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Caro leitor,

Continuamos a viver tempos difíceis e 
complexos, mas não quisemos parar. 
Nesse sentido, lançamos este novo número 
da PRESTIGE Angola, como um sinal de 
esperança.

Se não teve acesso às edições anteriores, 
informamos que 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 e 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 disponíveis 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 
concretiza-se na PRESTIGE ANGOLA.

Cumprimentos,
Kenneth Hogrefe
- CEO

Dear reader,

We continue to live in difficult and complex 
times, but we didn’t want to stop. So we 
launched this new issue of PRESTIGE Angola, 
as a sign of hope.

If you have not read the previous editions, 
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
- CEO

Será possível ter um SUV
para todos os estilos de vida? Não.

Por isso construímos 3.
ao seu estilo.



3ª EDIÇÃO  VOL. 1 2020/21 3ª EDIÇÃO  VOL. 1 2020/216 7 54

8

26

INDÍCE

MANUEL SACAIA: O HERÓI DAS PALANCAS 
NEGRAS
MANUEL SACAIA: THE HERO OF THE SABLE ANTELOPES

ENTREVISTA COM IVETT NETTO, DIRECTORA DA 
IN IMOBILIÁRIA
FAZER NEGÓCIOS NA ERA PÓS-COVID 19
A ERA DO DIGITAL
CONHEÇA A XALIMA ANGOLA
O COMPLEXO TURÍSTICO DOCE MAR
MUIÉ LODGE
BICO DO SAPATO
SENSES BY MBAWA
A BIOLÓGICA
DESCUBRA OS 3 LANÇAMENTOS DE SUVS MAIS 
ESPERADOS DE 2021

8

26

28

33
35
37
41
44
47
52

A NÃO PERDER 
NESTA EDIÇÃO



98 3ª EDIÇÃO  VOL. 1 2020/213ª EDIÇÃO  VOL. 1 2020/21

MANUEL SACAIA: 
O HERÓI DAS 
PALANCAS 
NEGRAS

MANUEL SACAIA: 
THE HERO OF 
THE SABLE 
ANTELOPES

Angola é uma terra de muitos heróis praticamente desconhecidos. Manuel Sacaia 
é uma dessas pessoas, que apesar de permanecer anónima para a maior parte dos 
angolanos, tem uma história fantástica de coragem e perseverança na defesa de 
um dos principais ícones do país.

o prémio internacional Tusk Game Ranger 
Award, sendo designado como “Melhor 
Fiscal do Ano 2016”.

A atribuição deste prémio é o reconhecimento 
da sua dedicação à protecção da Palanca 
Negra Gigante. A entrega do galardão 
ocorreu em Londres, no Museu Victória e 
Alberto (V&A Museum) e contou com a 
presença de figuras internacionais como o 
conhecido apresentador e naturalista David 
Attenborough, o Príncipe William, e o então 
embaixador de Angola no Reino Unido, 
Miguel Neto.

Ao receber o prémio, Manuel Sacaia, 
com a humildade que lhe é característica, 
agradeceu a todos os seus colegas fiscais, 
os já falecidos e os ainda vivos. Agradeceu 

acaia tem dedicado a sua vida 
à protecção da Palanca Negra 
Gigante, na Reserva Natural 

Integral do Luando, na província de Malanje. 
Com 14 anos conheceu José Árvore, então 
Fiscal responsável pelas palancas negras e 
iniciou a actividade que iria manter ao longo 
de toda a sua vida.

Acumulando décadas no terreno, e sendo 
detentor de um sentido de responsabilidade e 
dever de excelência, Sacaia tornou-se numa 
referência para todos os que procuram saber 
mais sobre o animal. 

PRÉMIO TUSK
A dedicação do fiscal angolano foi 
reconhecida internacionalmente, quando em 
Dezembro de 2016, Manuel Sacaia venceu 

também à Fundação Kissama e ao Ministério 
do Ambiente.

O premiado aproveitou também a ocasião 
para pedir mais recursos para salvar a 
Palanca Negra Gigante. Solicitou ainda, 
apoios para a formação de mais fiscais.

UMA VIDA COMO FISCAL
Manuel Sacaia começou a trabalhar como 
fiscal ainda durante a sua adolescência. 
Recebeu o prémio com 62 anos de idade, 
quando estava prestes a completar 50 anos 
de serviço em defesa da vida selvagem, 
com especial foco na protecção da Palanca 
Negra Gigante.

Durante grande parte da sua vida, 
Sacaia não recebeu qualquer salário. Em 

S
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declarações à imprensa inglesa, o fiscal 
angolano explicou:

“Protegi sempre a Palanca Negra Gigante 
porque é um animal magnífico que apenas 
existe em Angola e do qual tenho muito 
orgulho. Eu sou um homem pobre, mas o 
meu país é rico porque tem um animal como 
a Palanca Negra Gigante. Um dia, os meus 
filhos poderão dizer às novas gerações que 
o seu pai trabalhou para proteger este animal 
incrível.”

Sacaia nasceu nas imediações da Reserva 
do Luando, na década de 50. Durante a 
sua infância ficou órfão, tendo começado 
a trabalhar na Reserva como assistente de 
cozinha aos 14 anos, sendo nomeado fiscal 
aos 18 anos. 

Na altura, a população de Palancas Negras 
Gigantes ultrapassava os dois mil animais na 
Reserva do Luando, existindo ainda cerca de 
200 no Parque Nacional de Cangandala. 
Estes são os dois únicos locais no mundo em 
que é possível encontrar esta espécie.

Em 1979, já durante a Guerra Civil 
angolana, Sacaia foi capturado por 
guerrilheiros da UNITA, os quais se haviam 
fixado nos 830 mil hectares da reserva. 
Apesar de amarrado, Manuel Sacaia 
conseguiu escapar após dois dias de captura. 
Atravessou a nado o Rio Luando, famoso 
pela população abundante de crocodilos e 
caminhou cerca de 65 quilómetros através do 
mato, até chegar a um local seguro. 
Nas duas décadas seguintes, durante 
a Guerra Civil, e mesmo sem existirem 
autoridades responsáveis pela manutenção 
da Reserva, Sacaia continuou a monitorizar 
as palancas do Luando. Caminhava descalço 
pela reserva, muitas vezes durante dias, 
fazendo o seu melhor para proteger os 
animais da guerrilha e dos caçadores furtivos. 
Em entrevista ao jornal inglês Telegraph, 
Sacaia explicou: “Trabalhei a troco de nada. 
Sem dinheiro, sem comida, sem botas, sem 
uniforme, sem tendas. Apenas com a chuva”.
Quando a guerra terminou, em 2002, 
restavam apenas 9 palancas em 
Cangandala, todas fêmeas. A Fundação 
Kissama, uma ONG focada na preservação 

da vida selvagem, passou dois meses 
à procura de palancas no Luando, sem 
sucesso. Até que souberam de Sacaia e 
dos seus conhecimentos sobre toda aquela 
região.
O experiente fiscal conduziu a equipa da 
Fundação até uma área remota, onde de 
facto encontraram a derradeira população de 
palancas. Na sequência desta descoberta, 
dois machos foram transferidos para 
Cangandala, onde teve início um processo 
de reprodução que tem sido um sucesso. 
Em 2019, Luando contava com 140 
palancas, enquanto a população de 
Cangandala tinha aumentado para 50.

Actualmente, Manuel Sacaia está reformado 
mas continua a ser um poço de sabedoria e 
de inspiração para os "pastores de palancas" 
no Luando. Um dos seus filhos está a seguir 
os seus passos e já está a liderar patrulhas 
no Luando que podem demorar duas ou três 
semanas.

Apesar de a guerra ter terminado há quase 
duas décadas, estes fiscais continuam a 

enfrentar perigos. Sacaia já esteve sob fogo 
em três ocasiões. Agora, para se protegerem 
dos caçadores furtivos, os fiscais transportam 
consigo armas AK-47.

Em 2018, Manuel foi apanhado por uma 
armadilha. A sua perna apenas sobreviveu 
a uma provável amputação devido à 
qualidade das botas que ele usava na altura. 
Ainda assim, teve que ser transportado por 
dois companheiros ao longo de quase 20 
quilómetros, até à aldeia mais próxima.
Vladimir Russo, o Director Executivo da 
Fundação Kissama mostra-se também 
grato: “Mesmo durante tempos de guerra 
e pobreza, ele continuava a dizer aos 
seus colegas que a palanca é um símbolo 
nacional e que eles deviam estar orgulhosos 
de a proteger. Ele teve um grande impacto 
na proteção da Palanca Negra Gigante”.

PALANCA NEGRA 
GIGANTE: UM SÍMBOLO 
NACIONAL EM VIAS DE 
EXTINÇÃO
Quase quatro anos decorridos após a 
atribuição do prémio, as palavras de Manuel 
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Sacaia continuam a ser válidas e pertinentes. 
Estima-se que a população da Palanca 
Negra Gigante em Angola seja de cerca 
de 200 animais, o que significa que esta 
espécie continua ameaçada de extinção.

A caça furtiva e a carência de fiscais nos 
Parques Naturais são as principais ameaças 
à sobrevivência deste animal.
Os duzentos animais que subsistem 

como o ecoturismo, na esperança de que 
esse caminho contribua com os fundos 
necessários para a conservação.

Os responsáveis governamentais frisam 
que Angola tem quatro reservas integrais e 
oito parques nacionais. De acordo com os 
governantes, seriam necessários cerca de 
8 mil fiscais para garantir a cobertura de 
toda a área protegida. Actualmente, Angola 

concentram-se na Reserva Integral do Luando 
e no Parque Nacional de Cangandala, na 
província de Malanje.

Apesar do esforço de protecção realizado 
nos últimos anos, a população da palanca 
negra continua a ser reduzida. Quando 
comparada com a época colonial, a 
população atual é cerca de 10% da que 
existia na altura.

conta com apenas 1.600 fiscais, um número 
claramente insuficiente para as necessidades 
existentes.

FUNDAÇÃO KISSAMA: NA 
LINHA DA FRENTE PARA 
A CONSERVAÇÃO DA 
PALANCA
Preponderante na luta para a conservação 
da palanca também tido sido a 

Em Abril de 2019 foi apresentado o balanço 
do Programa de Proteção e Conservação 
da Palanca Negra Gigante, o qual indicava 
uma substancial melhoria das acções de 
conservação da espécie. Contudo, o mesmo 
documento mostrava que ainda existia uma 
ameaça real de extinção.

O Plano de Gestão para 2020-2025 aponta 
a intenção de se avançar para actividades 

Fundação Kissama. Esta organização não 
governamental foi fundada em 1996, 
tendo como propósito a defesa, protecção, 
conservação, gestão, estudo, investigação 
e equilíbrio da fauna e flora angolanas.
Com uma forte ligação ao Projecto de 
Conservação da Palanca Negra Gigante, 
a Fundação Kissama é desde 2010, a 
instituição responsável por implementar 
as acções de investigação e educação 
ambiental associadas a este Projecto.

No âmbito deste projecto, foi criado em 
2004 o programa dos Pastores, ao abrigo 
do qual membros das comunidades locais 
são integrados como agentes de protecção 
da palanca no Luando e na  Cangandala.  

Nota: Agradecemos ao Angola Image 
Bank e à Fundação Kissama pelo apoio 
prestado na elaboração deste artigo. Não 
só em termos de informação, mas também 
como fontes de inspiração, pelo empenho 
demonstrado relativamente à protecção da 
natureza em Angola.

Fotografia: Todas as fotografias foram 
gentilmente cedidas pelo Angola Image 
Bank
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Angola is a land of many almost unknown heroes. Manuel Sacaia is one of them. 
Despite being anonymous to most Angolans, he has a wonderful story of courage 
and perseverance in defending one of the country’s main icons. 

protection of the Giant Sable Antelope. The 
award ceremony took place in London, at 
the V&A Museum. Several internationally 
famous individuals were present, such as the 
well-known presenter and naturalist David 
Attenborough, Prince William, and the then 
Angolan Ambassador to the United Kingdom 
Miguel Neto.

Upon receiving the award, Manuel Sacaia, 
with his typical humbleness, thanked all his 
colleagues dedicated to the protection of 
the sable antelope. He also thanked the 
Kissama Foundation and the Ministry of the 
Environment. 

The award-winner also took the opportunity 
to ask for more resources to save the Giant 
Sable Antelope. He also asked for support for 
the training of more rangers.

Sacaia has dedicated his life to 
the protection of the Giant Sable 
Antelope, in the Luando Natural 

Reserve, located in the Malanje province. At 
the age of 14, he met José Árvore, a ranger 
in charge of the Sable Antelope, initiating the 
activity he would maintain throughout his life.
With several decades of experience in the 
field, with a remarkable sense of responsibility 
and duty, Sacaia has become a reference for 
all those who want to know more about the 
animal. 

TUSK AWARD
The dedication of the Angolan ranger was 
internationally recognized. In December 
2016, Manuel Sacaia won the international 
Tusk Game Ranger Award, being considered 
the “Best Ranger of the Year 2016”.
The award recognizes his dedication to the 

A LIFE AS A RANGER
Manuel Sacaia started working as a ranger 
in his adolescence. He received the award at 
the age of 62, close to completing 50 years 
of service in defense of wildlife, focusing on 
the protection of the Giant Sable Antelope.
For much of his life, Sacaia did not receive 
any salary. In statements to the English press, 
the Angolan ranger explained:

“I have always protected the Giant Sable 
Antelope because it is a magnificent animal, 
it only exists in Angola, and I’m enormously 
proud of it. I’m a poor man, but my country is 
rich because it has an animal like the Giant 
Sable Antelope. One day, my children will 
be able to tell the younger generations that 
their father worked to protect this incredible 
animal”.

Sacaia was born near the Luando Reserve 

S
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Currently, Manuel Sacaia is retired but 
remains a source of wisdom and inspiration 
for the "sable antelope shepherds" in Luando. 
One of his sons is following in his footsteps 
and is already leading patrols in Luando that 
may take two or three weeks.

Although the war ended almost two decades 
ago, the rangers still face dangers. Sacaia 
has already been under fire on three 
occasions. Now, to protect themselves from 
poachers, rangers carry AK-47 weapons with 
them..

In 2018, Manuel was caught in a trap. His 
leg only survived a likely amputation due to 
the quality of the boots he was wearing. Even 
so, he was carried by two colleagues for 
almost 20 kilometers to the nearest village.
Vladimir Russo, the executive director of the 
Kissama Foundation, also shows his gratitude: 
“Even during times of war and poverty, he 
kept telling his colleagues that the sable 
antelope is a national symbol, and that they 
should be proud of their protection. He had a 

the reserve, often for days. He did his best 
to protect the animals from guerrillas and 
poachers. 

In an interview with the English newspaper 
Telegraph, Sacaia explained: “I worked 
without earning anything. No money, no 
food, no boots, no uniform, no tents. There 
was only rain”.

When the war ended in 2002, there were 
only 9 sable antelopes in Cangandala, all 
female. The Kissama Foundation, an NGO 
dedicated to the preservation of wildlife, 
looked for sable antelopes in Luando without 
success for two months. Until they found 
Sacaia and his knowledge about that region.
The experienced ranger took the Foundation 
team to a remote area, where they found 
the last population of sable antelopes. After 
the discovery, two males were transferred to 
Cangandala, where a successful breeding 
process began. 

By 2019, Luando had 140 sable antelopes, 
while the population of Cangandala 
increased to 50.

in the 1950s. During his childhood, he was 
orphaned. He started working at the Reserve 
as a kitchen assistant at the age of 14, and 
became a ranger at 18.

At the time, there were two thousand Giant 
Sable Antelopes in the Luando Reserve, and 
about 200 in the Cangandala National Park. 
They are the only two places in the world 
where this species can be found.

In 1979, during the Angolan civil war, 
Sacaia was captured by UNITA guerrillas, 
who had settled in the reserve’s 830.000 
hectares. Despite being tied up, Manuel 
Sacaia escaped after two days of capture. 
He swam across the Luando River, famous for 
its many crocodiles, and walked about 65 
kilometers through the woods until he reached 
a safe place. 

In the following two decades, during the 
civil war, and even without the authorities 
responsible for maintaining the reserve, 
Sacaia continued to monitor Luando’s sable 
antelopes. He walked barefoot through 
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great impact on the protection of the Giant 
Sable Antelope”.

GIANT SABLE ANTELOPE: 
A NATIONAL SYMBOL 
ON THE VERGE OF 
EXTINCTION
Almost four years after the award, the 
words of Manuel Sacaia are still valid 
and relevant. According to estimates, the 
population of the Giant Sable Antelope in 
Angola is around 200 animals, meaning 
that the species is still in danger of 
extinction.

Poaching and the few rangers in the Natural 
Parks are the main threats to the survival of 
this animal.

The two hundred animals that resist 
are in the Luando Natural Reserve and 
Cangandala National Park, in the Malanje 
province.
Despite the protection effort in recent years, 
the sable antelope population remains 
scarce. Compared to the colonial era, the 
current population is about 10% of that 

which existed.
In April 2019, the Giant Sable Antelope 
Protection and Conservation Programme 
was presented, which showed a significant 
improvement in the species’ conservation 
actions. However, the document also 
mentioned the real threat of extinction.

The Management Plan for 2020-2025 aims 
to implement activities such as ecotourism, 
hoping that this will provide the necessary 
funds for conservation.

Government officials noted that Angola has 
four integral reserves and eight national 
parks. According to the government, some 
8.000 rangers would be needed to cover 
the entire protected area. Currently, Angola 
has only 1.600 rangers, a number clearly 
insufficient to meet the needs.

KISSAMA FOUNDATION: 
ON THE FRONT LINE IN 
THE CONSERVATION OF 
THE SABLE ANTELOPE
The Kissama Foundation has also been 
decisive in the fight to preserve the sable 

antelope. This NGO was founded in 1996 
to defend, protect, conserve, manage, study, 
research and balance the Angolan fauna 
and flora.

With a strong link to the Giant Sable 
Antelope Conservation Project, the Kissama 
Foundation has been, since 2010, the 
institution responsible for the research and 
environmental education actions associated 
with this Project.

In 2004, within its scope, the Shepherds 
programme was created, where members of 
local communities are integrated as agents 
for the protection of the sable antelope in 
Luando and Cangandala.

Note: We thank Angola Image Bank and 
the Fundação Kissam for their support in 
the preparation of this article. Not only in 
terms of information, but also as sources of 
inspiration, for the commitment shown in 
relation to the protection of nature in Angola.

Photography credits: All photographs were 
kindly provided by Angola Image Bank
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ENTREVISTA COM IVETT NETTO, 
DIRECTORA DA IN IMOBILIÁRIA

In Imobiliária é uma das mais 
antigas clientes da AngoCasa. 
Nesta secção vamos conhecer 

melhor a Directora desta agência e também 
os principais segredos por trás do seu 
sucesso. 

AngoCasa: Como surgiu a In Imobiliária?

In Imobiliária: Chamo-me Ivett Neto 
Comboyo. Sempre trabalhei com vendas, 
comecei a trabalhar por conta própria desde 
2014 quando fundei a In Imobiliária.

AngoCasa: Porquê comprar uma casa com a 
In imobiliária?

In Imobiliária: O segredo é tratar todo o 
mundo por igual. Desde o proprietário da 
moradia ao cliente. É preciso ser imparcial 
para que todos os envolvidos estejam 
satisfeitos no final e para que a relação dure 
para futuros negócios. Desta maneira, estes 
mesmos clientes serão as pessoas que farão 
publicidade à empresa.

AngoCasa: Quais são os planos futuros para 

a In Imobiliária?

In Imobiliária: O projecto actual é expandir 
internacionalmente. Abrir escritórios em 
Lisboa, Londres, Zurique, porém sem descurar 
aquilo que já alcançamos cá em Luanda.

AngoCasa: Um dos principais problemas do 
mercado imobiliário angolano é a reduzida 
oferta de empreendimentos novos para as 
classes mais baixas. Quais os motivos para 
este problema recorrente?

In Imobiliária: A maior dificuldade são os 
empréstimos bancários. É um costume normal 
e global recorrer ao banco para comprar a 
primeira casa. No nosso país isto é quase 
impossível para a esmagadora maioria da 
população. 

Para ter uma noção, 60% da população 
ainda não tem acesso a uma conta bancária, 
não por escolha, mas principalmente devido 
à realidade da nossa sociedade.

AngoCasa: A In Imobiliária tem sido uma fiel 
cliente da AngoCasa. Quais as vantagens de 

trabalhar com a AngoCasa?

In Imobiliária: Por experiência própria sei que 
não adianta trabalhar sozinha. Assim é difícil 
crescer. Com a AngoCasa o crescimento é 
mais fácil, até porque já é uma plataforma de 
referência a nível nacional.

Destaco três vantagens que a AngoCasa 
proporciona: 

• Melhor divulgação da marca da empresa,
• Constante fluxo de chamadas e de 

contactos de clientes através da 
plataforma,

• Os clientes ficam mais confiantes e 
seguros quando notam que a empresa 
está inscrita na AngoCasa.

AngoCasa: Que mensagem gostaria de 
deixar a potenciais clientes?

In Imobiliária: Quer pretenda comprar, 
arrendar ou vender um imóvel, não procure 
mais. A In Imobiliária pode apoiar em todas 
as suas necessidades.

A

INTERVIEW WITH IVETT NETO, DIRECTOR 
OF IN IMOBILIÁRIA

n Imobiliária is one of AngoCasa’s 
oldest clients. In this section, we 
will get to know better the director 

of this agency and also the main secrets of its 
success. 

AngoCasa: How did In Imobiliária emerge?

In Imobiliária: My name is Ivett Neto 
Comboyo. I have always worked in the sales 
area, I started working on my own since 
2014, the year I founded In Imobiliária.

AngoCasa: Why should we buy a house with 
In Imobiliária?

In Imobiliária: The secret is to treat everyone 
equally. From the owner of the property to the 

client. We must be impartial so that all parties 
involved are satisfied in the end and so that 
the relationship lasts in future business. This 
way, the clients will be the ones advertising 
the company.

AngoCasa: What are the plans for In 
Imobiliária?

In Imobiliária: Our current project is 
international expansion. We want to open 
offices in Lisbon, London, Zurich, but without 
underestimating what we have already 
achieved in Luanda.

AngoCasa: One of the main problems of 
the Angolan real estate market is the scarce 
number of new housing developments for the 

lower classes. What are the reasons for this 
recurrent problem?

In Imobiliária: The biggest difficulty is bank 
loans. It is normal and widespread to resort 
to the bank when it comes to buying the first 
house. In our country, this is almost impossible 
for much of the population. 

For example, 60% of the population still does 
not have access to a bank account. This is not 
a choice, but the reality of our society.

AngoCasa: In Imobiliária has been a loyal 
client of AngoCasa. What are the advantages 
of working with AngoCasa?

In Imobiliária: I know, based on my 
experience, that it is fruitless to work alone. 
It is difficult to grow. With AngoCasa, the 
development is easier, because it is already a 
reference platform at the national level.

I highlight three advantages provided by 
AngoCasa: 

• Better promotion of the company’s brand,
• A constant flow of calls and customer 

contact details on the platform,
• The clients feel more confident and secure 

when they notice that the company is 
registered with AngoCasa.

AngoCasa: What message would you like to 
give to potential clients?

In Imobiliária: If the objective is to buy, rent or 
sell a property, look no further. In Imobiliária 
can support you in all your needs.

IN IMOBILIÁRIA
Luanda, Maculusso Luther king N° 43 C
Tel: (244) 929 999 972
Email: ivett@inimobiliaria.com

I
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FAZER NEGÓCIOS NA ERA PÓS-COVID 19

A ERA DO DIGITAL
uma questão de meras semanas, a 
vida da maioria das pessoas alterou-
se de forma radical. As pessoas 

deixaram de conviver, trabalhar, comer e de 
fazer compras como antes. Os escritórios 
fecharam, o teletrabalho tornou-se regra, as lojas 
encerraram portas e as viagens pararam.

A restrição ao contacto pessoal e a imposição 
de distanciamento físico vieram criar uma crise 
sem precedentes no sector imobiliário, não 
apenas em Angola, mas em todos os países 
afectados pelo vírus Covid-19.

Na Tech Africa, devido à nossa actividade 
abranger áreas profundamente afectadas pela 
crise, como o são o ramo imobiliário e o sector 
automóvel, reunimos uma grande quantidade 
de dados que gostaríamos de partilhar com os 
nossos leitores.

A CRISE DO COVID-19 
NO SECTOR IMOBILIÁRIO 
INTERNACIONAL
Em termos internacionais, já dispomos de 
suficiente informação para traçar uma avaliação 
objectiva do impacto da crise que vivemos no 
sector imobiliário. Nos Estados Unidos, por 
exemplo, os dados indicam que a redução de 
novos anúncios imobiliários não foi uniforme. 
Grandes metrópoles como Nova Iorque, Los 

e possibilidades de alteração de vida, talvez 
inspirados pelo período de quarentena.

Para finalizar esta análise dos dados internos da 
nossa plataforma, também gostaríamos de frisar 
o impacto positivo que a nossa ajuda teve para 
diversas agências imobiliárias, o que nos foi 
transmitido não só no inquérito que realizámos, 
mas também através de diversos telefonemas e 
emails.

ANGOCASA NO PRESENTE E 
NO FUTURO PRÓXIMO
Hoje, sabemos que a recessão se irá manter 
durante mais algum tempo, mas isso não 
significa que não existam oportunidades. Para 
nós, na AngoCasa, prevemos a continuação 
da tendência de crescimento ao longo dos 
próximos meses. A presente crise está a levar 
muitas empresas a optar pela digitalização e o 
universo imobiliário não é excepção.

Para todas as empresas imobiliárias que optam 
por se afirmarem na Internet, a presença na 
AngoCasa é hoje uma oportunidade firme de 
crescimento. Lideramos em parâmetros como o 
número de anúncios, o número de visitantes e o 
número de leads gerados mensalmente.

Acreditamos que os próximos meses irão 
contribuir para fortalecer o sector imobiliário 
nacional, tornando-o simultaneamente mais 
transparente e de fácil acesso e aqui estaremos 
para dar a nossa contribuição.

ESTRATÉGIAS PARA APLICAR 
NO PERÍODO PÓS COVID-19
Como já referimos, acreditamos que irão 
continuar a existir oportunidades de crescimento, 
contudo essas oportunidades estarão acessíveis 
apenas a quem for proactivo e revelar 
capacidade de adaptação à nova realidade. 
Partilhamos algumas ideias e estratégias que 
podem ajudar a recuperação nos meses que se 

Angeles ou Chicago foram afectadas mais 
rapidamente, enquanto cidades com Denver ou 
Phoenix só começaram a denotar uma redução 
doo número de novos anúncios cerca de 2 
semanas após o início da crise.

Podemos assim fazer uma correlação directa: 
em áreas com maior número de casos e maior 
risco de exposição ao vírus, a redução do 
número de anúncios foi imediata, mas em 
áreas em que a disseminação foi mais lenta, o 
mercado manteve-se mais activo.

Nos Estados Unidos, a redução de novos 
anúncios no mercado foi de entre 40 a 80%, 
sendo que o declínio mais elevado ocorreu 
em cidades onde as medidas de confinamento 
foram mais rigorosas.

O que é interessante de notar é que na maioria 
das regiões, a recuperação começou a ocorrer 
cerca de 30 a 35 dias depois de iniciar o 
declínio. Este é um sinal positivo que também 
visualizámos em relatórios sobre a evolução 
do panorama imobiliário em alguns países do 
espaço europeu.

A EVOLUÇÃO DO MERCADO 
EM ANGOLA – DADOS 
INTERNOS DA ANGOCASA
Face à imposição de confinamento e ao temor 

seguem:
• Apostar na digitalização – Ainda mais 

do que antes, ter uma presença forte na 
Internet é essencial para prosperar na 
área imobiliária. Estando online é possível 
chegar a mais potenciais clientes e angariar 
mais imóveis. A presença numa plataforma 
imobiliária líder como a AngoCasa permite 
obter todos esses benefícios de forma mais 
rápida e amplificada;

• Adaptar a oferta à procura – No futuro 
imediato, o interesse em imóveis do segmento 
alto será reduzido. Contudo, irá aumentar o 
interesse em habitações mais acessíveis. É 
fundamental adaptar a carteira de imóveis à 
realidade do mercado.

• Inovar e apostar na tecnologia – Grandes 
empresas internacionais estão a apostar em 
implementar inovações tecnológicas. 

A Century21 por exemplo já apostava em 
diversos recursos como: vídeos, visitas virtuais, 
videochamadas, email marketing e aplicações 
próprias e começou agora a avançar no sentido 
de conseguir fazer contractos de promessa de 
compra e venda sem a necessidade de existir 
visita física o imóvel. Também a Engel & Völkers 
aposta forte na inovação: visualização dos 
imóveis através de óculos de realidade virtual, 
vídeos em 3D, renders e infografias de casas 
para reabilitar e ainda a tecnologia Matterport, 
que possibilita a criação de visitas 3D em 
minutos, originando experiências imersivas. 
Finalmente, a Era coloca a sua aposta em 
virtual tours (realidade virtual), numa maior 
proximidade dos seus agentes relativamente 
aos clientes através da ferramenta Live Chat e 
também numa assistente virtual concebida com 
inteligência artificial que funciona no Facebook 
Messenger, a vEra.

A AMEAÇA DA 
CRIMINALIDADE CIBERNÉTICA
O maior apetite dos consumidores por mercados 

da população relativamente ao coronavírus, 
também o mercado imobiliário angolano foi 
afectado. Contudo, de acordo com o que 
podemos analisar através dos números internos 
da nossa plataforma, podemos afirmar que a 
recuperação do interesse dos consumidores no 
mercado imobiliário em Angola foi mais rápida.

Na AngoCasa registámos um declínio no 
número de acessos e leads gerados a partir 
do dia 17 de Março, mas desde o dia 6 de 
Abril os números têm vindo a subir e no início 
de Maio já estamos com valores semelhantes à 
realidade pré Covid-19.

Em termos de novos anúncios, notámos uma 
redução substancial, especialmente na última 
semana de Março e na primeira quinzena de 
Abril, o que se explica sobretudo pela redução 
da actividade dos profissionais imobiliários.  
Contudo, na segunda quinzena de Abril é 
possível percepcionar uma subida gradual nas 
novas publicações.

Estes números são positivos, demonstrando 
a resiliência dos angolanos e comprovando 
também que muitos profissionais imobiliários 
se conseguiram adaptar à nova realidade. 
Igualmente, podemos transpor que os angolanos 
estão novamente activos no mercado, 
procurando novas oportunidades de negócio 

digitais acarreta também desafios, sendo a 
segurança uma das questões mais relevantes. 
O crime cibernético causa prejuízos na ordem 
de centenas de milhões de dólares americanos 
à economia mundial, afectando não apenas 
empresas, mas também milhões de utilizadores 
particulares em dezenas de países.

Aliás, a nível mundial, o crime cibernético é já 
o segundo tipo de crime mais relevante (que 
mais pessoas afecta). Anualmente, estima-se 
que 700 milhões de pessoas sejam vítimas de 
algum tipo de crime cibernético, a nível mundial. 
O impacto estimado do crime cibernético é de 
500 biliões de USD.

Apesar de não existirem números oficiais 
relativamente ao crime cibernético em Angola, 
é possível notar o crescimento desse tipo de 
actividade em algumas áreas, principalmente 
em Grupo de Vendas no Facebook e em sites 
de classificados escassamente regulados.

Sabendo que a confiança é um factor 
fundamental para incentivar os utilizadores 
angolanos a utilizarem de forma mais regular 
os mercados digitais, a Tech Africa PTE LTD 
implementa desde o início rigorosas medidas de 
segurança e de controlo de qualidade em todos 
os seus sites de classificados online: AngoCasa, 
AngoCarro, Quitanda e Boa Estadia.

No área de negócios mais sensível e onde se 
verifica um maior número de tentativas de burla, 
a venda de veículos, o controlo é ainda mais 
rigoroso. Assim, no AngoCarro, a Tech Africa 
colocou em vigor um conjunto de medidas 
destinadas a oferecer um mercado online tão 
transparente e regulado quanto possível:
• Validação da identidade dos novos 

anunciantes através da verificação de um 
documento pessoal;

• Verificação de todos os anúncios publicados;
• Limitação do número de anúncios gratuitos 

aos utilizadores particulares;
• Bloqueio de utilizadores suspeitos;
• Aposta na informação e na educação 

dos utilizadores, para que estes adoptem 
comportamentos seguros no momento de 
fechar um negócio.

TODA A CRISE REPRESENTA 
NOVAS OPORTUNIDADES
Como Albert Einstein um dia afirmou, “Em 
cada crise existem grandes oportunidades”. 
Uma postura proactiva e dinâmica é essencial 
para que as empresas imobiliárias angolanas 
consigam superar este período.

N
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DOING BUSINESS IN THE POST-COVID-19 ERA 

THE DIGITAL AGE
n weeks, most people’s lives 
changed radically. People 
stopped living, working, eating 

and shopping as before. Offices and stores 
closed, remote work became a rule, and 
travel stopped.

The restriction of personal contact and the 
imposition of social distancing created an 
unprecedented crisis in the real estate sector, 
not only in Angola, but in all countries affected 
by COVID-19.

At Tech Africa, where our business covers 
areas markedly affected by the crisis - such 
as real estate and the automotive sector - we 
have gathered plenty of data that we would 
like to share with our readers.

THE COVID-19 CRISIS IN 
THE INTERNATIONAL REAL 
ESTATE SECTOR
From the international point of view, we 
already have enough information to make 
an objective assessment of the impact of the 
crisis on the real estate sector. In the United 
States, the data indicate that the drop in the 
number of new real estate listings was not 
uniform. Major metropolises like New York, 
Los Angeles or Chicago were affected more 
quickly, while cities like Denver or Phoenix 
only started to feel a reduction in the number 
of new listings about 2 weeks after the 
beginning of the crisis.

We can make a direct correlation: in areas 
with more cases and a higher risk of exposure 
to the virus, the reduction in the number of 
ads was immediate. However, in areas 
where dissemination was slower, the market 
remained more active.

In the United States, the reduction of new 
advertisements in the market was between 
40 and 80%. The highest decline occurred in 
cities where containment measures were more 
stringent.

It is interesting to note that, in most regions, the 
recovery began to occur 30 to 35 days after 
the beginning of the decline. This is a positive 
sign that we have also seen in reports on the 

STRATEGIES FOR THE POST-
COVID-19 PERIOD
As we have already said, we believe that there 
will be growth opportunities, but these will be 
accessible only to those who are proactive and 
reveal their ability to adapt to the new reality. 
We share below some ideas and strategies 
that can help recovery in the coming months:
• Betting on digitalization - Even more than 

before, a strong presence on the Internet 
is essential to prosper in the real estate 
business. Being online allows you to reach 
more potential clients and raise more 
properties. Being present on a leading real 
estate platform like AngoCasa allows you 
to get all these benefits in a faster and more 
comprehensive way;

• Adapting supply to demand - In the 
immediate future, interest in high-tier real 
estate will be reduced. However, interest in 
more affordable housing will increase. It is 
essential to adapt the portfolio of properties 
to the market’s reality.

• Innovating and betting on technology - 
Major international companies are betting 
on technological innovations. Century21 
was already investing in resources such 
as videos, virtual tours, video calls, email 
marketing and their own apps. Now, it 
intends to implement promise to purchase 
and sale agreements without an in-person 
visit to the property. Engel & Völkers is 

evolution of real estate in some European 
countries.

THE EVOLUTION OF THE 
ANGOLAN MARKET - 
ANGOCASA INTERNAL DATA
Given the population’s lockdown and fear of 
coronavirus, the Angolan real estate market 
was also affected. However, according to 
what we can analyze through the internal 
figures of our platform, we can say that the 
recovery of consumer interest in the real estate 
market in Angola was faster.

At AngoCasa, we registered a decline in 
the number of accesses and leads from 17 
March. But, since April 6, the numbers have 
been rising. At the beginning of May, the 
figures are already like pre-COVID-19 reality.
New listings dropped substantially, especially 
in the last week of March and the first half of 
April. This is mainly explained by the reduction 
in the activity of real estate professionals. But 
in the second half of April it is possible to 
identify a gradual increase in new listings.
These figures are positive. They prove the 
resilience of Angolans and show that many 
real estate professionals have managed to 
adapt to the new reality. We can also say 
that Angolans are active in the market again, 
looking for new business opportunities and life-

investing strongly in innovation: visualization 
of properties through virtual reality glasses, 
3D videos, renders and infographics of 
houses ready to be repaired, and also 
the Matterport technology, which allows 
3D visits in minutes, providing immersive 
experiences. Finally, Era organizes virtual 
tours (virtual reality), in greater proximity 
between agents and customers through Live 
Chat and also a virtual assistant designed 
with artificial intelligence, which works on 
Facebook Messenger, known as vEra.

THE THREAT OF CYBERCRIME
The growing interest of consumers in digital 
markets has challenges. Security is one of the 
most relevant issues. Cybercrime damages 
the world economy by hundreds of millions of 
dollars, affecting not only businesses but also 
millions of private users in dozens of countries.
In fact, cybercrime is already the second most 
relevant type of crime worldwide (affecting 
more people). Every year, it is estimated that 
700 million people are victims of some type of 
cybercrime worldwide. The estimated impact 
of cybercrime is USD 500 billion.

Although there are no official figures on 
cybercrime in Angola, the growth of this 
activity in some areas is visible, mainly in the 
Sales Group on Facebook, and classified 
advertisement websites with scarce regulation.

changing possibilities, perhaps inspired by the 
quarantine period.

To conclude this analysis with internal data 
from our platform, we would like to stress the 
positive impact of our help to several real 
estate agencies. Something that has been 
conveyed to us not only through the survey we 
have made, but also through various phone 
calls and emails.

AngoCasa in the Present and the Near Future
We know today that the recession will 
continue for some more time. However, this 
does not mean that there are no opportunities. 
For us, at AngoCasa, we anticipate the 
continuation of this growing trend in the 
coming months. This crisis makes many 
companies opt for digitalization and the real 
estate universe is no exception.

For all real estate companies that choose to 
affirm themselves on the Internet, the presence 
at AngoCasa is currently a solid growth 
opportunity. We are leaders in parameters 
such as number of listings, number of visitors 
and number of leads generated monthly.
We believe that the coming months will 
contribute to strengthen the national real 
estate sector, making it more transparent and 
accessible. We will be here to contribute.

Confidence is a key factor in encouraging 
Angolan users to use digital markets more 
often. Therefore, Tech Africa PTE LTD 
implements strict security and quality control 
measures in all its online classified sites: 
AngoCasa, AngoCarro, Quitanda and Boa 
Estadia.

The sale of vehicles is the most sensitive area 
of business and where there is a greater 
number of fraudulent actions, so the control 
is even more rigorous. At AngoCarro, Tech 
Africa has implemented measures to ensure an 
online market as transparent and regulated as 
possible:
• ID validation of new advertisers through 

the verification of a personal document;
• Verification of all advertisements published;
• Limitation of the number of free 

advertisements for private users;
• Blocking suspicious users;
• Investing in the information and education 

of users, so that they adopt safe behaviors 
when conducting a business.

ANY CRISIS PRODUCES 
NEW OPPORTUNITIES
As Albert Einstein once said: “In every crisis, 
there are great opportunities”. A proactive 
and dynamic attitude is essential for Angolan 
real estate companies to overcome this 
period.

I
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CONHEÇA A XALIMA ANGOLA 
A nossa missão é garantir aos nossos clientes 
e parceiros a melhor experiência de compra, 
venda ou arrendamento de imóveis, ao 
melhor preço e qualidade. 

Valores: 
• Satisfação do Cliente: Porque esse é o 

nosso maior prazer.
• Transparência: Acreditamos num mundo 

onde a verdade é a base.
• Qualidade Acima do Lucro: Porque 

acreditamos na justiça.
• Inovação e Criatividade: Pois a 

melhoria continua, é chave para 
conquistar excelência.

A nossa equipa está preparada para 
atender e satisfazer as necessidades dos 
nossos clientes. Somos maioritariamente 
jovens dedicados, motivados profissionais, 
qualificados e dinâmicos. Desde há dois 
anos, a nossa equipa tem superado as 
expectativas dos nossos clientes e parceiros.  

Porque associar-se com Xalima 
Angola?

Porque primamos pela transparência, 
acreditamos que temos potencial para atender 
as necessidades dos nossos parceiros, afinal 
“parceiro uma vez, parceiro para sempre” 

por isso nos esforçamos para que que essa 
relação seja o mais saudável possível. 
Inovamos sempre o nosso modo de actuação 
e procuramos associar-nos com outras 
empresas.  

“Com apenas 21 anos criei a Xalima 
Angola, juntando os melhores profissionais 
para fazerem parte desta grande família, 
e no nosso primeiro ano facturamos mais 
de 68.000.000,00 AKZ. Eu acredito que 
investir numa imobiliária é vantajoso, por se 
tratar de um projecto ambicioso. Por outro 
lado, amo trabalhar com jovens, pois também 
sou uma deles.  Os jovens são dedicados e 
motivados, amamos o que fazemos e mesmo 
com várias dificuldades nunca desistimos dos 
nossos dos sonhos. 

Uma das perguntas mais frequente que me 
é feita é: “Porque uma jovem de apenas 23 
anos criou uma imobiliária, ao invés de abrir 
um salão de beleza, pastelaria ou um outro 
negócio?”

Eu respondo: “Porque sou visionária e a 
imobiliária dá-me altos rendimentos a longo 
prazo, e com os mesmos posso investir 
noutras empresas. Além disso associa-me a 
um networking mais abrangente.”

Xalima Angola
Endereço: Estrada direita da Samba  
Em frente ao Condomínio Morro Bento
Email: geral@xalimangola.com 
comercial@gmail.com 
Contactos: +244 926 785 781/ 926 865 631/ 995 300 472
Site: www.xalimangola.com

Xalima Angola é uma empresa 
angolana que atua no sector 
imobiliário e prestação de serviços. 

É também uma firma de construção e de 
projectos, contando com engenheiros e 
projectistas capacitados para providenciar 
diversas categorias de trabalhos profissionais 
para os seus clientes.

Fundado a 20 de novembro de 2018 por 
Tatiana Lima, a Xalima foi criada com o 
objectivo de diminuir o nível de desemprego 
no país, e facilitar a aquisição de um imóvel, 
por parte da população, promovendo a 
construção de projectos habitacionais para as 
faixas etárias mais jovens.

A nossa visão é sermos uma referência no 
mercado angolano. Reconhecida como a 
melhor opção pelos clientes, parceiros e 
investidores, pela qualidade dos nossos 
produtos e serviços. 

A
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O COMPLEXO TURÍSTICO DOCE MAR
Complexo Turístico Doce Mar, reúne 
desde há 7 anos o melhor em lazer, 
conforto e diversão para você e sua 

família.

Com acomodações (bungalows e vilas 
com 2 quartos), restaurante, amplo terraço, 
estacionamento, cadeiras de praia e muitas 
outras opções, o complexo oferece toda a 
infraestrutura necessária para o lazer.

O
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O mar e a rica paisagem natural da baía
de Cabo Ledo deixam os seus visitantes
impressionados com sua beleza. As 
águas que flutuam nas belas e agradáveis
areias da praia em frente ao complexo são
impressionantes.

O Complexo Turístico Doce Mar é 
definitivamente uma opção que você deve 

considerar para desfrutar do melhor que o 
turismo angolano tem para oferecer.

Um dos melhores complexos turísticos de 
Angola.
Reservas por email ou chamadas:
complexodocemar@gmail.com
(+ 244) 923 339 649

MUIÉ LODGE
m lugar calmo e bom para relaxar. 
Dispomos dos seguintes serviços:
 

Alojamento: Uma variedade de bungalows 
personalizados, garantimos o conforto para 

os nossos clientes, de maneira que se sintam 
em casa mesmo estando fora dela.
 
Bar:  Durante uma boa conversa com os (as) 
amigos (as) nada melhor que uma bebida 

a gosto para acompanhar com o petisco à 
maneira. 
 
Piscina:  Está calor? Venha refrescar-se e 
relaxar em nossa piscina, com banhos para 
adultos e crianças.
 
Restaurante: *Rota do Azeite* , Comer é 
bom, mas comer bem é melhor. Dispomos de 
pratos nacionais e internacionais, que além 
de saborosos são saudáveis 
 
Discoteca Muié Club (Ex discoteca Kukina):  
Espaço equipado para eventos privados, 
aniversários e um lugar bom para se divertir.

U

Benfica – Cabolombo, Rua da 
Dona Xepa, Quarteirão 7, Travessa 
2, Casa nº 43   
Tel: +(244) 928181010/994 
197 344/ 934 197 344
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MUIÉ 
LODGE

calm and good place to relax. We 
have the following services:
 

Accommodation: A variety of personalized 
bungalows, we guarantee comfort for our 
guests, so that they feel at home
 
Bar: During a good conversation with friends, 
there is nothing better than a nice drink and 
snacks.
 
Pool: Come and refresh yourself and relax in 
our swimming pool, with baths for adults and 
children.
 

Restaurant: * Rota do Azeite *, Eating is 
good, but eating well is better. We have 
national and international dishes, which are 
not only tasty, but also healthy
 
Muié Club (Ex discoteca Kukina): Equipped 
space for private events, birthdays and a 
good place to have fun.

A

Benfica – Cabolombo, Rua da Dona 
Xepa, Quarteirão 7, Travessa 2, 
Casa nº 43   
Tel: +(244) 928181010/994 197 
344/ 934 197 344

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
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BICO DO SAPATO
or motivos óbvios, não temos 
saído para avaliar restaurantes 
com tanta frequência. E pelos 

mesmos motivos, a nova realidade nos 
restaurantes – menos funcionários, horários 
reduzidos, limitações diversas em toda 
operação – implica que o nosso método 
de avaliação também passe por algumas 
mudanças. Estamos agora mais focados 
na oferta gastronómica em si e no quão 
preparado está o restaurante no que 
toca a biossegurança, tanto para os seus 
funcionários como para o público em 
geral. Considerações como velocidade do 
atendimento, quantidade de oferta, e outras 
opiniões do género, estão em segundo (ou 
terceiro) plano.

BICO DO SAPATO
O Bico do Sapato é neste momento um dos 

melhores restaurantes em Luanda no que 
toca à qualidade e diversidade da comida, 
consistência da cozinha, velocidade e 
simpatia no atendimento e a sua garrafeira. 
Localizado na infraestrutura do Estádio dos 
Coqueiros, um dos bairros mais antigos de 
Luanda, o Bico do Sapato é também ele um 
dos restaurantes mais antigos da cidade em 
contínuo funcionamento, tendo aberto as 
portas em 2009. A oferta gastronómica é 
focada na cozinha portuguesa, com especial 
realce para o peixe, os mariscos e o fabuloso 
Leitão à Bairrada. O espaço está divido 
numa sala de jantar interior e uma esplanada 
devidamente protegida da zona exterior do 
estádio; está para breve a reabertura da 
zona lounge, colada à esplanada. 

O QUE COMER
O menu do Bico do Sapato está dividido 

em várias secções: couvert, sopas (quase 
todas elas vegetarianas), uma seleção 
de carpaccios (garoupa, vitela e polvo), 
entradas de peixe e marisco, massas e 
risottos (destaca-se aqui o Risotto de Leite 
de Coco, Coentros e Lagosta Tempura), 
peixes (a Tranche de garoupa com Trouxa 
de Legumes e Batata Doce, o Lombo de 
Bacalhau com Crosta de Broa e Azeitona, e 
ainda a Espetada de Cherne com Camarão 
acompanhada de Batata Doce Cozida e 
Legumes são os nossos preferidos), marisco 
(destaque para as Gambas Tigre Escaladas 
Aromatizadas com Lima), carnes (o Leitão 
à Bairrada mencionado anteriormente, 
as Costeletas de Borrego com Legumes 
Assadose e o Chateaubriand em 3 Pimentas 
para duas pessoas são possivelmente as 
opções mais vistosas), sobremesas (têm de 
provar a Delícia de Abacate e Canela com 

P
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Gelado de Baunilha) e snacks para o 
lounge. 

Descrevemos o menu com algum detalhe, 
mas temos de realçar que todas os dias 
o Bico do Sapato tem ofertas diferentes 
que variam consoante a disponibilidade 
dos produtos no mercado. Neste menu 
executivo há sempre uma opção de peixe 
e outra de carne; o menu inclui entrada, o 
prato principal e a sobremesa. Exemplos 
recentes incluem Rolinhos de peixe com 
legumes a vapor, Vitela à moda de Lafões, 
e Favas Guisadas com Entrecosto e aromas 
de coentros.
 

O QUE BEBER
A garrafeira do Bico do Sapato é generosa 
e tem uma tendência clara para vinhos 
das regiões do Douro e do Alentejo. Há 
também uma pequena mas muito boa 
seleção de champagnes (Moët Chandon) e 
espumantes (Mateus Rosé e Murganheira). 

PREÇOS
Estão ao nível de um restaurante de 
qualidade. Não é barato. As massas e 
risottos custam cerca de 10.000 AKZ, os 
pratos de peixe variam entre os 9.000 - 
16.000 AKZ, e os pratos de carne custam 
em média 9.000 - 11.000 AKZ. 

BIOSSEGURANÇA
Álcool-gel na entrada, garçons com 
máscaras, distanciamento entre as mesas 
e desinfecção constante nas mesmas, 
loiça entregue ainda coberta com película 
aderente...tudo como mandam as 
recomendações dos órgãos competentes, e 
mais.

CONSIDERAÇÕES 
FINAIS
Quando sabemos que queremos comer 
gastronomia portuguesa de qualidade 
com um bom vinho a acompanhar, num 
ambiente acolhedor com bom atendimento, 
é aqui que viemos.

or obvious reasons, we haven’t 
gone out to review restaurants 
anywhere nearly as much. And 

for the same reasons, the new reality in 
restaurants – fewer employees, reduced 
hours, limitations in virtually every aspect of 
the operation – implies that our evaluation 
criteria also underwent some changes. 
We are now more focused on the food 
itself and on how prepared the restaurant 
in regards to bio-safety, for both their 
employees and the general public. Factors 
such as speed of service, missing menu 
items or depleted menus, and others are not 
as important for us right now.

BICO DO SAPATO
Bico do Sapato is currently one of the 
best restaurants in Luanda in terms of 
quality, diversity, and consistency of the 
food, quick, friendly service, and an 

above-average wine selection. Located 
within the Coqueiros Stadium compound, 
in one of the oldest neighborhoods in 
Luanda, Bico do Sapato is also one of the 
oldest restaurants in the city in continuous 
operation, having opened its doors in 
2009. The fare on offer is focused on 
Portuguese cuisine, with special emphasis 
on fish, seafood and the fabulous Leitão à 
Bairrada (Bairrada-style suckling pig). The 
space is divided into an indoor dining room 
and a terrace properly protected from the 
stadium’s outside area; the lounge area is 
reopening soon, next to the terrace.

WHAT TO EAT
The Bico do Sapato menu is divided into 
several sections: couvert, soups (almost 
all of them vegetarian), a selection of 
carpaccios (grouper, veal and octopus), 
fish and seafood entrées, pasta and risottos 

(the Coconut Milk Risotto with Coriander 
and Lobster Tempura is the standout here), 
fish (the Grouper Tranche served with 
Vegetables and Sweet Potatoes, the Olive 
and Bread Crusted Cod Loin, and the 
Cherne and Shrimp Kebab served with 
Sweet Potatoes and Vegetables are our 
favorites), seafood (especially the Tiger 
Prawns with Lime), meats (the Leitão à 
Bairrada mentioned above, the Lamb 
Chops with Roasted Vegetables and the 
Chateaubriand in 3 Peppers for two people 
are the most notable options), desserts (you 
have to taste the Avocado and Cinnamon 
Delight with Vanilla Ice Cream) and snacks 
for the lounge.

We described the menu in some detail, but 
we must emphasize that every day Bico 
do Sapato has different entrées that vary 
depending what’s available in the market. 
In this executive menu there is always a 
choice of fish and meat, and the full menu 
includes a starter, main course and dessert. 
Recent examples include fish rolls with 
steamed vegetables, Lafões style veal, and 
stewed broad beans with pork ribs and 
coriander.

WHAT TO DRINK
The Bico do Sapato wine cellar is generous 
and has a clear tendency for wines from 
the Douro and Alentejo regions. There 
is also a small but very good selection 
of champagnes (Moët Chandon) and 
sparkling wines (Mateus Rosé and 
Murganheira).

PRICES
They are at the level of a quality restaurant. 
Bico do Sapato is not cheap. Pasta and 
risottos cost around 10,000 AKZ, fish 
dishes vary between 9,000 - 16,000 AKZ, 
and meat dishes cost on average 9,000 - 
11,000 AKZ.

BIO-SAFETY
Hand sanitizer at the entrance, waiters 
with masks and gloves, silverware covered 
with cling film, adequate distance between 
tables and constant disinfection...all as 
recommended by the experts, and beyond. 

FINAL WORD
When we know that we want to eat quality 
Portuguese cuisine with very good wine, 
in a welcoming environment with friendly, 
knowldgeable service, this is where we go.

BICO DO SAPATO
F
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SENSES BY MBAWA
ão existe outro espaço assim no 
país...um espaço com esta alma 
e forma de estar. A Mbawa é um 

concept store com várias salas onde são 
vendidas roupas, sabão artesanal, e velas, 
entre outros itens; pouco tempo depois 
reparas que o que está a ser realmente 
vendido é todo um lifestyle. Incluído neste 
espaço está o ‘Senses by Mbawa’, um 
pequeníssimo café/cocktail bar/restaurante 
que serve comida saborosa e cocktails 
deliciosos, tudo muito bem apresentado. 
O facto de estar localizado na Rua dos 
Mercadores, a mais antiga de Luanda, num 
edifício com muitos anos de vida, logo no 
coração dos Coqueiros, dá ainda mais azo 
à identidade única deste lugar.

O QUE COMER
O menu da Mbawa não é extenso – é 
importante realçar que isto é uma loja de 
roupa que por acaso serve alguns pratos 
e cocktails. A ‘maka’ é que a comida é 
surpreendentemente boa e quando cá viemos 
há vezes que até esquecemos que estamos 
numa loja. As portas abrem às 9h00, hora 
em que começa a ser servido o pequeno 
almoço; as três opções são o Muesli cremoso 
servido com iogurte natural e sementes, a 
Tosta Mbawa (pão rústico com abacate, 
presunto e ovo escalfado – a nossa preferida) 
ou ainda uma torrada simples. Há bacon e 
ovo como extras. 

Já o menu de almoço oferece mais variedade, 
mas mantém-se o conceito de qualidade 
em vez de quantidade. Apostou-se em 
pratos originais que fazem uso liberal de 

N

ingredientes locais, como os Nuggets de 
peixe com chips de mandioca (peixe panado 
na aveia com chips de mandioca e maionese 
caseira), os Dumplings de frango (muito bons) 
e o Mbawa Burger. Porém, os dois pratos 
que mais se destacam são o Caril tailandês 
de peixe, feito com leite de coco e servido 
com lâminas do mesmo, e os Medalhões de 
poroco com couscous aromatizado, servidos 
numa espetada. Quem não quiser comer 
carne pode optar pela massa vegana: Penne 
servido com beterraba, cogumelos salteados, 
pepino e beringela. Para a sobremesa, 
apenas uma opção: o delicioso Crumble de 
maçã.

O QUE BEBER
Seria extremamente infeliz ir à Mbawa sem 
provar os cocktails com assinatura do My Soul 
Drinks. Somos especilamente fãs do mojito 
servido com cana de açúcar, do irrepreensível 
whiskey sour e da green margarita. Mas 
todos os cocktails do menu são bons, 
incluindo os cocktails virgens. 

PREÇOS
Estão ao nível de um restaurante de 
qualidade. Não é barato (principalmente os 
cocktails). A Tosta Mbawa custa 3.500 AKZ, 
o Caril tailandês 7.800 AKZ (é o prato mais 
caro no menu) e os Medalhões de porco 
ficam por 6.500 AKZ. No que toca aos 
cocktails, o mojito custa 3.600 AKZ enquanto 
que o whiskey sour fica por 4.200 AKZ. 

BIOSSEGURANÇA
Álcool-gel na entrada, garçons com 
máscaras, distanciamento entre as mesas e 
desinfecção constante nas mesmas...tudo 
como mandam as recomendações dos órgãos 
competentes. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Senses by Mbawa é um espaço único 
na cidade onde come-se, bebe-se e sente-se 
bem. O lugar tem uma identidade forte e 
emana bom gosto. Aqui é fácil sentires-te em 
casa.



3ª EDIÇÃO  VOL. 1 2020/21 3ª EDIÇÃO  VOL. 1 2020/2146 47

A BIOLÓGICA
here is no other space like this in 
the country – a spot that exudes 
soulfulness and its own way of 

being. Mbawa is a concept store with several 
rooms selling clothing, artisanal handmade 
soap and candles are sold, among other 
items; after a short time here you notice that 
what is actually being sold is a whole lifestyle. 
At the far end of the store is ‘Senses by 
Mbawa’, a tiny cafe/cocktail bar/restaurant 
serving modern, elegant food and delicious 
cocktails, all very well presented. The fact that 
it’s located on Rua dos Mercadores, Luanda’s 
oldest street, in a building that has been there 
fore decades, right in the heart of Coqueiros, 
adds to the unique identity of this place.

WHAT TO EAT
Mbawa’s menu is not extensive. After all, this 
is a clothing store that happens to serve some 
dishes and cocktails. Nonetheless, the food 

is surprisingly good and when we come here 
there are times that we forget that we’re in 
a store. Doors open at 9:00am and the first 
meal served is breakfast; the three options 
are creamy muesli served with natural yogurt 
and seeds, Tosta Mbawa (rustic bread with 
avocado, ham and poached egg – our 
favorite) or just a simple toast. Bacon and 
eggs can be added as extras.

The lunch menu offers more variety, but the 
concept of quality over quantity is maintained. 
They bet on original dishes that make liberal 
use of local ingredients, such as Fish nuggets 
with manioc chips (fish breaded in oats with 
manioc chips and homemade mayonnaise), 
Chicken dumplings (very good) and Mbawa 
Burger. However, the two most outstanding 
dishes are the Thai fish curry, made with 
coconut milk and topped with slivers of raw 
coconut, and the Pork medallions with flavored 

couscous, served on a kebab. Those who do 
not want to eat meat can opt for the vegan 
pasta: Penne served with beetroot, sautéed 
mushrooms, cucumber and eggplant. For 
dessert, there’s just one option: the delicious 
Apple Crumble.

WHAT TO DRINK
It would be extremely unfortunate to go to 
Mbawa without tasting the cocktails, made 
by My Soul Drinks. We particuarly enjoy the 
mojito served with sugar cane, the impeccable 
whiskey sour and the green margarita. But 
all the cocktails on the menu are quite good, 
including the virgin ones .

PRICES
Expect to pay above-average prices, 
especially for the cocktails. The Tosta Mbawa 
costs 3,500 AKZ, the Thai Curry 7,800 AKZ 
(it is the most expensive item on the menu) and 
the Pork Medallions are 6,500 AKZ. When 
it comes to cocktails, the mojito costs 3,600 
AKZ while the whiskey sour is 4,200 AKZ.

BIO-SAFETY
Hand sanitizer at the entrance, waiters 
with masks and gloves, adequate distance 
between tables and constant disinfection...all 
as recommended by the experts. 

FINAL WORD
Senses by Mbawa is a unique space in the 
city where you can eat, drink and feel good 
about it. The place has a strong identity and 
exudes good taste. It’s easy to feel at home 
here.

SENSES BY MBAWA
T ste pequeno espaço nas 

Ingombotas é a realização de um 
sonho de três amigos que acharam 

ser possível abrir um restaurante em Luanda 
onde a maioria dos pratos são vegetarianos 
ou veganos, e vários são sem glúten. Tiveram 
também a “sorte” de abrir portas cerca de 
um mês antes da chegada da pandemia 
ao país e o subsequente encerramento dos 
restaurantes, pelo menos para refeições 
presenciais. Não obstante, hoje a Biológica 
é um restaurante vibrante e alegre que criou 
a sua comunidade e mantém-se fiel aos seus 
princípios: sustentabilidade e respeito ao meio 
ambiente. Ah, e comida saborosa!

A Biológica serve pequenos-almoços, 
brunches, almoços e lanches, com um meno 
focado em bowls, tostas e panquecas, 
ovos, sumos naturais, e smoothies. São 

usados ingredientes sazonais, o que 
significa variedade no que é servido (bowls 
semanais diferentes, sumos feitos com as 
frutas disponíveis), e os preços são justos. 
É um lugar a ter em conta mesmo se és um 
carnívoro sem salvação.

O QUE COMER
O menu da Biológica está dividido por 
tipos de comida: Tostas, mini bowls, ovos, 
panquecas, bowls de salada, sumos e 
smoothies. Todos os dias há sopas, bolos e 
bowls de frutas diferentes, e todos os dias 
o brunch está disponível. O brunch inclui 
sumo natural, panquecas, bowl de iogurte, 
tosta à escolha, ovos, café ou chá, e custa 
12.000 AKZ. Quando cá viemos gostamos 
de experimentar pratos que não vemos com 
frequência nos menus da cidade, como a 
tosta de hummus caseiro com cogumelos 

E
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salteados, ou ainda a de banana com 
manteiga de amendoim; somos fãs da mini 
bowl de aveia com maçã, canela e a fruta do 
dia, e também das Pink Pancakes, que são 
cor de rosa por serem feitas de beterraba, 
aveia, fruta e mel. 

Talvez o pedido que mais fazemos aqui são 
os Ovos Biodicted: ovos escalfados servidos 
por cima de pão torrado, fiambre, rúcula 
ou outras folhas e regado com o delicioso 
molho hollandaise. Nas raras ocasiões que 
decidimos experimentar outro tipo de ovo, 
vamos com o Shakshuka (pão, refogado 
de tomate e ovos escalfados). Não curtes 
ovos? Sem makas, tem tofu mexido. As bowls 
de salada funcionam bem para o almoço 
(Litoral é a melhor), e não conseguimos fazer 
nenhuma refeição aqui sem um sumo natural 
ou smoothie para acompanhar. Os sumos 
são feitos de raíz e a máquina trituradora faz 
bastante barulho, o que é um pouco malaike 
num espaço com um pé direito tão alto. Mas 
é um “à parte” picuinhas para sumos com 5 
ingredientes. 

Por fim, importa falar um pouco sobre 

o Bio Market: frascos de ingredientes, 
condimentos e molhos caseiros que a 
Biológica faz para venda. Estamos a falar 
de cogumelos salteados, pink hummus, 
cebola caramelizada, pestos, leite de aveia, 
maionese vegana, e muito mais. Tudo isto, 
bem como o menu normal da casa, está 
disponível para take-away ou entrega ao 
domicílio. 

PREÇOS
Consideramos que a relação preço-qualidade 
é justa tendo em conta a óbvia qualidade 
dos ingredientes usados nos pratos. As tostas 
variam dos 1.600 aos 2.800 AKZ, os mini 
bowls são 2.000 AKZ, os Ovos Biodicted são 
os mais caros a 2.700 AKZ, as Pink Pancakes 
custam 2.500 e os bowls de salada custam 
entre 4.000 a 7.500 AKZ. Sumos naturais: 
2.200 - 2.700 AKZ com 5 ingredientes, e o 
smoothie mais caro custa 3.000 AKZ. 

BIOSSEGURANÇA
Álcool-gel na entrada, garçons com máscaras, 
distanciamento entre as mesas e desinfecção 
constante nas mesmas...tudo como mandam 
as recomendações dos órgãos competentes. 
O menu está disponível em formato digital 
(QR code). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este é um espaço lindo, despretencioso e 
acessível que tem como principal bandeira 
comida saudável e saborosa que faz-te sentir 
bem. Um oásis para vegetarianos e veganos 
em particular, mas igualmente refrescante para 
quem goste de alimentação honesta.
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his small space in Ingombotas is a 
dream come true for three friends 
who thought that it was possible 

to open a restaurant in Luanda where most 
dishes are vegetarian or vegan, and many are 
gluten free. They also had the “luck” to open 
doors about a month before the pandemic 
hit the county and brought with it restaurant 
closures, at least for dining in. Nevertheless, 
today Biológica is a vibrant and cheerful 
restaurant that created its own community and 
remains true to its principles: sustainability and 
respect for the environment. And, of course, 
flavorful food. 
Biológica serves breakfast, brunches, lunches 
and snacks, with a focus on bowls, toasts 
and pancakes, eggs, natural juices, and 
smoothies. Seasonal ingredients are used, 
which means you can expect a certain variety 
in what is served (different weekly bowls, 
juices made with seasonal fruit), and the 
prices are fair. It is a place to keep in mind 
even if you are an unabashed carnivore.

WHAT TO EAT
Biológica’s menu is divided by types of food: 
sandwiches, mini bowls, eggs, pancakes, 
salad bowls, juices and smoothies. Every 
day there are differnt soups, cakes and fruiet 
bowls, and brunch is available daily. Brunch 
includes fresh juice, pancakes, a yogurt bowl, 

your choice of toast, eggs, coffee or tea, and 
costs 12,000 AKZ. When we come here we 
like to try dishes that we don’t often see on 
menus in Luanda, like the homemade hummus 
toast with sautéed mushrooms, or the banana 
with peanut butter sandwich; we’re fans of the 
oats mini bowl with apple, cinnamon and the 
fruit of the day, and also the Pink Pancakes, 
which are pink because they are made from 
beets, oats, fruit and honey.

Perhaps our most popular order here is the 
Biodicted Eggs: poached eggs served over 
toasted bread, ham, arugula or other leaves 
and topped with the delicious hollandaise 
sauce. On the rare occasions that we decide 
to try another type of egg, we go with the 
Shakshuka (bread, sautéed and stewed 
tomatoes and poached eggs). Don’t like 

eggs? No probelem, go for the scrambled 
tofu. The salad bowls work well for lunch 
(Litoral is the best), and we can’t have a meal 
here without a natural juice or smoothie to 
go with it. The juices are made from scratch 
and the grinding machine makes a lot of 
noise, which is a little bothersome in a space 
with such a high ceiling. But it really is a 
small price to pay for juices made with 5 
ingredients.

Finally, it’s important to mention Bio Market. 
Biológica sells jars of condiments, sauces 
and toppings made in-house; we’re talking 
about sautéed mushrooms, pink hummus, 
caramelized onions, pesto, oat milk, vegan 
mayonnaise, and more. All of this, as well as 
the regular home menu, is available for take-
away or delivery.

PRICES
We believe that the price-quality ratio is fair 
taking into account the obvious quality of the 
ingredients used in the dishes. Toasts range 
from 1,600 to 2,800 AKZ, mini bowls are 
2,000 AKZ, Biodicted Eggs are the most 
expensive at 2,700 AKZ, Pink Pancakes 
cost 2,500 and salad bowls cost between 
4,000 to 7,500 AKZ. Natural juices: 2,200 
- 2,700 AKZ with 5 ingredients, and the most 
expensive smoothie costs 3,000 AKZ.

BIO-SAFETY
Hand sanitizer at the entrance, waiters 
with masks and gloves, adequate distance 
between tables and constant disinfection...all 
as recommended by the experts. The menu is 
digital and can be accessed by QR code. 

FINAL WORD
This is a beautiful, unpretentious and 
accessible space serving healthy and flavorful 
food that makes you feel good. An oasis for 
vegetarians and vegans in particular, but 
equally refreshing for those who enjoy honest 
fare.

A BIOLÓGICA
T
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DESCUBRA OS 3 
LANÇAMENTOS DE 
SUVS MAIS ESPERADOS 
DE 2021

FIND OUT 
THE 3 MOST 
EXPECTED SUVS 
IN 2021

O final deste ano atípico 
aproxima-se a passos largos. Todos 
esperamos que 2021 seja um ano 

melhor a todos os níveis, e pelo menos em 
termos de dinamismo da indústria automóvel, 
o próximo ano apresenta-se prometedor.

Neste artigo vamos levantar o véu sobre três 
veículos altamente aguardados, que serão 
lançados ao longo de 2021. Acompanhe-
nos nesta jornada pela descoberta do futuro 
próximo da indústria automóvel.

The end of this atypical year is almost upon 
us. We all hope that 2021 will be a better 
year in every aspect. And, at least in relation 
to the dynamism of the automobile industry, 
next year is quite promising.

O

Encontre o seu próximo
carro no maior portal 
automóvel de Angola
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In this article, we talk about three highly 
expected vehicles, which will be launched 
throughout 2021. Join us on this journey to 
discover the near future of the automotive 
industry.

VOLKSWAGEN TAOS
O segmento dos SUV de média dimensão 
é aquele mais promete para os próximos 
anos. Por isso, não é de estranhar que 
as fabricantes estejam a depositar muitas 

das suas fichas no lançamento de novos 
modelos.
A alemã Volkwsagen ainda não possui, 
no mercado americano, qualquer veículo 
que encaixe nesta nova tendência, mas 
prepara-se para alterar essa realidade com o 
lançamento do Volkwsagen Taos. Trata-se um 
veículo que se irá posicionar entre o T-Cross 
e o Tiguan, quer em nível de dimensão, quer 
em nível de preço.

O grande objetivo da construtora alemã, ao 
lançar o Taos, é destronar o Jeep Compass 
que continua a dar cartas entre os veículos 
utilitários desportivos de média dimensão.
Para já, sabe-se que o Taos será lançado 
nos mercados norte e sul-americano. Já 
na China, existe uma versão do veículo 
denominada Volkswagen Tharu. Na Europa, 
a VW já conta com o T-Roc, como modelo 
apto para a batalha dos SUV médios.

VOLKSWAGEN TAOS
The medium-sized SUV group is the one 
that promises the most in the coming 
years. Therefore, it is not surprising that 
manufacturers invest much of their efforts in 
launching new models.

The German Volkswagen still doesn’t have, 
in the American market, any vehicle that 
responds to this new trend, but that will 
change with the launch of the Volkswagen 
Taos. This vehicle falls between the T-Cross 
and the Tiguan, in both size and price.

The major objective of the German 
constructor, when launching Taos, is to 
dethrone the Jeep Compass that continues to 
be a success among the medium size sport 
utility vehicles.

It is already known that Taos will be 
launched in the North and South American 
markets. In China, there is a version of the 
vehicle called the Volkswagen Tharu. In 
Europe, VW has the T-Roc as a suitable 
model for the battle of medium-sized SUVs.

TOYOTA COROLLA 
CROSS
O Corolla continua a ser o modelo mais 
popular da Toyota internacionalmente. 
Assim, como seria de esperar, eis que a 
fabricante nipónica anunciou uma versão 

SUV do seu campeão de vendas. O Toyota 
Corolla Cross apresenta-se como um 
Corolla mais musculado, alto e desportivo.

O novo Corolla SUV foi apresentado 
na Tailândia, já que é neste país que 
será construído e também inicialmente 
comercializado. Em seguida, a Toyota 
deverá começar a abastecer os restantes 
países asiáticos.

Apesar da Toyota prometer lançar o Corolla 
Cross “num crescente número de mercados 

no futuro”, é incerto que se torne num 
modelo global. Existem dúvidas de que este 
modelo chegue à Europa, pois no Velho 
Continente a marca já conta com RAV4 e o 
C-HR.

Contudo, devido à força e ao peso 
do nome Corolla, pode existir a 
tentação de tornar o Corolla Cross no 
seu SUV “económico” de referência, 
disponibilizando-o no maior número de 
mercados possível. Teremos que esperar 
para ver.

TOYOTA COROLLA 
CROSS
The Corolla remains Toyota’s most popular 
model internationally. As expected, the 
Japanese manufacturer has announced 
an SUV version of its sales champion. The 
Toyota Corolla Cross is a more muscular, 
taller and sportier Corolla.

The new Corolla SUV was presented in 
Thailand, as it is in this country that it will 
be built and also sold at an early stage. 
Then, Toyota should start supplying the other 
Asian countries. 

Although Toyota promises to introduce 
the Corolla Cross “into more markets in 
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the future”, it is not certain that it will be 
globally sold. There are doubts that this 
model will reach Europe, because in the 
Old Continent the brand already has the 
RAV4 and the C-HR.

However, due to the impact of the 
name Corolla, it is tempting to transform 
the Corolla Cross into its paramount 
“economic” SUV, making it available in as 
many markets as possible. We must wait 
and see.

RENAULT ARKANA
O Renault Arkana foi revelado em 2018. 
Trata-se de um SUV inicialmente pensado 
apenas para os mercados russo e sul 
coreano (neste último país é comercializado 
como Samsung XM3). Após tornar-se um 
sucesso de vendas, a Renault decidiu rever 
os seus planos e transformar o Arkana num 
modelo mais abrangente.

Para já, o Renault Arkana será lançado na 
Europa, mas em vez de ser construído com 
base na plataforma do Kaptur (versão russa 

do Captur), irá utilizar a mais moderna 
CMF-B (a mesma que é usada nas novas 
gerações do Clio e do Captur).

Este modelo contará com 3 motorizações, 
duas a gasolina e a outra totalmente 
híbrida. As versões a gasolina contam com 
motor de quatro cilindros 1.3 litros turbo.

RENAULT ARKANA
The Renault Arkana was unveiled in 2018. 
It is an SUV initially designed only for the 
Russian and South Korean markets (in the 
latter country, it is marketed as Samsung 
XM3). It became a success and Renault 
decided to review its plans and transform 
the Arkana into a more comprehensive 
model.

For now, the Renault Arkana will be 
launched in Europe. However, instead of 
being built based on the Kaptur platform 
(the Russian version of Captur), it will rely on 
the most modern CMF-B (used in the new 
Clio and Captur generations).

This model will have 3 engines, two petrol 
engines and one fully hybrid. The petrol 
versions have a four-cylinder 1.3-liter turbo 
engine.

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

Lubrificante Peças Acessórios
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A única plataforma especializada em promoção de 
anúncios de venda de veículos em Angola




