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Angola’s
Tourism Sector
Setor de Turismo
de Angola
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Tourism is one of the fastest growing sectors
in Africa and it’s one of Angola’s best kept
secrets. The country has more than 1,000
miles of beach coastline, national parks
and Portugal-style architecture, which all
make Angola a contender as a destination
for leisure and business travel and also as a
hub for tourism investment opportunities.
According to the World Travel & Tourism
Council, travel and tourism directly supported
110,500 jobs in Angola in 2017, with the
expectation of continued growth to 147,000
direct jobs in 2028. With growing support
from allies, infrastructure improvements,
and the right promotional support, Angola
has the opportunity to become a leader in
the tourism space domestically and globally.

O turismo é um dos sectores que mais cresce na
África e é um dos segredos mais bem guardados
em Angola. O País tem mais de 1.600 km de
costa, parques nacionais e arquitectura de estilo
português, tornando Angola um concorrente
como destino para viagens de lazer e negócios,
e também como um centro para oportunidades
de investimento turístico. De acordo com o
World Travel and Tourism Council, as viagens
e o turismo apoiaram directamente 110.500
postos de trabalho em Angola em 2017, com
a expectativa de um crescimento contínuo de
147.000 empregos directos até 2028. Com o
apoio crescente dos aliados, melhorias de infraestruturas e Apoio promocional adequado,
Angola tem a oportunidade de se tornar líder
no espaço turístico a nível nacional e mundial.

We will work with the Angolan government
to boost investment in Angola’s tourism
sector. While the country is fortunate to have
natural attractions that set it apart from other
destinations on the continent and in the world,
one of the areas in which we will likely see
more spending is infrastructure. This is key to
developing the Angolan tourism sector. There
is a need for new airports, more international
flights and better roads that can attract more
visitors. Once we start to see an improvement
on the transportation and infrastructure side,
Angola tourism will undoubtedly continue
to grow quickly and have a major impact
on the country’s diversification strategy.

Trabalharemos com o governo angolano para
impulsionar o investimento no sector de Turismo
de Angola. Embora o país tenha a sorte de ter
atracções naturais que o distinguem de outros
destinos no continente e no mundo, uma das áreas
em que provavelmente veremos mais despesas
é a infraestrutura. Isto é fundamental para o
desenvolvimento do sector turístico angolano.
Há necessidade de novos aeroportos, mais vôos
internacionais e melhores estradas que possam
atrair mais visitantes. Quando começarmos a
ver uma melhoria no lado dos transportes e
infraestruturas, o turismo de Angola continuará,
sem dúvida, a crescer rapidamente e terá um grande
impacto na estratégia de diversificação do País.

One of the challenges Angola has when it comes
to tourism is promotion, but there is already so
much to see and discover. The little known fact
is that there is something for everyone. There
are beautiful beaches in Luanda and Benguela,
rainforests and safaris, hiking trails, cafés,
and a great nightlife in the country’s capital
of Luanda. Some of the biggest investment
opportunities that exist in Angola are hotels,
food and beverage, and transportation.

Um dos desafios que Angola tem quando se trata
de turismo é a promoção, mas já há muito para
ver e descobrir. O facto pouco conhecido é que
há algo para todos. Há belas praias em Luanda
e Benguela, florestas tropicais e safaris, trilhas
para caminhadas, cafés e uma grande vida
noturna na capital do País, Luanda. Algumas
das maiores oportunidades de investimento
existentes em Angola são hotéis, alimentos e
bebidas e transporte.

Angola is not far from being a major tourism
destination. Its culture and beauty will soon be
widely recognized as a gem and an adventure
for travelers and investors alike. With just a
nudge on the infrastructure and promotion
side, we will start to see an even bigger boom
from this sector which will surely result in
prosperity for the people and businesses of
Angola.

Angola não está longe de ser um importante
destino turístico. Sua cultura e beleza logo serão
amplamente reconhecidas como uma jóia e
uma aventura para viajantes e investidores.
Com apenas um empurrão no lado da infraestrutura e da promoção, começaremos a ver um
bom ainda maior neste sector que certamente
resultará em prosperidade para as pessoas e
empresas de Angola.
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is the Strategic Partner
of Angola 2019
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Editor’s Note

Nota do Editor

Our main aim to kick off the Angola 2019 is to highlight
Angola’s name in the industry in gold letters.
Nosso principal objetivo para começar Angola 2019
é destacar o nome de Angola na indústria com letras
douradas.
We know that tourism will contribute to regional
peace and cooperation considerably. Similarly,
we believe that peace and collaboration will
enhance tourism. At World Tourism Forum,
we put in dedicated efforts to set the bar
higher in this field. As a result, we gave a
decision to organize our Angola 2019 Summit.
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Angola boasts a rich variety of attractions
that draw in tourists from around the world.
The country has a wealth of archaeological
sites and historic monuments. Sustainable
tourism practices have been, luckily, gaining
importance in the past couple of years.
Tourism is one of the world’s largest industries
and one of its fastest growing economic
sectors. It has a multitude of impacts, both
positive and negative, on people’s lives and
on the environment. Sustainable tourism
development guidelines and management
practices are applicable to all forms of tourism
in all types of destinations. Sustainability
principles refer to the environmental,
economic, and socio-cultural aspects of tourism
development, and a suitable balance must be
established between these three dimensions
to guarantee its long-term sustainability.

Sabemos
que
o
turismo
contribuirá
consideravelmente para a paz e a cooperação
regional. Da mesma forma, acreditamos que a
paz e a colaboração melhorarão o turismo. No
Fórum Mundial de Turismo, fazemos esforços
dedicados para estabelecer o mais alto padrão
nesse campo. Como resultado, decidimos
organizar nossa Cúpula de Angola em 2019.
Angola possui uma rica variedade de atracções
que atraem turistas de todo o mundo. O País
tem um grande número de sítios arqueológicos e
monumentos históricos. Felizmente, práticas de
turismo sustentável vêm ganhando importância
nos últimos anos. O turismo é uma das maiores
indústrias do mundo e um dos setores econômicos
que mais cresce. Tem uma in nidade de impactos,
positivos e negativos, na vida das pessoas e
no meio ambiente. As diretrizes e práticas de
gestão do turismo sustentável são aplicáveis
a todas as formas de turismo em todos os tipos
de destinos. Os princípios de sustentabilidade
referem-se aos aspectos ambientais, econômicos
e socioculturais do desenvolvimento do
turismo, e um equilíbrio apropriado deve ser
estabelecido entre essas três dimensões para
garantir sua sustentabilidade a longo prazo.

As World Tourism Forum, our most primary
duty is to develop tourism all over the world. We
decided and intended to open up to countries
with development potential and capacity,
hold the next meetings there and introduce
the beauties of Angola to the rest of the world.
We place a strong emphasis on Luanda to
organize our Angola 2019 Summit there. Our
mainaimtokickofftheAngola2019istohighlight
Angola’s name in the industry in gold letters.

Como o Fórum Mundial de Turismo, nosso
principal dever é desenvolver o turismo em
todo o mundo. Decidimos e tentamos nos abrir
para países com potencial e capacidade de
desenvolvimento, realizar as próximas reuniões
e apresentar as belezas de Angola para o resto
do mundo. Colocamos uma forte ênfase em
Luanda para organizar a nossa Cimeira de
2019 em Angola. Nosso principal objectivo
para começar Angola 2019 é destacar o nome
de Angola na indústria com letras douradas.
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Lourenço “Opens” Angola to
World Tourism
Lourenço “Abre” Angola ao Turismo Mundial

Angolan President João Lourenço has
challenged international investors to discover
the possibilities of tourism based on the
diversity of their natural resources.
In opening ceremony of the World Tourism
Forum in Luanda on Thursday, 23, Lourenço
assured that the country enjoys lasting peace
and political stability and social stability, has
a pleasant climate during almost the whole
year and beyond of sites and beautiful natural
landscapes, and is rich in its ethnic-linguistic
and cultural diversity that can awaken
tourism.
João Lourenço hoped that the event will
become a platform for opening up foreign
investment to the country and that it will
promote lasting partnerships between
national and foreign entrepreneurs for
the development of tourism, creating the
infrastructures for its operationalization.
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The Angolan statesman made a commitment
to make feasible and support the investments
that constitute catalysts of the economy of
Angola and that can transform the country in
what he described as “the newest destination
of world tourism”.
Economist José Severino considers the
challenge launched by the President of
the Republic as a good start but said that
“the country has to do the homework”,
starting with the creation of infrastructures
and formation of a framework, as well as
to organize a service of sanitation, water
and electric power and health to match the
demand.
This is the second time that a WTF meeting
has taken place in an African country after
Accra, the capital of Ghana.

In opening ceremony of the World Tourism
Forum in Luanda on Thursday, 23, Lourenço
assured that the country enjoys lasting peace and
political stability and social stability.

Na abertura do Fórum Mundial do Turismo,
em Luanda, na quinta-feira 23, João Lourenço
assegurou que o País goza de uma paz duradoura e
estabilidade política e social.

Former French President Francois Hollande is
among those invited to Luanda.
Among other issues, the Forum, which brings
together leaders from the tourism industry
around the world, addresses issues of tourism
and investment in Angola and Africa.

O Presidente angolano, João Lourenço, desafiou
os investidores internacionais a descobrirem
as possibilidades do turismo com base na
diversidade dos seus recursos naturais.
Na
abertura do Fórum Mundial do Turismo,
em Luanda, na quinta-feira 23, João Lourenço
assegurou que o País goza de uma paz duradoura
e estabilidade política e social, tem um clima
agradável durante quase todo o ano e além dos
locais e belas paisagens naturais e é rico em sua
diversidade étnico-lingüística e cultural que pode
despertar o turismo.
João Lourenço espera que o evento se torne uma
plataforma para abrir investimentos estrangeiros
ao país e promover parcerias duradouras
entre empresários nacionais e estrangeiros
para o desenvolvimento do turismo, criando a
infraestrutura para sua operacionalização.
O Estadista angolano comprometeu-se a
viabilizar e apoiar os investimentos que são
catalisadores da economia angolana e que podem
transformar o país no que ele descreveu como “o
mais novo destino do turismo mundial”.
O economista José Severino acredita que o desafio
lançado pelo Presidente da República é um bom
começo, mas disse que “o país tem que fazer o seu
trabalho”, começando com a criação de infraestruturas e a formação de um quadro, bem como
para organizar um serviço de saneamento, água e
energia elétrica e saúde para atender a demanda.
Esta é a segunda vez que uma reunião da WTF é
realizada em um país africano depois de Acra, a
capital do Gana.
O ex-presidente francês François Hollande está
entre os convidados em Luanda.
Entre outros tópicos, o Fórum, que reúne líderes
da indústria do turismo em todo o mundo, aborda
questões de turismo e investimento em Angola e
na África.
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“Seven Golden Rules” for
Tourism Growth

“Sete Regras de Ouro” Para o Crescimento do Turismo
Former French President François
Hollande said in Luanda that the
next tourist destination in the
world will be the African continent,
predicting that by 2030 it could
reach 2,000 million tourists, twice
the current figure.

O ex-presidente francês François
Hollande disse em Luanda que o
próximo destino turístico do mundo
será o continente africano, e previu
que em 2030 poderia chegar a 2
bilhões de turistas, o dobro do valor
actual.

François Hollande was speaking at
the World Tourism Forum, which
took place on 23-25 May, in the
Angolan capital under the theme
“Vision on Tourism in the World:
Development and Innovation”.
In his speech, the former French
statesman recalled the experience
of France, as the world’s leading
tourist destination and the fifth
largest country in the world in
revenues from the sector.

François Hollande falou no Fórum
Mundial de Turismo, que decorreu
de 23 a 25 de maio, na capital
angolana, sob o tema “Visão do
turismo no mundo: desenvolvimento
e inovação”. Em seu discurso, o
ex-estadista francês recordou a
experiência da França, como o
principal destino turístico do mundo
e o quinto maior país do mundo em
receitas do sector.

According to Francois Hollande,
although the African market
accounts for only 5 percent of
world tourism, it has been growing
consistently and significantly,
“which will not shock anyone if it
doubles the number of tourists by
2030.”

De acordo com François Hollande,
embora o mercado africano
represente apenas 5% do turismo
mundial, tem crescido de forma
constante e significativa, “o que não
surpreenderá ninguém se duplicar o
número de turistas até 2030”.

On Angola, whose government
has taken various actions to
develop tourism, Hollande advised
the authorities to respect the
sector’s “seven golden rules”:
the first is a careful and highquality investment in transport
infrastructure, airports, roads and
hotel units.
Luanda, in the opinion of Hollande,
will have to find an operator to
guarantee the management of
tourism equipment, set aside
places to attract tourists and
diversify supply, valuing local
heritage and training, “with a high
level of quality “of employees to
the different levels of hospitality.
In this regard, the former French
head of state recalled that France
and Angola have already signed
a cooperation agreement that
has been forming cadres with
“high level of professionalism
“to support Angolan tourism,
and as fundamental rules, it was
considered necessary to promote
the country’s
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Sete Regras de Ouro” Para o
Crescimento do Turismo
“Seven Golden Rules” for Tourism Growth

As a last “golden rule”, he pointed
to the issue of security, something
that tourists more often consult on
various existing digital platforms,
before traveling to any sights.

Em Angola, cujo governo tomou
várias medidas para desenvolver o
turismo, Hollande aconselhou
as autoridades a respeitar as “sete
regras de ouro” do sector: O primeiro
é um investimento cuidadoso e de
alta qualidade em infraestrutura de
transporte, aeroportos, estradas e
unidades hoteleiras.

“The constant updating of the
information on each country
on the Internet is of the utmost
importance. We do not travel in
areas where insecurity prevails,”
he said, noting also the importance
of mass tourism packages that
promote environmental
protection.

Luanda, na opinião de Hollande, terá
de encontrar uma operadora para
garantir a gestão do equipamento
turístico, reservar locais para atrair
turistas e diversificar a oferta,
valorizando o património local e
formação, “com um elevado nível de
qualidade” dos colaboradores para
diferentes níveis de hospitalidade.

tourism abroad, targeting all types
of clientele, and to create quality
air and land connections.

Neste sentido, o ex-chefe de
Estado francês lembrou que a
França e Angola já assinaram um
acordo de cooperação que vem
formando quadros de “alto nível
de profissionalismo” para apoiar
o turismo angolano, e como regras
funda mentais, foi considerado
necessário promover o turismo.
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Como a última “regra de ouro”,
ele apontou para a questão da
segurança, algo que os turistas
consultam com mais frequência em
várias plataformas digitais existentes,
antes de viajar para qualquer ponto
de interesse.
“A constante atualização das
informações sobre cada país na
Internet é de suma importância,
não viajamos em áreas onde a
insegurança prevalece”, disse ele, e
ressaltou a importância dos pacotes
de turismo de massa que promovem a
protecção ambiental.

Conta de mercado africano
vai dobrar até 2030
African market account
will double by 2030
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Tourism and
Social Inclusion in Africa

Turismo e inclusão social em África
Ângela Bragança: “The Forum is a platform for
projecting tourism as an income activity for the
economy and for families.”

Ângela Bragança: “O Fórum é uma plataforma para
projectar o turismo como uma actividade de rendimento
para a economia e para as famílias”.

With the aim of promoting Angola and its tourism
potential, the Minister of Tourism, Angela Bragança
said during the welcome speech at the opening of the
World Forum of Tourism Angola 2019, that the forum
constitutes a platform for dialogue and projection
of tourism as an income-generating activity for the
economy and for families.

Com o objectivo de promover Angola e o seu potencial
turístico, a Ministra do Turismo, Ângela Bragança, afirmou
durante o discurso de boas vindas na abertura do Fórum
Mundial de Turismo de Angola 2019, que o fórum constitui
uma plataforma de diálogo e projecção do o turismo como
actividade geradora de renda para a economia e para as
famílias.

“The way forward to respond to this challenge is
one of the objectives that brings us together in this
event, where we want to leverage tourism and make it
sustainable,” said Ângela Bragança. The Minister also
pointed out that the many potentialities make Angola
a rich and diverse tourist treasure to be unveiled.
Thus, when the World Tourism Forum is held, they
do so with the conviction that there will be a return
in the knowledge and art of tourism, as well as in the
promotion and capture of national and foreign private
investment.

“O caminho a seguir para responder a este desafio é um
dos objetivos que nos une neste evento, onde queremos
aproveitar o turismo e torná-lo sustentável”, disse Ângela
Bragança. A ministra também observou que as muitas
potencialidades fazem de Angola um tesouro turístico
rico e diverso a ser descoberto. Assim, quando o Fórum
Mundial do Turismo é realizado, eles o fazem com a
convicção de que haverá um retorno no conhecimento e
na arte do turismo, bem como na promoção e captura de
investimentos privados nacionais e estrangeiros.

The city of Luanda is home to 60% of existing hotel
developments and equipment in Angola, with 40%
remaining for the remaining 17 provinces, the Tourism
and Hotel Minister said in Luanda.

A cidade de Luanda abriga 60% dos empreendimentos e
equipamentos existentes em Angola, enquanto os restantes
40% correspondem às restantes 17 províncias, afirmou a
ministra do Turismo.

Ângela Bragança, speaking on the panel “Tourism and
social inclusion in Africa” during the meeting of the
World Tourism Forum, said that the sector has 28,462
rooms, of which 14,088 are hotel rooms and 14,374 are
other types of accommodation.

Ângela Bragança, falando no painel “Turismo e inclusão
social em África” durante a reunião do Fórum Mundial de
Turismo, disse que o sector tem 28.462 quartos, dos quais
14.088 são quartos de hotel e 14.374 são outros tipos de
alojamento.

The minister also said that there are 235 hotels in
Angola, 1,771 hotel developments, 5,829 restaurants
and the like, as well as 317 travel agencies.

A ministra disse ainda que existem 235 hotéis em Angola,
1771 empreendimentos hoteleiros, 5.829 restaurantes e
similares, além de 317 agências de viagens.

Ângela Bragança pointed out as the main difficulties
of tourism in Angola the lack and fragility of
infrastructures and accessibility, the deficit of
domestic production and dependence on imports
and the scarcity of hotel equipment, complementary
supply, training and qualification of the workforce,
including of managers.

Ângela Bragança salientou que as principais dificuldades
do turismo em Angola são a falta e a fragilidade das
infra-estruturas e acessibilidades, o défice da produção
nacional e a dependência das importações e a escassez de
equipamento hoteleiro, oferta complementar, formação e
qualificação da força de trabalho, incluindo gerentes.

The World Travel & Tourism council reported that
leisure travel spending is expected to increase through
2028. That, combined with a favorable projection for
job creation across hotels, travel companies, airlines,
and other transportation services, is an important
indicator that these are opportunities for investment,
and now is the time to capitalize. Additionally, Angola
needs to invest in its promotion strategy in Africa and
abroad to attract even more potential tourists and
business travelers.

O World Travel and Tourism Council informou que os
gastos com viagens de lazer devem aumentar até 2028.
Isto, combinado com uma projecção favorável para a
criação de empregos em hotéis, empresas de viagens,
companhias aéreas e outros serviços de transporte, é um
indicador importante de que essas são oportunidades de
investimento e agora é a hora de capitalizar. Além disso,
Angola deve investir na sua estratégia de promoção em
África e no estrangeiro para atrair mais potenciais turistas
e viajantes de negócios.
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Angola is “Untouched” and “Ideal”
Space for Investments

Angola é um espaço “intacto” e “ideal” de investimento

There is a huge national park in Quissama, but there
are no appropriate infrastructures.

Existe um grande parque nacional em Quissama, mas não
existem infra-estruturas adequadas.

We got a clear commitment from the President
[Angolan, João] Lourenço, “said Bulut Bagci.

Temos um claro compromisso do presidente da República
de Angola”, disse Bulut Bagci.

World Tourism Forum president has also insisted on
Angola’s coastal potential,

O presidente do Fórum Mundial de Turismo também
insistiu no potencial costeiro de Angola,

“Angola has a huge coastal area, more than 1,600
kilometers, which is good for the country.” Resorts
can be built in this area, “he said, noting that Angola
has only a five-star hotel and does not have large
industry groups, such as the Hilton or Marriot.

“Angola tem uma enorme área costeira, com mais de
1.600 quilômetros, o que é bom para o país”. Você pode
construir complexos turísticos nesta área “, disse ele,
observando que Angola tem apenas dois hotéis cinco
estrelas e não possui grandes cadeias hoteleiras como a
Hilton ou a Marriot.

“Angola must also focus on the attraction of the main
world hotel chains, and by the end of the year, one of
the major international chains can settle in Angola,”
said Bulut Bagci, not giving details.
For the president of World Tourism Forum, the future
of tourism in Africa is “good”, since “the future of the
world is in Africa”, a perspective that is considered
“obvious”, due to the large number of places to
explore.
“It is time for the countries to invest in Angola, not
only Angola, not only Mozambique but also in Namibia
and Botswana. There are many places to explore
in Southern Africa and Angola is one of the ideal
investments.”
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The memorandum of understanding signed with
the Angolan Ministry of Tourism, in which it was
guaranteed that the World Tourism Forum will invest
in the next five years about 910 million euros in the
development of the tourism sector in Angola, Bulut
Bagci said that the potential in the country is “ great”.

Angola is “untouched” and this makes it one of the
main countries in southern Africa to invest.

Angola está “intacta” e isto faz com que seja um dos
principais países a investir na África Austral.

Bulut Bagci, who organized the annual meeting of
the World Tourism Forum Angola 2019, said that the
Angolan territory has a “very large” potential, both
along the 1,600 km coast or inland, where national
parks dominate.

Bulut Bagci, que organizou a reunião anual do Fórum
Mundial de Turismo em Angola, em 2019, disse que o
território angolano tem um potencial “muito grande”,
tanto ao longo dos 1.600 km de costa como no interior, onde
dominam os parques nacionais.

“There are a lot of products in Africa, especially in
South Africa, where there is the [Kruger National Park]
in Kenya, which has other national parks, the same is
happening in Tanzania, but Angola has the advantage
of joining all three in one [park], which is Quissama,
“he said, stressing the acts that the Angolan
government is making in the country.

“Há muitos produtos na África, especialmente na África
do Sul, onde há [Parque Nacional Kruger] no Quênia,
que tem outros parques nacionais, a mesma coisa está
acontecendo na Tanzânia, mas Angola tem a vantagem de
se juntar aos três em um [parque] , que é Quissama “, disse
ele, sublinhando os actos que o governo angolano está a
realizar no país.

However, he said, “there is one important thing is
missing”, which is infrastructure”.
“The first thing that Angola must do is to focus on the
construction of infrastructures in tourist destinations
[roads, airports and transportation].

No entanto, ele disse, “uma coisa importante está
faltando”, que é infra-estrutura.
“A primeira coisa que Angola deve fazer é concentrar-se
na construção de infra-estruturas em destinos turísticos
[estradas, aeroportos e transportes]

“Angola também deve se concentrar em atrair as
principais cadeias globais de hotéis e, até o final do
ano, uma das principais redes internacionais poderá
ser estabelecida em Angola”, disse Bulut Bagci, sem dar
detalhes.
Para o presidente do Fórum Mundial de Turismo, o futuro
do turismo na África é “bom”, já que “o futuro do mundo
está na África”, uma perspectiva que é considerada
“óbvia” devido ao grande número de locais a serem
explorados.
“Já é tempo de os países investirem em Angola, não só em
Angola, não só em Moçambique mas também na Namíbia
e no Botswana, existem muitos locais para explorar na
África Austral e Angola é um dos investimentos ideais.” 23
O memorando de entendimento assinado com o
Ministério do Turismo de Angola, garantiu que o Fórum
Mundial de Turismo vai investir cerca de 910 milhões de
euros no desenvolvimento do sector do turismo em Angola
nos próximos cinco anos, Bulut Bagci disse que o potencial
no país é “magnífico”.

23

24

“We do not intend to stay here, just with the Forum,
there are plans to bring several events to Luanda
during the next five years, which we will bring parallel
events, smaller than the Forum, to promote Angola.
We are very pleased with Angola, thanks to the
President and the Government, “he stressed.

“Não pretendemos ficar aqui, apenas com o Fórum, há
planos para trazer vários eventos a Luanda durante
os próximos cinco anos, que traremos como eventos
paralelos, menores que o Fórum, para promover Angola.
Estamos muito satisfeitos com Angola, graças ao
Presidente e ao Governo “, afirmou.

On the occasion of the Forum, Bulut Bagci was
optimistic about the number of delegates present,
about 1,500, mostly from Europe, but also from
Turkey, the Arab countries and the Americas.

Por ocasião do Fórum, Bulut Bagci mostrou-se optimista
em relação ao número de delegados presentes, cerca de25
1.500, a maioria da Europa, mas também da Turquia,
dos países árabes e das Américas. “É uma oportunidade
para todos eles saberem o que está acontecendo no país,
observar o meio ambiente, porque é muito importante
observar o meio ambiente local.

“It is an opportunity for all of them to know what is
happening in the country, to observe the environment,
because it is very important to observe the local
environment.
The agreement with the Angolan government
provides for intervention in several investment
projects, highlighting the tourism pole provided by
the Quissama National Park, on the coast south of the
province of Luanda, already in Bengo.
The World Tourism Forum president also expressed
interest in the Cabo Ledo Tourism Development
Complex, about 120 kilometers south of Luanda, and
the possibility of building tourism infrastructures
including golf courses.
Bulut Bagci also highlighted that the Fund has an
investment project linked to tourism in the city center
of Luanda and cited experiences from Dubai and
countries such as Turkey, Spain and South Africa that
implemented tourism development models and were
successful .
“Angola can be Dubai in Africa in 10 years,”
said the official, for whom betting on tourism is
something that depends “on a political vision, of the
leaderships”, and that President João Lourenço has
already shown this perspective.

O acordo com o governo angolano prevê a intervenção
em vários projectos de investimento, com destaque para
o Pólo Turístico disponibilizado pelo Parque Nacional da
Quissama, na costa sul da província de Luanda.
O presidente do Fórum Mundial de Turismo também
manifestou interesse pelo Complexo Turístico de
Desenvolvimento de Cabo Ledo, a cerca de 120
quilômetros ao sul de Luanda, e pela possibilidade de
construção de infraestrutura turística, incluindo campos
de golfe.
Bulut Bagci também destacou que o Fundo tem um
projecto de investimento ligado ao turismo no centro da
cidade
de Luanda e citou experiências de Dubai e países como
Turquia, Espanha e África do Sul que implementaram
modelos de desenvolvimento turístico e tiveram sucesso.
“Angola pode ser o Dubai em África daqui a 10 anos”,
afirmou o responsável, para quem apostar no turismo é
algo que depende “de uma visão política, dos líderes”,
e que o Presidente João Lourenço já mostrou esta
perspectiva.
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Bulut Bagci reiterated that the Forum is committed to
the Angolan Government to support the raising of USD
1 billion in the tourist industry and explained that the
organization is putting its network of influence in the
service of the country.

Bulut Bagci reiterou que o Fórum está comprometido
com o Governo de Angola para apoiar a arrecadação de
US $ 1 bilhão na indústria do turismo e explicou que a
organização está colocando sua rede de in uência a serviço
do país.

“We are putting our international network to support,
there are [here in the Forum] all major hotel chains
and other groups, including TUI, the largest tour
operator in the world,” he said. “These people would
not come here if they had no interest in investing,
there is interest in investing in Angola, especially
turning the opportunities already identified into
reality,” he said.

“Estamos colocando nossa rede internacional para apoiar,
há [aqui no Fórum] todas as principais cadeias de hotéis
e outros grupos, incluindo a TUI, a maior operadora de
turismo do mundo”, disse ele. “Essas pessoas não viriam
aqui se não tivessem interesse em investir, há interesse
em investir em Angola, principalmente em converter as
oportunidades já identificadas em realidade”, disse ele.

Bulut Bagci said that in the next “three four months at
the most” there should be investment announcements
of around US $ 300 million, and guaranteed that by the
end of the year there will be a hotel in Luanda operated
by a large international chain. “The announcement
will be made by the Government,” he said, refusing to
proceed with details.
Another point on which the World Tourism Forum
will support Angola is the country’s perception of the
country’s external perception, which is still negative,
he said, and urged the Government to improve visa
policy, which, despite the improvements, continues
to be “one of the biggest challenges” in terms of
attracting tourists.
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In this sense, he drew attention to the need for
the Tourism sector to be seen, in addition to the
construction of hotels, in the perspective of education
and training of human resources.

Bulut Bagci disse que nos próximos “três ou quatro meses
no máximo” deverão ser anunciados investimentos de
cerca de US $ 300 milhões, e garantiu que até o final do
ano haverá um hotel em Luanda operado por uma grande
rede internacional. “O governo fará o anúncio”, disse ele,
recusando-se a continuar com os detalhes.
Outro ponto no qual o Fórum Mundial de Turismo apoiará
Angola é a percepção do país sobre a percepção externa
do país, que permanece negativa, disse ele, e pediu ao
governo para melhorar a política de vistos, que, apesar
das melhorias, continua a ser “um dos maiores desafios”
em termos de atrair turistas.
A este respeito, chamou a atenção para a necessidade
do sector turístico ver, além da construção de hotéis, na
perspectiva da educação e formação de recursos humanos.
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Minister Manuel Augusto Talks About
Tourism as an Industry of Peace

O Ministro Manuel Augusto Fala Sobre o Turismo Como uma Indústria de Paz
The Minister of Foreign Affairs of Angola, Manuel
Augusto, affirmed during the conference of “Tourism
- Industry of Peace”, which has made in the World
Tourism Forum, that “the promotion, through
diplomatic and consular missions, of the tourist
options and the innumerable unexplored natural
resources, as well as the welcoming nature of the
Angolan people, has already been assumed as one of
the priorities of our diplomatic activity and of foreign
policy in general.
“ The Head of the Angolan Diplomacy has ensured
that in relation to the promotion of tourism in the
field of foreign policy, the Ministry of Foreign Affairs,
in coordination with other competent departments,
has made its best the migratory barriers, negotiating
and concluding agreements of suppression and
facilitation of visas with as many countries as possible,
particularly those that represent secure sources of
large tourist flows.
“The simplification component of visas already covers
more than 61 countries, from the five continents
of the world”, underlined the head of MIREX,
addressing the attendees in the conference room of
the Talatona Convention Center (CCTA), in Luanda.
Minister Manuel Augusto has accompanied the former
President of the French Republic, François Hollande,
who also made an intervention, extolling the tourist
potential in Angola.

O Ministro das Relações Exteriores de Angola, Manuel
Augusto, disse durante a conferência “Turismo - Indústria
da Paz”, que fez no Fórum Mundial de Turismo, que “a
promoção, através das missões diplomáticas e consulares,
do As opções turísticas e os inúmeros recursos naturais
inexplorados, bem como a natureza acolhedora do povo
angolano, já foram assumidos como uma das prioridades
da nossa actividade diplomática e da política externa em
geral. “
O Chefe da Diplomacia de Angola assegurou que, em
relação à promoção do turismo no campo da política
externa, o Ministério das Relações Exteriores, em
coordenação com outros departamentos competentes,
superou as barreiras de migração, negociando e
concluindo acordos de supressão e facilitação de vistos
com o maior número possível de países, particularmente
aqueles que representam fontes seguras de grandes uxos
turísticos.
“A componente de simplificação de vistos já cobre mais de
61 países, dos cinco continentes do mundo”, disse
o diretor do MIREX, dirigindo-se aos participantes
da sala de conferências do Centro de Convenções de
Talatona (CCTA), em Luanda. O Ministro Manuel Augusto
acompanhou o ex-presidente da República Francesa,
François Hollande, que também fez uma intervenção,
exaltando o potencial turístico em Angola.
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Ricardo de Abreu

Paula Coelho

Minister of Transport

Minister of Environment

João Baptista Borges
Minister of Water and Electricity

Government Opens Management of
Airports to Private
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O Governo abre o Aeroporto Para a Administração Privada
The Minister of Transport, Ricardo de Abreu,
announced at World Tourism Forum the entrance of
private in the management of the 17 airports that the
country has at the moment.
“We need to bring to the country the major
international operators in airport management by the
end of this year with the spin-off of ENANA and the
new concession regime,” said the minister, speaking
on the second day of the World Tourism Forum held in
Luanda.
According to Ricardo de Abreu, the public tender
should be launched between September and October
of this year. In addition, the minister announced the
entry of the private sector in the management of the
sector and rail network of the country.
Ricardo de Abreu reported that the Ministry of
Transport is available - within the framework of
liberalization and market opening - to license new
domestic flight operators. The objective, he stressed,
is to allow more low cost airlines to enter the country
to cover the niche of inter-provincial flights.
The minister of Transport recalled that the
certification of Catumbela and Luanda airports is at
an advanced stage, at a time when the air transport
segment is taking 74 percent of passengers to Angola.

O Ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, anunciou
no Fórum Mundial de Turismo a entrada do sector privado
na gestão dos 17 aeroportos que o país possui actualidade.
“Precisamos trazer os principais operadores
internacionais de gestão aeroportuária ao país até o final
deste ano com o desmembramento da ENANA e o novo
regime de concessão”, disse o ministro durante o segundo
dia do Fórum Mundial de Turismo, realizado em Luanda.
Segundo Ricardo de Abreu, o concurso público será
lançado entre Setembro e Outubro deste ano. Além disso,
o Ministro anunciou a entrada do sector privado na gestão
do setor e da rede ferroviária do país.
Ricardo de Abreu informou que o Ministério dos
Transportes está disponível -no âmbito da liberalização e
abertura do mercado- para conceder licenças a
novos operadores de voos domésticos. O objectivo,
enfatizou, é permitir que mais companhias aéreas de
baixo custo entrem no país para cobrir o nicho dos vôos
interprovinciais.
O Ministro dos Transportes lembrou que a certificação
dos aeroportos de Catumbela e Luanda está em
estágio avançado, num momento em que o segmento
de transporte aéreo está levando 74 por cento dos
passageiros para Angola.

In the Forum, it was clear that tourism must take
on the inevitable integration with other sectors:
Transport, Energy, Water and Environment.

No Fórum, ficou claro que o turismo deve assumir a
inevitável integração com outros setores: Transporte,
Energia, Água e Meio Ambiente.

In the panel “Tourism in Angola: reality and
perspective”, the ministers of Transport, Ricardo de
Abreu, Energy and Water, João Baptista Borges and
Environment, Paula Cristina Coelho, showed that
tourism in the country will only be possible if there is
articulation.

No painel “Turismo em Angola: realidade e perspectiva”,
os Ministros dos Transportes, Ricardo de Abreu, Energia
e Água, João Baptista Borges e Meio Ambiente, Paula
Cristina Coelho, demonstraram que o turismo no país só
será possível se houver articulação.

Tourist Resorts

Complexos Turísticos

The tourism hubs of Cabo-Ledo, Calandula and the
Okavango Zambezi (KAZA) will benefit from electricity
and water infrastructure until 2022. At this moment,
priority is given to the Calandula Tourism Pole,
announced the Minister of Energy and Water, João
Baptista Borges.

Os resorts de Cabo-Ledo, Calandula e Okavango Zambeze
(KAZA) irão beneficiar da infra-estrutura de electricidade
e água até 2022. Neste momento, a prioridade é dada ao
Centro de Turismo de Calandula, anunciou o Ministro da
Energia e Água, João Baptista Borges.

Speaking on the panel “Tourism in Angola: reality
and perspective”, the minister recalled that the
challenge now is to electrify the country, especially
the rural areas and the construction of the Wastewater
Treatment Plant in the coastal provinces: Cabinda,
Benguela and Luanda. Namibe already has a WWTP.
João Baptista Borges spoke the challenges of the sector
and the role it plays in the development of tourism.
The minister recalled that the country has an electrical
system that already interconnects the north to the
center and south, although he affirms that there
is much to be done in the field of the production,
transportation and distribution of energy. “Private
investment is called to intervene in the sector of
electricity production,” said the minister.

Falando no painel “Turismo em Angola: realidade e
perspectiva”, o Ministro lembrou que o desafio agora
é eletrificar o país, especialmente as áreas rurais e a
construção da Estação de Tratamento de Águas Residuais
nas províncias costeiras: Cabinda, Benguela e Luanda O
Namibe já possui uma Estação de Tratamento de Águas
Residuais.
João Baptista Borges falou sobre os desafios do sector e o
papel que desempenha no desenvolvimento do turismo.
O Ministro lembrou que o país possui um sistema
elétrico que já interliga o norte com o centro e o sul,
embora afirme que ainda há muito a ser feito no campo
31 da produção, transporte e distribuição de energia. “O
investimento privado é chamado a intervir no setor de
produção de eletricidade”, afirmou o Ministro.
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Tourism and Environment

Turismo e Meio Ambiente

The Environment sector is currently preparing an
investment program for conservation areas in Angola,
said Environment Minister Paula Cristina Coelho,
who also spoke about the program’s rehabilitation,
investment mobilization and contractual models.

O sector do Ambiente está actualmente a preparar um
programa de investimento para as áreas de conservação
em Angola, afirmou a Ministra do Ambiente, Paula
Cristina Coelho, que falou também sobre a reabilitação, a
mobilização de investimentos e os modelos contratuais do
programa.

The 14 conservation areas of Angola cover 12.98
percent of the national territory. The country has nine
national parks, a regional natural park, Chimalavera,
and two natural reserves, Luando and Ilhéu dos
Pássaros, and two partial reserves, Namibe and
Buffalo.
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As 14 áreas de conservação de Angola cobrem 12,98 por
cento do território nacional. O país possui nove parques
nacionais, um parque natural regional, Chimalavera e
duas reservas naturais, Luando e Ilhéu dos Pássaros, e
duas reservas parciais, Namibe e Bu alo.

Tourists Observe Natural Beauties in Namib

Turistas Observam Belezas Naturais no Namibe

A group of tourists, including journalists and delegates
who participated in the World Forum of Tourism
Angola 2019, held in Luanda from 23 to 25 of May,
went to Namibe yesterday to verify the natural
potentialities and beauties of the province.

Um grupo de turistas, incluindo jornalistas e delegados
que participaram no Fórum Mundial de Turismo de
Angola 2019, realizado em Luanda de 23 a 25 de
maio, deslocou-se ontem ao Namibe para verificar as
potencialidades naturais e belezas da província.

Headed by Angolan Tourism Minister Ângela
Bragança, the delegation includes South African,
Zimbabwean, Indian and journalist investors from
the respective countries. Ângela Bragança said that
the visit is an opportunity to show the Namibe to the
world for its insertion in the international route of
tourist destinations.

Encabeçada pela Ministra do Turismo de Angola, Ângela
Bragança, a delegação inclui investidores sul-africanos,
zimbabueanos, indianos e jornalistas dos respectivos
países. Ângela Bragança disse que a visita é uma
oportunidade para mostrar o Namibe ao mundo pela sua
inserção na rota internacional de destinos turísticos.

“We have come to close the World Tourism Forum
and show a little of Namibe, the pearl of tourism in
Angola,” said the minister, who said she hopes that
tourists, especially foreigners, will be convinced of the
potentialities and actions that the Executive intends to
develop to create the bases for developing tourism.

“Viemos para fechar o Fórum Mundial de Turismo e
mostrar um pouco do Namibe, a pérola do turismo
em Angola”, disse a Ministra , que disse esperar que
os turistas, especialmente os estrangeiros, estejam
convencidos do potencial e das acções que o Executivo
procura desenvolver para criar as bases para o
desenvolvimento do turismo.

The minister spoke of the desert, of the rock paintings,
of the sea coast and the Plan of Requalification of
the Marginal of Moçâmedes as potential tourist
attractions to take into account.

A Ministra falou sobre o deserto, as pinturas rupestres, a
costa do mar e o Plano de requalificação da Marginal de
Moçâmedes como possíveis atracções turísticas para os ter
em conta.
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Presidential
Golf Day
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Golf can Boost
Tourism in Angola

Golf pode Impulsionar Turismo em Angola

João Lourenço used the praxe techniques, the famous
“swing”, for the first stroke. The shot was good. The
cry of satisfaction soon followed, both from Joao
Lourenço and from those present.
Loaded with symbolism, the initial gesture symbolized
the country’s need to give impetus to the peace
industry: sun and sea tourism. The President was
followed by the small golfer Tsaone Madilola, the First
Lady of the Republic, Ana Dias Lourenço, the Minister
of Tourism, Angela Bragança and the Minister of Youth
and Sports, Ana Paula Sacramento. The tournament
was held for the first time in Angola, coordinated by
the Ministry of Tourism and the World Turism Forum.
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João Lourenço usou técnicas de praxe, o famoso “swing”,
para o primeiro golpe. O tiro foi bom. Logo chegou o grito
de satisfação, tanto de João Lourenço como dos presentes.
Carregado de simbolismo, o gesto inicial simbolizou a
necessidade do país de promover a indústria da paz: o
turismo do sol e do mar. O Presidente foi seguido pelo
pequeno golfista Tsaone Madilola, primeira-dama da
república, Ana Dias Lourenço, a Ministra do Turismo,
Angela Bragança e a Ministra da Juventude e Desportos,
Ana Paula Sacramento. O torneio foi realizado pela
primeira vez em Angola, coordenado pelo Ministério do
Turismo e pelo Fórum Mundial de Turismo.

With the participation of more than 80 golfers of
different nationalities, the event was disputed and is
intended annual. In this first edition, it was focused
on promoting the image of Angola and attracting
investment for the development of golf tourism.
After the first stroke, the President of the Republic
inaugurated the Horse Boxes and then attended a
match of Equestrian Polo, a mode that, like golf, takes
the first steps in the country.

Com a participação de mais de 80 golfistas de diferentes
nacionalidades, o evento foi disputado e destina-se
anualmente. Nesta primeira edição, concentrou-se em
promover a imagem de Angola e atrair investimentos
para o desenvolvimento do turismo de golfe. Após o
primeiro golpe, o Presidente da República inaugurou
as Horse Boxes e depois participou de uma partida no
Polo Eecuestre, uma maneira que, como o golfe, dá os
primeiros passos no país.

In the Mangroves, Barra do Kwanza, João Lourenço
granted a brief exclusive interview to CNNTurk
and another to the national press. The President
received in audience: the president and the director
of the World Tourism Forum, Bulut Bagci and Danilo
Nhatumbo.

Nos mangais, Barra do Kwanza, João Lourenço concedeu
uma breve entrevista exclusiva à CNNTurk e outra à
imprensa nacional. O Presidente recebeu em audiência: o
Presidente e Director do Fórum Mundial de Turismo, Bulut
Bagci e Danilo Nhatumbo.

The Mangals golf course, which has absorbed an
investment of more than 100 million dollars, is 18
holes. The promoters project a field of 36 holes into
the future. The fields for the practice of this sport
are, in essence, very exquisite and always carry an
ecological component. Mangroves go very well in this
sense, although under construction.
The President of the Republic said “that the moment
for investment in Angola is now” and that the first
ones to arrive will have advantages “. In a press
statement, after the opening of Presidential Golf Day,
the Head of State justified the statement that the
country is now heading for a business environment
conducive to investment, mainly because conditions
are created.

O campo de golfe de Mangals, que absorveu um
investimento de mais de 100 milhões de dólares, tem 18
buracos. Os promotores projetam um campo de 36 buracos
no futuro. Os campos para a prática deste esporte são,
em essência, muito requintados e sempre carregam um
componente ecológico. Os manguezais vão muito bem a
este respeito, embora em construção.
O Presidente da República disse que “o momento de
investir em Angola é agora” e que o primeiro a chegar
terá vantagens. “Num comunicado de imprensa, após
a abertura do Presidental Golf Day, o Chefe de Estado
justificou a declaração. que o país agora se volta para
um ambiente de negócios propício ao investimento,
principalmente porque as condições são criadas.
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“The investment in Angola is now, because we have
just created the right environment for that to happen.
The moment is now and this opportunity should not
be missed. The first to arrive, of course, will have
advantages, “insisted the Head of State.

“O investimento em Angola é agora, porque acabamos de
criar o ambiente certo para que isso aconteça, o momento
é agora e esta oportunidade não deve ser desperdiçada,
o primeiro a chegar, é claro, terá vantagens”, insistiu o
Chefe de Estado.

Regarding the attractiveness of investors, João
Lourenço recalled that “one has to start with
something” and pointed the Mangals event as the
kick-off for businessmen linked to tourism to land in
Angola. It considers it essential that they should soon
bring their capital into the country, for the various
domains of the national economy, in particular for
tourism.

Em relação à atractividade dos investidores, João
Lourenço lembrou que “é preciso começar com alguma
coisa” e apontou para o evento dos Mangais como o
início para os empresários ligados ao turismo aterrarem
em Angola. Considera essencial que logo tragam seu
capital para o país, para os vários domínios da economia
nacional, particularmente para o turismo.

The holder of the Executive Power considered
this sport a great ambassador to attract investors,
particularly because it is more connected to the
tourism sector. “If we are talking about investment in
the area of Tourism, there is no doubt that Golf is the
one that is most connected to Tourism. That is why
we give support to the Presidential Golf Day event and
World Tourism Forum Angola 2019 “he said.
About the Okavango Project, the President of the
Republic recalled that he is working with international
institutions to start it and acknowledged that the steps
taken so far are not yet visible.
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“The time will come when this visibility will come to
an end,” said João Lourenço, who has no doubt that
Okavango will become Angola’s main project. “There
are others that are also important, but due to their size
and potential, Okavango will eventually be the main
one. That is why we are giving due importance, “he
said.

O chefe do Poder Executivo considerou o esporte
um grande embaixador para atrair investidores,
principalmente por estar mais ligado ao sector de
turismo. “Se estamos a falar de investimentos na área do
turismo, não há dúvida de que o golfe é o que está mais
ligado ao turismo, razão pela qual apoiamos o evento do
Presidental Golf Day e o Fórum Mundial do Turismo em
Angola 2019” citou.
No Projecto Okavango, o Presidente da República lembrou
que está trabalhando com instituições internacionais para
iniciá-lo e reconheceu que as medidas tomadas até agora
ainda não são visíveis.
“Chegará o momento em que esta visibilidade chegará ao
fim”, disse João Lourenço, que não tem dúvidas de que o
Okavango se tornará o principal projecto de Angola. “Há
outros que também são importantes, mas devido
ao seu tamanho e potencial, o Okavango eventualmente
será o principal, e é por isso que estamos dando a devida
importância”, disse.

Presidential Golf Day Cocktail
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The Ministry of Tourism and the World Tourism
organize the Presidential Golf Day in Angola. It is a
Golf tournament, which Angola hosts for the first time
and is sponsored by His Excellency President of the
Republic of Angola, João Lourenço.

O Ministério do Turismo e o Fórum Mundial do Turismo
organizam o Presidential Golf Day em Angola. É um
torneio de golfe, cuja sede é Angola pela primeira vez e é
patrocinado por Sua Excelência o Presidente da República
de Angola, João Lourenço.

In view of the strategy of the Angolan Executive for
the diversification of the National Economy and with
a view to attracting foreign investment and boosting
the tourism sector, the Ministry of Tourism, with great
expectation, accepted the organization of the World
Tourism Forum, this event, taking place in Africa,
for the second time, after the Republic of Ghana in
October 2018.

Tendo em conta a estratégia do executivo angolano para
a diversificação da economia nacional e com vista a atrair
investimento estrangeiro e dinamizar o sector do turismo,
o Ministério do Turismo, com grande expectativa, aceitou
a organização do Fórum Mundial do Turismo, este evento,
que aconteceu em África, pela segunda vez, depois da
República do Gana em Outubro de 2018.

Day 17 is reserved for the welcome cocktail, between
national and foreign athletes, at the Talatona
Convention Hotel (HCTA) and on the 18th, the
competition that takes place at the Mangals Resort, in
Barra do Kwanza.
The Presidential Golf Day, held for the first time
in Angola, coordinated by the Ministry of Tourism
and the World Tourism Forum, is an annual event
to promote the image of Angola and to attract
investments for the development of Golf Tourism
and through this to boost business and networking
between local and foreign companies and several
companies will use the event to entertain customers,
CEOs and employees.

O dia 17 foi reservado para o cocktail de boas vindas, entre
atletas nacionais e estrangeiros, no Hotel de Convenciones
de Talatona (HCTA) e no dia 18, a competição que
aconteceu nos Mangais Resort, na Barra do Kwanza.
O Presidential Golf Day, realizado pela primeira vez em
Angola, coordenado pelo Ministério do Turismo e Fórum
Mundial de Turismo, é um evento anual para promover
a imagem de Angola e atrair investimentos para o
desenvolvimento do Turismo de Golfe e, através disso,
impulsionar os negócios e a rede entre empresas locais
e estrangeiras e várias empresas usarão o evento para
entreter clientes, CEOs e funcionários.

WORLD
TOURISM FORUM
The charms of Angola are numerous and diversified, since, an unusual
natural magnificence is combined with fabulous cuisine, not forgetting its
ethnic wealth, which are excellent conditions for the development of the
tourism sector.

Os encantos de Angola são numerosos e diversificados, pois combinam uma
incomum magnificência natural com uma cozinha fabulosa, sem esquecer a sua
riqueza étnica, que são excelentes condições para o desenvolvimento do sector do
turismo.
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Namibe, ANGOLA

Angola is a Good Destination for
Foreign Investment

Angola é um Bom Destino Para Investimentos Estrangeiros
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Angola is among the five African countries
recommended by consultants as the best investment
destination for this year along with Ethiopia, Ghana,
Mozambique and Mauritania.

Angola está entre os cinco países africanos recomendados
pelos consultores como o melhor destino de investimento
para este ano, juntamente com a Etiópia, o Gana,
Moçambique e a Mauritânia.

The consultants consider that Angola benefits
from the program with the IMF, leading to more
investments, with “immediate opportunities” in oil.

Os consultores consideram que Angola beneficia do
programa com o FMI, o que leva mais investimentos, com
“oportunidades imediatas” que o petróleo.

The start of the economic recovery in Angola will
benefit from the presence of the IMF to ensure
market-friendly policies, “which will facilitate the
business environment, which in turn will lead to more
investment and expansion from a general point of
view. “

O início da recuperação económica em Angola beneficiará
da presença do FMI para garantir políticas favoráveis ao
mercado, “o que facilitará o ambiente de negócios, que
por sua vez levará a um maior investimento e expansão
do ponto de vista geral”.

In the construction sector, “there are major
infrastructure projects, such as the Luanda
international airport, the Caio port project or the
Caculo Cabaça hydroelectric plant, which are expected
to undergo contract modifications by the State and
reputational risks to contractors, as well as likely
delays, as the agreements signed by the former
Government are being re-examined by the current
one. “

No sector da construção, “existem grandes projectos de
infra-estruturas, como o aeroporto internacional
de Luanda, o projecto do porto de Caio ou a central
hidroeléctrica de Caculo Cabaça, que deverão sofrer
modificações de contrato por parte do Estado e riscos
reputacionais para os contratantes, bem como possíveis
atrasos, uma vez que os acordos assinados pelo governo
anterior estão sendo reexaminados pelo actual. “
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Angola está entre os
cinco países africanos
recomendados pelos
consultores como o
melhor destino de
investimento para
este ano, juntamente
com a Etiópia, o
Gana, Moçambique e
a Mauritânia.
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Likewise, the moves to invite in the IMF and
fully integrate the Angolan economy destroying
opportunities for corruption. With much-needed
banking sector reform, correspondent bank dollar
clearing services should return, and commercial
credit should become more readily available in the
Angolan marketplace, helping to grow and diversify
the economy.
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Da mesma forma, os movimentos para convidar o FMI
e integrar totalmente a economia angolana estão a
destruir oportunidades de corrupção. Com a tão necessária
reforma do setor bancário, os serviços de compensação de
dólares do correspondente bancário devem retornar, e o
crédito comercial deve estar mais disponível no mercado
angolano, ajudando a crescer e diversificar a economia.

Longer-term, it remains to be seen how committed
Lourenço is to implementing the difficult but
necessary changes required to put Angola’s political
and economic landscape on a more positive trajectory.

A longo prazo, resta ver quão comprometido o Presidente
João Lourenço está em implementar as mudanças difíceis,
mas necessárias, necessárias para colocar o cenário
político e económico de Angola numa trajectória mais
positiva.

Implications for Investors

Implicações para os investidores

Lourenco’s actions have already led to tangible
evidence of increased investor confidence and interest.
Mining – particularly diamond mining – is one sector
where moves to break the stranglehold already led
to increased investor interest. Since December the
Ministry of Mining and Resources has been working
on a new trading system, which is likely to allow for
the presence of foreign traders.7 A forum on mining
opportunities in Angola – particularly diamond,
copper, iron and gold – held at South Africa’s mining
Indaba in February

As acções do Presidente João Lourenço já deram origem
a evidências tangíveis de maior confiança e interesse dos
investidores. A mineração, particularmente a mineração
de diamantes, é um sector no qual foram feitos muitos
movimentos para quebrar a regra o que levou a um maior
interesse dos investidores. Desde Dezembro, o Ministério
de Mineração e Recursos vem trabalhando em um novo
sistema de comércio, que provavelmente permite a
presença de comerciantes estrangeiros. Um fórum sobre
oportunidades de mineração em Angola, particularmente
diamante, cobre, ferro e ouro, realizado na mina de
Indaba, na África do Sul, em fevereiro de

2018 was attended by senior representatives of De
Beers, Rio Tinto, MMG, and Ivanhoe mines. The
following economic sectors are also likely to become
more open to foreign investment and fair(er)
competition under the Lourenço administration,
including:

2018 frequentada por altos representantes das minas da
De Beers, Rio Tinto, MMG e Ivanhoe.
É também provável que os seguintes sectores económicos
se tornem mais abertos ao investimento estrangeiro e à
concorrência leal sob a administração de João Lourenço,
que incluem:
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• Telecoms: This strategic sector stands out as a
majör opportunity. In November 2017, a tender for a
fourth telecoms license, and a planned sale of 55% of
state-owned Angola Telecom, were both announced.
MTN has publically indicated it is considering a
bid. According to one interviewee for this report,
“Lourenço has broken Isabel’s monopoly and I hear
Vodacom have signed to become the fourth network
provider.” The winner of the tender has yet to be
announced, however, in February 2018 Vodacom had
its multi-service licence in Angola renewed by telecom
sector regulator Inacom.
• Cement and Construction: This sector appears
promising in the medium term given its role in the
country’s ongoing post-war reconstruction;
• Tourism: The Angolan government is committed to
a strategic drive to boost tourism as part of a 20112020 Strategic Plan, entitled the Tourism Master
Plan. The plan has now entered its second phase of
implementation, which includes a focus on regional
visitors (i.e. from South Africa). Any operator working
to increase tourism footfall into Angola will enjoy
significant government support.
• Financial Services: Like Nigeria in recent years,
Angola’s banking sector is heading into a period
of consolidation which will be good for business
efficiency in the medium term
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• Retail: Investors new to the Angolan market will
benefit from engaging constructively with the
Lourenço administration and aligning with its reform
agenda. The new government is making an effort to
publish its strategic plans (i.e. PEM) and companies
should seek to align themselves with the priorities set
out in these. Also, the government’s one-stop-shop
for business incorporation – see here – is, despite its
dated marketing strategy, becoming more effective
and has registered over 75,000 companies over the
past decade.

• Telecomunicações: Este sector estratégico se destaca
como uma grande oportunidade. Em Novembro de 2017,
foi anunciada a licitação para uma quarta licença de
telecomunicações e uma venda planejada de 55% da
estatal Angola Telecom. A MTN indicou publicamente
que está considerando uma oferta. De acordo com um
entrevistado para este relatório, “João Lourenço rompeu
o monopólio de Isabel e ouvi dizer que a Vodacom assinou
para se tornar o quarto provedor da rede”. O vencedor
do concurso ainda não foi anunciado, no entanto, em
Fevereiro de 2018, a Vodacom teve o seu serviço de
licença múltipla em Angola renovado pelo regulador de
telecomunicações Inacom.
• Cimento e Construção: Este sector parece promissor a
médio prazo, dado o seu papel na reconstrução do pósguerra em curso no país;
• Turismo: O governo de Angola está empenhado num
impulso estratégico para impulsionar o turismo como
parte do Plano Estratégico 2011-2020, intitulado Plano
Director do Turismo. O plano já entrou em sua segunda
fase de implementação, que inclui um foco nos visitantes
regionais (isto é, da África do Sul). Qualquer operador que
trabalhe para aumentar o impacto do turismo em Angola
gozará de apoio governamental importante.
• Serviços Financeiros: Como a Nigéria nos últimos anos,
o sector bancário em Angola está entrando em um período
de consolidação que será bom para a eficiência das
empresas no médio prazo, mas não antes de um período
confuso que ainda está dominando.
• Varejo: Novos investidores no mercado angolano
beneficiarão da participação construtiva com a
administração de João Lourenço e alinhar-se com a
agenda de reformas. O novo governo está fazendo um
esforço para publicar seus planos estratégicos (isto é,
PEM) e as empresas devem tentar alinhar-se com as
prioridades estabelecidas nelas. Além disso, o balcão
único para a incorporação de empresas governamentais
(ver aqui) é, apesar de sua estratégia de comercialização
obsoleta, a que está se tornando mais eficaz e registou
mais de 75.000 empresas na última década.
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The World Bank Report:
Angola
Internationally, Angola is becoming more assertive and
showing a firmer commitment to peace and stability in Africa.
A nível internacional, Angola está a tornar-se mais assertiva
e demonstra um maior compromisso com a paz e a estabilidade em
África.
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The World Bank Report: Angola
Relatório do Banco Mundial: Angola

A vast country with a long coastline and central
plateau, Angola penetrates inland from southern
Africa to the border with Namibia, Botswana, Zambia
and the Democratic Republic of Congo. Its main cities,
including its capital, Luanda, look to the west over the
South Atlantic to Brazil, another Portuguese-speaking
nation (like herself). It has a population of more than
28.8 million (2016).
Economic Perspective
President João Lourenço, from the Popular Movement
for the Liberation of Angola (MPLA) party, took office
in September 2017, after winning with 61.7% of the
votes and a majority in the national assembly. Since
then, the government has devalued the currency,
made monetary policy more austerity, and resumed
fiscal consolidation. It also took the first steps towards
reforming public services and fuel prices, reducing
subsidies, and privatizing or liquidating some stateowned enterprises. Two new laws that are essential
for the country’s competitiveness have been passed:
the private investment law and the competition law,
which eliminate formal barriers to entry into the
Angolan market.

Um vasto país com um longo litoral e planalto central,
Angola penetra no interior do sul da África até a fronteira
com a Namíbia, Zâmbia e a República Democrática do
Congo. Suas principais cidades, incluindo sua capital,
Luanda, olham para o oeste, sobre o Atlântico Sul para o
Brasil, outra nação de língua portuguesa (como ela). Tem
uma população de mais de 28,8 milhões (2016).
Perspectiva Econômica
O Presidente João Lourenço, do partido Movimento
Popular para a Libertação de Angola (MPLA), tomou
posse em Setembro de 2017, depois de vencer com 61,7%
dos votos e maioria na Assembleia Nacional. Desde
então, o governo desvalorizou a moeda, tornou a política
monetária mais austera e retomou a consolidação fiscal.
Também deu os primeiros passos na reforma dos serviços
públicos e nos preços dos combustíveis, na redução dos
subsídios e na privatização ou liquidação de algumas
empresas estatais. Duas novas leis que são essenciais para
a competitividade do país foram aprovadas: a lei
do investimento privado e a lei da concorrência, que
eliminam as barreiras formais para entrar no mercado
angolano.
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Angola is gradually moving towards a floating,
more market-based exchange rate regime with a
nominal monetary anchor. The National Bank (BNA)
promoted a large devaluation of the exchange rate at
the beginning of the year, and since then it has been
promoting small monthly devaluations. It facilitated
exchange control, increased transparency in exchange
allocations through regular auctions, and improved
communication in a move towards a floating, more
market-based exchange rate regime. The local
currency depreciated 56.7% against the US dollar from
January to mid-2018.

Angola está a avançar gradualmente para um regime
cambial mais utuante e baseado no mercado, com
uma âncora monetária nominal. O Banco Nacional de
Angola (BNA) promoveu uma grande desvalorização
da taxa de câmbio no início do ano, e desde então vem
promovendo pequenas desvalorizações mensais. Isso
facilitou o controle cambial, aumentou a transparência
nas alocações de câmbio por meio de leilões regulares e
melhorou a comunicação um movimento em direção a
um regime de taxa de câmbio utuante e mais baseado no
mercado. A moeda local desvalorizou 56,7% em relação ao
dólar norte-americano de Janeiro a meados de 2018.

Inflation was reduced to 20.2% in June 2018, from
26.3% at the end of 2017, despite the monetary
devaluation.

A inflação foi reduzida para 20,2% em Junho de 2018,
de 26,3% no final de 2017, apesar da desvalorização
monetária.

The external accounts are in a position to undergo
improvements with the rise in oil prices and the
realignment of the exchange rate. Angola’s external
accounts swiftly moved from surplus to deficit, owing
to the sharp drop in oil prices. The external deficit
was initially reduced by exchange control and import
repression, but as the currency is depreciating and the
price of oil increasing, real exchange overvaluation is
being reduced.

As contas externas estão em posição de experimentar
melhorias com o aumento dos preços do petróleo e o
realinhamento da taxa de câmbio. As contas externas de
Angola passaram rapidamente do excedente para o défice,
devido à queda acentuada dos preços do petróleo. O déficit
externo foi inicialmente reduzido pelo controle cambial
e pela repressão às importações, mas à medida que a
moeda se desvaloriza e o preço do petróleo aumenta,
a supervalorização da taxa de câmbio real está sendo
reduzida.

Political Context

Contexto Político

Angola has maintained political stability since the
end of the civil war in 2002, which lasted 27 years.
In 2010, a constitution established a presidentialist
parliamentary system with the president to cease to
be elected by direct popular vote, but as the leader of
the party to win the largest number of seats. The 2010
Constitution imposes a limit of two presidential terms
of five years each.

Angola manteve a estabilidade política desde o fim
da guerra civil em 2002, que durou 27 anos. Em 2010,
uma constituição estabeleceu um sistema parlamentar
presidencial com o Presidente a não ser eleito pelo voto
popular directo, mas como líder partidário para conquistar
o maior número de cadeiras. A Constituição de 2010
impõe um limite de dois mandatos presidenciais de cinco
anos cada.

Internationally, Angola is becoming more assertive
and showing a firmer commitment to peace and
stability in Africa, particularly in the Great Lakes
region, where Angola has committed itself to
implementing economic and political sanctions
against the region’s armed rebel groups .

A nível internacional, Angola está a tornar-se mais
assertiva e demonstra um maior compromisso com a paz e
a estabilidade em África, particularmente na região
dos Grandes Lagos, onde Angola se comprometeu a
implementar sanções económicas e políticas contra grupos
rebeldes armados da região.

Development Challenges
Angola has made substantial economic and political
progress since the end of the war in 2002. However,
the country continues to face huge development
challenges, including reducing dependence on oil and
diversifying the economy, rebuilding infrastructure
, enhancing institutional capacity and improving
governance, public financial management, human
development indicators and living conditions of the
population.
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Expenditure fell significantly, but fiscal deficits were
unavoidable due to the further decline in revenue.
The budget deficit declined from 2014 (6.6% of gross
domestic product (GDP) to 2015 (3.3% of GDP), but
resumed growth in 2016 and 2017, reaching 5.3% of
GDP as a result of the slowdown Despite the increase
in the budget deficit, expenditure was substantially
reduced and kept at low levels.
The largest spending cuts were implemented in
public investments and subsidies. By 2018, the budget
predicts that fiscal consolidation will depend on wage
cuts and investments. Both oil and non-oil revenues
have declined sharply than spending and are partly
responsible for the slowdown in fiscal consolidation.
Oil revenues fell from 23.8% of GDP in 2014 to 8.2% of
GDP in 2016, but recorded a slight recovery in recent
years and are expected to reach 10.1% of GDP in the
2018 budget.
Non-oil revenues suffered a reduction, despite the tax
policy and administrative measures for improvement
and collection of taxes, reflecting the economic
slowdown. Non-oil revenues decreased from 9.1%
of GDP in 2014 to 6.8% of GDP in 2017, but a small
increase to 7.3% of GDP in the 2018 budget is expected.

As despesas foram reduzidas significativamente, mas
os déficits fiscais foram inevitáveis devido à maior
diminuição das receitas. O déficit orçamentário caiu
de 2014 (6,6% do Produto Interno Bruto (PIB) para
2015 (3,3% do PIB), mas retomou o crescimento em
2016 e 2017, atingindo 5,3% do PIB Como resultado da
desaceleração, apesar do aumento no orçamento do
déficit, os gastos foram substancialmente reduzidos e
permaneceram em níveis baixos.
Os maiores cortes de gastos foram feitos em investimentos
públicos e subsídios. Até 2018, o orçamento prevê que
a consolidação fiscal dependerá de cortes salariais e
investimentos. Tanto as receitas petrolíferas como as
receitas não petrolíferas diminuíram consideravelmente
do que as despesas e são parcialmente responsáveis pelo
abrandamento da consolidação orçamental. As receitas do
petróleo caíram de 23,8% do PIB em 2014 para 8,2% do
PIB em 2016, mas registraram uma leve recuperação nos
últimos anos e devem atingir 10,1% do PIB no orçamento
de 2018.
As receitas não petrolíferas sofreram uma redução,
apesar da política fiscal e medidas administrativas para
melhorar e arrecadar impostos, re etindo a desaceleração
econômica. As receitas não petrolíferas diminuíram de
9,1% do PIB em 2014 para 6,8% do PIB em 2017, mas
espera-se um pequeno aumento para 7,3% do PIB no
orçamento de 2018.

Considerable segments of the population live in
poverty without adequate access to basic services
and the country could benefit from more inclusive
development policies.

Desafios do Desenvolvimento
Angola alcançou progressos económicos e políticos
substanciais desde o final da guerra em 2002. No
entanto, o país continua a enfrentar enormes desafios de
desenvolvimento, incluindo a redução da dependência do
petróleo e a diversificação da economia, a reconstrução do
infraestrutura, melhoria da capacidade institucional
e melhoria da governança, gestão financeira pública,
indicadores de desenvolvimento humano e condições de
vida da população.
Segmentos substanciais da população vivem na pobreza
sem acesso adequado aos serviços básicos e o país poderia
55 se beneficiar de políticas de desenvolvimento mais
inclusivas.
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Tourism in
Angola
Turismo em Angola

Angola’s resources allow the development of
environmental tourism, rural tourism,
agrotourism, coastal tourism or
eco-tourism.
Angola permitem o desenvolvimento do turismo ambiental, turismo rural, agroturismo, turismo costeiro ou
ecoturismo.
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TOURISM IN ANGOLA
Turismo em Angola

Until 1975, Angola had developed a certain tourist
tradition that was successively canceled by the war.
Few know the great tourist potential of this territory
that has remained closed to the world for decades.
Tourism, like other riches in the country, is still only
a “potential” factor, but certainly Angola offers many
opportunities in this sense, thanks to its vast and
extremely varied territory from the point of view of
climate, agriculture and landscape, still unknown
by the tourism. Some South African and Namibian
entrepreneurs are already successfully exploiting this
potential.
It may seem an excess of optimism to talk about
tourism in a country that has just come out of a
27-year-long civil war, with its infrastructure
destroyed, but that is exactly what makes Angola a
particularly interesting case for this sector too. In
addition to the areas of difficult access in the country’s
interior, there are many areas that already offer
interesting possibilities for investments in the tourism
sector. Of course, it is also a tourism oriented to an
entrepreneurial market niche and less demanding in
terms of comfort. The virgin territory is very suitable
for ecological tourism, sustainable, respectful of the
environment, especially in the areas characterized by a
more delicate environmental balance.

Até 1975, Angola havia desenvolvido uma certa tradição
turística que foi sucessivamente cancelada pela guerra.
Poucas pessoas conhecem o grande potencial turístico
deste território que permanece fechado ao mundo há
décadas.
O turismo, como outras riquezas do país, ainda é apenas
um factor “potencial”, mas, certamente, Angola oferece
muitas oportunidades a este respeito, graças ao seu
território vasto e extremamente variado do ponto de vista
do clima, agricultura e a paisagem, ainda desconhecida
pelo turismo. Alguns empresários da África do Sul e da
Namíbia já exploram com sucesso este potencial.
Pode parecer um excesso de optimismo falar de turismo
num país que acaba de emergir de uma guerra civil
de 27 anos, com a sua infra-estrutura destruída,
mas é exactamente isso que faz de Angola um caso
particularmente interessante para este sector também.
Além das áreas de difícil acesso no interior do país, há
muitas áreas que já oferecem interessantes possibilidades
de investimentos no sector de turismo. Claro, é também
um turismo orientado para um nicho de mercado
empresarial e menos exigente em termos de conforto.
O território virgem é muito adequado para o turismo
ecológico, sustentável, respeitoso com o meio ambiente,
especialmente em áreas caracterizadas por um equilíbrio
ambiental mais delicado.
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Angola has the capacity to become a new frontier of
21st century tourism. Taking all necessary precautions
to travel safely, including from a sanitary point of
view, tourists discover vast unexplored territories,
which have been isolated from the world for many
years and for the first time open to foreigners.

Angola tem capacidade para se tornar uma nova fronteira
do turismo do século XXI. Tomando todas as precauções
necessárias para viajar com segurança, mesmo do ponto
de vista da saúde, os turistas descobrem vastos territórios
inexplorados, isolados do mundo há muitos anos e pela
primeira vez abertos a estrangeiros.

Angola has a huge potential for tourism development,
and the Angolan Government created the Ministry
of Hotel and Tourism to boost this important area.
The charms of Angola are numerous and diversified,
since, an unusual natural magnificence is combined
with fabulous cuisine, not forgetting its ethnic wealth,
which are excellent conditions for the development of
the tourism sector.

Angola tem um enorme potencial para o desenvolvimento
do turismo e o Governo de Angola criou o Ministério do
Turismo para promover esta importante área. Os encantos
de Angola são numerosos e diversificados, pois combinam
uma incomum magnificência natural com uma cozinha
fabulosa, sem esquecer a sua riqueza étnica, que são
excelentes condições para o desenvolvimento do sector do
turismo.

As a result, Angola’s resources allow the development
of environmental tourism, rural tourism, agrotourism,
coastal tourism or eco-tourism. It may seem
excessively optimistic to talk about tourism in a
country that has just come out of a civil war, with
its infrastructure destroyed, but that is exactly what
makes Angola a particularly interesting case for this
sector. In addition to the areas that are difficult to
reach in the interior of the country, there are many
areas that already offer interesting possibilities for
investment in the tourism sector. Of course, it is also a
tourism oriented to an entrepreneurial market and less
demanding in terms of comfort. The virgin territory
is very suitable for ecological tourism, sustainable,
respectful of the environment,

Como resultado, os recursos de Angola permitem o
desenvolvimento do turismo ambiental, turismo rural,
agroturismo, turismo costeiro ou ecoturismo. Pode parecer
demasiado optimista falar de turismo num país que acaba
de emergir de uma guerra civil, com a sua infra-estrutura
destruída, mas é exactamente isso que faz de Angola
um caso particularmente interessante para este sector.
Além das áreas de difícil acesso no interior do País, há
muitas áreas que oferecem possibilidades interessantes de
investimento no sector turístico. Naturalmente, é também
um turismo orientado para um mercado empresarial e
menos exigente em termos de conforto. O território virgem
é muito adequado para o turismo ecológico, sustentável,
respeitoso com o meio ambiente,
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Three examples of investment in the tourism sector:
the tropical beaches between Luanda and Benguela,
with enchanting panoramas and within reach of the
contemporary tourist; the Namibe desert (which
marks the beginning of the nameless desert Namibia),
as beautiful as Namibia in terms of natural beauties
and cultural interest; the breathtaking mountains of
the Huila Plateau.
There is already a growing tourism that discovers
the Angolan beauties. With the increase in domestic
demand and the potential of foreign tourism, which
has already registered the first signs of interest after
three years of the end of the war (investments in
the hotel and tourism sector are gaining increasing
interest. Besides the natural beauties, the country is
attractive especially to our compatriots, due to the
presence of a culture that, in many ways, is close to
that Italian due to the common Neolatina matrix.

Três exemplos de investimento no sector do turismo: as
praias tropicais entre Luanda e Benguela, com panoramas
encantadores e ao alcance dos turistas contemporâneos;
o deserto do Namibe (que marca o início do deserto da
Namíbia), tão belo quanto a Namíbia em termos de
beleza natural e interesse cultural; as impressionantes
montanhas do planalto da Huíla.
Já existe um turismo em crescimento que descobre as
belezas angolanas. Com o aumento da demanda interna
e o potencial do turismo estrangeiro, que já registrou os
primeiros sinais de interesse após três anos do fim da
guerra (investimentos no setor de hotelaria e turismo
estão ganhando interesse). Além das belezas naturais,
o país atrai especialmente nossos compatriotas, devido à
presença de uma cultura que, de muitas maneiras,
se aproxima do italiano devido à matriz comum de
Neolatina.

Names like Kalandula, in the impetuous liquid beauty
of their falls. Tundavala in the vertigo of an abyss of
more than a thousand meters, which window opened
to the immensity. Kwanza, the mythical river that
gave its name to the national currency and kisses
the feet of Senhora da Muxima, the most venerated
of the Angolan sisters. The river Cunene, born in the
heart of Angola and that a thousand kilometers later
plunges into the Ruacaná in a jump of more than 120
meters or spreads in enigmatic serenity when, at the
mouth, it blends with the blue of the Atlantic sea.
Natural parks where wildlife abounds ... Kissama,
right on the doorstep of Luanda, Cangandala habitat
of the famous Royal Black Palanca, unique in the
world or the Iona Park of sands dotted by the unique,
exclusive welvitschia mirabilis, the enigmatic plant of
the Namibe desert that can live more than a thousand
years. Go through the mysterious Namibe with its
sands of sand, an abode of snakes, majestic lions,
snazzy hyenas, bouncing gazelles, fast cheetahs,
curious meerkats, a living world that fills the eyes and
enchants the spirits. The Maiombe, the inscrutable
forest, one of the largest natural reserves in the world
in the immensity of its two thousand kilometers. And
the sea. Of golden beaches and warm waters.

Nomes como Kalandula, na impeetuosa beleza líquida
de suas quedas. Tundavala na vertigem de um abismo de
mais de mil metros, cuja janela foi aberta à imensidão.
Kwanza, o mítico rio que deu nome à moeda nacional
e beija os pés da Senhora da Muxima, a mais venerada
das irmãs angolanas. O rio Cunene, nascido no coração
de Angola e mil quilómetros depois, imerso em Ruacana
em um salto de mais de 120 metros ou se estende em
uma serenidade enigmático quando, na boca, misturado
como azul do mar Atlântico. Parques naturais onde a vida
selvagem abunda... Kissama, mesmo à porta de Luanda,
Cangandala habitat do famoso Royal Black Palanca, único
no mundo ou o parque de areia de Iona pontilhado pela
exclusiva e exclusiva welvitschia mirabilis, a enigmática
planta do deserto do Namibe que pode viver mais de mil
anos. Percorra o misterioso Namibe com as suas areias de
areia, uma habitação de cobras, leões majestosos, hienas
elegantes, gazelas saltadoras, chitas rápidas, suricatos
curiosos, um mundo vivo que enche os olhos e encanta os
espíritos.
O Maiombe, a floresta inescrutável, uma das maiores
reservas naturais do mundo na imensidão dos seus dois
mil quilômetros e o mar de praias douradas e águas
mornas.

62

63

Interesting places

Lugares Interessantes

Museums In Luanda there are many places to visit, for
example, the fort, which is currently the headquarters
of the Museum of the Armed Forces or the National
Museum of Anthropology.

Museus em Luanda há muitos lugares para visitar, por
exemplo, o forte, que actualmente é a sede do Museu das
Forças Armadas ou o Museu Nacional de Antropologia.

Natural Park of Kissama. It is located 70 kilometers
south of Luanda and is home to hundreds of animal
species. As for the possibility of staying in that area
there are bungalows in the middle of the park although
the food should be taken by us. The Park, like many
others in Africa, is closed during the rainy season.
The Kalandula Falls. Located in the Malange area, they
make an impressive sight especially when the flow has
grown after the rainy season.
Market of Roque Santeiro. It is very interesting but
the authorities do not recommend visiting it. People
in Angola say that it is the largest outdoor market in
all of Africa. Located on the outskirts of Luanda, it
costs 100 Kwanzas to get to the center of the capital
but, some say, it can go much more expensive: the
Angolans themselves do not dare to go.

Parque Natural da Kissama. Está localizada a 70
quilómetros ao sul de Luanda e abriga centenas de
espécies de animais. Quanto à possibilidade de se
hospedar nessa área, há bangaloós no meio do parque,
embora a comida deva ser tomada por nós. O parque,
como muitos outros na África, está fechado durante a
estação chuvosa.
As quedas de Kalandula. Localizado na Província
de Malange, eles têm uma vista impressionante,
especialmente quando o uxo cresceu após a estação
chuvosa.

And the music. The dance. The rhythms. The sounds.
The colors. The suits. The unique sunsets. The voice of
the silences that fill us when away from the cities. The
song of the wind in the endless lands. The rain that
smells the wet earth smell that, they say, unique and
unforgettable. The mornings of cacimbo this light and
white curtain that transforms reality into sphincteric
silhouettes.
Angola. Open doors to the world. Pallet of a thousand
colors, charm for the eyes of all who want to know and
see with love.

E a música, o baile, os ritmos, os sons, as cores, os trajes,
o pôr do sol único, a voz dos silêncios que nos enchem
quando estamos longe das cidades. O canto do vento nas
terras infinitas. A chuva que cheira a terra húmida, dizem,
única e inesquecível. As manhãs de cacimbo, esta cortina
branca e clara que transforma a realidade em silhuetas
esféricas.
Angola portas abertas para o mundo, paleta de mil cores,
charme para os olhos de todos que querem conhecer e ver
com amor.

Luanda, ANGOLA
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Luanda

Luanda

The city of Luanda is big and with a lot of cars and
people. Many street vendors spread to fruit and food
sales. The Angolan people are incredibly welcoming,
always open for conversation. The cuisine of Angola is
influenced by Portuguese and Mozambican, they taste
exotic.

A cidade de Luanda é grande e tem muitos carros e
pessoas. Muitos vendedores ambulantes vendem frutas e
alimentos. O povo angolano é incrivelmente acolhedor,
sempre aberto a conversas. A gastronomia de Angola é in
uenciada pelos portugueses e moçambicanos, o seu sabor
é exótico.

Lubango, Angola

66

Huambo

Huambo

The beautiful city of Huambo, known as Nova Lisboa.
The Portuguese architecture is present everywhere,
there are many trees and the streets are wide and well
organized. There is a park in the center of the city
where students gather for studies and meetings. The
marks of the war are also visible in the city: there are
still buildings marked by bullets. It is possible to see
abandoned war tanks and monuments to the war dead.
Many flags are hoisted representing the dominance of
the two main parties in Angola.

A bela cidade do Huambo, conhecida como Nova Lisboa. A
arquitectura portuguesa está presente em todo o
lado, existem muitas árvores e as ruas são largas e bem
organizadas. Existe um parque no centro da cidade onde
os estudantes se reúnem para estudar e conhecer. As
marcas de guerra também são visíveis na cidade: ainda
há edifícios marcados com balas. É possível ver tanques
de guerra abandonados e monumentos para os mortos da
guerra. Muitas bandeiras são levantadas representando o
domínio dos dois principais partidos em Angola.

There is a friends project that has become the first
park with recycled materials in the region, it is
beautiful to see the ecological intervention and the
awakening to the impact of sustainable practices in the
life of the population. Unlike other cities, Huambo has
a cleaner look. It is good to walk around the city. The
population interacts with tourists and makes the visit
even more enjoyable.

Há um projecto de amigos que se tornou o primeiro
parque com materiais reciclados da região, é bonito ver
a intervenção ecológica e o despertar do impacto das
práticas sustentáveis na vida da população. Ao contrário
de outras cidades, o Huambo tem uma aparência mais
limpa. É bom andar pela cidade. A população interage com
os turistas e torna a visita ainda mais agradável.
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Lubango

Lubango

Starting with the statue of Christ on the top of the
city, the view is simply spectacular, at night you can
see the immensity lit up. The Serra da Leba is another
breathtaking spot for any visitor, separate time and
feel admire the view and if you are explorer, with
security and local guide, explore the beautiful trails.
Through low paths, there are waterfalls - but access
is only possible with connoisseurs of the region.
Tundavala is a heap of mountains with a breathtaking
valley. The landscape is exuberant. Going to Angola
and not going to Tundavala is like going to Rio de
Janeiro and not visiting the Cristo Redentor. Without
a doubt, one of the most beautiful places one can
ever seen. The city of Lubango is packed with fine
restaurants, food trucks, and tents selling handcrafted
items to street foods. The mall is a very interesting
place to spend some free time, there is exhibition of
local arts and interaction with visitor.

Começando com a estátua de Cristo na parte superior
da cidade, a vista é simplesmente espetacular, à noite
você pode ver a imensidão iluminada. A Serra da Leba
é outro lugar impressionante para qualquer visitante
admirar a vista e se você é um explorador, com segurança
e guia local, explore as lindas trilhas. Há cachoeiras
pelas estradas baixas, mas o acesso só é possível com
os conhecedores da região. Tundavala é um monte de
montanhas com um vale impressionante. A paisagem é
exuberante. Ir a Angola e não ir a Tundavala é como ir ao
Rio de Janeiro e não visitar o Cristo Redentor. Sem dúvida,
um dos lugares mais bonitos que você pode ver. A cidade
do Lubango é repleta de excelentes restaurantes, food
trucks e tendas que vendem artigos artesanais, comida
de rua. O centro comercial é um lugar muito interessante
para passar algum tempo livre, há exposições de artes
locais e interação com o visitante.
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Bailundo e Mungo

Bailundo e Mungo

Bailundo, a city and municipality of Huambo province,
located in the central high plateau. Beautiful place
and for history lovers. The tip is to enjoy the spot
with a local guide. Set aside time and interact with the
story. It is worth visiting the local museum and the
monument of the city center.

Bailundo, cidade e município da província do Huambo,
localizada no planalto central. Belo local e para os
amantes da história. O conselho é aproveitar o local com
um guia local. Reserve tempo e interaja com a história.
Vale a pena visitar o museu local e o monumento no
centro da cidade.

Travel in a 4 × 4 vehicle to Mungo region, where one
can have the great pleasure of being welcomed in
the rural community of Kalungo - the roads deserve
attention and small vehicles have difficulty in
traveling.

Viaje num veículo 4 × 4 para a região do Mungo,
onde pode ter o grande prazer de ser bem-vindo na
comunidade rural de Kalungo: as estradas merecem
atenção e os veículos pequenos têm dificuldade em viajar.

Luanda, ANGOLA

An Angolan Dream

Um Sonho de Angola
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The whole team started to investigate the country
when it is determined that this year’s activity of the
world tourism form will be held in Angola, which is the
country of the Africa. We have seen that it is a country,
the language of which is Portuguese and which had
experienced war for many years and which has started
to rise in Africa with its underground resources and
natural beauties. New investments and necessity of
resources have been concerned with the emergence of
tourism. Apart from all that I really wish to mention
about, in fact, it is not its past or future, but what I
have experienced and encountered there. We set out
with a team of 30 people from Istanbul to make the
world tourism form effective, everyone was excited
and we started talking about the country.
The whole team was going to Angola for the first time,
which is a country that had never been introduced.
A 16 hours journey was waiting for us from Istanbul
New Airport. We arrived at Ethiopian by the end of a 6
hours flight.We landed in Angola’s Luanda city, after a
6 hours flight Following a 4 hours waiting.
Our Angolan business partners welcomed us at the
airport. They mentioned that they are ready for the
hospitality of tourism in their countries.
Turkey’s tourism history, achievements are being
felt all over the world and were known well. These
achievements were a proud event for us. We were
wondering about the tourism resources of their
countries.

Yusuf Cihan SÜSLÜ

Quando foi determinado que o Fórum Mundial de Turismo
seria realizado em Angola, o País africano este ano,
começamos a investigar toda a equipe. Vimos que é um
país cuja língua é o português e viveu a guerra há muitos
anos e começou a crescer na África com seus recursos
subterrâneos e belezas naturais. Com o surgimento
do turismo, novos investimentos e recursos foram
necessários. Além de tudo isso, o que eu realmente quero
falar é o fato de que o passado não é o futuro, mas as
experiências e experiências que vi lá. Partimos com uma
equipe de 30 pessoas de Istambul para tornar o evento do
turismo mundial muito emocionante e começamos a falar
sobre o país.
Toda a equipe nunca foi apresentada a um país pela
primeira vez; Nós estávamos indo para Angola. Um
passeio de 16 horas do novo aeroporto de Istambul
estava esperando por nós. No final de um vôo de 6 horas,
chegamos a Etíopia após uma espera de 4 horas, após um
voo de 6 horas, desembarcamos em Luanda, Angola.
Os nossos parceiros de trabalho angolanos nos receberam
no aeroporto. Eles mencionaram que estão prontos para a
hospitalidade do turismo em seus países.
O sucesso da história turística da Turquia pode ser sentido
em todo o mundo e era conhecido. Este foi um evento
orgulhoso para nós. Nós estávamos nos perguntando
sobre os recursos turísticos de seus países.

Our conversation including many questions like,
places to visit, what kind of destinations do they
have? their restaurants, hotels, culture, life and
entertainment places, currencies, dollars-Euro
exchange rates etc. continued until we reached the
hotel. While I was chatting during the journey on the
one hand, I was observing the streets of the city on the
other hand. I was looking through the people, and was
captivated by the warmth and sincerity of a very clear
view of natural life. Just think, when it comes to Africa,
documentaries always come to mind, but in fact, this
is the real living space where documentaries are taking
place.
People, in the wildlife we see in all the documentaries,
are together and all… this is the living space of all
the Luandan people! The fact that life is intertwined
with wild nature and seeing all of these things alive
rather than on a screen has created an incredible
excitement. Knowing and internalizing the country
further became an incredible desire. When we arrived
at the hotel we were greeted by a friendly receptionist,
he said, ”Welcome to Angola’s Luanda, dear signor.“
After a warm welcome we were placed in our rooms.
The hotel was not like the hotel and hotel rooms we
had in Istanbul or Antalya. However; Angola, which
is a country ready for development and innovation,
and our team was here at this point for such purpose
and dream of Angola began with all these impressions
that night. I thought to myself that you must see
and experience how you imagine and how you see
everywhere that you looked through and saw…

Lugares para visitar? que tipo de destinos eles têm? 71
restaurantes, hotéis, cultura, lugares de vida e
entretenimento, moedas, taxas de câmbio dólar-euro,
como muitas questões continuaram até a chegada do
hotel. Durante a viagem eu estava conversando enquanto
observava as ruas da cidade. Eu estava estudando pessoas
e fiquei fascinado pelo calor e sinceridade de uma visão
muito clara da vida natural. Quando você pensa sobre
a África, os documentários sempre vêm à mente das
pessoas, mas na verdade são as áreas da vida real onde os
documentários acontecem.
Pessoas, na vida selvagem que vemos em todos os
documentários, juntos e todos... este é o espaço vital
de todo o povo Luandan! O facto de que a vida está
entrelaçada com a natureza selvagem e ver todas essas
coisas vivas, e não em uma tela, criou uma excitação
incrível.
Conhecer e internalizar o País tornou-se um desejo
incrível. Quando chegamos ao hotel, fomos recebidos
por uma recepcionista simpática, “Bem-vindo a Angola
Luanda, querido senhor”, disse ela. Depois de uma
calorosa recepção, fomos colocados em nossos quartos. O
hotel não era como o hotel e quartos de hotel que tivemos
em Istambul ou Antalya. Mas Angola, um país pronto para
o desenvolvimento e a inovação, e nossa equipe aqui para
esse propósito estavam aqui, e o sonho de Angola começou
naquela noite com todas essas impressões. Eu re eti para
mim mesmo; Em todo lugar que você vê e vê, imagina e vê
tudo o que vê e vive ...
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We woke up to the first day in Angola with the first
lights of the morning and these thoughts. While
sipping our coffees, we were making business plans
and eating delicious Portuguese dessert. In the
morning our breakfasts seemed to pass through
with dessert and full of fruit! but anyway, my desire
to internalize Angola culture and life started with a
different breakfast style. It was a good opportunity
to model and enjoy the new destination. We prepared
our plans together with the team and made a list of
places to see. The list was pretty big. We wanted to
start with nature and natural life first. We found it
appropriate to see thae historical and natural, and
then go to city centers, night entertainment, hotels,
beaches, restaurants in this order. I call it the order
of development of life of life. I think this is very
important in tourism, I believe in that examining
the historical development and culture in order to
examine a life give tourists a lot of pleasure and
information to tourists.
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The first stop of the trip plan we prepared in this way
was the Cuanza River. Because the Portuguese won the
war against Angola thanks to this river and thus the
Portuguese kingdom ruled for many years. The fact
that the river had a great importance in the country
also made the name of the currencies Cuanza. The
river is an actual symbol of wealth and the greatest
livelihood of the people. Fishery comes to mind when
it comes to livelihoods, but it does not, their means of
existence were precious shells, mother of pearls and
pearls they collected from the river, and the crocodiles
also reigned in the river, therefore, the people were
collecting these precious mother of pearls and pearls
under very difficult conditions. The river is 965 km
long and flows into the Atlantic Ocean.

Com a primeira luz da manhã e esses pensamentos,
acordamos primeiro no primeiro dia em Angola.
Enquanto saboreávamos nossos cafés, estávamos
fazendo planos de negócios e comendo uma deliciosa
sobremesa portuguesa. De manhã nosso café-damanhã parecia passar sobremesa e de frutas! mas
o meu desejo de internalizar a cultura e a vida de
Angola começou com este estilo de pequeno-almoço
diferente. Foi uma boa oportunidade para aproveitar os
novos destinos e modelar. Juntamente com a equipe,
preparamos nossos planos e fizemos uma
lista de lugares para ver. A lista era bem grande. Nós
queríamos começar com a natureza e a vida natural
primeiro. Depois de ver os centros históricos e naturais
da cidade, entretenimento noturno, hotéis, praias,
restaurantes, nesta ordem, para ir ao apropriado. Eu
chamo isso de ordem do desenvolvimento da vida.
Eu acho que isso é muito importante no turismo, eu
acredito que dá muito prazer e informação aos turistas
para examinar o desenvolvimento histórico e cultural,
a fim de examinar uma vida.
A primeira parada do plano de viagem que preparamos
dessa maneira foi o rio Cuanza. Porque os portugueses
venceram a guerra contra Angola graças a este rio e
assim governaram o reino português por muitos anos.
O facto de o rio ter uma grande importância no país
fez o nome da moeda Cuanza. O rio é um símbolo de
riqueza e o maior sustento do povo. A pesca vem
à mente quando se trata de meios de subsistência, mas
não as preciosas conchas, pérolas e pérolas
que eles colectavam do rio, e os crocodilos também
reinavam no rio, então as pessoas estavam colectando
estas preciosas pérolas e pérolas sob condições muito
difíceis. O rio tem 965 km de comprimento e desagua
no Oceano Atlântico.

We set off towards the river with safari vehicles that
took us from the hotel, with this information. On the
way, we passed through rural areas away from the
city and saw places more reminiscent of village life
children playing with piglets, women washing clothes
were walking with their children on their backs. It gave
the feeling of a great documentary of life. I was excited
to see crocodiles alive along the way. When we arrived
at the place where the Cuanza River poured into the
sea, we reached a beautiful, small facility, and there
was a wonderful atmosphere. There was a great buffer
breakfast at the resort. This delicious breakfast made
us happy after the morning coffee and fruit.

Com esta informação, partimos para o rio com veículos de
safári que nos levaram do hotel. No caminho, passamos 73
por áreas rurais longe da cidade e vimos lugares que
nos mais reminiscentes da vida da aldeia. Crianças que
brincavam com porcos, mulheres que lavavam roupas
andavam com os filhos nas costas. Deu a sensação de um
grande documentário da vida. Eu estava animado para ver
jacarés vivos ao longo do caminho. Quando chegamos ao
lugar onde o rio Cuanza desaguava no mar, chegamos a
uma instalação pequena e bonita, e havia uma atmosfera
maravilhosa. O resort teve um óptimo buffet de café-damanhã. Após o café da manhã e frutas, este delicioso café
da manhã nos fez feliz.

Our boat tour started on the Cuanza River, we visited
the 40 km area of the river and saw monkeys and
indigenous people, but luckily we couldn’t come across
crocodiles. Certainly, we were taking notes and photos
how tours and excursions should be in meantime.
When I paid attention to the photographs, there was
such a beautiful view that the frames from the places
we saw during the whole of Angola were as if a photo
exhibition could be opened. When our 2-hours boat
tour ended in the river, we were hungry like a wolf,
and we saw a fishing boat, a fish was hooked, and
fisherman gave struggle with his own strength, just as
we were approaching to dock. He took the fish into the
boat, it was an incredibly big fish, when we talked with
the tour authorities, and they said that there were 30
types of fish. They even made an album of the big fish
they caught and the photos were amazing.

Nosso passeio de barco no rio Cuanza começou a 40 km do
rio, vimos macacos e povos indígenas, mas felizmente não
conseguimos encontrar jacarés. É claro que, enquanto isso,
estávamos fazendo anotações sobre como as excursões
e excursões deveriam ser, tirando fotos. Quando prestei
atenção às fotografias, havia uma vista tão linda que
as molduras dos lugares que vimos em Angola eram
tão bonitas quanto uma exposição fotográfica. Quando
nosso passeio de barco de 2 horas terminou no rio, nós
estávamos famintos como um lobo e nós vimos um barco
de pesca ancorado no cais. Quando conversamos com os
oficiais de uma excursão de peixe incrivelmente grande
que tirou o peixe que ele manteve no barco, eles disseram
que havia 30 tipos de peixes nas proximidades.
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Grouper fish was waiting for us at lunch, we had our
lunch with wonderful shrimps and sea creatures and
then we set off to Kissama National Park. We would see
and photograph the animals’ natural lives. The park
covers an area of 9,960 square kilometers and was one
of the largest national parks in Angola. It has more
than 120 km of coastline bounded with the Atlantic
Ocean in the West at the same time. It has the Cuanza
River in the north and the Longa River in the south of
the border.
The park was a large flood plain for the Cuanza
River. Because it is located in a low altitude area. We
learned that the population of wild animals in the
park has declined over the years due to civil wars,
poaching, and increased human activity in the park.
Nevertheless, we were racing to take selfies with
giraffes, and we wandered in safari cars in a quiet and
curious way; we were so excited to meet a wild animal
at any moment. It is an amazing feeling to stand close
to these wild animals during a 4 to 5 hour trip, you
should definitely come to kissama. Watching the river
from the highest peak of the park and having a drink
was the happiest end of the tour by the end of this
tour.

Eles até fizeram um álbum do peixe grande que eles
mantiveram e as fotos estavam pasmando. No almoço
almoçamos com peixes de garoupa, maravilhosos
camarões e criaturas marinhas, e então partimos para o
parque nacional da kissama. Nós veríamos e fotografamos
a vida natural dos animais. O parque cobre uma área
de 9.960 quilômetros quadrados e foi um dos maiores
parques nacionais de Angola. Ao mesmo tempo, existem
mais de 120 km de costa delimitada pelo Oceano Atlântico
no Ocidente. O rio Cuanza ao norte e o rio Lunga ao sul da
fronteira.
O parque era uma grande planície de inundação para
o rio Cuanza por causa de sua baixa altitude. Aprendemos
que a população de animais silvestres no parque diminuiu
ao longo dos anos devido a guerras civis, à caça furtiva
e ao aumento da actividade humana na área do parque.
Ainda assim, estávamos correndo para tirar selfies com
girafas. Estávamos andando com os carros do safári de
maneira calma e curiosa. Foi tão emocionante ver um
animal selvagem a qualquer momento. Uma sensação
incrível de estar perto desses animais selvagens durante
uma viagem de 4 a 5 horas deve definitivamente chegar a
Kissama. No final desta excursão, observar o
rio desde o pico mais alto do parque e tomar uma bebida
gelada foi o final mais feliz da turnê
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The next day our journey was to be Namibe, on the
way back to the hotel, I thought the whole world
should be interested in these places. I think Angola
is an adventure-filled holiday opportunity you will
never regret, when you come as a tourist; we went to
the cigar cafe called d-cigares in the neighborhood
of ilyada to talk trip after eating dinner at the hotel.
There was a room full of cigars. I’m really amazed
which one I should smoke. I think that all of them
were nice and interesting in this cafe. It was a extra
beauty to end the day with a cigar. We woke up before
the sunrise on the second day, and set off toward the
airport from Luanda to Namibe.

O próximo dia da nossa viagem será o Namibe. Angola é
uma oportunidade
de férias cheia de aventuras que você não se arrepende
quando vem como turista, acho que o mundo deveria estar
interessado. Depois do jantar no hotel, fomos ao charco
chamado d-cigares, no bairro de ilyada, para conversar
sobre a viagem. Eles tinham uma sala cheia de charutos.
Estou realmente surpresa com o que devo fumar. Mas na
minha opinião, eles são todos simpáticos e interessantes
nesta bela cafeteria. Uma beleza especial para terminar o
dia com alguns charutos. No segundo dia, nos levantamos
antes do amanhecer, partimos para o aeroporto com
destino ao Namibe.

After a 1-hour flight, we were advancing with a group
of safari vehicles in the middle of a vast desert. Again,
a curiosity and excitement covered us, we would meet
the locals. It was a place where the desert and the sea
coexist, there was still very little a wildlife in the green
area of Namibe, people who keep up with this life in
this land and who lived were fascinating to me. This
life was a proof of human success. I heard that the
locals spoke another language, it was not Portuguese.

Depois de um vôo de uma hora, dirigimos com um grupo
de veículos de safári no meio de um vasto deserto. Mais
uma vez, uma curiosidade e emoção nos cobriram. Nós
íamos nos encontrar com os povos indígenas. Namibe é
um lugar onde o deserto e o mar coexistem, ainda havia
uma vida selvagem com muito pouca área verde. Fiquei
fascinado pelas pessoas que viveram e se adaptaram
nesta terra. Essa vida foi um testemunho do sucesso da
humanidade. Ouvi dizer que os povos indígenas falavam
em um idioma diferente do português.
Nós aprendemos isso; para mim, é uma situação muito
interessante que existem 27 línguas diferentes e as
línguas dos povos indígenas em Angola são tão diferentes,
quantas pessoas lutaram por uma coisa durante 27 anos.
Eles perderam meio milhão de pessoas. O que impressiona
não são as diferentes linguagens para sua liberdade.

We learned that the languages of indigenous peoples
in Angola were different and there were 27 different
languages. It is very interesting for me that while
there are so many different languages, so many people
have fought for one thing for 27 years, they lost half
a million people, what is impressive is not different
languages for freedom. While we were thinking about
it, we continued to move forward in the desert and
came to a vast beach; we felt that it was so untouched
everything as if the world was newly established
and we were the first people. Certainly, we had our
breakfast as an aperitif, when going to desert. We had
lunch at a restaurant in a small seaside town and then
continued to move forward in the desert. We went to
the village where Angola tourism minister was born
and lived. We left the village for dinner, went to a
restaurant, after dinner we returned to the airport
again. I said to myself that every man’s life should be
in the middle of the desert at once.

Enquanto pensávamos nisso, continuamos avançando
pelo deserto e chegamos a uma vasta praia tão virgem que
tudo parecia que o mundo estava recém-estabelecido e
que éramos as primeiras pessoas. Naturalmente, quando
o lugar é deserto, tivemos que preparar nosso café da
manhã como aperitivo. Almoçamos em um restaurante
em uma pequena cidade litorânea e depois continuamos
a avançar no deserto. Fomos à aldeia onde nasceu e
viveu o ministro do Turismo de Angola. Saímos da aldeia
para jantar, fomos a um restaurante e depois do jantar
regressámos ao aeroporto. No caminho de regresso a
Luanda, a vida de cada pessoa deve estar no meio do
deserto uma vez na vida. Eu disse para mim mesmo.

We were friends with the staff at the hotel and wanted
permission to enter the kitchen on the third day. The
hotel manager said why not, the whole team really
missed menemen (spicy Turkish omlette). The chef
of the hotel was a French, omelette is very important
for the French. I mentioned that the Turks’ favorite
omelette was melemen. We have cooked melemen
together. The whole team became happy that day,
the chef said he would put this omelette on his exact
menu. Our today’s journey is mangais golf resort in
which golf tournament will be held. It was established
on a great golf course and is a wonderful golf course
intertwined with wild nature. I visited many golf
courses and saw artificial lakes and bumps, but
here everything was natural and it wasn’t artificial I
thought golfing could never be so exciting.
After getting the notes for the event, we went to
Caboledo. Caboledo is a region with magnificent bays
with different characters. While water is quite calm in
one of the bays, beyond two bays is a place for surfers
with waves in the nature of paradise. This region
where eco-tourism and bungalow resorts come to the
forefront is a tourist magnet for every kind of summer
tourism. We were so hungry when we left there and we
went to a Brasilian restaurant at the city center, they
had great meats.

O terceiro dia nós fomos com o amigo dele do pessoal
de hotel e nós quisemos ser permitidos na cozinha. O
gerente do hotel disse por que razão e toda a equipe
realmente perdeu Menemen (uma omelete típica da
Turquia - tomate, colorau e ovo). O chef do hotel era
francês, a omelete é muito importante para os franceses.
Mencionei que a omelete favorita dos turcos é o melemen.
Nós fizemos menemen juntos.Toda a equipe estava feliz
naquele dia, enquanto o chef disse que ele certamente
iria colocar esta omelete em seu cardápio. Hoje, a nossa
viagem para o campo de golfe mangais golf resort onde
um torneio terá lugar é muito grande com uma natureza
selvagem em um campo de golfe maravilhoso, eu visitei
muitos campos de golfe, vi lagos e montes artificiais, mas
aqui tudo é natural e não artificial. Eu pensei que jogar
golfe aqui nunca seria tão excitante quanto em outros
lugares.
Depois de tomar as anotações necessárias para o evento,
fomos a Caboledo. Caboledo é uma região com magníficas
baías com diferentes personagens. Em uma das baías, a
água é bastante calma, enquanto duas baías além é um
paraíso para os surfistas. O ecoturismo e os complexos de
bangalôs são uma atração turística para todos os tipos de
turismo de verão. Quando fomos lá, estávamos com muita
fome e fomos para um restaurante brasileiro no centro da
cidade que tinha carnes maravilhosas.
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Now our trips have come to the city. There were
plenty of places to visit, but the time of our event was
approaching and we had to work on something. That
day was spent in the conference center and in the
evening there was a concert featuring many famous
Angolan artists. And we joined the night. People have
great fun and approach us warmly and friendly. I had
read many articles before we left Istanbul, we have
experienced many things opposite, I think Angola was
now ready to welcome tourists.
Golf tournament, gala nights and world tourism form
took place for 4 days. It was a wonderful organization
for the country, a lot of investment and tourism
movements, deals were discussed. We were pretty
tired, there was the gala night, award ceremony and
fashion Show on the last day. In the morning of a
spectacular gala night, we sunbathed on the beach in
del Mar and enjoyed the Atlantic Ocean.
Actually, there’s much more to be said about Angola.
We have visited many of your souvenir tourist
markets; I have always dreamed that this city will be
even more spectacular with investors, because the
touristic opportunities are so much. My advice within
the period that I have spent in Angola is for you that
Angola must be in your holiday plans from now on,
especially the sun warms people in Angola, while the
West and Europe are in Winter, I would like to know
that this is a great opportunity for those who love the
summer as much as I do. See you at the next world
tourism event

Agora nossas viagens são para a cidade. Havia muitos
lugares para visitar, mas o tempo do nosso evento estava
se aproximando e havia um tópico que nós tínhamos que
trabalhar. Na manhã seguinte, visitamos vários centros
comerciais e encontramos lugares bastante luxuosos.
Esse dia foi realizado no centro de conferências e à noite
houve um concerto na cidade com muitos artistas famosos
angolanos. E nós participamos a noite toda. As pessoas
se divertiram muito e eles eram amigáveis e sinceros
conosco. Eu tinha lido muitos artigos antes de sair de
Istambul, e nós tínhamos muitas coisas opostas, acho que
Angola estava pronta para receber turistas.
Quatro dias de gala do PGD e Fórum Mundial do Turismo
foram realizados. Foi uma grande organização, eles
falaram sobre muito investimento, movimentos de
turismo e acordos para o país. Estávamos bastante
cansados, o último dia do evento foi a gala
de premiação e o desfile de moda e na manhã de uma
espetacular noite de gala, tomamos banho de sol na praia
e curtimos o Oceano Atlântico.
Na verdade, há muito mais a dizer sobre Angola,
visitámos os mercados turísticos de oferta, sempre sonhei
que esta cidade seria ainda mais espectacular com os
investidores, uma vez que as oportunidades turísticas são
muito elevadas. O meu conselho durante a minha estadia
em Angola é ter uma Angola nos seus planos de férias.
Enquanto o oeste e a Europa são inverno, o sol em Angola
aquece as pessoas. Eu quero que você saiba que é uma
óptima oportunidade para aqueles que amam o verão
tanto quanto eu, até o próximo evento.
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The Presidential Golf Day is a Tourist
Product of Excellence

Presidential Golf Day é um Produto Turístico de Exceléncia
80

Danilo NHANTUMBO Presidential Golf Day - Executive Chairman
The Presidential Golf Day is a prestigious international
brand that aims to promote the image of the country
and attract investors and business community to the
various sectors of the economy, under the patronage
of Presidents of the Republic, Kings , Queens,
Princesses, and other officials.
In association with World Tourism Forum
Golf is a touristic product that provides business
meetings “FROM CONTACT TO CONTRACT”, by
the level of proximity that the practice of this sport
allows; Being associated with a high income segment,
Presidents, Investors, Entrepreneurs, Diplomats,
Ministers, attracts foreign exchange and generates
jobs because of being normally integrated with resorts,
hotels, restaurants, among other services linked with
Golf.
The Golf Courses move millions of North American
dollars around the world and the Republic of Angola
has excellent conditions for investment in this area,
which can make Angola a regular and preferential
destination for tourists.
Angola is a touristic treasure to lapidate

Presidential Golf Day, é uma marca de prestígio
internacional que têm por orientação promover a imagem
do País e atrair os investidores e empresários para os
diversos sectores da economia, tendo como patrono os
Presidentes da República, Reis, Príncipes e outros oficiais.
Em associação com o Forúm Mundial do Turismo
O Golf é um produto turístico que proporciona encontros
de negócios “FROM CONTACT TO CONTRACT”, pelo grau
de proximidade que a prática deste desporto permite;
Estando associado a um segmento de renda elevada,
Presidentes, Investidores, Empresários, Diplomatas,
Ministros, pois atraí divisas e gera postos de trabalho
em virtude de estar normalmente integrado com resorts,
hotéis, restaurantes, entre outros serviços inerentes ao
desporto Golf.
Os Campos de Golfe movimentam milhões de doláres
norte americanos em todo mundo e a República de Angola
reúne condições excelentes para o investimento nesta
área, o que pode tornar Angola num destino regular e
preferencial dos turistas.
“Angola é um tesouro turístico por lapidar.”
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The Oldest Desert in the World
is in Angola

O Deserto mais Antigo do Mundo está em Angola
Along the southern coast, the Namib Desert, the oldest
in the world, has one of the greatest tourist potential
in the country, the fauna and flora of its surroundings
or the centuries-old traditions of the people who still
depend on it. However, there is still a lot of work to do.

Ao longo da costa sul, o deserto do Namibe, o mais antigo
do mundo, possui um dos maiores potenciais turísticos
do país, a fauna e a ora de seus arredores ou as antigas
tradições centenárias das pessoas que ainda dependem
dele. . No entanto, ainda há muito trabalho a ser feito.

Every year it takes “a few hundred” tourists, students
or researchers to know the area. Many more could be,
if it were possible even from the legal point of view
of the activity, as it is on the other side of the border,
where there are thousands of tourists in the same
desert.

Todos os anos “algumas centenas” de turistas, estudantes
ou pesquisadores são necessários para conhecer a área.
Muitos mais poderiam ser, se possível, do ponto de vista
legal da atividade, já que fica do outro lado da fronteira,
onde há milhares de turistas no mesmo deserto.

The Namib Desert is divided into a zone of dunes
and mobile sands, with around 200,000 hectares,
without water and any kind of conditions for cattle or
agriculture. It is also here that cemeteries are easily
found among the dunes or buildings of colonial times,
abandoned and covered by sand.

O deserto do Namibe é dividido em uma área de dunas e
areias móveis, com cerca de 200.000 hectares, sem água
e sem condições para o gado ou a agricultura. É também
aqui que os cemitérios são facilmente encontrados entre
as dunas ou edifícios da época colonial, abandonados e
cobertos de areia.

In the surrounding area, which occupies one-third
of the entire province of Namibe, despite the dryness
and aridity some agriculture and pastoralism are
possible, activities carried out by the local ancestral
tribes. In the middle are the national park - which
is being rehabilitated with accommodation, roads,
water supply and other basic support structures under
international programs - unique species and the
dream of empowering the desert for tourism.

Na área envolvente, que ocupa um terço de toda a
província do Namibe, apesar da secura e aridez, a
agricultura e a pastagem são possíveis, actividades
levadas a cabo por tribos ancestrais locais. No centro
está o parque nacional, que está sendo reabilitado com
acomodação, estradas, abastecimento de água e outras
estruturas básicas de apoio sob programas internacionais,
espécies únicas e o sonho de capacitar o deserto para o
turismo.

It only has conditions for tourism [dune zone] when
possible. Because these dunes are inside the Iona
National Park and according to the regulations it is not
possible to develop private activities.

Só tem condições para o turismo [zona das dunas] quando
possível. Como essas dunas estão dentro do Parque
Nacional de Iona e de acordo com os regulamentos, não é
possível desenvolver actividades privadas.

The official argues that guided tours of the desert
center can be one of Angola’s major tourism posters
and above all self-sustaining. But for this, it is
necessary to review the legislation in order to open
some areas, to reserve an area to develop tourist
activities, and with these revenues help preserve the
park.

O responsável afirma que as visitas guiadas ao centro
do deserto podem ser um dos mais importantes cartazes
turísticos de Angola e, acima de tudo, auto-sustentáveis.
Mas para isso, é necessário rever a legislação para abrir
algumas áreas, reservar uma área para desenvolver
actividades turísticas e, com essa renda, ajudar a
preservar o parque.
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This is a very special place and very different from
everything in Angola. There is a very specific fauna
in the desert and there are also animals that are only
found here, like the meerkat, the desert zebra or the
oryx.
The culture of the Namibian desert tribes, with habits
and ways of living or dress still practically ancestral,
and totally dependent on pastoralism, is another
reason that explains the tourist potential. The most
representative tribe of the Namibe are the Mucubai,
who have very curious habits. They are pastoralists,
but now they are already embracing agriculture,
because they were four years of drought. Agriculture
is fixing them and they are no longer so dependent on
nomadism.

Este é um lugar muito especial e muito diferente de tudo
em Angola. Há uma fauna muito específica no deserto e
também há animais que só são encontrados aqui, como o
meerkat, a zebra do deserto ou o oryx.
A cultura das tribos do deserto da Namíbia, com hábitos
e modos de vida ou vestimenta ainda praticamente
ancestral e totalmente dependente do pastoreio, é outro
motivo que explica o potencial turístico. As tribos mais
representativas do Namibe são os mucubais, que têm
hábitos muito curiosos. Eles são pastores, mas agora
estão abraçando a agricultura, porque foram quatro anos
de seca. A agricultura está consertando-os e eles não
dependem tanto do nomadismo.

We are
Connecting
the Destinations
Travel experiences have the capacity to be
expanded and improved. The opportunities
within digital tourism at present is truly
endless. Join us to embrace the future
of tourism.
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WE ARE HERE TO MAKE
YOU FEEL SPECIAL!
Tourism is What
Matters in
Kissama
O turismo é o que
importana
Kissama.
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The Kissama National Park is an
attraction for domestic and foreign
tourists. With an average of 300
visitors per month, it is the paradise
of those who enjoy life outdoors, in
contact with nature and wildlife.
The park is located 70 kilometers from
Luanda and is almost ten thousand
hectares long. It is a natural sanctuary
of the fauna and flora of the region
and is constituted by ecosystems
that have a fundamental role in the
balance of the Environment.
Its vegetation is varied. On the banks
of the Kwanza river, mangroves and
dense forest abound. Within the
park the savanna, the open forest
and the dry tropical forest with cacti
and baobab trees prevail. Quisssama
National Park has an inn and
bungalows by the river Kwanza.
The park is currently run by the
KissamaFoundation, which has been
rehabilitating and maintaining it for
14 years. Miguel Savituma, the deputy
administrator of the park, says that
this nature reserve has contributed a
lot to the development of tourism in
Angola.
The great effort of the Executive in
the struggle for the conservation
and preservation of the fauna and
flora is to be praised, “because today
KissamaPark is returning to be
what it was before the destruction it
suffered”.
The KissamaFoundation began
Operation Noah’s Ark to transport
animals from neighboring countries
such as South Africa and Botswana
to the park. The foundation has
a partnership with the Ministry
of Environment and the Bengo
Provincial Government.

O Parque Nacional da Kissama é
uma atracção para turistas nacionais
e estrangeiros. Com uma média de
300 visitantes por mês, é o paraíso
daqueles que apreciam o ar livre,
em contato com a natureza e a vida
selvagem.
O parque está localizado a 70
quilómetros de Luanda e tem uma
extensão de quase dez mil hectares.
É um santuário natural da fauna
e ora da região e é constituído
por ecossistemas que têm papel
fundamental no equilíbrio do meio
ambiente.
Sua vegetação é variada. Nas
margens do rio Kwanza, mangais
e densas orestas são abundantes.
Dentro do parque, a savana, a oresta
aberta e a oresta tropical seca com
cactus e os baobás prevalecem. O
Parque Nacional da Quisssama possui
uma pousada e bangalós ao longo do
rio Kwanza.
Actualmente, o parque é
administrado pela Fundação
Kissama, que a reabilita e mantém
há 14 anos. Miguel Savituma,
administrador representante
do parque, diz que esta reserva
natural contribuiu muito para o
desenvolvimento do turismo em
Angola.
O grande esforço do Executivo na
luta pela conservação e preservação
da fauna e ora deve ser elogiado,
“porque hoje o Parque Kissama
está voltando ao que era antes da
destruição que sofreu”.
A Fundação Kissama iniciou
a Operação Arca de Noé para
transportar animais de países
vizinhos como a África do Sul e
Botsuana para o parque. A fundação
está associada ao Ministério do Meio
Ambiente e ao Governo Provincial do
Bengo.

ALWAYS KNOW
THE CORRECT WAY TO
LEAD YOU TO SUCCESS
Are you looking for a better Impact on target
audiences? Our main goal is to create the solutions
you are looking for. Life is a play dream big to achieve big.
Come and play with us in Istanbul, Dubai, Doha
Moscow and Baku
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The fruits of Noah’s Ark

Os frutos da arca de Noé

Created 10 years ago, the Noah Ark Project continues
to be a great investment by the Executive in the
conservation and preservation of the fauna and flora in
the country.

Criado há 10 anos, o Projeto Arca de Noé continua sendo
um grande investimento do Executivo na conservação e
preservação da fauna e ora do país.

Several species in the KissamaNational Park are
reproducing in a satisfactory way, according to
park manager Miguel Savituma, who announced a
considerable increase in species such as elephants,
giraffes, zebras, steers and ostriches, animals offered by
the Government of South Africa in 2001, and placed in
the ark. Miguel Savituma told our report that of the 30
elephants received there are already 65. Giraffes have
increased from 4 to 14, and the 16 zebras have already
given a hundred calves. There are already dozens of
gungas. The remaining animals reproduce at rates of 20
to 40 percent because they are more climate dependent.
At first, the animals of the “ark” were placed in an
area equivalent to ten percent of the protected and
supervised area of the park. Today the animals already
live scattered throughout its length.
“Operation Noah’s Ark” was the largest animal
transport in history and has made the park restore its
natural state.

Várias espécies do Parque Nacional da Kissama estão
sendo reproduzidas satisfatoriamente, de acordo com o
administrador do parque, Miguel Savituma, que anunciou
um aumento considerável em espécies como elefantes,
girafas, zebras, bois e avestruzes, animais oferecidos
pelo governo da África do Sul. em 2001, e colocado na arca.
Miguel Savituma contou ao nosso relato que dos
30 elefantes recebidos já são 65. As girafas aumentaram
de 4 para 14, e as 16 zebras já deram cem bezerros. Já
existem dezenas de gungas. Os animais restantes se
reproduzem em taxas de 20 a 40 por cento porque são
mais dependentes do clima.
No início, os animais da “arca” foram colocados em
uma área equivalente a dez por cento da área protegida
e supervisionada do parque. Hoje os animais já vivem
espalhados por todo o seu comprimento.
“Operação Arca de Noé” foi o maior transporte de animais
da história e fez o parque recuperar seu estado natural.
A continuidade da reabilitação e repovoamento do parque
destina-se a preservar a vida selvagem, por um lado, e a
proteção do ecossistema, por outro.

The continuity of the rehabilitation and repopulation
of the park is intended to preserve wildlife, on the one
As espécies animais de repovoamento são provenientes
hand, and the protection of the ecosystem, on the other. da África do Sul e do Botswana, porque estes países têm
excedentes e estas espécies da “arca” oferecem condições
The animal species of repopulation come from
de rápida adaptação ao solo angolano.
South Africa and Botswana, because these countries
Para o administrador Miguel Savituma, foi graças ao
have surpluses and these species of the “ark” offer
projeto “Arca de Noé” que foi possível fazer a reabilitação
conditions of rapid adaptability to the Angolan soil. For da vida selvagem na Quissama.
the administrator Miguel Savituma, it was thanks to
the project “Ark of Noah” that it was possible to do the
rehabilitation of the wildlife in the Quissama.

Villages in the park

Aldeias no parque

KissamaNational Park, in addition to animal life,
also houses 98 families, which, according to Miguel
Savituma, is a major concern for local officials and also
for the Ministry of Environment.

O Parque Nacional da Kissama, além da vida animal,
abriga também 98 famílias, que, segundo Miguel
Savituma, é uma grande preocupação para as autoridades
locais e também para o Ministério do Ambiente.

According to the administrator Miguel Savituma,
the families living inside the park have caused minor
accidents, such as fires, which has frightened the
animals.
Miguel Savituma acknowledges that thanks to the work
of the Ministry of Environment and the Quissama, the
populations have received environmental education
and notions of conservation and preservation of
conservation areas. Thanks to this continuous training,
the inhabitants of the park already have respect for
nature, which also led to a decrease in poaching within
the park.

Segundo o administrador Miguel Savituma, as famílias
que moram dentro do parque têm causado pequenos
acidentes, como incêndios, que assustam os animais.

“Lately we have already noticed that people have
respect for nature, especially for animals,” said the
deputy administrator. The Ministry of the Environment
recommends that villages within the park should be
maintained as long as there is no population increase.
But the rule is to encourage everyone out of the limits
of the KissamaNational Park, which means building
“ecological villages”, according to a recommendation
from the Ministry of the Environment.
The Ministry of the Environment will start to charge
licensing fees to tour operators and companies that
carry out services inside the KissamaNational Park,
according to the director of the folder, Fátima Jardim,
last week announced.
The governor, who went to the Park to reaffirm the
authority of the Ministry, defended the conservation
of the parks and the improvement of the management
mechanisms, a task for which all sectors intervened,
in order to avoid acts of counter-conversion
environmental law in the country.
“We are doing studies to requalify the parks, not only
in Quissama, but throughout the country, so that they
are areas of excellence, using the biodiversity and other
wealth they have,” said the minister.

Miguel Savituma reconhece que, graças ao trabalho
do Ministério do Ambiente e do Quissama, as populações
receberam educação ambiental e noções de conservação
e preservação de áreas de conservação. Graças a esta
formação contínua, os habitantes do parque já
têm respeito pela natureza, o que também levou a uma
diminuição da caça ilegal dentro do parque.
“Ultimamente já percebemos que as pessoas têm respeito
pela natureza, principalmente pelos animais”, afirmou o
administrador representante. O Ministério do Ambiente
recomenda que as aldeias dentro do parque sejam
mantidas, desde que não haja aumento populacional.
Mas a regra é encorajar todos a deixarem os limites do
Parque Nacional da Kissama, que significa construir
“aldeias ecológicas”, segundo uma recomendação do
Ministério do Ambiente.
O Ministério do Meio Ambiente começará a cobrar taxas 91
de licenciamento aos operadores turísticos e empresas que
realizam serviços dentro do Parque Nacional da Kissama.
A governante, que foi ao parque reafirmar a autoridade
do Ministério, defendeu a conservação dos parques e a
melhoria dos mecanismos de gestão, tarefa para a qual
intervieram todos os sectores, a fim de evitar actos de lei
ambiental de reconversão no País.
“Estamos fazendo estudos para requalificar os parques,
não só em Quissama, mas em todo o país, para que sejam
áreas de excelência, que utilizem a biodiversidade e outras
riquezas que possuem”, afirmou a Ministra.
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Inspection in the park

Inspeção no parque

KissamaNational Park currently has 24 inspectors,
which is insufficient for general control of the park: “we
only have 24 inspectors, which gives 12 for each shift,
even though it is not enough to respond to our needs,”
said Miguel Savituma.

Actualmente, o Parque Nacional da Kissama conta com
24 inspetores, insuficientes para o controlo geral do
parque: “só temos 24 inspectores, o que dá 12 para cada
turno, embora não seja suficiente para atender às nossas
necessidades”, disse Miguel Savituma.

The Ministry of the Environment and the
KissamaFoundation set up the inspection body “so that
poaching can be reduced or even stopped.”

O Ministério do Ambiente e a Fundação Kissama criaram o
organismo de inspeção “para que a caça furtiva possa ser
reduzida ou mesmo interrompida”.

Miguel Savituma argues that the inspection of the
park should be strengthened, given the high number
of tourist investments inside the park without the
knowledge of the Ministry of Environment or the
administration of the foundation.

Miguel Savituma argumenta que a fiscalização do
parque deve ser reforçada, dado o elevado número
de investimentos turísticos dentro do parque sem o
conhecimento do Ministério do Meio Ambiente ou da
Administração da Fundação.

“KissamaPark has no capacity to accommodate a large
number of visitors, hence the need to expand existing
structures so that our visitors are accommodated in a
more appropriate way,” said the administrator.

“O Parque Kissama não tem capacidade para acomodar
um grande número de visitantes, daí a necessidade de
ampliar as estruturas existentes para que nossos visitantes
possam se acomodar de maneira mais adequada”,
afirmou o administrador.

National park
Established as a Game Reserve on April 16, 1938, it was
elevated to the status of National Park on April 11, 1957,
being one of the largest in the country. It is located 70
kilometers from Luanda, in the southern part of the
province of Bengo. The park covers an area of 9,600
km².

92

The KissamaNational Park is bordered to the north by
the Kwanza River from Muxima to the sea. The South
is bordered by the Longa River from the road from
Mumbondo to Capolo to the sea.
To the west the boundary is the coastline between
the mouth of the Kwanza River and the mouth of the
Longa River, which is 120 kilometers off the coast of the
Atlantic Ocean. And, to the east, it is bordered by the
road connecting Muxima, Demba Chio, Mumbondo and
Capolo to the Longa River.
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Parque Nacional
Estabelecido como reserva de caça em 16 de abril de 1938,
foi elevado ao status de Parque Nacional em 11 de abril
de 1957, sendo um dos maiores do país. Está localizado a
70 km de Luanda, na parte sul da província do Bengo. O
parque cobre uma área de 9.600 km2.
O Parque Nacional da Kissama faz fronteira com o rio
Kwanza ao norte de Muxima para o mar. Ao sul, faz
fronteira com o rio Longa desde a estrada Mumbondo até
Capolo e o mar.
A oeste, a fronteira é o litoral entre a foz do rio Kwanza e
a foz do rio Longa, que fica a 120 km da costa do Oceano
Atlântico e a leste, limita com a estrada que une Muxima,
Demba Chio, Mumbondo e Capolo com o rio Longa.
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WINNERS
Vencedores

BEST TOUR OPERATOR
Luís Cândido Carneiro - Trevogel
BEST PHOTOGRAPHY AND AUDIOVISUAL
Kostadin Luchansky - Angola Image Bank
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BEST EVENT ORGANIZATION
Casa 70

OPERADOR DE TURISMO
Luís Cândido Carneiro - Trevogel
FOTOGRAFIA E AUDIOVISUAIS
Kostadin Luchansky - Angola Image Bank
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
Casa 70

BEST DIGITAL PLATFORM OF PROMOTION AND
TOURISM MARKETING
HoteisAngola.com

PLATAFORMA DIGITAL DE PROMOÇÃO E MARKETING
TURÍSTICO
HoteisAngola.com

BEST MEDIA PROGRAM FOR THE PROMOTION OF
TOURISM
Zimbo - Nossa Terra

PROGRAMA DE MEDIA DE PROMOÇÃO DE TURISMO
Zimbo - Nossa Terra

BEST HOTEL GROUP
TD Hotels
BEST TRAVEL AGENCY
Charme Tours
BEST CITY HOTEL
Hotel Trópico - Luanda
BEST TOURISM INNOVATION
Social Surf Weekend
BEST BEST RESORT HOTEL
Pululukwa Lodge Resort – Huíla
BEST RESTORATION
Café Del Mar – Luanda
BEST EVENT CATERING
Cafago
BEST TOURIST DESTINATION
Benguela

GRUPO HOTELEIRO
TD Hotels
AGÊNCIAS DE VIAGEM
Charme Tours
HOTÉIS DE CIDADE
Hotel Trópico - Luanda
INOVAÇÃO
Social Surf Weekend
LODGES E ALDEAMENTOS TURÍSTICOS
Pululukwa Lodge Resort – Huíla
RESTAURAÇÃO
Café Del Mar – Luanda
CATERING E EVENTOS
Cafago
DESTINO TURÍSTICO
Benguela
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Committed to
Improve the
Tourism
Globally
Our goal is to create the solutions for an
ever-growing tourism industry.
We dream big to achieve big.

World Tourism Development
Join the Movement for Change
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worldd.net

