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a feira internacional de luanda 
e a eventos arena apresentam 
a 10ª Edição da Projekta, feira 

internacional de equipamentos e ma-
teriais para a construção civil, obras 
Públicas, urbanismo e arquitectura, 
que terá lugar nos próximos dias 25 a 
28 de outubro de 2012, nas instalações 
da filda, em luanda.

a Projekta by constrói angola é, des-
de a sua primeira edição, a maior feira 
sectorial realizada em angola. destaca-
-se pela sua dimensão, quer a nível do 
número de expositores e afluência de 
visitantes, quer a nível do volume de ne-
gócios gerado e parcerias desenvolvidas.

a crescente participação das empresas 
e o envolvimento de comitivas inter-
nacionais têm tornado esta feira uma 
importante plataforma para contactos e 
promoção de bens e serviços. 

destacamos ainda, como principais 
objectivos, a criação de parcerias sus-
tentáveis capazes de impulsionar um 
maior desenvolvimento, a formação de 
quadros nacionais, a criação de novas 
oportunidades de emprego, o fomento 
do crescimento económico e a promo-
ção da melhoria das condições de vida 
das populações. 

Arquitectura, Urbanismo 
e Planeamento
ao longo dos 10 anos de actividade, este 
certame tem acompanhado o cresci-
mento do país adaptando-se às tendên-
cias do mercado e apresentando solu-
ções capazes de melhor responder aos 

desafios mais complexos e exigentes. 
exemplo disso foi o alargamento da fei-
ra, seguindo as tendências internacio-
nais, aos sectores da arquitectura, ur-
banismo e planeamento, confirmando 
que angola é um mercado em desen-
volvimento e espelhando uma realida-
de moderna e um tecido empresarial 
cada vez mais eficiente e competitivo.

10º Aniversário Projekta
a Projekta comemora, este ano, o seu 
10º aniversário e muitas serão as ini-
ciativas promovidas no sentido de di-
namizar este certame. a organização 
do evento promoverá a realização de 
conferências sobre diversas temáticas 
ligadas ao sector, a atribuição de um 
novo Prémio à sociedade civil, entre 
outras iniciativas que visam um maior 
envolvimento do público com a feira.



a  em números:
61% dos expositores considerou que os objectivos foram alcançados;

76% pretende participar na próxima edição da Projekta;

46% dos expositores receberam encomendas ou efectuaram negócios;

15.000 m2
 de área ocupada: 3 pavilhões + área exterior;

13.500 visitantes;

372 expositores nacionais e internacionais;

Países presentes:  alemanha, brasil, china, 

espanha, Portugal e turquia.
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Perfil do Expositor 
fabricantes, importadores, distribuidores e armazenistas 

de máquinas, equipamentos e materiais para a indústria 
da construção civil, serviços de apoio diversos, associações 

e imprensa especializada.

Perfil do Visitante
construtores civis, engenheiros, arquitectos, designers, 

empresários, decisores, chefes de compras, projectitas 
e outros profissionais do sector; público em geral.

FICHA TÉCNICA

Área Total: 15.000m2
Data: 25 a 28 de outubro de 2012
Horário: 11h às 20h

MONtAGEM
Stand próprio: 19 a 24 de outubro 
de 2012, das 08h00 às 20h00
Stand montado pela 
empresa oficial de montagens: 
23 e 24 de outubro de 2012, 
das 08h00 às 20h00

DEsMONtAGEM: 
29 e 30 de outubro de 2012

DAtA LiMitE DE iNscriçãO: 
24 de setembro de 2012

PrEçO DO biLhEtE: 1.000 kz

Organização: 
feira internacional de luanda 
eventos arena
Apoio Institucional: 
ministério do urbanismo e construção

Contactos: 
eventos arena 
t (+244) 226 433 360 
tlm (+244) 912 416 164 / 912 400 900 
f (+244) 226 433 361
geral@eventosarena.co.ao 
www.eventosarena.co.ao
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