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DISTINÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS 

Os organizadores do Pré mio Sirius, que distingue boas práticas no sector empresarial, 

anunciaram ontem, em comunicado, uma lista de candidatos ao galardão deste ano, a qual inclui 

12 gestores e mais de 20 companhias que operam no mercado nacional. António Nunes, da 

Angola Cables. Carlos Duarte (Nossa Seguros) David Viela (General Eelectric Angola), 

Diamantino Azevedo (Ferrangol), João Santos (Grupo Zaliara), Miguel Carneiro (Baía de 

Luanda), Rui Cruz (Imogestin) e Rui Santos (Grupo Sistec) são os nomeados para o prémio de 

Melhor gestor do ano. Os nomeados para o prémio de Empreendedorismo são Adérito Areias, 

do Grupo Aderito Areias), Agostinho Kapaia (Grupo Opaia), Carla Diogo e Hélder de Sousa 

(Grupo Cafago), Elias Piedoso Chimuco (Grupo Chicoil), Luis Silva (AJS Transportes e 

Logística), Pedro Domingos (Prodiaman) e Rui Coelho (Tecnimed e Siemens). 

O júri também escolheu os bancos Angolano de Investimento (BAI), BIC, Caixa Geral Totta 

Angola (BCGTA), de Fomento Angola (BFA), Privado Atlântico (BPA) e Standard Bank de Angola 

para o prémio de Melhor empresa do sector financeiro e a Biocom, Cuca BGI, Griner Pumangol, 

Refriango, Zahara Comércio e ZAP como candidatas ao prémio de Melhor do sector não 

financeiro. Outras 24 empresas focam nomeadas para os prémios de Melhor relatório e contas 

do sector financeiro e não financeiro, Melhor programa de responsabilidade social e Melhor 

programa de desenvolvimento do capital humano, e vai ser anunciado na gala de doação o 

Melhor investimento directo estrangeiro, para o qual não há qualquer nomeação. 

A empresa de consultoria Delloite organiza o prémio que é concedido pela quinta vez consecutiva 

e tem um júri presidido pelo académico e antigo ministro da Economia Manuel Nunes Júnior e 

integra Henda Inglês (do Instituto do Sector Empresarial Público), José Severino (presidente da 

Associação Industrial de Angola), Laurinda Hoygaard (economista e docente universitária) e Vera 

Daves (da Comissão do Mercado de Capitais). A gala de entrega dos prémios é realizada na 

quinta-feira. 
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