant, always with white as the common 
colour, going through shades of brown 
and grey. The common spaces are glazed, 
allowing natural light to be present and giving 
the feeling of enlargement.
The Bedrooms

The bedrooms are all named after flowers, 
since the resort is named after a tree. They are 
all simply and warmly furnished, having the 
necessary and essential.

Double rooms can have up to 2 extra beds 
(bunk beds), with a maximum occupancy of 
4 people, preferably 2 adults and 2 children. 
The houses, are actually 2 bedrooms together, 
which share a bathroom, supporting a 
maximum capacity of 8 guests.

The décor has a double identity, with rustic 
furniture in the bedrooms and modern lines 
in the bathrooms. In them, you’ll have more 
than enough space to accommodate yourself 
and the expected comfort from the soft bed, 
covered by the immaculately white sheets.

From June to August, prices are usually 30% 

I
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lower than in the high season.
Restaurant and Bar

The restaurant serves diverse dishes, with 
buffet and à la carte services available. This 
is also where the family events that the resort 
hosts take place.

The buffet is usually composed of 10 dishes, 
varying according to the season. For guests, 
breakfast is served from 8am to 10am, lunch 
from 1pm to 4pm and dinner from 7pm.

You can also go to one of the available bars, 
where you will have a choice of alcoholic 
and non-alcoholic cocktails, as well as other 
types of drinks. From our experience, we 
recommend the Wildberry, with berries and 
lemon, the Blue Hawai, with lemon and blue 
curacao, the Passion fruit, with lemon and 
passion fruit, and the Coconut pineapple, with 
pineapple and coconut rum and served in the 
pineapple shell.

The drinks are not included in the daily rate 
and visitors also have access to the buffet at a 
fixed price.

COMING UP!

By December 2019, Moringa will be able to 
offer its clients a paintball field, horse riding as 
well as bush rides with 4-wheel motorcycles.

In 2020, the resort will expand by adding 10 
rooms to the number of accommodations, so it 
can receive more guests.

Stay tuned!
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Aberto há 8 anos, o Ilhamar 
nasceu do sonho de uma 
mulher apaixonada por 
hotelaria e determinada 
em abrir o seu próprio 
estabelecimento hoteleiro. 
Com 3 estrelas bem 
merecidas, esta unidade 
hoteleira demonstra 
orgulhosamente o cuidado 
com os clientes e a 
preocupação genuína pelo 
desenvolvimento dos seus 
funcionários.

HOTEL ILHAMAR:

CONFORTO E HOSPITALIDADE 
NA ILHA DO CABO
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om 30 quartos de diferentes 
tipologias, bem como restaurante, 
bar e espaços para eventos, o 

Ilhamar responde a todos os padrões de alta 
qualidade com que se comprometeu, fazendo 
uso de mecanismos que proporcionem 
conforto e segurança aos seus hóspedes. 
A decoração e arquitectura são singelas e 
bem pensadas, explorando o máximo de 
funcionalidade e sempre mantendo a estética 
agradável.

OS QUARTOS

Os quartos têm preços competitivos com 
descontos periódicos. Dependendo das 
condições da sua reserva, pode também 
obter um generoso desconto para a sua 
estadia neste hotel. Os quartos são todos 
eles bem equipados. Têm os itens necessários 
para o seu conforto, acompanhados de uma 
decoração alegre e elegante que remete 
para momentos de paz e total esquecimento 
de que se vive numa cidade tão agitada 
como Luanda.

O RESTAURANTE

Localizado no terraço do Hotel Ilhamar, no 
4° andar, o Restaurante Jaspe tem uma vista 
de 360 graus sobre a Baía de Luanda e a 
Ilha do Cabo. Com um menu diversificado 
que muda quase todos os meses, novidades 
gastronómicas não faltam e às quais não 
falta sabor e autenticidade. Costuma ter o 
serviço à la carte com a sugestão do chefe, 
para o ajudar a escolher. 

O Jaspe alberga também o Cantinho do 
Sushi, um dos melhores bares de sushi da 
cidade; conta com um chefe que domina a 
arte do bom sushi com mestria e faz dele um 
manjar singular e difícil de esquecer. Ambos 
os espaços estão abertos das 6h00 à meia-

noite. Aos fins de semana, e vale a pena 
salientar isto, há muzonguê (dizem ser dos 
melhores na cidade) e são servidos pratos 
típicos da casa.

Novidades

Em breve, o Ilhamar vai expandir os seus 
serviços e oferecer o seguinte:
• Serviço de praia para hóspedes e não 

só, com acesso aos balneários, cadeiras 
de praia e bar de praia

• Um aldeamento turístico no Mussulo, 
mais uma unidade hoteleira que trará 
muitas novidades

• Formação hoteleira para todo e qualquer 
indivíduo que gostaria de aprender a 
arte do bem servir e cuidar dos seus 
clientes.

C
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pened 8 years ago, Ilhamar was 
born from the dream of a woman in 
love with hospitality and determined 

to open her own hotel establishment. With 
its well-deserved 3-stars, this hotel proudly 
demonstrates great customer care and genuine 
concern for its staff’s development. 

Featuring 30 rooms, a popular restaurant, a 
bar and several event spaces, Ilhamar meets 
all the high quality standards with which it has 
committed itself, and focuses on providing 
comfort and safety to its guests. The décor and 
architecture are simple and well thought-out for 
maximum functionality and pleasant aesthetics.

O

HOTEL ILHAMAR:

CONFORTO E HOSPITALIDADE 
NA ILHA DO CABO
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THE ROOMS

Ilhamar’s rooms are competitively priced, and 
they do periodic discounts. Depending on the 
conditions of your booking, you can also get 
a generous discount for your stay here. Rooms 
are comfortable and well-equipped, with 
a cheerful and elegant décor that help you 
forget for precious moments that you are in a 
city as busy as Luanda. 

THE RESTAURANT

Located on the 4th floor, Ilhamar’s terrace, 
Jaspe Restaurant has a 360 degree view 
of Luanda Bay and Ilha do Cabo. With 
a diverse menu that changes almost every 
month, Jaspe’s flavorful, authentic food will be 
one of the highlights of your stay. You’ll notice 
the menu is also displayed downstairs in the 
lobby, always with the chef’s daily suggestion 
highlighted. 

Jaspe also houses Cantinho do Sushi, one 
of the best sushi bars in town; the chef has 
nearly mastered the art of good sushi and 
those who’ve been here for the sushi tend to 
return again and again. Both spaces are open 
from 6AM to midnight; on weekends, as is 

worth pointing out, Jaspe serves traditional 
muzonguê (fish broth, said to be one of the 
best in town) and typical Angolan fare.
Whats next?

Soon, Ilhamar will expand its services and 
offer the following:
• Beach service for guests and the general 

public, with access to changing rooms, 
beach chairs and beach bar

• A new resort in Mussulo

Hotel training for any and all individuals 
who would like to learn more about the hotel 
industry
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O novo site de classificados de Angola
A Quitanda é o mais recente site de classificados em Angola, é uma 

plataforma especialmente pensada para quem quer comprar e vender 
em segurança.
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O MELHOR ESPAÇO
PARA VENDER
A SUA VIATURA

TEMOS A MELHOR SOLUÇÃO PARA VOCÊ
QUE DESEJA VENDER A SUA VIATURA

SOMOS EXPERIENTES E PROFISSIONAIS
NO RAMO

NO NOSSO ESPAÇO A SUA VIATURA 
ESTARÁ SEGURA

CONTACTOS: 925 995 657 | 927 243 331 | 993 800 740
AV. FIDEL CASTRO - VIA EXPRESSA, SENTIDO BENFICA -  KILAMBA

O MELHOR ESPAÇO
PARA VENDER
A SUA VIATURA
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JES MOTORS
ESPECIALISTAS NA IMPORTAÇÃO 
DE VEÍCULOS

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

JES Motors é uma empresa do grupo 
Genuine Automobiles, um consórcio 
empresarial sediado no Dubai que opera 

em diversas áreas de negócio. 

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.

A

Lubricante Peças Acessórios
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LAND ROVER DEFENDER – O 
ÍCONE TODO O TERRENO 

MODERNIZOU-SE

LAND ROVER DEFENDER 
THE OFF-ROAD ICON HAS 
BEEN MODERNIZED
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o longo de setenta anos, o 
Defender tornou-se uma referência 
para os aventureiros, sendo 

utilizado em centenas de expedições 
científicas, missões humanitárias e viagens 
de aventura aos lugares mais inóspitos do 
planeta. O novo Land Rover Defender é 
um digno sucessor desse espírito intrépido, 
mas conta com aporte de tecnologia e 
comodidade.

Apesar de algumas vozes se terem insurgido 
contra a modernização do Defender, a 
verdade é que se nota claramente que a Land 
Rover se esforçou por manter as capacidades 
todo o terreno do veículo. Assim, apesar da 
renovação no estilo, da inclusão de mais 

soluções tecnológicas e do acrescido nível 
de conforto, podemos afirmar que o novo 
Defender é um digno representante da sua 
nobre linhagem.

Mesmo no estilo encontramos diversos traços 
que fazem parte desta linha e que foram 
mantidos. É o caso das traseiras e projecções 
dianteiras reduzidas para facilitar os ângulos 
de ataque e saída, das janelas alpinas 
presentes no tejadilho, da roda de reserva 
na traseira e da tampa da bagageira com 
dobradiças que abrem lateralmente. 

Em termos de novidades, destacamos a 
inclusão do selector de velocidades no 
tablier, o que possibilita a instalação do 

banco auxiliar central dianteiro. Esta é uma 
característica opcional que permite criar uma 
fila dianteira de três bancos, tal como sucedia 
nos primeiros Land Rover.

Assim, o Defender 110 permite as seguintes 
configurações: 5, 6 ou 5+2 lugares. O 
espaço de carga desta versão mais alongada 
é de até 1075 litros atrás da segunda fila e 
de até 2380 litros, caso se opte por rebater 
a segunda fila. Já o Defender 90 apresenta 
6 lugares e não é mais comprido do que um 
normal veículo utilitário de 5 portas.

Quem teme que a robustez do novo 
Defender tenha ficado comprometida com 
a modernização, está enganado. Para a 

Nesta edição da Prestige em que nos debruçamos sobre algumas das 
regiões mais deslumbrantes de Angola, que abastecem a maravilha 
natural que é o Delta do Okavango, fazia todo o sentido que nos 
focássemos num todo-o-terreno especial e icónico. A escolha óbvia foi o 
novo Land Rover Defender. 

A
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concepção deste veículo, a Land Rover optou 
por utilizar a arquitectura D7x (em que a 
letra “x” é destinada a veículos concebidos 
para utilização em condições extremas). Esta 
é uma arquitectura monobloco em alumínio 
que se destaca pela sua robustez. Segundo 
a marca, é três vezes mais rígida do que os 
chassis comuns. 

Antes de ser aprovado pelo departamento 
de engenharia da marca, o novo Defender 
teve que passar por mais de 62 mil testes. 
Os protótipos de novo Defender foram 
submetidos a condições extremas, tendo 
percorrido milhões de quilómetros em desertos 
com mais de 50 ºC, no Árctico com -40 ºC 
e até nas famosas Montanhas Rochosos do 
Colorado, a 10 mil pés de altitude. 

Contando com tracção integral AWD 
permanente, diferencial central, caixa de 
transferência de duas velocidades e bloqueio 
traseiro activo como equipamento opcional, 
é garantido que o Land Rover Defender está 
apto a brilhar em qualquer tipo de terreno. 
O novo Defender estreia o sistema Terrain 

Response, uma solução configurável que 
permite que os condutores mais experientes 
façam a configuração individual do veículo 
de acordo com as condições que encontram, 
deixando por outro lado que os condutores 
com menor experiência deixem que o 
sistema analise o terreno e defina de forma 
automática a melhor configuração.

Destaque também para a inovadora 
tecnologia ClearSight que apresenta no 
ecrã táctil situado no centro do tablier, 
a panorâmica da zona que se encontra 
abaixo do capot, mesmo à frente das rodas 
dianteiras. Esta funcionalidade permite que 
o condutor tenha mais informações sobre os 
obstáculos que vai encontrar.

No que diz respeito à gama de motores, esta 
inclui um motor a gasolina de quatro cilindros 
P300 e um P400 de seis cilindros com 
tecnologia eléctrica microhíbrida. Na gama 
diesel, o Defender apresenta os motores 
D200 e D240, ambos com quatro cilindros. 
De realçar também a forte aposta nas opções 
de personalização deste todo-o-terreno. 

No total, a Land Rover disponibiliza mais 
de 170 opções de personalização. Entre 
estas opções, algumas são particularmente 
curiosas, como é o caso da caixa 
transportadora exterior que pode ser montada 
na zona do terceiro pilar e que pode ser útil, 
por exemplo, para transportar fatos de surf ou 
outros objectos molhados que não se queiram 
guardar no interior do veículo.  

Igualmente interessante é a tenda no tejadilho, 
que pode ser complementada com as barras 
de tejadilho Expedition e com a escada 
lateral. Uma solução perfeita para aventuras 
selvagens. Outro equipamento que pode 
ter ser útil em condições mais adversas é o 
guincho eléctrico com controlo remoto. 
Face a tudo isto, parece-nos que a máxima 
apresentada pela Land Rover para o 
novo Defender foi alcançada: “Oferecer 
extraordinárias capacidades inovadoras e as 
mais avançadas tecnologias todo-o-terreno 
para redefinir as aventuras no século XXI sem 
perder a autenticidade do espírito pioneiro 
que caracterizou a Land Rover durante 71 
anos”.
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or seventy years, the Defender 
became a reference for adventurers. 
It’s used in hundreds of scientific 

expeditions, humanitarian missions and 
adventurous journeys to the most inhospitable 
places on the planet. The new Land Rover 
Defender is the successor to that bold 
spirit, now with technological support and 
convenience.

Although some people have spoken out 
against the modernization of Defender, Land 
Rover has made an effort to maintain its off-
road capabilities. Despite having a renewed 
style, the inclusion of more technological 
solutions and greater comfort makes the new 
Defender a worthy representative of its noble 
lineage.

In fact, the style has retained several traits 
that belong to that line. This is the case of the 
rear and front projections, now reduced to 
facilitate the approach and departure angles, 
the alpine windows on the roof, the spare tire 
in the rear and the load compartment cover 
with hinges that are opened laterally. 

As far as the new features are concerned, 
we emphasize the gear selector on the 
dashboard, which allows the front center 
auxiliary seat to be installed. It’s an optional 
feature that allows one to create a three-seat 
front row, just like the first Land Rover.
This way, Defender 110 allows the following 
seating configurations: 5, 6 or 5+2 seats. The 
load space of this longer version reaches up 
to 1075 liters behind the second row and up 

to 2380 liter, if one chooses to fold down the 
second row. On the other hand, the Defender 
90 has 6 seats and is no longer than a 
normal 5-door utility vehicle.

Those who fear that the robustness of the 
new Defender has been compromised by 
this modernization effort are proved wrong. 
When designing this vehicle, Land Rover 
opted to use the D7x architecture (where the 
letter “x” is attributed to vehicles designed for 
use in extreme conditions). It’s a monocoque 
architecture in aluminum, with strong 
robustness. According to the brand, it’s three 
times more rigid than ordinary chassis. 
Before being approved by the brand’s 
engineering department, the new Defender 
underwent more than 62.000 tests. The new 

In this issue of Prestige, where we delve into some of the regions of 
Angola that feed the natural wonder of the Okavango Delta, it makes 
perfect sense to put our attention on a special and iconic off-road. The 
obvious choice was the new Land Rover Defender.

F
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Defender prototypes have been subjected 
to extreme conditions, traveling millions of 
kilometers in deserts subjected to temperatures 
above 50 ºC, in the Arctic at -40 ºC and 
even in the famous Colorado Rocky Mountains 
at 10.000 feet. 

With permanent AWD all-wheel drive, center 
differential, two-speed transfer case and active 
rear locking as optional equipment, the Land 
Rover Defender will shine in any terrain. 
The new Defender also has a new Terrain 
Response system, a configurable solution that 
allows more experienced drivers to individually 
configure the vehicle according to the 
conditions they encounter. Less experienced 
drivers, on the other hand, can ask the system 
to analyze the terrain and automatically set the 
best configuration.

The innovative ClearSight technology is also a 
highlight. On the touch screen, placed in the 
center of the dashboard, the driver can see a 
panoramic view of the area under the bonnet, 
right in front of the front wheels. This feature 
gives the driver more information about the 
obstacles ahead.

Regarding the engine range, it includes a 
four-cylinder P300 petrol engine and a six-
cylinder P400 with micro-hybrid electrical 
technology. In the diesel range, the Defender 
has the D200 and D240 engines, both with 
four cylinders. 

There is also a strong focus on the 
customization of this off-road. In total, Land 
Rover has more than 170 customization 
options. Some are curious, such as the outer 

storage box, which can be mounted in the 
third pillar area and be useful, for instance, for 
carrying surfing suits or other wet objects that 
one doesn’t want to keep inside the vehicle.  
The rooftop tent is also interesting and can be 
complemented with the Expedition roof racks 
and the side steps. A perfect solution for wild 
adventures. Another useful equipment in more 
demanding conditions is the electric winch 
with remote control. 

Based on this, we believe that Land Rover’s 
motto for the new Defender has been 
materialized: “provide remarkable and 
innovative capabilities and the most advanced 
off-road technologies to redefine adventures 
in the 21st century, without jeopardizing the 
authenticity of Land Rover’s pioneering spirit 
that has been a reality for 71 years”.
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www.vecauto.com
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A única plataforma especializada em promoção de 
anúncios de venda de veículos em Angola


