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Estimado  Empresário/a: 
 

Em nome do Conselho de Administração da Câmara de Comércio E.U.A. —Angola (USACC), tenho o prazer de 
apresentar a USACC e as nossas actividades. Angola e os Estados Unidos partilham interesses comuns no 
desenvolvimento de ambas economias. Os laços econômicos e a capacidade das empresas norte -americanas e 
angolanas privadas contribuem para o crescimento económico Angolano. 

 
Fundada a 25 anos, a USACC é a única e a mais antiga organização que se dedica exclusivamente à promoção das 
relações comercias entre Angola e os Estados Unidos. A USACC está empenhada em investir na diversificação da 
economia angolana e elevar o nome de Angola ao mais alto nível nos Estados Unidos. 

 
A USACC assiste os seus membros a identificar e responder às oportunidades de negócios; apoia o desenvolvimento 
do sector privado angolano; patrocina missões comerciais em Angola e nos Estados Unidos, representa as opiniões 
do setor privado para funcionários de ambos os governos, mantém seus membros informados sobre as mudanças na 
leis, regulamentos, política e condições econômicas, entre outro serviços. 

 
Angola, com a suas riquezas naturais e rapído crescimento económico, esta caminhando para se tornar um dos 
países mais prósperos de África com o apoio contínuo do sector privado. 

 
Eu espero que Sr/a considere ser membro da Câmara de Comércio E.U.A. – Angola para beneficar dos nossos 
contactos e seviços. Junto a esta carta, encontra-se as informações adicionais sobre os nossos serviços e a ficha de 
inscrição. 

 
Se tiver alguma dúvida que queira esclarecer, por favor contactar o Eng. Pedro Godinho —Director Executivo da 
USACC em Luanda, através de pgodinho@us-angola.org ao telefones: 923 41 55 60/923 31 43 71. A página oficial da 
USACC na internet é www.us- angola.org. 

 
 

Atenciosamente, 
 
Maria da Cruz 
Presidente 
Câmara de Comércio EUA-Angola 

 
 
 
 

ANGOLA 
Largo do Pescador, nº 7 
Ilha de Luanda, Angola 
Phone: + 244-222-477-389 
Mobile: +244-222-449-214 
Fax: + 244-222-449-214 

USA 
1100 17th Street, NW 

Suite 1000 
Washington, DC 20036 

Phone: +1-202-857-0789 
Fax: +1-202-223-0551 

contactus@us-angola.org 
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Sobre a Câmara de Comércio EUA-Angola 
 

Com 25 anos de experiência, a Câmara de Comércio EUA-Angola (USACC) é a mais antiga e a única organização que se dedica 
exclusivamente a promover trocas comerciais e investimento americano em Angola, bem como ao desenvolvimento económico 
angolano. A USACC proporciona serviços de orientação de negócios e de eventos para os seus membros, oferecendo uma 
carteira de contactos e conhecimentos sobre Angola que nenhuma outra organização é capaz de oferecer. 

 
Funcionários: 

 
Presidente: 
Maria da Cruz 

Escritório dos EUA 
 

Associado de programas: Kegna Ngonda 
 

Escritório em Angola 
 

Director Executivo: Pedro Godinho 

 
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 adiante do desenvolvimento de Angola. O investimento e as trocas comerciais criam postos de trabalho e propor- 
cionam muitos outros benefícios aos cidadãos de Angola e dos Estados Unidos, bem como a outras organizações que colaborem 
com a USACC. 

 
Para Atingirmos a Nossa Missão: 

 

Para promover o comércio, o investimento e o desenvolvimento económico angolano, a USACC ajuda os seus membros a identi- 
ficar e a responder a oportunidades de negócio; recebe autoridades angolanas e representantes do sector privado quando de visi- 
ta aos EUA; apoia o desenvolvimento do sector privado angolano; patrocina missões comerciais; representa os pontos de vista 
das autoridades oficiais de ambos os governos; mantém os membros informados sobre alterações às leis, aos regulamentos, às 
condições políticas e económicas; organiza seminários em Angola e nos EUA sobre comércio e investimento. A USACC está bem 
posicionada para responder às necessidades dos membros de forma rápida, prática e efectiva. Além disso, a USACC ajuda os 
membros a obter vistos e documentos autenticados para Angola. 

 
Quem Somos: 

 

A Câmara tem mais de 90 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. 

 
Para mais informações visite-nos online:   www.us-angola.org 
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COMO É QUE A CÂMARA BENEFICIA OS SEUS MEMBROS? 
Credibilidade- Há mais de 25 anos que a Câmara de Comércio US-Angola representa os pontos de vista das autoridades oficiais 
dos governos de ambos os países. As relações promovidas pelos governos através da Câmara que advogaram para o 
desenvolvimento do sector privado angolano e o seu histórico de longa data tornaram a Câmara numa voz fiável no que diz respeito 
às questões empresariais. 

 
Informação- Para os membros, a Câmara de Comércio US-Angola fornece informação actualizada sobre as alterações políticas e na 
legislação que afectam o ambiente económico em Angola. Os membros também têm acesso à tradução das leis angolanas em 
inglês. Newsletters trimestrais e alertas de email periódicos mantêm os membros informados sobre os últimos desenvolvimentos 
económicos e políticos. Os membros também podem requerer informação de vários sectores da economia angolana e receber 
assistência no que toca à pesquisa de mercado, na identificação de parceiros locais e no apoio legal e de tradução. 

 
Networking- Ao longo do ano a Câmara de Comércio US-Angola recebe oradores proeminentes angolanos e americanos para 
discutirem temas sobre comércio e investimento, bem como sobre a situação política angolana. Este eventos permitem aos 
membros ter a oportunidade de estabelecer contacto com os pares, autoridades governamentais e decisores. Para mais 
informações sobre os grupos de trabalho, simpósios, missões comerciais, briefings e almoços visite www.us-angola.org/eventos 

 
Auxilia em Assuntos Consulares na Embaixada Americana e Embaixada Angolana – A Câmara de Comércio US-Angola ajuda os seus 
membros nos assuntos consulares na Embaixada de Angola e na Embaixada Americana. A Câmara oferece ajuda para a 
autenticação de documentos, aquisição de vistos e dá assistência durante o processo de pedido de visto para Angola. O process o 
de autenticação é necessário para qualquer documento oficial a ser usado em Angola 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 US-Angola tem um escritório semi-permanente em Luanda para 
proporcionar aos membros melhores serviços e informação actualizada em matérias de interesse para investidores de ambos 
países. A Câmara em Angola é representada por Pedro Godinho, Presidente da Prodiaman. A Câmara pode ser contactada em: 

 
Pedro Godinho, Presidente da Prodiaman 
Largo do pescador nº 7, Ilha de Luanda, ANGOLA 
Phone: + 244.923 415 560 
Fax: +244.222.449.214 
Mobile: +244 923 314 371 
Email:  pgodinho@us-angola.org 

 
 Nível de Inscrição: 

 

Composição do Conselho Consultivo Empresarial 
Além de todos os benefícios que advêm de se tornar um membro da Câmara de Comércio US -Angola , os membros do Conselho 
têm: 
* Lugares prioritários em eventos restrictos 
* Publicidade na newsletter e em todas as publicações da Câmara 
* Reuniões com as mais altas autoridades do governo angolano e do sector privado 

 
Membros da associação empresarial e de organizações sem fins lucrativos 
Associações empresariais, organizações sem fins lucrativos e membros individuais têm todos os benefícios advindos de fazer parte da 
Câmara de Comércio US-Angola. 
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DIRECTORES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: 
 
 
 

GOLA 
 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: 
 
 

BANCO ANGOLANO DE INVESTIMENTOS  (BAI) 
BANCO BIC 
BANCO FOMENTO ANGOLA (BFA) 
BANCO PRIVADO ATLANTICO (BPA) 
BP 
CHEVRON 
THE DOW CHEMICAL COMPANY 
EXXON-MOBIL 

GENERAL ELECTRIC (GE) 
GOODWORKS INTERNATIONAL 
LCF & ASSOCIADOS 
MULTIAFRICA 
OPERATEC 
ORGANIZAÇÕES LMF 
STANDARD BANK DE ANGOLA 
TGI LDA 
U.S.-AFRICA  ENERGY ASSOCIATION (USAEA) 

 

CONSELHO CORPORTATIVO: 
 

BAKER HUGHES 
BANCO ANGOLANO DE INVESTIMENTOS (BAI) 
BANCO PRIVADO ATLANTICO (BPA) 
BOEING COMPANY 
BONWS SEGUROS, S.A. 
BP ANGOLA 

CHEVRON 
EXXON-MOBIL 
THE DOW CHEMICAL COMPANY 
SCHLUMBERGER TECHNICAL SERVICES, LDA 
SONANGOL 
STANDARD BANK DE ANGOLA 

 
 
 
 

CONSELHO CORPORATIVO HONORÁRIO: 
 

DR. GERALD BENDER, Uni versity of Southern Cali fornia; HON. HERMAN COHEN, Cohen  
& Woods International, Former Assistant Secretary of State for African Affairs; DR. CHESTER 
CROCKER, Georgetown Uni versity; Former Assi stant Secretary of  State for  Afr ican 
Affairs; HON. PAUL J. HARE, Special Envoy to the Angola Peace Process & Former President     
of the U.S.-Angola Chamber of Commerce; RODNEY GOODWIN, Founder and Former Chair-  
man of the U.S.-Angola Chamber of Commerce; LARRY JULIHN, Samuels International Asso- 
ciates, Senior Vice President;    DANIEL J. MC GARRY, Former Deputy Director of the U.S. An- 
gola Chamber of  Commerce. 

 
PRESIDENTES HONORÁRIOS: 

 
HON. AGOSTINHO TAVARES DA SILVA NETO, Embaixador de ANGOLA nos E.U.A.; 
HON. HELEN LALIME, Embaixadora dos EUA em ANGOLA 

Presidente BANCO ANGOLANO DE  INVESTIMENTOS Vice  Presidente: CHEVRON 

Secretario: BP Tesouro: STANDARD BANK DE AN 
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1. Informação Corporativa 
Nome da Empresa/ Organização 

Sede Social 
City Provincia Código Postal 
Telefone (    ) Fax (    ) 

Website 

Email 

Lingua preferida para correspondência 
 
 

2. Contacto Principal 
Sr.(a) Dr.(a) Eng.(a) 

Inglês Português 

 
Nome Cargo 

 
Endereço 
Cidade Provincia Código Postal 

Telefone (    ) Fax (    ) 

Website 

Email 

Lingua preferida para correspondência 
 
 

3. Recebedor de Factura 

Inglês Português 

 

Sr.(a) Dr.(a) Eng. 
 

Nome Cargo 
 

Endereço 
Cidade Provincia Código Postal 

Telefone (    ) Fax (    ) 

Website 

Email 

Lingua preferida para correspondência Inglês Português 
 

4. Tipo de Filiação 
Assinale com um circulo em volta da categoria que diga respeito à sua organização: 
Organização Não-Governamental/ Individual…………………………………………………………………………. USD$1000. 
Empresas………………………………………………………………………………………………………..………………...       USD$3000  or USD$5000. 

(A) Com volume de negócios inferior a USD$5 milhões……………………………………………………... USD$3000. 
(B) Com volume de negócios superior a USD$5 milhões……………………………………………………... USD$5000. 

Membro do Conselho Consultivo Empresarial……………………………………………………………………….. USD$7500. 
Circulo do Presidente de Conselho de Administração………………………………………………………………. USD$10000. 

 
5. Tipo de negócios 

Indicar o Objecto Social:    
. 
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6. Questionário 
 

Para um melhor conhecimento e enquadramento dos seus interesses e assistência por parte da Câmara, queira responder as seguintes questões: 
 

(a) A sua organização tem alguma actividade comercial nos EUA? 
 
 
 
 

(b) Pretende estabelecer parcerias com empresas americanas? 
 
 
 

 
(c) Dentro das suas actividades, que áreas pensa que poderiam suscitar interesse de empresas americanas? 

 
 
 
 

(d) Que produtos e serviços obtém de empresas americanas? 
 
 
 
 

(e) Que assistência gostaria receber da Câmara? 
 
 
 
 

 
--------------------------------------------------------------------------- 

(Assinatura e Carimbo) 
 
 

------------------------------------------------------ 
Data 

 
 
 
 
 

ANGOLA 
Largo do Pescador, 
nº 7 
Ilha de Luanda, Angola 
Phone: + 244 923 415 560 
Fax: + 244 222 449 214 

USA 
1100 17th Street, NW 

Suite 1000 
Washington, DC 20036 
Phone: + 202 857-0789 

Fax: + 202 223-0551 
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CONTACTOS 

 
 
 
 

Luanda, Angola 
Largo do Pescador, n º 7 I 

l ha de Luanda, Angola 
Phone: + 244 - 222 - 477 - 389 

Mobile: + 244 - 222 - 449 - 214 
Fax: + 244 - 222 - 449 - 214 

Eng. Pedro Godinho— Director Executivo em Luanda: 
pgodinho@us-angola.org | (+244) 923 415 560 | (+244) 923 314 371 

 
Joe l Costa 

jcosta@us-angola.org 
 

Maria Tavares 
mtavares@us-angola.org 

 
 

Washington, D.C. 
1100 17 t h Street, NW Suite 1000 

Washington, DC 20036 
Phone: + 1 - 202 - 857 - 0789 

Fax: + 1 - 202 - 223 - 0551 
contactus@ us- angola. o rg 

Maria da Cruz — A Presidente da USACC 
(+ 1 ) 202 223 0540 
mdacruz@us-angola.org 

 
Kenga Benghy Ngonda — Associado de programas 

(+ 1 ) 202 857 0789 
kngonda@ us- angola. org 

 
Nadine Gualdino 

ngualdino@us-angola.org 
 

Regina Noh 
rnoh@us-angola.org 

 
 

 


