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A Edicenter Publicações Lda, Empresa do Grupo Executive, está vocacionada para 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, como de médio ou longo prazo, assentes 
em diversos suportes de divulgação e visibilidade. 
Temos como objectivos estratégicos o desenvolvimento, produção e 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 Publicações 
Lda 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.

QUEM SOMOS?



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.

REVISTA ECONOMIA & MERCADO 



CONFERÊNCIAS E&M

As Conferências Economia & Mercado foram lançadas em Novembro de 2018, com a primeira edição 
do fórum sobre Transformação Digital na Banca, que reúne, há quatro anos, os principais actores e 
instituições do sector financeiro, telecomunicações, seguros, grande distribuição e serviços e comércio 
em geral. No ano seguinte, 2019, lançámos a primeira Conferência E&M sobre Agricultura, que já vai na 
segunda edição consecutiva, e que reúne, além de empresários e investidores, a banca e um leque de 
especialistas, a maioria deles com vasta experiência no período anterior e pós Independência Nacional. 
E sendo a Economia & Mercado uma publicação que acompanha a dinâmica de desenvolvimento e 
crescimento económico, social e político do país,  agendamos quatro conferências para o ano de 2021, em 
que contamos com a sua parceria, apoio e patrocínio, no sentido de continuarmos a criar um espaço de 
debate aberto de ideias, partilha de conhecimento e promoção de marcas e projectos que se distinguem no 
processo de desenvolvimento do país. 

O FUTURO ESTÁ AQUI
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A Governação enfrenta, nos tempos actuais, 
desafios cada vez maiores. E numa altura em 
que se debate a “reinvenção” das democracias 
representativas, o acto governativo, tanto político 
quanto de gestão, deve ter como principal 
foco o reforço da participação dos cidadãos e 
a promoção do desenvolvimento local. Assim, 
atendendo à “ditadura do digital”, o reforço dos 
programas de E-Gov são, por exemplo, de acordo 
com especialistas, uma estratégia para promoção 
de maior transparência, reforço da proximidade 
entre governantes e governados, bem como 
imputação de responsabilidade às decisões 
públicas. A E&M vai juntar especialistas de 
diversas áreas, gestores públicos e governantes 
para debater “O Poder Local e Execução 
Orçamental”, em finais de Janeiro de 2022.

A II Conferência E&M sobre Tributação e 
Desenvolvimento vai continuar a discutir a 
problemática do sistema fiscal angolano, 
considerando que a Tributação não é só uma 
forma de financiar os custos do próprio Estado, 
mas serve, igualmente, para a redistribuição 
de riquezas e ainda garantia da justiça social. 
Pretendemos avaliar o impacto dos impostos 
nas empresas, nas finanças públicas e no 
bem-estar social, aferindo até que ponto os 
mesmos servem de incentivo ou de factor 
inibitivo do crescimento e, por consequência, do 
desenvolvimento. 

A Segurança Alimentar continua a ser uma 
preocupação para Angola e a maioria dos países 
africanos. Numa altura em que o continente 
africano celebra a sua emancipação (25 de 
Maio), a IV Conferência E&M sobre Agricultura vai 
avaliar até que ponto está garantida a segurança 
alimentar em África, em particular em Angola. 
Para tal, juntaremos especialistas, empresários 
e a banca, para analisar questões como a 
ruptura no fornecimento de bens alimentares, 
a produção de sementes, a dependência das 
importações, a aposta na produção nacional 
e outros factores que ainda impedem que os 
países alcancem a tão almejada segurança 
alimentar.

CONFERÊNCIAS E&M 
AGENDA I SEMESTRE 2022

 
CONFERÊNCIA E&M SOBRE  
GOVERNAÇÃO – “PODER LOCAL  
E EXECUÇÃO ORÇAMENTAL”

II CONFERÊNCIA E&M 
SOBRE TRIBUTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

IV CONFERÊNCIA E&M  
SOBRE AGRICULTURA 

DIA 26JANEIRO DIA 23MARÇO DIA 25MAIO



CONFERÊNCIAS E&M 
AGENDA II SEMESTRE 2022

O Mar é um importante pilar para a diversificação 
da economia de Angola e oferece, além 
do petróleo - principal fonte de receitas 
do PIB nacional -  vários outros recursos e 
oportunidades de negócio para nacionais e 
estrangeiros. Entretanto, a situação actual, 
tal como acontece em vários países de África, 
ainda inspira preocupação. Na II Conferência 
E&M sobre a Economia Azul, vamos juntar os 
principais actores do sector para abordar, 
novamente, a questão da soberania marítima, a 
sustentabilidade dos recursos do mar e a criação 
de classe empresarial local robusta, capaz de 
dinamizar o sector, garantindo a cobertura das 
necessidades de consumo interno, em primeiro 
lugar.

Depois da Cimeira COP26, as questões do 
ambiente voltaram, muito recentemente, a 
ser tema do dia. As alterações climáticas, 
a sustentabilidade ambiente e a transição 
energética dos países vão ser tópicos abordados 
na II Conferência E&M sobre Ambiente e 
Desenvolvimento, que continuará a analisar 
a Agenda 2030, um instrumento alargado e 
ambicioso da ONU, que aborda várias dimensões 
de desenvolvimento sustentável, entre elas a 
económica, a social e a ambiental. E porque 
ainda temos uma indústria do turismo por 
desenvolver, em 2022, vamos dedicar igualmente 
espaço e tempo à análise sobre como Angola 
pode aproveitar, de forma sustentável, o seu 
enorme potencial em termos de fauna e flora.

A V Conferência E&M sobre Digitalização 
continuará analisar o sector das 
telecomunicações, a banca digital e os meios 
de pagamentos. Depois de cinco anos, valerá a 
pena olhar para trás e analisar o percurso que 
o país tem feito nos vários sectores em termos 
de digitalização, olhando para as tendências 
globais, em particular na região da África 
Austral,  onde existem vários exemplos dignos 
de destaque. Claro que, de igual modo, daremos 
espaço aos actores nacionais, cujos projectos e 
serviços distinguem-se ao nível nacional e plano 
internacional.

II CONFERÊNCIA E&M  
SOBRE AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO

V CONFERÊNCIA E&M  
SOBRE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 

II CONFERÊNCIA E&M 
SOBRE ECONOMIA DO MAR

DIA 27JULHO DIA 28SETEMBRO DIA 23NOVEMBRO
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