
 
 

Minas vão dominar debate no encontro da USACC 
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No âmbito do First Friday Club, Minas vão dominar debate no encontro da USAC. 

Consta que o First Friday Club teve início em Março de 2012, sendo que nas edições anteriores 

foram abordados temas como " O mercado de Capitais em Angola," a "Estratégia do Ministério 

do Comércio, Redes de Distribuição e Centro Logístico e outros. 

A Câmara de Comércio Angola-Estados Unidos (USACC) organiza, amanhã 6 de Março de 2015, 

em Luanda o habitual First Friday Club, convívio social entre executivos, promovido nas primeiras 

sextas-feiras de cada mês. Nesta edição, o debate terá como tema "O Impacto da Expio ração 

dos Recursos Minerais na diversificação da Economia", segundo uma nota da organização. 

No evento, que terá como prelector o ministro da Geologia e Minas, Francisco Queiroz 

participarão administradores, directores e chefias intermédias de empresas ligadas ao sector 

petrolífero e não petrolífero que constituem a base dos membros da USACC, como refere a nota 

chegada à nossa redacção. "A proposta para a 33ª edição do First Friday Club, a decorrer no 

Jango Veleiro, está alinhada ao interesse da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da 

América- Angola de promover, junto dos seus membros, os projectos com maior potencial para 

dinamizar o processo de diversificação da economia", lê-se no documento. 

Consta que o First Friday Club teve início em Março de 2012, sendo que nas edições anteriores 

foram abordados temas como " O mercado de Capitais em Angola," a "Estratégia do Ministério 

do Comércio, Redes de Distribuição e Centro Logístico", "Estratégia de Local Content da BP", 

"Como Investir em Angola", "Relações Comerciais entre os Estados Uni dos e Angola", "Novo 

Imposto de Consumo para o Sector Petrolífero" e a Importância da Língua Inglesa", em que foi 

apresentada a estratégia do Ministério da Educação sobre a matéria. 

Os temas acima referidos tiveram como prelectores figuras de destaque do panorama 

socioeconómico do País, e não só, com destaque para, os ministros da Economia Abraão 

Gourgel, da Educação Mpinda Simão "ar PCA da ANIP, Maria Luísa Abrantes. O Presidente da 

Comissão do Mercado de capitais, Archer Mangueira, o vice-presidente da BP, Paulo Pizarro, a 

subsecretária de Estado dos Estados Unidos para os Assuntos Africanos, Linda Thomas 

Greenfield e o secretário de Estado do Ministério angolano das Relações Exteriores, Manuel 
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Augusto e a Embaixadora dos EUA, Helen La Lime. Entretanto, o Ministério da Geologia e Minas 

anunciou, em 2014, a construção de dois laboratórios regionais para tratamento e análise de 

amostras no âmbito do levantamento do potencial mineiro de Angola. 

De acordo com a mesma informação, além da construção dos laboratórios regionais no Lubango 

e em Saurimo, o projecto envolveria a criação do Laboratório Geoquímico Central de Luanda. O 

Plano Nacional de Geologia (Planageo), avaliado em 405 milhões de dólares, está em curso 

desde Maio de 2014, com o objectivo de fazer o mapeamento dos potenciais recursos mineiros, 

envolvendo levantamentos aéreos e recolha e análise de amostras. O projecto é descrito pelo 

Executivo como um instrumento estrutural na estratégia de diversificar a economia, além do 

petróleo, sector que em 2013 representou 76 por cento das receitas fiscais angolanas. 
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