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à relação comercial com a JCS, Miguel Antunes, esclarece que
esta remonta ao início da sua existência: “Têm sido o nosso for-
necedor de eleição, quer no mercado nacional quer em Cabo
Verde e Angola, no que respeita a equipamento para pastelaria,
bar, minimercados e equipamento de frio comercial de uma
forma geral.”
Ainda na área do frio comercial e a apostar em Angola está a
Hiperfrio, empresa de projectos e instalações de refrigeração,
que actua na área dos supermercados, subsidiária do Grupo
Aquiram, e que recentemente adquiriu a participação do Grupo
NG na Ritel-Frio Industrial. Em África, o Grupo Aquiram criou a
Hiperfrio-Angola, em Outubro de 2007, ao abrigo das leis de
investimento externo, segundo nos avançou o Director-Geral da
Hiperfrio, Luís Quintas. Neste continente, a empresa encontra-
se a trabalhar na área dos supermercados e do frio industrial,
tendo ganho um concurso internacional para a área das
Instalações de Pesca e que está já em execução. Ainda neste
mês de Janeiro, a Hiperfrio-Angola irá iniciar as instalações
industriais de um cliente angolano da Ritel. Segundo Luís
Quintas, a Hiperfrio-Angola está a fazer propostas em todas as
províncias angolanas e “contamos com a JORDAO COOLING
SYSTEMS como parceiro preferencial”. Num país onde a concor-
rência no sector do frio comercial começa já a ser alguma, todos
os nossos entrevistados concordam que “há ainda muito merca-
do para investir”, apesar de nem sempre as burocracias serem
as mais fáceis de ultrapassar. �

Hiperfrio - a refrigeration installation projects company

- is another firm in the commercial refrigeration market

investing in Angola, one that operates in the supermar-

ket area and is a subsidiary of Aquiram Group as well

as recently acquiring a stake in RitelFrio Industrial, part

of the NG Group.  In Africa the Aquiram Group created

Hiperfrio-Angola in October 2007 under external inves-

tment laws, according to Luís Quintas, Director-General

of Hiperfrio. In Africa the company is operating in the

supermarket and industrial refrigeration sectors,

having won an international competitive tendering bid

contract in the Fish Warehousing sector with the pro-

ject now under way.  In January 2009 Hiperfrio-Angola

is to begin setting up industrial premises for an Angolan

client of Ritel. According to Luís Quintas, Hiperfrio-

Angola is carrying out contracts in all of Angola’s pro-

vinces and “we’re working together with JORDAO COO-

LING SYSTEMS as our partner of choice.” In a country

where competition in the commercial refrigeration sec-

tor is really beginning to take off, all of those who we

interviewed agreed that “there’s still considerable room

for investment in the market”, even if the red tape on the

ground isn’t always that easy to deal with. �


