
FICHA DE 
INSCRIÇÃO

Estimado(a) Empresário(a):

A Câmara de Comércio E.U.A.—Angola (USACC) fundada há 27 anos 
é a mais antiga organização que se dedica exclusivamente à promoção de 
investimentos e ao desenvolvimento das trocas comercias entre ambos 
países, bem como a apoiar o crescimento da economia Angolana.

A USACC acredita que Angola e os Estados Unidos partilham interesses 
comuns no desenvolvimento do sector privado de ambos os países. Os 
laços económicos entre as empresas privadas norte-americanas e angolanas 
e a cooperação destas através da USACC contribuem para a formação dos 
recursos humanos, para a diversificação da economia angolana e para a 
promoção do potencial de Angola nos Estados Unidos.

A USACC apoia os seus membros com o objectivo de os ajudar a encontrar 
soluções pragmáticas para as suas dificuldades no mercado angolano.

Pela sua localização geográfica, dimensão, recursos humanos e riquezas 
naturais, Angola continua a oferecer grandes oportunidades de 
investimento e de crescimento económico.

A USACC tem a honra de convidar a vossa organização a fazer parte 
deste conjunto de empresas americanas e angolanas. Junto a esta carta, 
encontram- -se informações adicionais sobre os nossos serviços e 
actividades.

Se tiver alguma dúvida que queira esclarecer, por favor contactar a Sra 
Jacira Calheiros, Directora Administrativa da USACC em Luanda, através 
de contactus@us-angola.org ou pelos telefones: 929174969/923586848.

Atenciosamente,

Maria daCruz
PRESIDENTE EXECUTIVA 
( Câmara de Comércio E.U.A.—Angola )

ANGOLA
Edifício Kalunga Atrium
Rua Engrácia Fragoso, n 61
Luanda - Angola
T: +244929174969

USA
1100 17th Street, 
NW Ste 1000 
Washington, DC 20036 
T: +12022230540

contactus@us-angola.org 
www.us-angola.org
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A NOSSA MISSÃO:

A USACC acredita no potencial de Angola para ser um dos países mais prósperos de África. O objectivo da USACC 
é colocar o sector privado na liderança do desenvolvimento económico e social de Angola. O investimento e as 
trocas comerciais criam postos de trabalho e proporcionam muitos outros benefícios aos cidadãos de Angola e dos 
Estados Unidos, bem como a outras organizações que colaborem com a USACC.

FOCO NA NOSSA MISSÃO:

Para promover o comércio, o investimento e o desenvolvimento económico angolano, a USACC ajuda os seus 
membros a identificar e a responder a oportunidades de negócio; recebe autoridades angolanas e representantes do 
sector privado quando de visita aos EUA; apoia o desenvolvimento do sector privado angolano; patrocina missões 
comerciais; acompanha os pontos de vista das autoridades oficiais de ambos os governos; mantém os membros 
informados sobre alterações legislativas e regulamentares, bem como sobre as condições políticas e económicas; 
organiza seminários em Angola e nos EUA sobre comércio e investimento. A USACC está na posição certa para 
responder às necessidades dos membros de forma rápida, prática e efectiva. Além disso, a USACC, na medida das 
suas limitações, presta assistência ajuda aos membros a obter vistos e documentos autenticados para Angola.

QUEM SOMOS:

A Câmara tem mais de 80 membros que reflectem uma rede forte e diversificada, que inclui companhias dos EUA 
e de Angola em todos os sectores, bem como organizações sem fins lucrativos.

CATEGORIAS DE MEMBROS:

Membro integrante do Conselho Consultivo Empresarial
Além de todos os benefícios que advêm de se tornar um membro da USACC, os membros do Conselho têm:

* Lugares prioritários em eventos restrictos;
* Publicidade na newsletter e em todas as publicações da USACC;
* Participação em reuniões com as mais altas autoridades do governo angolano e do sector privado.

Membros empresariais e organizações sem fins lucrativos
Empressas, associações empresariais, organizações sem fins lucrativos e individuais têm os benefícios inerentes à 
sua participação na USACC.

Para mais informações, visite-nos online: www.us-angola.org
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COMO É QUE A USACC BENEFICIA OS SEUS MEMBROS?

Credibilidade: Há mais de 27 anos que a Câmara de Comércio E.U.A.—Angola acompanha os pontos de vista 
das autoridades oficiais dos governos de ambos os países. As boas relações de ambos os governos com a USACC 
tendo em vista o desenvolvimento do sector privado angolano ao longo de vários anos, tornaram a USACC numa 
voz fiável no que diz respeito às questões empresariais.

Informação: Aos seus membros, a USACC fornece informação actualizada sobre as alterações políticas e legisla-
tivas que afectam o ambiente económico em Angola. Os membros também têm acesso à tradução de algumas leis 
angolanas para língua inglesa. São também enviadas Newsletters trimestrais e alertas de email periódicos mantêm 
os membros informados sobre os últimos desenvolvimentos económicos e políticos. Os membros também po-
dem requerer informação de vários sectores da economia angolana e receber assistência no que toca à pesquisa de 
mercado.

Networking: Ao longo do ano a USACC recebe reputados oradores angolanos e americanos para discutirem 
temas sobre comércio e investimento, bem como sobre a situação política, social ou económica angolana. Estes 
eventos permitem aos membros ter a oportunidade de estabelecer contacto com os seus pares, autoridades gover-
namentais e decisores. Para mais informações sobre os grupos de trabalho, conferências, eventos, missões comer-
ciais, briefings e almoços, visite www.us-angola.org/eventos.

Auxilio em Assuntos Consulares na Embaixada Americana e Embaixada Angolana: A USACC ajuda os 
seus membros nos assuntos consulares junto da Embaixada de Angola e da Embaixada Americana. A USACC 
oferece ajuda para a autenticação de documentos, aquisição de vistos e dá assistência durante o processo de pedido 
de visto para Angola. O processo de autenticação é necessário para qualquer documento oficial a ser usado em An-
gola para registo de uma empresa ou organização, para apresentar procurações, etc. Para mais informações sobre 
autenticações de documentos visite www.us- angola.org/visa.

Representação em Luanda, Angola: A Câmara de Comércio E.U.A.—Angola tem um escritório permanente 
em Luanda para proporcionar aos membros melhores serviços e informação actualizada em matérias de interesse 
para investidores. A USACC pode ser contactada em Angola:

Chindalena Lourenço 
Directora Executiva

T:  +244 929 174 969
M: +244 927 842 629
E:  clourenco@us-angola.org
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MEMBROS DA CÂMARA DE COMÉRCIO E.U.A.—ANGOLA

FICHA DE INSCRIÇÃO

ALCEA
ALLRIG
AMERICAN SCHOOLS OF ANGOLA (ASA)
ANGOLA LNG
ANGOLA CABLES
ANGOLAN PURCHASING & SUPPLY, LDA
ATLAS AIR WORLD¬WIDE HOLDING
BAKERHUGHES
BANCO ANGOLANO DE INVESTIMENTOS (BAI)
BANCO BIC
BANCO CAIXA GERAL ANGOLA
BANCO DE NEGOCIOS INTERNACIONAL (BNI)
BANCO FOMENTO AN-GOLA (BFA)
BANCO MILENIUM ATLANTICO
BARLOWORLD ANGOLA
BECHTEL
THE BOEING COMPANY
BONWS SEGURO, SA
BOUCLIER/ FISHER ANGOLA
BP ANGOLA
BRITISH AMERICAN TOBACCO
CABINDA SHIPPING SERVICES
CHEVRON
CRISGUNZA
CUMMINS ANGOLA
EXPERT WORLD SERVICES
EXXONMOBIL
FATIMA FREITAS ADVOGADAS (FFA)
FRIBURGE OIL & GAS
GELCANGE
GENERAL ELECTRIC, INC
GESTAO E PROMOCAO DEACTICOS – ANGOLA, LDA
GINDULA
GLOBAL SEGUROS
GLOBAL
TRANSPORTATION
SOLUTIONS
GOODWORKS
GRUPO SIMPLES
HALLIBURTON
HALO TRUST
HOGAN LOVELLS

IMPACT CAPITAL STRATEGIES
INTENSITY INVESTMENT
J.B.C. – DESPACHANTE OFICIAL
JHPIEGO
KWANZA OFFSHORE ENGINEERING
LASALLE
INVESTMENT
MANAGEMENT
LCF GROUP
LUA JARDIM
LIMJE
LS ENERGIA
 MALEMBO DEV’LP CENTRE
MENSHEN
MIRANDA LAW FIRM
MULTIAFRICA
NALCO ANGOLA
OILFIELD ANGOLA
OPEN SAFETY
OPERATEC
ORGANIZACAO LMF
PEDRO OSVALDO DE CARVALHO
PETROAFRICA
PRINTEL
PIH
SCHLUMBERGER
SIMJS CONSULTING
SOCAPOS
SONAIR
SONANGOL EP
STANDARD BANK
TASK SYNERGY
TECNOCARRO
TEST ANGOLA
TGI, LDA
TIDEWATER
TINA TOURS
TRANSTECNICA
TOTAL E& P ANGOLA
UNIVERSAL AFRICA LINES
US – AFRICA ENERGY ASSOCIATION (USAEA)
WOOD GROUP

Actualizada 10 de Agosto 2017
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1. INFORMAÇAO CORPORATIVA

Nome da Empresa/ Organização  

Sede  

Cidade                                                   Província                               Código Postal  

Telefone                                    Website                                            Email  

Ramo de actividade

Língua preferida para correspondência (selecione apenas uma) Inglês__  Português__

2. CONTACTO PRINCIPAL

Nome                                                                                                           Cargo  

Endereço  

Cidade                                                   Província                               Código Postal  

Telefone                                    Website                                            Email  

Língua preferida para correspondência (selecione apenas uma) Inglês__  Português__

3. CONTACTO PARA PAGAMENTO DAS QUOTAS

Nome                                                                                                           Cargo  

Endereço  

Cidade                                                   Província                               Código Postal  

Telefone                                    Website                                            Email  

Língua preferida para correspondência (selecione apenas uma) Inglês__  Português__
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4. CATEGORIA DE ADESÃO

Assinale com uma cruz a categoria que respeita a sua organização:

     Organização Não-Governamental/ Individual...............................................USD$1000/ AKZ 170.000,00

     Empresas.......................................................USD$3000/ AKZ 500.000,00 or USD$5000/ AKZ 835.000,00

          Com volume de negócios inferior a USD$5 milhões..............................................USD$3000/ AKZ 500.000,00
          Com volume de negócios superior a USD$5 milhões............................................ USD$5000/ AKZ 835.000,00

     Membro do Conselho Consultivo Empresarial............................................USD$7500/ AKZ 1.300.000,00

5. QUESTIONÁRIO FACULTATIVO

Para um melhor conhecimento e enquadramento dos seus interesses e assistência por parte da USACC, quei-
ra responder às seguintes questões:

A) A sua empresa tem actividade comercial nos E.U.A.?
 

B) Pretende estabelecer parcerias com empresas americanas?

 
C) Dentro das suas actividades, que áreas considera que poderiam suscitar interesse de empresas americanas?
 
 
D) Que produtos e serviços adquire a empresas americanas?

 
E) Que assistência gostaria de receber da USACC?

FICHA DE INSCRIÇÃO

(Assinatura e Carimbo)
 

Data
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