
‘Um novo contexto, novas oportunidades’ é o lema do encontro de empresários 
Mesa de Portugal 2015, que se realiza no Hotel Trópico, em Luanda, no dia 23 
de julho, quinta-feira, pelas 20h30. 

Lisboa, 13 de julho: o Ministro da Economia, Abrahão Pio Gourgel e o Vice-Primeiro-Ministro 
de Portugal, Paulo Portas, bem como a Presidente do Conselho de Administração da ANIP, Maria 
Luísa Abrantes, e o Presidente do Conselho de Administração da aicep Portugal Global, Miguel 
Frasquilho, são os convidados de honra  do jantar Mesa de Portugal, que a Câmara de Comércio 
e Indústria Portugal Angola (CCIPA) vai realizar no hotel Trópico, em Luanda, na semana da FILDA.
Organizado regularmente deste 1994, o jantar/encontro Mesa de Portugal tem por objetivo pro-
mover o contacto  entre empresários angolanos e portugueses presentes em Angola, em especial 
aqueles que se deslocam ao país para participarem na FILDA –, bem como com as autoridades e 
altos responsáveis de instituições  presentes.

A par de Paulo Varela, presidente da Direcção da CCIPA e anfitrião, destacam-se ainda as presenças 
do Embaixador de Portugal em Angola, João da Câmara, o representante comercial de Angola em 
Portugal, Amadeu Leitão Nunes, o presidente da AIA, José Severino, Emídio Pinheiro, presidente do 
BFA, entre outras individualidades. 
 
“No seguimento do I Fórum Empresarial Angola – Portugal – Juntos na Diversificação da Econo-
mia”, que decorreu a 23 de junho em Luanda, e da constituição do Observatório do Investimento 
recíproco nos dois países; e considerando o imperioso processo de reestruturação económica em 
curso em Angola, que visa tornar o empresariado local mais forte, aumentar a produção nacional e 
tornar o país menos dependente do petróleo, é essencial que as empresas conheçam as políticas e 
estratégias de desenvolvimento, na medida em que é com base nessas orientações que os empre-
sários e gestores vão tomar decisões de investimento e de comércio no futuro. E este encontro é 
uma oportunidade única nesse sentido, pois reúne membros dos governos e altos responsáveis de 
instituições de Angola e de Portugal, que farão uma breve intervenção focada nos respectivos do-
mínios – sobretudo, no que  importa às empresas de ambos os países, tanto na vertente de investi-
mento como do comércio –, e que têm disponibilidade para trocar impressões com os empresários 
e gestores presentes”, afirma Paulo Varela, Presidente da Direcção da CCIPA.

A participação no jantar Mesa de Portugal depende de inscrição junto da CCIPA, sendo o número 
de lugares limitado. Este ano a Mesa de Portugal conta com os patrocínios do Banco de Fomento 
Angola (BFA) e da Galp Energia (Ouro e Prata, respectivamente) e o apoio de Bureau Veritas, Caixa 
Totta, grupo Coba, Maxam CPEA, Millennium Angola e Secil Angola. 
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Sobre a CCIPA 
A Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Angola é uma associação privada de empresas 
portuguesas e angolanas. Foi criada em 23 de Julho de 1987, por iniciativa de um grupo 
de empresários de relevo na vida económica de Portugal e de Angola, com o objectivo 
de apoiar o desenvolvimento das relações empresariais entre os dois Países. É uma 
instituição sem fins lucrativos, declarada oficialmente de utilidade pública, com sede em 
Lisboa e Delegações em Luanda, Benguela, Cabinda e Lubango. Os seus estatutos foram 
homologados pelo Governo de Angola em 1991.
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