
Coca-cola || 5by20

No seguimento do Projecto de Responsabilidade Social 5BY20, a Coca-Cola organizou no
dia 06 de Março em Luanda a entrega Solene na pessoa de Sua Exa. Ministra da Família e
Promoção da Mulher Dra. Filomena Delgado e o Excelentíssimo Administrador do Distrito
Urbano do Rangel Dr. Francisco Naval os Cartões de Sanidade, de Vendedor Ambulante e
os Certificados Formação de Vendas e Habilidades de Negócios às Mulheres
empreendedoras integrantes deste projecto.

Com 8 meios presentes nomeadamente:
Jornal de Angola, Angop, RNA, Rádio Escola, Rádio LAC, Novo Jornal, Jornal Nova Gazeta,
Portal Kuia Online.
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A1

País (O)   Tiragem: 15000

  País: Angola
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  Âmbito: Informação Geral
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  Cores: Cor

  Área: 26,60 x 30,68 cm²
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A2 De zungueiro a proprietário de rede de minimercados
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-03-2017

Meio: País Online (O)

URL:http://opais.co.ao/de-zungueiro-a-proprietario-de-rede-de-minimercados/

 
Juscelino Oliveira e Don Moisés são dois jovens que desafiaram a si mesmos e criaram pequenas
empresas dando emprego a dezenas de pessoas. É a partir das suas experiências que os promotores
do "Wokshops de Ideias" pretende incentivar o surgimento de novos empreendedores no país.
 
Criar o seu próprio negócio tem sido um grande "calcanhar de Aquiles" para muitos jovens ávidos de
tornar-se auto-suficientes, alegadamente, por falta de recursos financeiros. Juscelino de Oliveira, um
jovem empreendedor, que começou um pequeno negócio na zunga nas ruas do São Paulo, em
Luanda, é exemplo de que a vontade é mais importante do que as avultadas quantias em dinheiro.
 
Tudo começou em 1998, aos 17 anos. Com apenas uma caixa térmica e uma grade de 24
refrigerantes da Coca Cola começou a vender esse produto aos interessados. Com o lucro obtido,
adquiriu outra unidade e a medida que o negócio foi crescendo viu-se forçado a obter o cartão de
vendedor ambulante para evitar dissabores com os agentes da fiscalização.
 
Com os rendimentos obtidos mudou de foco, passando a revender o mesmo produto a grosso. Algum
tempo depois, a residência dos seus pais tornou-se pequena para armazenar as compras e
transformou o quintal do seu avô, situado no mesmo bairro, numa nova área de depósito. Na fase em
que começou com o negócio até ao momento de maior rendimento, Juscelino teve de abandonar o
curso médio de contabilidade e gestão, mas não por muito tempo.
 
Mais informação encontre no jornal impresso já nas bancas!
 
Comentários
 
comentários
 
Março 13, 2017
 
Milton Manaça-foto de Santana Joaquim
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A3

Zungueiras salvas dos bastões dos fiscais
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-03-2017

Meio: Novo Jornal Online

URL:http://novojornal.co.ao/artigo/74657/zungueiras-salvas-dos-bastoes-dos-fiscais

 
O fiscal que for apanhado a prejudicar o trabalho de uma vendedora ambulante legalizada será punido
pela administração do território a que pertence, advertiu esta semana a ministra da Família e
Promoção da Mulher.
 
Cerca de 50 mulheres empreendedoras, em Luanda, receberam, nesta segunda-feira, dia 6,
certificados de formação de vendas e habilidades de negócios e cartões de sanidade, que as habilitam
a ser vendedores ambulantes, após a conclusão da segunda fase do projecto  5BY 20 , organizado
pela Coca-Cola, em parceria com o Ministério da Família e Promoção da Mulher (MINFAMU).
 
A formação de uma semana visou capacitar as mulheres de negócios em matérias de higiene no local
de venda, empreendedorismo e habilidades de negócio.
 
No final da sessão, as comerciantes foram agraciadas com um cartão de vendedor ambulante que
oficializa assim a sua actividade comercial em Luanda.
 
A iniciativa visa salvaguardar a actividade da mulher angolana, sobretudo das famílias, de acordo com
a ministra da Família e Promoção da Mulher, Filomena Delgado.
 
A ministra garantiu que o seu ministério vai prosseguir com acções do género em todo o país, com
vista a empoderar as mulheres de negócios e "sobretudo" legalizar a actividade das mulheres
zungueiras para "evitarem" problemas com os "fiscais".
 
(Leia este artigo na íntegra na edição n.º473, nas bancas, e também disponível por assinatura digital,
que pode pagar no MultiCaixa)
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A4

Jornal de Economia & Finanças   Tiragem: 12000

  País: Angola

  Period.: Ocasional

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 19

  Cores: Cor

  Área: 10,61 x 29,40 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 1363183 10-03-2017
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A5

Novo Jornal   Tiragem: 5000

  País: Angola

  Period.: Semanal

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 14

  Cores: Cor

  Área: 26,00 x 37,24 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 1362988 10-03-2017

Página 5



Novo Jornal   Tiragem: 5000

  País: Angola

  Period.: Semanal

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 15

  Cores: Cor

  Área: 6,72 x 14,91 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 1362988 10-03-2017
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A7

Novo Jornal   Tiragem: 5000

  País: Angola

  Period.: Semanal

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 15

  Cores: Cor

  Área: 5,95 x 18,45 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 1362990 10-03-2017
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A8

Vendedoras ambulantes recebem apoio para desenvolver seu negócio
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09-03-2017

Meio: AngoRussia Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=75ee39d3

 
9 de Março de 2017
 
Mais de quarenta vendedoras ambulantes do distrito urbano do Rangel, em Luanda, receberam na
segunda-feira kits para desenvolverem o seu negócio, numa parceria entre o Ministério da Família e
Promoção da Mulher e a empresa Coca-Cola Angola.
 
A ministra da Família e Promoção da Mulher realçou, no acto formal de entrega, a importância das
parcerias público/privadas para resolução de alguns problemas das comunidades. Filomena Delgado
salientou que o Estado sozinho não consegue fazer tudo, por isso dá grande importância às parcerias,
procurando trabalhar com as empresas, organizações não governamentais e igrejas, para levar
avante as suas responsabilidades enquanto Estado, segundo informa o Jornal de Angola.
 
Referindo-se concretamente à entrega dos kits, frisou que se tratava de um pequeno gesto com
grande importância, "porque existem exemplos de pessoas que iniciaram assim e conseguiram elevar
os seus negócios, chegando até mesmo a serem considerados grandes empresários".
 
Explicou que o seu pelouro está a trabalhar com o Governo Provincial de Luanda para formalizar o
negócio das vendedoras ambulantes e que o acto em referência era a primeiro colaboração nesse
sentido. Acrescentou que, na sequência da entrega dos kits, as vendedoras vão ser registadas e
deverão possuir cartões de sanidade e de comércio ambulante.
 
O vice-governador da província de Luanda para a área Económica, José Manuel Cerqueira, disse que a
iniciativa vai melhorar o nível de vida das famílias envolvidas e contribuir para o asseio e qualidade do
serviço de venda de refrigerantes. Chamou a atenção para a necessidade da continuidade dos serviços
e de perspectivar-se a substituição dos meios entregues, assim que os mesmos atingirem o seu tempo
de vida útil. Cada kit é composto por quatro grades de refrigerantes, uma caixa térmica rolante,
sombrinha e avental.
 
Segundo o responsável da Coca-Cola Angola, Manuel Sumbula, a empresa está engajada em projectos
sociais, que tiveram início em 2016 com o lançamento do projecto de entrega de kits a 46 vendedoras
ambulantes no Zango, município de Viana. Fez saber que o projecto, que vai continuar, tem o
objectivo fundamental de elevar as senhoras à condição de empreendedoras e inseri-las na cadeia de
distribuição da Coca-Cola.
 
O administrador do distrito do Rangel, Francisco Manuel Domingos, afirmou estarem lançadas as bases
para as vendedoras aumentarem as suas rendas e sustentarem as suas famílias.
 
Deixe a sua opinião!
 
9 de Março de 2017
 
Maria Correia
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Jornal de Angola   Tiragem: 35000

  País: Angola

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 25

  Cores: Cor

  Área: 16,07 x 16,12 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 1361552 09-03-2017
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A10

Vendedoras ambulantes recebem kits
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09-03-2017

Meio: Jornal de Angola Online

URL:http://jornaldeangola.sapo.ao/sociedade/saude_e_educacao/vendedoras_ambulantes_recebem_kits

 
9 de Março, 2017
 
Um total de quarenta e duas vendedoras ambulantes do distrito urbano do Rangel, em Luanda,
receberam na segunda-feira kits para desenvolverem o seu negócio, numa parceria entre o Ministério
da Família e Promoção da Mulher e a empresa Coca-Cola Angola.
 
A ministra da Família e Promoção da Mulher realçou, no acto formal de entrega, a importância das
parcerias público/privadas para resolução de alguns problemas das comunidades.
 
Filomena Delgado salientou que o Estado sozinho não consegue fazer tudo, por isso dá grande
importância às parcerias, procurando trabalhar com as empresas, organizações não governamentais e
igrejas, para levar avante as suas responsabilidades enquanto Estado.
 
Referindo-se concretamente à entrega dos kits, frisou que se tratava de um pequeno gesto com
grande importância, "porque existem exemplos de pessoas que iniciaram assim e conseguiram elevar
os seus negócios, chegando até mesmo a serem considerados grandes empresários". Explicou que o
seu pelouro está a trabalhar com o Governo Provincial de Luanda para formalizar o negócio das
vendedoras ambulantes e que o acto em referência era a primeiro colaboração nesse sentido.
Acrescentou que, na sequência da entrega dos kits, as vendedoras vão ser registadas e deverão
possuir cartões de sanidade e de comércio ambulante.
 
O vice-governador da província de Luanda para a área Económica, José Manuel Cerqueira, disse que a
iniciativa vai melhorar o nível de vida das famílias envolvidas e contribuir para o asseio e qualidade do
serviço de venda de refrigerantes.
 
Chamou a atenção para a necessidade da continuidade dos serviços e de perspectivar-se a
substituição dos meios entregues, assim que os mesmos atingirem o seu tempo de vida útil. Cada kit
é composto por quatro grades de refrigerantes, uma caixa térmica rolante, sombrinha e avental.
Segundo o responsável da Coca-Cola Angola, Manuel  Sumbula, a empresa está engajada em
projectos sociais,   que tiveram início em  2016 com o lançamento do projecto de entrega de kits a 46
vendedoras ambulantes no Zango, município de Viana. Fez saber que o projecto, que vai continuar,
tem o objectivo fundamental de elevar as senhoras à condição de    empreendedoras e inseri-las na
cadeia de distribuição da Coca-Cola.
 
O administrador do distrito do Rangel, Francisco Manuel Domingos,  afirmou estarem lançadas as
bases para as vendedoras aumentarem as suas rendas e sustentarem as suas famílias.
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Nova Gazeta   Tiragem: 100000
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  Period.: Semanal

  Âmbito: Informação Geral
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A12

Zungueiras de cartão | Nova Gazeta
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09-03-2017

Meio: Nova Gazeta Online

URL:http://novagazeta.co.ao/?p=13340

 
Mais de 700 já foram legalizadas
Zungueiras de cartão
Por Osvaldo Quilo / Foto Santos Samuesseka
 
A Coca-Cola, com o apoio do Ministério da Família e Promoção da Mulher, criou um cartão para
vendedoras de refrigerantes. Além da identificação, dá direito a testes de saúde e vacinas. A ideia é
alargar o projecto.
 
A Coca-Cola está a implementar um sistema de cartão de identificação, destinado às vendedoras
ambulantes de refrigerantes, que lhes permite desenvolver os negócios de forma segura e digna em
qualquer parte. De acordo com o responsável da Coca-Cola Bottling, Manuel Sumbula, a iniciativa
"está a ser bem acolhida" pelos governos provinciais e visa pôr fim à perseguição das zungueiras por
parte da polícia e de fiscais e ajudá-las a fortalecerem as competências de negócio e gestão.
 
O projecto passa também por fazer o registo das zungueiras nas finanças para serem colectadas e
assegurá-las com um cartão de vendedor ambulante, tendo o apoio do Ministério do Comércio. O
cartão ainda proporciona um 'check-up' médico e vacina.
 
Além do documento, cada zungueira, seleccionadas de diferentes pontos de cada província, vai
receber, de forma gratuita, um 'kit' de produtos, composto por uma caixa térmica rolante, quatro
grades de gasosa, uma sombrinha e um avental.
 
A ideia da Coca-Cola é permitir que cada vendedora possa fazer a gestão dos seus produtos, consiga
vender o maior número de grades possível até de produtos que não fazem parte da companhia,
assegura o responsável da companhia.
 
A ministra da Família e Promoção da Mulher, Filomena Delgado, acredita que a iniciativa vai ter uma
grande relevância porque permite a "melhoria económica de muitas mulheres, que vivem situações
difíceis" e entende que esta é "uma forma justa de tornar formal a zunga". Com este cartão, as
vendedoras podem vender livremente em qualquer sítio, sem serem perseguidas pelos fiscais. O
Ministério garante estar a trabalhar com os governos provinciais para mobilizarem os fiscais a pôr fim
a este mal.
 
O vice-governador de Luanda, José Cerqueira, defende que a iniciativa vai gerar receitas e melhorar o
dia de muitas famílias. E. por outro lado, vai dar uma outra imagem às localidades, mas adverte que é
preciso manter um espirito de equipa e fazer a substituição dos meios que as zungueiras vão utilizar,
sempre que estiverem em estado de degradação.
 
Lançado em 2016, no Zango, em Luanda, o programa '5by20' da Coca-cola Bottling, em parceria com
o Ministério da Família e Promoção da Mulher, já permitiu a entrega de cartões de vendedores
ambulantes, de sanidade e certificados de formação de vendas e habilidades de negócios a 756
zungueiras de Luanda, Huambo, Benguela e Huíla.
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O projecto, que foi concebido apenas para mulheres, é de dimensão internacional e prevê beneficiar
até 2020 cerca de cinco milhões de famílias, segundo o responsável da Coca-cola Bottling, Manuel
Sumbula, que aconselha os outros vendedores a abraçarem outros projectos da companhia.
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A14

Angola: Vendedoras beneficiam de kits para fomento ao negócio
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07-03-2017

Meio: Angola Press Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=c6570761

 
06 Março de 2017 | 22h04 - Actualizado em 06 Março de 2017 | 22h04
 
Manuel Sumbula, Representante da Coca Cola Bottling em Angola
Foto: Gaspar dos Santos
 
O kit composto por quatro grades de refrigerante, uma caixa térmica rolante, sobrinha e avental foi
entregue pela titular do MINFAMU, Filomena Delgado, na presença do vice-governador da província de
Luanda para esfera económica, José Manuel Cerqueira.
Segundo o responsável da Coca-Cola Bottling, Manuel Victoriano Sumbula, a empresa está engajada
em projectos sociais, tendo iniciado em Angola em 2016, com o lançamento do projecto no Zango
(município de Viana), com a contemplação de 46 senhoras.
Fez saber que o projecto será contínuo e tem o fito fundamental de elevar as senhoras a serem
empreendedoras, juntamente com toda a cadeia de distribuição da coca-cola.
Disse que actualmente a província de Luanda tem registado mais afluência em relação as outras que
já foram contempladas, beneficiando também de cartões de sanidade e de ambulante para maior
controle e ajuda em caso de dificuldade de gestão do negócio.
Por seu turno, o administrador do distrito urbano do Rangel, Francisco Manuel Domingos, agradeceu o
gesto da coca-cola de escolher o distrito que dirige para o prosseguimento do projecto, dizendo
estarem lançadas as bases para as vendedoras ambulantes aumentarem as suas rendas e
sustentarem as suas famílias.
Acrescentou serem premissas que vão ajudar no sustento delas, sobretudo na educação dos seus
filhos, porque grande parte destas senhoras aproveitam esses rendimento, para além de garantir a
sua dieta alimentar serve para a formação académica dos seus educandos.
O projecto de atribuição de kits já beneficiou senhoras das províncias de Benguela e Huíla, bem como
de formação para melhor gestão dos negócios.
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A15

Angola: Ministra valoriza importância das parcerias público/privada
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07-03-2017

Meio: Angola Press Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=407764cd

 
07 Março de 2017 | 04h15 - Actualizado em 07 Março de 2017 | 05h08
 
Esta apreciação foi manifestada no acto de atribuição de kits para vendedoras ambulantes, numa
parceria entre a empresa Coca-Cola e o ministério que dirige, realizado no distrito urbano do Rangel.
A ministra disse que o estado sozinho não consegue fazer tudo, por isso, é que dá grande importância
na parceria e tem procurado trabalhar com as empresas, ONG e igrejas para poder levar avante as
suas responsabilidades enquanto Estado e país, sobretudo por ter aderido a instrumentos
internacionais que obrigam a resolver os problemas do povo.
Disse que estão a começar com pequenos gestos, mas com grande importância, porque existe
exemplos de pessoas que iniciaram assim e conseguiram elevar os seus negócios, chegando até
mesmo a serem considerados grandes empresários.
Explicou ainda que estão a trabalhar com o governo provincial de Luanda para formalizar a economia
destas senhoras, saindo do informal para o formal, sendo o primeiro gesto de colaboração que fizeram
não só atribuindo kits em gesto de crédito para desenvolverem a sua actividade, mas também a sua
legalização.
Acrescentou que elaboraram também um pacote para que elas fossem registadas, porque a maior
parte delas vão fazer um trabalho ambulante e devem ter um cartão de sanidade e de ambulante para
poderem exercer as suas actividades.
Por sua vez, o vice-governador de Luanda para esfera económica, José Manuel Cerqueira, disse que
esta iniciativa vai melhorar o nível de vida das famílias envolvidas e contribuir para a asseio e
qualidade do serviço de venda de refrigerantes.
Chamou ainda atenção para a necessidade de preverem a continuidade destes serviços e perspectivar
o período da substituição dos meios servidos quando atingirem o tempo de vida útil.
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A16

Angola: Ministra valoriza importância das parcerias público/privadas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07-03-2017

Meio: Angola Press Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=8bdbadb9

 
07 Março de 2017 | 04h15 - Actualizado em 07 Março de 2017 | 08h27
 
Filomena Delgado durante a cerimónia
Foto: Gaspar dos Santos
 
Esta apreciação foi manifestada no acto de atribuição de kits para vendedoras ambulantes, numa
parceria entre a empresa Coca-Cola e o ministério que dirige, realizado no distrito urbano do Rangel.
A ministra disse que o Estado, só por si, não consegue fazer tudo, por isso, é que dá grande
importância a parceria e tem procurado trabalhar com as empresas, ONG e igrejas para poder levar
avante as suas responsabilidades, sobretudo por ter aderido a instrumentos internacionais que
obrigam a resolver os problemas do povo.
Disse que estão a começar com pequenos gestos, mas com grande importância, porque existem
exemplos de pessoas que iniciaram assim e conseguiram elevar os seus negócios, chegando até
mesmo a ser considerados grandes empresários.
Explicou ainda que estão a trabalhar com o governo provincial de Luanda para formalizar a economia
destas senhoras, saindo do informal para o formal, sendo o primeiro gesto de colaboração que fizeram
não só atribuindo kits em gesto de crédito para desenvolverem a sua actividade, mas também a sua
legalização.
Acrescentou que foi elaborado também um pacote para que elas fossem registadas, porque a maior
parte delas vão fazer um trabalho ambulante e devem ter um cartão de sanidade e de ambulante para
poderem exercer as suas actividades.
Por sua vez, o vice-governador de Luanda para esfera económica, José Manuel Cerqueira, disse que
esta iniciativa vai melhorar o nível de vida das famílias envolvidas e contribuir para a asseio e
qualidade do serviço de venda de refrigerantes.
Chamou ainda atenção para a necessidade de preverem a continuidade destes serviços e perspectivar
o período da substituição dos meios servidos quando atingirem o tempo de vida útil.
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Meio: Portal de Angola Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=23b1bfb8

 
NotíciasSociedade
 
5BY20 Iniciativa da Coca-Cola em parceria com Ministério da Família e Promoção da Mulher ajudam
mulheres empreendedoras em Angola
 
Por redacao - 07/03/2017
 
Compartilhar no Facebook
 
Tweet no Twitter
 
(DR)
 
Mulheres empreendedoras em Luanda recebem Cartões de Sanidade, de Vendedor Ambulante e
Certificados de Formação de Vendas e habilidades de negócios como parte da fase 2 do projecto
5by20
 
Luanda, 06 de Março de 2017- No seguimento do Projecto de Responsabilidade Social 5BY20, a Coca-
Cola organiza hoje em Luanda a entrega Solene na pessoa de Sua Exa. Ministra da Família e Promoção
da Mulher Dra. Filomena Delgado e o Excelentíssimo Administrador do Distrito Urbano do Rangel Dr.
Francisco Naval os Cartões de Sanidade, de Vendedor Ambulante e os Certificados Formação de
Vendas e Habilidades de Negócios às Mulheres empreendedoras integrantes deste projecto.
 
No acto do lançamento deste projecto no passado dia 29 de Junho de 2016 em conjunto o Ministério
da Família e Promoção da Mulher, asseguramos que iríamos em conjunto trabalhar, nos seguintes
aspectos importantes e hoje apresentar o resultados positivos;
 
Fazer o registo destas mulheres nas Finanças para serem colectadas
 
Assegurar um cartão de vendedor ambulante (interface com MINCO)
 
Assegurar que não fossem perseguidas pela Policia ou fiscalização devido a falta de documentação
 
Proporcionar um Chekup médico e vacinas
 
Assim sendo, o Projecto 5by20 centra-se em ajudar as mulheres empreendedoras por toda cadeia de
valor da Coca-Cola, desde produtoras agrícolas, fornecedores, distribuidores, retalhistas, empresas de
reciclagem e artesãos para que possam superar os desafios quando estes surgem de forma a
desenvolverem os seus próprios negócios. "Acreditamos que a sustentabilidade do negócio é a uma
condição muito importante para o desenvolvimento das comunidades" refere Manuel Sumbula,
representante da Coca-Cola.
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(DR)
 
Mantendo sempre o foco principal do Programa 5by20 em Angola com a missão de prestigiar e
dignificar o papel da Mulher Angolana na Sociedade, apoiar as Mulheres Angolanas a desenvolver
competências de negócio e gestão, credenciando e legalizando a sua actividade, por forma a poderem
ser o sustento e o pilar das suas famílias e para assegurar a sua actividade será também feita a
entrega simbólica de cartões de Vendedor Ambulante para que as mesmas estejam devidamente
legalizadas e possam exercer o seu negocio de forma segura e digna.
 
Com a criação de um grupo de trabalho activo foram efectuadas várias visitas de acompanhamento no
terreno a estas Mulheres para auscultação do desenvolvimento do negócio e constatou-se que com o
lucro do seu negócio as empreendedoras fazem as seguintes aplicações do lucro criado:
 
· Sustento da família especialmente pagamento do estudo dos filhos
 
· Investimento e Expansão do Negócio
 
· Poupança
 
Foram já envolvidas a nível nacional um total de 756 mulheres tendo cada uma delas recebido um Kit
APC, nas províncias de Luanda, Huambo, Benguela, Huíla e Norte de Angola.
 
Sobre a Coca-Cola
 
A Coca-Cola Company é a maior empresa do mundo de bebidas, refrescando os consumidores com
mais de 500 marcas. Liderado pela Coca-Cola, a marca mais valiosa do mundo, o portfólio de nossa
Companhia possui 15 mil milhões de dólares em marcas, incluindo a Diet Coke, Fanta, Sprite, Coca-
Cola Zero, vitaminwater, Powerade, Minute Maid ou Simply. Globalmente, somos o 1 º fornecedor de
bebidas refrigerantes, cafés e sumos. Através do maior sistema mundial de distribuição de bebidas,
consumidores de mais de 200 países saboreiam as nossas bebidas a uma taxa de mais de 1,7 mil
milhões de doses por dia. Com um compromisso duradouro de construir comunidades sustentáveis, a
nossa empresa está focada em iniciativas que reduzam a nossa pegada ambiental, apoio a uma vida
activa e saudável, criar um ambiente de trabalho seguro, inclusive para os nossos associados, e
promover o desenvolvimento económico das comunidades onde operamos. Junto com nossos
parceiros de engarrafamento, estamos entre os 10 maiores empregadores privados com mais de
700.000 funcionários.
 
(Nota de imprensa enviada a nossa redacção com pedido de publicação)
 
07/03/2017
 
redacao
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Coca Cola ajuda mulheres zungueiras em Angola
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07-03-2017

Meio: Sapo Angola Online - Sapo Lifestyle Angola Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=c9a5288f

 
No seguimento do Projecto de Responsabilidade Social 5BY20, a Coca-Cola organizou nesta segunda-
feira em Luanda a entrega Solene na pessoa de Sua Exa. Ministra da Família e Promoção da Mulher
Dra. Filomena Delgado e o Excelentíssimo Administrador do Distrito Urbano do Rangel Dr. Francisco
Naval os Cartões de Sanidade, de Vendedor Ambulante e os Certificados Formação de Vendas e
Habilidades de Negócios às Mulheres empreendedoras integrantes deste projecto.
 
No acto do lançamento deste projecto no passado dia 29 de Junho de 2016 em conjunto o Ministério
da Família e Promoção da Mulher, assegurou que podia em conjunto trabalhar, nos seguintes aspectos
importantes e hoje apresentar o resultados positivos;
 
O projecto 5BY20 vai: Fazer o registo destas mulheres nas Finanças para serem colectadas;
 
Assegurar um cartão de vendedor ambulante (interface com MINCO);
 
Assegurar que não fossem perseguidas pela Policia ou fiscalização devido a falta de documentação e
proporcionar um Chekup médico e vacinas.
 
o Projecto 5by20 centra-se em ajudar as mulheres empreendedoras por toda cadeia de valor da Coca-
Cola, desde produtoras agrícolas, fornecedores, distribuidores, retalhistas, empresas de reciclagem e
artesãos para que possam superar os desafios quando estes surgem de forma a desenvolverem os
seus próprios negócios. "Acreditamos que a sustentabilidade do negócio é a uma condição muito
importante para o desenvolvimento das comunidades" refere Manuel Sumbula, representante da
Coca-Cola.
 
Mantendo sempre o foco principal do Programa 5by20 em Angola com a missão de prestigiar e
dignificar o papel da Mulher Angolana na Sociedade, apoiar as Mulheres Angolanas a desenvolver
competências de negócio e gestão, credenciando e legalizando a sua actividade, por forma a poderem
ser o sustento e o pilar das suas famílias e para assegurar a sua actividade será também feita a
entrega simbólica de cartões de Vendedor Ambulante para que as mesmas estejam devidamente
legalizadas e possam exercer o seu negocio de forma segura e digna.
 
Com a criação de um grupo de trabalho activo foram efectuadas várias visitas de acompanhamento no
terreno a estas Mulheres para auscultação do desenvolvimento do negócio e constatou-se que com o
lucro do seu negócio as empreendedoras fazem as seguintes aplicaões do lucro criado:
 
. Sustento da família especialmente pagamento do estudo dos filhos
 
. Investimento e Expansão do Negócio
 
. Poupança
 
Foram já envolvidas a nível nacional um total de 756 mulheres tendo cada uma delas recebido um Kit
APC, nas províncias de Luanda, Huambo, Benguela, Huila e Norte de Angola.
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5BY20 Iniciativa da Coca-Cola em parceria com Ministério da Família e Promoção da
Mulher ajudam mulheres empreendedoras em Angola
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-03-2017

Meio: Portal de Angola Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=c36476eb

 
NotíciasSociedade
 
5BY20 Iniciativa da Coca-Cola em parceria com Ministério da Família e Promoção da Mulher ajudam
mulheres empreendedoras em Angola
 
Por Jorge Eduardo - 06/03/2017
 
Compartilhar no Facebook
 
Tweet no Twitter
 
(DR)
 
1º EDIÇÃO NOCAL MUSIC ON'17 FOI UM SUCESSO.
 
Luanda 06 de Março de 2017 - A Fortaleza de Luanda testemunhou mas um feito histórico, "Nocal
Music On'17" a 1º edição do Festival de Música Eletrónica da Nocal, um evento já mais visto em
Angola, que trouxe cor, luz, ritmo e muita música eletrónica sem esquecer os artistas internacionais,
como Erick Morillo e Pete Tha Zouk, e os melhores DJ's Nacionais que fazem sucesso nas pistas do
mundo.
 
O evento teve dois ambientes diferentes para públicos diferentes, a música eletrónica teve presente
do princípio ao fim do festival. Com seis actuações, o festival contou com a actuação de artistas com
Afro Brothers, DJ Nilson, Afro Warriors, Ruca Moreira, Pete Tha Zouk e Erick Morillo, onde a agenda
mereceu o seguinte alinhamento.
 
O evento teve uma enorme afluência de o público, quer por parte de clientes e parceiros da NOCAL,
como de público em geral e de diferentes faixas etárias, que manifestou o seu agrado pelo evento,
referindo que o mesmo está ao nível do que se faz na europa. Surgiram muitas perguntas no recindo
de como será a próxima edição, Tânia Jardim Directora de Marketing do Grupo Castel Angola não
deixou de manifestar o seu sentimento de satisfação e êxito, "o nosso objectivo é potenciar música
eletrónica, potenciar o que de melhor se faz com assinatura angolana. Potenciar esta é cada vez maior
uma tendência nacional. Sentimos que o "NOCAL MUSIC ON, mexeu contigo e com os teus kambas,
este foi o nosso objectivo celebrar esta nova atitude de marca, conseguimos pôr os nossos
consumidores a sentir a musica, a vibrar, viver esta experiencia única".
 
O evento contou ainda com 2 momentos de meet & greet onde consumidores da marca, através de
passatempos no facebook puderam privar com os seus DJ's preferidos num momento intimista.
 
ERICK MORILLO
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Dj e produtor é proprietário da Subliminal Records, um dos selos mais importantes de música
electrónica, é também conhecido como um dos melhores djs do mundo. Como produtor, consagrou-se
com mega-hit "I Like To Move It", tema onde ganhou ouro e platina nos 5 continentes.
 
Produziu grandes artistas como Whitney Houston, Basement Jaxx e Macy Gray. Ganhou o prémio de
Melhor Dj Internacional em Ibiza em 2002, e também o prémio "The Best House Dj" no Ibiza Dj
Awards de 2003, título que havia ganho em 2001 e 1998. Venceu em 2004, na "Best Ibiza Night" com
as Subliminal Sessions no Pacha Ibiza, e também foi premiado como "Best Dj" na Mixmag's Annual
Ibiza Awards. Recentemente, produziu o CD Subliminal Sessions 9. Em 2005 se destacou em Portugal
nos Dance Club Awards com os prémios de "Dj Internacional" e de "Álbum Internacional (My World)",
além de criar um novo projecto de sucesso, a criação da Pacha de Nova Iorque onde é um dos
proprietários.
 
Erick Morillo é referência no cenário da house music mundial, onde tem passagem garantida pelas
grandes casas de música eletrónica, como Pacha (NY,a qual ele é residente; Ibiza, São Paulo, Buenos
Aires), Turnmills em Londres, Dreamers em Marbella.
 
PETE THA ZOUK
 
António Pedro é Pete tha Zouk um DJ profissional e produtor português. Pete Tha Zouk tem sido o DJ
Português mais solicitado nos últimos anos em terras Lusas, razão pela qual existe uma vasta legião
de fãs à sua volta, apenas no Facebook, os fãs são mais de 500 mil e a crescer exponencialmente.
 
Pete Tha Zouk já ganhou vários prémios: em 2002, a revista Portuguesa Dance Club, galardoou-o com
o prémio "Dj Revelação". Em 2004, ganhou dois prémios atribuídos pela Dance Club, "Melhor
Produtor" e "Melhor Single do Ano" (com "Solid Textures"). Venceu também em 2005 e 2006 o título
de "Melhor Dj Português" nos Prémios Noite.pt. Em 2008 e 2009 Pete leva para casa o título de
"Melhor Dj Português", galardão atribuído pelos Prémios Noite. pt. Em 2010, Pete ganha mais uma vez
o prémio "Melhor Dj Português" atribuído pelos Prémios Radio Nova Era, Melhores do Ano e nos
Prémios Noite.pt.
 
AFROBROTHERS
 
Dupla de irmãos angolanos que estão a conquistar Portugal, Braulio José de 22 anos e Aljandro José
de 24 anos que decidiram fazer da música a sua grande paixão. Sendo esta uma forma muito
interessante de socializar com as outras pessoas, os irmãos optaram por ir um pouco mais longe e
criaram os AfroBrothers.
 
(DR)Alunos da Licenciatura de Tecnologias de Informação em Aveiro e apaixonados pelo mundo
eletrónico, AfroBrothers começaram a sua carreira em 2013, tendo já actuado em locais tão diferentes
e distintos como NB Aveiro Club, NB Figueira, Magnólia Club, Piazza Rio, Cool Disco, Hava Lixa, Eskada
Porto, Rua Direita. Conhecidos pela sua simpatia e energia contagiante fazem das pistas de dança as
suas melhores aliadas, os AfroBrothers têm um estilo de música muito particular, tendo por base o
Afro-House, Tribal-House, Tech-House e Deep-house.
 
(Nota de imprensa enviada a nossa redacção com pedido de publicação)
 
06/03/2017
 
Jorge Eduardo
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COCA-COLA lança o passatempo "Sente o Amor"
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Celebridades AngolanasDestaque
 
COCA-COLA lança o passatempo "Sente o Amor"
 
Por Job Paiva - 07/02/2017 0 8
 
Partilhar no Facebook
 
Tweetar no Twitter
 
-&gt;Publicita Aqui
 
A COCA-COLA BOTTLING em parceria com a ZAP CIMENAS, está a lançar o passatempo "Sente o
Amor" para comemoração do dia dos namorados.
 
O grande objectivo é celebrar o amor com uma ida ao cinema.
 
COCA-COLA festeja o Amor
 
Click To Tweet
 
-&gt;Publicita Aqui
 
O passatempo tem inicio no dia 07 do mês corrente e termina no dia 17 com a entrega do prémio.
 
Para participar o concorrente deve comprar um dos menus COCA-COLA - Partilha ou Grande -
disponíveis nos CINEMAS ZAP, para ter direito a um cupon que deve ser preenchido e e colocado na
tômbola.
 
Poderá participar as vezes que quiser, desde que compre um dos Menus indicados.
 
A revelação do vencedor será feita dia 17 de Fevereiro nos cinemas e posteriormente colocado na
página da Coca-Cola do facebook.
 
O premiado ganha dois cabazes da dessa marca de refrigerantes com diversos prémios e dois bilhetes
duplos ZAP CINEMA.
 
Ainda alusivo à semana dos Namorados, a companhia tem nos diferentes supermercados e
hipermercados, promoções com oferta de muitos prémios.
 
A marca tem para este ano vários projectos socioculturais no país, dentre os vários projectos destaca-
se a tournée do Anselmo Ralph.
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A tournée teve início no passado dia 03 do corrente mês na província do Bié, seguiu-se Huambo,
Malange, Lubango, Namibe, Benguela, Lobito e Sumbe.
 
Sobre a Coca-Cola
 
A maior empresa do mundo de bebidas, refrescando os consumidores com mais de 500 marcas.
 
A marca mais valiosa do mundo, o portfólio de nossa Companhia possui 15 mil milhões de dólares em
marcas, incluindo a Diet Coke, Fanta, Sprite, Coca-Cola Zero, vitaminwater, Powerade, Minute Maid ou
Simply.
 
Globalmente, a é o 1 º fornecedor de bebidas refrigerantes, cafés e sumos.
 
Sobre a Coca-Cola Botling Luanda
 
Produz e comercializa as bebidas Coca-Cola, Fanta, Sprite e Schweppes.
 
No mercado Angolano há 16 anos, integra um dos maiores Grupos do sector de bebidas as Grupo
Castel.
 
Relacionado
-&gt;Publicita Aqui
 
TAGScoca colaRefrigerantesZap Cinemas
 
PARTILHAR
 
Facebook
 
Twitter
 
Artigo anterior"Estava na Back calado e a pensar, já acabaram ?" ProdígioPróximo artigoGOZ'A'QUi
apresenta stand up comedy no dia dos namorados Job Paivahttp://Www.bwevip.com
 
2017-02-07T14:07:29+00:00

Página 23


