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Paulo Varela lidera Câmara
Comércio e Indústria
Portugal-Angola
21 Jan 2015 Económico

Paulo Varela, antigo presidente do conselho de administração do grupo
Visabeira, é o novo representante da Galp na Câmara de Comércio e Indústria
Portugal - Angola.

O gestor substitui assim Carlos Bayan na presidência  da instituição que tem
por missão promover as relações económico empresariais entre os dois
países. 

Paulo Varela desempenha, desde Novembro passado funções  na Galp, no
âmbito da Galp Marketing Internacional.  Já Carlos Bayan Ferreira deixa  a
Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Angola após 14 anos  à frente da
direcção e da comissão executiva. "Encaro com grande responsabilidade e um
enorme privilégio assumir,  em representação da Galp,  a liderança da direcção
 e da comissão executiva desta instituição. Procurarei,  em conjunto com o
restante elenco directivo, dar continuidade ao excelente trabalho que tem sido
desenvolvido, contribuindo cada vez mais para o aprofundamento das
relações empresariais e de amizade entre Portugal e Angola", refere Paulo
Varela, em comunicado.
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