


Angola, membro da SADC 

  

• Um mercado de mais de 

280 milhões de habitantes 

 





Alterações legislativas 



Cuando Cubango  



  

• Menongue – Capital da Província (antiga “Serpa Pinto”) 



Cuando Cubango 

  

• No centro da África Austral 

 

• Fronteira com Namíbia e  

Zâmbia 

  

• A cerca de 450 km do litoral  









Distribuição Populacional 



Ligação ferroviária 



Plano de Desenvolvimento 

Provincial (PDP) 

  

• Execução em curso, de acordo com uma linha estratégica 

definida para a Província, em consonância com o Plano 

Nacional de Desenvolvimento (PND) 



PDP – Eixos Fundamentais 
 



Fortalecer o Capital 

Humano 

•  Reforço das infra-estruturas escolares em todos os 

níveis de ensino (do primário ao universitário), com 

destaque para Universidade Cuito Cuanavale e o 

Instituto Médio Agrário de Menongue 

•  Reforço da Formação Profissional 



Assistir as populações 

necessitadas 

  

• Reforço das infra-estruturas sanitárias 

• Corpo médico presente na Província 

• Fontanários com água gratuita para populações 

• Hospital Geral da Província em construção  





Infra-estruturar a Província 

  

• Estruturas rodoviárias 



  

• Linha ferroviária  

• Aeroporto Internacional de Menongue 

• Aeroporto do Cuito Cuanavale 



  

• Canal Fluvial -11 Portos Fluviais construídos nos rios   

Cuito e Cubango 

• Rede Energética e de Águas 



Dinamizar o tecido 

empresarial 

  

• Projectos agro-pecuários 

• Frigoríficos e Matadouros 

• Projecto franco-suiço  



  

• Exploração florestal 

• Processamento de madeira 

• Pólo Industrial de Menongue 



Sectores Produtivos Alvo 



Agricultura 

Com ênfase nas suas vertentes 

modernas e empresariais 





  

• Abundantes recursos hídricos na Província 

• Condições edafo-climáticas de excelência 



Turismo 

Projeto KAZA: Área Transfronteiriça 

Okavango–Zambeze  



Maior projeto 

transfronteiriço 

do mundo 



  

• Projectos turísticos  

• Coutada de caça 



Floresta 
  

• Apicultura 

• Madeiras 



Recursos Minerais 

  

• Com estudo, prospeção e extração baseada em métodos 

avançados 

• Potencial conhecido: ferro, quartzo, basalto, caulino, cobre 

diamantes, ouro e prata 

• Instalação da 1ª Indústria Siderúrgica de Angola – 

Projecto Ferro Guza  



 

• Fóruns económicos em Menongue, Luanda e França 

• Duas Feiras de Gado de Caíla 

• Feira Agro-pecuária, Indústria e Turismo 



Potenciar os recursos 

naturais 

  

• PLANAGEO (Levantamento de recursos) 

• Projectos em cursos e programados 



Grandes oportunidades de 

negócios da Província 






