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ZONA ECONÓMICA ESPECIAL LUANDA-BENGO JUNTA-SE A ASSOCIAÇÃO
AFRICANA DAS ZONAS ECONÓMICAS E ZONAS FRANCAS

No âmbito da estratégia do Executivo de melhoria do ambiente de negócio e atracção de
investimentos estrangeiro, de formas a contribuir para o aumento da produção nacional
não-petrolífera, tendo em vista a diversificação da economia de Angola, o Conselho de
Administração da ZEE-EP dá a conhecer o seguinte:
A Zona Económica Especial Luanda-Bengo (ZEE-EP) é desde Fevereiro de 2019 Membro
Activo da Associação Africana das Zonas Económicas e Zonas Francas (AFZO). A
AFZO, como é também conhecida a associação, tem a sua sede em Marrocos. Ela está
activamente engajada na consecução de objetivos estratégicos, atraindo investimentos
estrangeiros diretos e contribuindo para o desenvolvimento socioeconómico dos seus
membros. Oferece suporte dedicado às Zonas Econômicas e Zonas Francas Africanas,
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com foco dedicado ao crescimento e prosperidade, contribuindo para a industrialização
dos países Africanos.
Como Membro Activo, a ZEE Luanda-Bengo tem a oportunidade de situar Angola entre
os países activos em África na promoção da sua imagem, colocando o nosso país sempre
nas opções dos principais investidores internacionais que procuram o mercado Africano
para se instalar.
Dentre várias outras acções, a missão da AFZO resume-se em:
• Desenvolver alianças de negócios e parcerias entre os membros
• Ligar os membros da AFZO à rede internacional de negócios e a comunidade de
investidores
• Conexão com organizações internacionais, consultores e especialistas internacionais
Histórico
Com o objectivo de aumentar a produção local, reduzir as importações e promover a
diversificação da economia, o Governo de Angola criou, em Outubro de 2009, a Zona
Económica Especial Luanda-Bengo. A ZEE Luanda-Bengo é um espaço com mais de
8.300 hectares, aberto ao investimento nacional e estrangeiro, dotado de todas as infraestruturas necessárias para instalar unidades industriais (UIs), agrícolas, mineiras,
comerciais, logísticas, serviços financeiros e outros em vários sectores.

As Zonas Económicas e Zonas Francas multiplicaram-se em todo o mundo desde os anos
80, principalmente em resposta à onda e às mudanças no comércio global e na cadeia de
valor industrial. As Zonas Económicas e Zonas Francas estão a tornar-se no instrumento
mais popular para as economias em desenvolvimento e países emergentes. A economia
Africana também está a seguir este modelo de sucesso.
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Até 2018, mais de 200 Zonas Económicas e Zonas Francas já estavam implementadas
no continente africano, com o objetivo de atrair Investimentos Estrangeiros Directos e
oferecer instalações adequadas para receber atividades industriais, logísticas e de
serviços.

Em 2015, os líderes africanos das Zonas Económicas e Zonas Francas envolveram os
seus conhecimentos colectivos para a criação da Organização Africana das Zonas
Económicas e Zonas Francas (AFZO), cujo objectivo é fornecer assistência estratégica e
técnica, identificar oportunidades de negócio e promover modelos e práticas de
desenvolvimento económico sustentáveis.
Para mais informações sobre a AFZO, por favor visitar o website:
Africa Free Zones Association (www.africafreezones.com)

A DIRECÇÃO DE MARKETING E COMUNICAÇÃO

Rui Matata Manuel
(Director)
Contactos para mais informações:
E-mail: rui.manuel@zee.co.ao
Telefones: +244 941 437 807 (Whatsapp) / +244 914 119 330 (Whatsapp)

3

