PAPELARIA FERNANDES-INDÚSTRIA E COMÉRCIO,S.A.
Sede: Largo do Rato, n.º 13-1-º - 1250-186 Lisboa
Capital Social: 13.750.000 €
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 6848
Pessoa Colectiva n.º 500211310
Sociedade Aberta
Processo de Internacionalização arranca em Angola

Papelaria Fernandes inaugura loja em Luanda
A Papelaria Fernandes inaugura amanhã em Luanda, em cerimónia presidida por sua
Excelência O Ministro do Comércio do Governo da Republica Popular de Angola, a
sua primeira loja fora do território nacional, dando assim início ao seu processo de
internacionalização, um dos seus vectores estratégicos de desenvolvimento.
A nova loja com cerca de 700 m2, com uma localização privilegiada na baixa de
Luanda, tem um volume de negócios previstos de USD 1, 5 milhões para o primeiro
ano.
Para o desenvolvimento deste projecto foi constituída a empresa Gestoffice que
para além da Papelaria Fernandes, conta com mais dois parceiros locais, a Saber e a
AGS que contam cada uma delas com 1/3 do capital social.
A escolha de Angola para dar início ao processo de internacionalização deve-se a
vários factores, entre os quais, a estabilidade política e social que se vive no país,
bem como o dinamismo e progresso da economia Angolana, para além, claro está, de
se terem encontrado os parceiros certos para este projecto.
Este novo projecto pretende contribuir para a modernização do comércio
Angolano, através do abastecimento regular das empresas, população estudantil e
particulares com uma oferta de gama vasta e inovadora que engloba consumíveis
escolares, de escritório e material de pintura e desenho.
Este estabelecimento é o primeiro a reunir num único espaço uma gama completa
de produtos, na ordem dos 6000 artigos para diversas finalidades: uso
empresarial, escolar, lúdico e pessoal;

Este projecto é fundamental para o desenvolvimento da actividade das empresas,
da comunidade escolar e para o desenvolvimento de competências pessoais e
profissionais;
Este espaço comercial assume especial importância e responsabilidade por ser o
primeiro em Luanda e porque em Angola nenhum se lhe pode comparar ao nível da
oferta e qualidade dos seus produtos e serviços, nem nas suas características
inovadoras de livre serviço;
A Papelaria Fernandes é uma empresa do espaço lusófono com mais de um século de
história (115 anos) e que se tem distinguido pelo seu carácter empreendedor, por
reunir
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a
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dos

seus

colaboradores, relação com parceiros, qualidade dos seus produtos e serviços e um
forte

sentido
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social

e

contínuas

sustentabilidade.
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