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PRÉMIOS DE RECONHECIMENTO “BOAS PRÁTICAS ANGOLA 2012” – 2º PRÉMIO 

Entregues na 2ª Conferência Internacional Sinase, em 29 de Fev. 2012, Hotel Trópico-Luanda 

 
2º PRÉMIO PREVENÇÃO DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS 
“Prevenção de Doenças Transmissíveis” 
Colégio de S. José de Cluny 
Desde 19 de Janeiro de 1883 que as Irmãs de S. José de Cluny entraram em Angola por Lândana-Cabinda. Provenientes de França, foi difícil a 
adaptação ao clima tropical. 
Este Projecto visa a prestação de cuidados básicos de saúde e a promoção de acções de sensibilização/ educação preventiva, em particular dirigidas 
a crianças órfãs, subnutridas ou portadoras do VIH/SIDA. O aconselhamento sobre VIH/SIDA e os riscos relacionados com a gravidez e o trabalho de 
parto são um tema importante, quando se tenta combater esta doença. Igualmente, os esforços de Promoção da Saúde, a nível da Comunidade, 
centram-se na saúde pré-natal, na realização de partos em condições de higiene, no planeamento familiar e no aumento da informação sobre sinais 
de perigo relacionados com a gravidez e o parto. Para além do VIH/SIDA, as mulheres grávidas são mais susceptíveis a doenças transmitidas por 
outros vectores (malária, dengue, etc.) A anemia, provocada pela malária, é responsável por um quarto da mortalidade materna.  
 
Por outro lado, a desertificação e a degradação das terras resulta num aumento do esforço, por parte das mulheres grávidas, na obtenção de 
produção agrícola, prejudicial à sua saúde. Melhorar as condições de vida destas mães dando-lhes o apoio e a informação necessárias durante a 
gestação, podem reduzir muito a mortalidade das mulheres na gravidez e no parto. 
 
 
2º PRÉMIO EDUCAÇÃO 
“Educação, Ensino e Cuidados à Criança” 
Colégio Elizângela Filomena 
O Colégio Elizângela Filomena é uma moderna Instituição escolar a funcionar nas províncias de Luanda desde 1991 e Benguela desde 1997. Em 
Luanda, funciona com mais de 30 salas de aula disponíveis e em Benguela funciona com mais de 15 salas de aula.  
 
Desde 2001 que leva a cabo dois projectos virados para a escolarização e acompanhamento psico-pedagógico de crianças de rua, encontrando-se já 
algumas a frequentar o ensino médio. 
 O outro projecto está virado para as crianças orfãs do Lar Kuzola, que em pé de igualdade com os alunos se encontram a frequentar as aulas. Como 
Instituição Privada, o Colégio Elizângela Filomena assume a responsabilidade de oferecer um ensino de alto rendimento, preparando os alunos para 
o acesso aos cursos universitários  e para a vida profissional. 
 
 
2º PRÉMIO INOVAÇÃO 

“A Empresa na Hora, em Angola”  

G. U. E. – Guichê Único da Empresa 
O Guichê Único da Empresa (GUE), tutelado pelo Ministério da Justiça, é um novo serviço público, constituído em 2003, cujo objectivo é facilitar o 
processo de constituição, alteração ou extinção de empresas e outros procedimentos relacionados. 
 
 Num mesmo espaço físico, o Guichê Único da Empresa concentra todos os serviços necessários para a constituição de uma Empresa, permitindo a 
redução da morosidade e da burocracia. De salientar que o Guiché Único da Empresa representa a proximidade do cidadão aos Serviços do Estado e 
uma eficiente prestação de serviços públicos, num curto espaço de tempo.  
 
Um alto padrão de atendimento com qualidade e eficiência. A constituição do Guiché Único da Empresa veio contribuir para o reforço da confiança 
dos cidadãos nas instituições públicas e nos decisores políticos ao facilitar o seu quotidiano, reduzindo a morosidade dos processos. A modernização 
tecnológica de suporte será essencial para cruzar a informação e avaliar a qualidade dos serviços prestados, num país que recentemente emergiu de 
vários anos de guerra. 
 
 
2º PRÉMIO INVESTIMENTO 

Projecto “Campus Universitário da Saúde e dos Desportos – Uma Aposta na Formação e na Educação Superior” 
U. M. A. - Universidade Metodista de Angola 
A UMA é uma Universidade de inspiração Cristã Metodista, com paralelismo pedagógico internacional. 
Com base num espírito empreendedor, nasceu esta Universidade Metodista de Angola. É uma Universidade inovadora porque fomenta novas 
gerações de jovens empresários angolanos, criando diversos cursos tecnológicos e industriais. A UMA apresenta um ambicioso Plano de 
Investimento em infra-estruturas e equipamentos que serão colocados à disposição de todos os potenciais Estudantes Universitários oferecendo 
todas as condições necessárias para que se licenciem em áreas de actividade que o País tanto necessita. Desse Plano de Investimento surge o 
Campus Universitário da Saúde e dos Desportos no KAOP PARK em Cacuaco. 
 
 A criação do Campus Universitário da Saúde e dos Desportos significa a aposta da Universidade Metodista de Angola nos jovens e na sua Formação e 
Educação Superior e compreende um investimento financeiro de 2 500 milhões de Kwanzas. 
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2º PRÉMIO EMPREENDEDORISMO 
“Leonor Carrinho Catering” 
Grupo Leonor Carrinho 
O Grupo Leonor Carrinho é uma empresa angolana localizada na província de Benguela, que surgiu da iniciativa empreendedora de sua fundadora, 
D. Leonor Carrinho, uma senhora camponesa angolana que começou por vender uma grade de cerveja  e tornou-se uma empresária de sucesso na 
Província de Benguela com o desenvolvimento de uma grande empresa. 
 
Actualmente, o Grupo  Leonor Carrinho é uma empresa sólida e produtiva, empregando cerca de 600 funcionários, de diversas nacionalidades – 
Brasileiras, Indianos, Filipinos, Mexicanos – sendo que 90% dos trabalhadores são angolanos. O Grupo Leonor Carrinho nascido da venda de uma 
grade de cerveja, sumos e caldo verde com apenas 3 funcionários a servirem 20 refeições por dia desenvolveu-se até um complexo e vasto negócio 
com cerca de 700 funcionários a servirem 40 mil refeições por dia para algumas das maiores empresas a desenvolver actividade em Angola e com 
mais de 30 camiões de grande porte a transportarem mercadorias, entre outros percursos do porto de Lobito para díversas províncias do país. 
 
 
2º PRÉMIO ASSOCIATIVISMO 
“Associativismo Baseado no Processo de Paz e Reconciliação Nacional no Bengo”                                  
Cooperativa Kiminha 
O projecto Kiminha está em andamento desde 2003 e congrega, além de personalidades ou entidades com  poder económico e político, oficiais e 
civis angolanos ligados a diversas áreas de actividade. Os seus membros são singulares ou colectivos, como as empresas Consult, Concerca, Hondjo e 
Vanda e Mateus, as associações e ONGD (Organização Não Governamental Para o Desenvolvimento) como a Casa de Angola de Coimbra, a Casa 
Lusófona de Coimbra ou ainda a Associação dos Antigos Alunos Teresianos (AAAT). 
 
 Entre as suas previsíveis vantagens sócio culturais, os seus promotores admitem um modelo evolutivo de cooperativismo e vivência cooperativa 
pelos angolanos sobretudo, no quadro e espírito da evolução do pensamento da divulgação de vivências africanas em comunidade, incorporando 
direito consuetudinário e valores simbólicos locais e/ou tradicionais. Esta Cooperativa constitui um consórcio baseado no processo de paz e 
reconciliação nacional de Angola e reforçado com parcerias nacionais e internacionais de implantação de técnicas e tecnologias.  

 
 

2º PRÉMIO QUALIDADE 

Projecto “A Qualidade na Transformação dos Granitos” 

Emanha – Empresa Transformadora de Granitos, Lda. 
Constituída em 2002, a EMANHA - Empresa Transformadora de Granitos, Lda. procurou preencher uma lacuna no tecido industrial angolano no 
sector da transformação de rochas ornamentais, tornando-se na primeira empresa angolana a produzir ladrilho em medidas standard no sistema de 
linha de produção. Dotada de matéria-prima de qualidade internacionalmente reconhecida, como o granito negro de Angola, o país não dispunha de 
indústrias transformadoras, canalizando o produto primário para centros de transformação sediados no exterior (Europa, América do Sul e Ásia). 
 
 A relevância económica que se evidencia, é o de contribuir para a concretização de grandes obras devido ao crescimento exponencial da economia 
angolana, marcada por um novo ciclo de forte crescimento económico, destacando-se as grandes obras onde participou. A nível social, a Emanha 
valorizou o capital humano nacional, promoveu o acesso ao emprego e dinamizou o mercado de trabalho, garantindo a protecção dos trabalhadores 
e proporcionando-lhes condições de vida compatíveis com as suas necessidades, gerando desenvolvimento económico. 
 
 

2º PRÉMIO SECTOR SOCIAL 
Projecto “Diagnóstico da Saúde Materno-Infantil da Igreja Católica em Angola” (projecto piloto)  
Cáritas de Angola/CEAST/ACGD/Fundação Fé e Cooperação  
Existiam poucos dados actualizados e fidedignos no que toca aos cuidados de saúde primários em Angola, em particular nas províncias do interior. 
Assim, considerou-se essencial a realização de um diagnóstico aprofundado, rigoroso e cientificamente validado, com o objectivo de constituir uma 
base de dados e informação que permitirá servir como processo de decisão, estabelecimento de prioridades e desenho do Programa Integrado de 
Saúde Materno-Infantil em Angola.  
 
O diagnóstico será utilizado como uma ferramenta essencial não apenas na implementação e monitorização do programa mas também como 
ferramenta de advocacia e negociação junto do Ministério da Saúde de Angola (MINSA) e de financiadores institucionais. Para o projecto-piloto, 
foram identificadas cinco províncias com características sociais, económicas e sanitárias diversas. No total, foram analisadas e georreferenciadas 90 
unidades de saúde.  


