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AGRICULTURA

PRODUÇÃO NACIONAL
VERSUS IMPORTAÇÃO.
QUE CAMINHOS?

QUEM SOMOS?
A Edicenter, empresa do Grupo Executive, está
vocacionada para a produção de conteúdos e de
produtos editorais. Há 21 anos no mercado das
publicações em Angola, o que lhe confere um estatuto
relevante na vida nacional, a Edicenter alicerça o seu
desempenho no conhecimento da realidade nacional,
exigência e rigor dos seus profissionais, bem como
uma postura de acompanhamento e compromisso
para com a dinâmica de desenvolvimento e
crescimento económico, social, político, empresarial
e cultural do país.
É nosso compromisso estar sempre ao lado dos
Clientes na descoberta das melhores soluções de
comunicação, as quais abrangem um variado leque
de estratégias e acções, quer de curto, quer de médio
ou longo prazo, assentes em diversos suportes de
divulgação e visibilidade.
Temos como objectivos estratégicos o
desenvolvimento, a produção e a criação de produtos
editoriais de qualidade e com relevância nacional,
pois perseguimos a meta de fazer sempre mais e
melhor, assim como criar conteúdos com valor
acrescentado, credibilidade, inovação, rigor
e diferenciação.
Atenta às exigências de informação dos seus vários
interlocutores e dinâmicas do mercado, a Edicenter
assume uma postura de crescimento e evolução
contínua, em linha com uma realidade nacional cada
vez mais activa e exigente, nas suas mais variadas
vertentes.

REVISTA ECONOMIA & MERCADO
A Revista E&M, de periodicidade mensal,
é uma publicação de referência orientada
para informação económica, empresarial e
financeira, mas também para a generalidade
dos acontecimentos que mais impactam
a economia e a sociedade angolana.
Com 21 anos no mercado das publicações
angolanas, prova da sua maturidade e
sustentabilidade, a E&M acompanha a dinâmica
de desenvolvimento e crescimento económico,
social e político do país, tendo hoje um papel
incontornável na análise da realidade nacional
e na informação que, mensalmente, disponibiliza
aos seus leitores e ao público em geral.
É identificada como uma revista sólida, com rigor,
com credibilidade e com prestígio, tendo-se
consolidado como uma publicação de referência
e como um instrumento indispensável de
informação e debate de ideias em áreas como
a Economia, as Finanças, o Mercado ou a
Publicidade.
É um excelente veículo de divulgação de produtos
e de marcas destinadas a um target exigente, para
quem a informação é um dos factores de sucesso,
nomeadamente para a tomada de decisão.
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Em Agosto do ano passado, a Economia & Mercado reuniu especialistas,
empresários e a banca, na segunda edição da Conferência sobre
Agricultura, para debater sobre “Segurança Alimentar, Alterações
Climáticas e Gestão de Recursos Naturais no Contexto da Covid-19”,
tendo-se chegado à conclusão e que, devido à ruptura no fornecimento
de bens alimentares em todo o mundo, é necessário que Angola reduza a
dependência das importações, aposte ainda mais na produção nacional,
que deverá aumentar não só em quantidade, mas sobretudo em qualidade.
Mas, passado um ano, que caminhos a produção nacional seguiu? Como a
banca tem apoiado os produtores? Como os produtores se têm preparado
para esse desafio? Quais são os resultados reais do PRODESI - Programa
de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição
das Importações e de que forma tem impactado, positivamente, no
fornecimento interno de produtos?
Para responder a essas questões, no próximo dia 19 de Maio, a Economia
& Mercado vai realizar a III Conferência sobre Agricultura, subordinada
ao tema “Produção Nacional versus Importações. Que Caminhos?”
Pretende-se aferir, por um lado, que papel o sector produtivo, a banca e
o Governo devem assumir num contexto de redução da oferta mundial de
alimentos e, por outro, quais os principais desafios da agricultura no país.
A Conferência juntará, fisicamente, cerca de 80 pessoas – entre decisores
políticos e especialistas das mais diversas áreas –, com a biossegurança
dos participantes garantida, mas contará com uma audiência muito maior,
que terá acesso ao evento pelas plataformas digitais, com destaque para o
site da Economia & Mercado, Zoom e Facebook.
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AGENDA

DEBATE
FOMENTO DA PRODUÇÃO NACIONAL
TÓPICOS
Principais acções em curso no âmbito da produção nacional; pacotes
financeiros públicos; financiamentos e desenvolvimento de projectos
agrícolas).
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MEMBROS DE PAINEL
Dr. Mário João, S. Ex. Secretário de Estado da Economia; Dr. Henda
Inglês, PCE do Banco de Desenvolvimento de Angola (BDA); Dr. Anderson
Jerónimo, Director do GEPE do Ministério da Agricultura e Pescas;
Dr. Wilson Santos, Chefe do Gabinete Jurídico e Contencioso do INSS

8:30

RECEPÇÃO DOS CONVIDADOS

9:00

DISCURSO DE ABERTURA
Dr. Paulo Gomes, Director-Executivo da Edicenter Publicações

9:15

PAINEL I PRELECÇÃO
APRESENTAÇÃO I
FOMENTO DA PRODUÇÃO NACIONAL
PALESTRANTE
Secretário de Estado da Economia, Drº. Mário João

9:30

APRESENTAÇÃO II
PRINCIPAIS RESULTADOS DO ANO AGRÍCOLA 2019-2020
PALESTRANTE
Director do GEPE do Ministério da Agricultura e Pescas,
Dr. Anderson Jerónimo

10:45

INTERVALO

11:00

PAINEL II

11:15
11:30

CASE STUDIES
Fidelidade
BFA
DEBATE
CRÉDITO À AGRICULTURA: PRODUTOS FINANCEIROS PARA O SECTOR AGRÍCOLA;
VISÃO DOS PRODUTORES E DOS GESTORES DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
MEMBROS DE PAINEL
Eng.ª Maria Filomena Nogueira, Directora da Direcção de Agronegócio
do BFA; Dr. Jorge Veiga, Director Central do BIC Agro; Dr. Armando Mota,
PCE da Fidelidade Angola; Dr.º José César, Director-geral Agropromotora

12:30

ENCERRAMENTO
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EDICENTER - PUBLICAÇÕES, LDA.
Condomínio Boulevard, Via AL-16, Casa A02;
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TEL (+244) 925 117 849 FAX (+244) 222 006 032
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SITE www.economiaemercado.co.ao
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