Periodicidade: Semanal

Temática:

Economia

Agora

Classe:

Informação Geral

Dimensão:

422

06122013

Âmbito:

Nacional

Imagem:

S/PB

Tiragem:

0

Página (s):

20

Sirius Premiados pela
excelência empresarial

Duas empresas públicas foram distinguidas pela Deloitte com os Prémios Sirius nas categorias
empresa do ano no sector não financeiro e melhor programa de educação financeira no sector bancário
Crédito BancoBIC na categoria de Melhor
Empresa do Ano do Sector Financeiro o Ban
co de Fomento Angola BFA na classe de
Tratam se da Sonangol que se notabilizou na
expansão dos seu negócios e o Banco de Pou
pança e Crédito BPC a primeira empresa
bancária e por sinal a primeira premiada
da gala vencendo na categoria de Melhor
Programa de Educação Financeira

No grosso dos prémios as instituições

financeiras em particular a banca estive
ram em evidência durante a gala de pre
miação dos vencedores do Prémios Sirius
2013 ao conquistarem cinco das oito cate
gorias em disputa numa distinção que pro

move através da Deloitte a excelência entre

as empresas empreendedores e gestores
que operam no país
De igual modo o Banco Internacional de

Melhor Relatório de Gestão e Contas e o
administrador do Banco Atlântico Privado
Carlos Silva na de Melhor Gestor do Ano

Os restantes prémios foram atribuídos à
empresa Chevron Cabinda Gulf Oil Com
pany que desenvolveu o Melhor Programa
de Responsabilidade Social à Sociedade
Nacional de Combustíveis de Angola Sonan
gol EP eleita Melhor Empresa do Sector
não Financeiro e ao empresário António
Mosquito por evidenciar se entre os Melho
res Empreendedores deste Ano
O Grupo António Mosquito tem negócios
nos sectores automóvel diamantes e petró
leos No sector dos diamantes a Kassypal

empresa do grupo estabeleceu em Dezem

bro de 2011 um contrato com a Endiama liga
do ao projecto
Luári aluvionar actividade desenvolvida no

rio que foi implementado na Lunda Norte
A gala do Prémios Sirius promovido pela
empresa de auditoria Deloitte Angola e duran
te a mesma foram ainda homenageados o
artista plástico Tomás Ana Etona a estilista
Nadir Taty e a Cantora Nsoki Tal como estes
foram referenciados pela organização dez
fotógrafos angolanos que reportaram com
imagem o crescimento económico do país
mereceram o reconhecimento da Deloitte

Angola
O júri do Prémio Sirius patrocinado pela
Deloitte é presidido pelo economista Manuel
Nunes Júnior e integrado por José Severino
Manuel Alves Monteiro Henda Inglês Vera
Daves e Laurinda Hoygaard

