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1. // BREVE NOTA HISTÓRICA

Vestígios encontrados nas regiões das Lundas, Congo e deserto do Namibe, apontam para 
que o território tenha sido habitado já na pré-história. 
Milhares de anos mais tarde, pensa-se que nos inícios do século VI d.C., povos mais evoluídos 
e organizados, de cor negra – os Bantus –, empreenderam uma das maiores migrações da 
História à época, impondo facilmente aos bochmanes, que eram conhecidos por serem grandes 
caçadores, de estatura pigmóide e claros, de cor acastanhada, a sua tecnologia nos domínios 
da metalurgia, cerâmica e agricultura. 
A instalação dos Bantus decorreu ao longo de muitos séculos, gerando diversos grupos que 
viriam a estabilizar-se em etnias que perduram até aos dias de hoje. Angola deriva o seu nome 
do Reino do Ndongo Bantu, cujo nome do seu rei é Ngola.
Em 1482, sob o comando do navegador Diogo Cão, os portugueses atracaram no rio Zaire e, 
a partir de Março, conquistaram Angola.

Com a chegada de Paulo Dias de Novais, com 100 famílias de colonos e 400 soldados, formou-
-se, em 1575, a Colónia portuguesa de Angola, que tinha como principais acções explorar os 
recursos naturais e promover o tráfico negreiro (escravatura), tornando-se um importante elo de 
ligação comercial com a Índia e a principal fonte de escravos para o Brasil. 
E se, a partir de 1764, Angola passou gradualmente de uma sociedade esclavagista para uma 
sociedade preocupada em produzir o que consumia, com a abolição do tráfico de escravos em 
1844, os portos de Angola seriam abertos aos navios estrangeiros. 
Pela Conferência de Berlim, que decorreu entre 15 de Novembro de 1884 e 26 de Novembro de 
1885, foram fixadas as fronteiras da colónia de Angola. Pelo Tratado de Protectorato de Simulam-
buko, assinado no dia 01 de Fevereiro de 1885, foi também conferido o território de Cabinda, a 
norte do rio Zaire, compromentendo-se Portugal a manter a integridade dos territórios colocados 
sob o seu protectorado e a respeitar e fazer respeitar os usos e costumes do país.
Embora a implantação tenha sido morosa e complicada, assinalou a organização de uma admi-
nistração colonial directamente relacionada com o território e os povos a governar e em que a 
estratégia colonial assentava no fomento da agricultura, das ferrovias (também com investimento 
britânico) e na exportação de matérias-primas resultantes da exploração mineira. 
Apesar de ter iniciado a exploração intensiva de diamantes em 1916, só em 1921 é fundada a 
DIAMANG (Companhia de Diamantes de Angola). 

Após a 2ª Grande Guerra e principalmente a partir dos anos 50, surgiram os primeiros movi-
mentos nacionalistas – de que se destacam o MPLA (Movimento Popular para a Libertação de 
Angola), fundado em 1956; a FNLA (Frente Nacional para a Libertação de Angola), que surgiu 
em 1961; e a UNITA (União Nacional para a Independência Total de Angola), fundada em 1966 
– que, vendo todas as suas propostas rejeitadas pelo poder colonial, encetaram a “Luta Armada”, 
com vista à independência. 
Depois de 14 anos de guerra, Portugal finalmente concedeu a independência de Angola, em 
11 de Novembro de 1975. 
O MPLA, que liderou o movimento de independência, controlou o governo desde então. Mas quase 
imediatamente a UNITA contestou esta ascendência do MPLA, e a guerra civil eclodiu, com a União 
Soviética e Cuba apoiando o primeiro e os Estados Unidos e a África do Sul, apoiando a outra parte.
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Com o declínio da guerra fria e a retirada das tropas cubanas, em 1989, o MPLA começou a 
fazer a transição para uma democracia multipartidária. E, apesar da realização de eleições em 
1992, e da vitória esmagadora do MPLA, a guerra civil continuou por os resultados não terem 
sido reconhecidos pela UNITA. 

Em 1994, com a celebração do acordo de paz de Lusaka, viveu-se um período de relativa 
acalmia, tendo sido combinada a implementação de um governo de coligação entre o MPLA e 
a UNITA, o que não veio a acontecer, tendo o país novamente mergulhado numa guerra civil. 
Com a morte de Jonas Savimbi, em Fevereiro de 2002, resultou a assinatura de um acordo de 
cessar-fogo em Abril desse ano, sinalizando o fim de 30 anos de guerra civil. Também em Agosto 
de 2006, foi assinado um acordo de paz com os rebeldes separatistas da região de Cabinda. 
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2. // CARACTERIZAÇÃO
GERAL
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2.1. // Dados gerais

ANGOLA
Designação oficial: República de Angola (11 de Novembro de 1975)

Área: 1.246.700 Km2

Clima: Tropical seco

População: 25.789.024 habitantes (INE – Censo 2014)

Composição da População:  Crioulos (71%), grupos étnicos autóctones (28%) e europeus ibéricos (1%)

Densidade Populacional: 20,7 hab./Km2 

Estrutura Etária:  0 – 14 anos: 47,3%; 15 – 64 anos: 50,3%; + 65 anos: 2,4%

Índice de Desenvolvimento Humano: 0,532 (149º – Baixo) entre 183 países

Esperança de Vida: 60,2 anos

Taxa de Analfabetismo: 34,4%

Idioma: A língua oficial é o português (71,15%), mas são falados diversos dialectos 
africanos, nomeadamente: Umbundu (22,96%), Kikongo (8,24%), Kimbundu 
(7,82%), Chokwe (6,54%), Nhaneca (3,42%), Nganguela (3,11%), 
Fiote (2,39%), Kwanhama (2,26%), Muhumbi (2,12%) e Luvale (1,04%).

Forma de Governo: República presidencialista

Divisão Administrativa: O território da República de Angola está organizado em 18 Províncias 
subdivididas em 162 Municípios

Capital: Luanda, com 2.107.648 habitantes (Província de Luanda com um total 
superior a 6,5 milhões de habitantes)

Principais Cidades: Lubango (1.011 mil), Huambo (904 mil), Lobito (737 mil), Benguela 
(469 mil), Kuito-Bié (424 mil) e Cabinda (399 mil)

Religiões Principais: A maioria da população é cristã (Igreja Católica Romana), praticada 
por cerca de 41,1% da população, logo seguida da religião protestante, 
com 38,1%. Uma parte significativa pratica cultos e religiões locais

Unidade Monetária: Kwanza (AOA)

Ambiente de Negócios: Competitividade (Rank Global Competitiveness Index 2016-17): 
n.a. (Classificação de 1 a 7) em 138 países analisados; em 2014-15, 
3.0 e 140ª (144 países); 
Facilidade de Negócios (Rank no Doing Business Rep. 2016): 
181ª (189 países); 
Transparência (Rank no Corruption Perceptions Index 2013): 
163a (168 países); 
Ranking Global (EIU, entre 82 mercados): 80a

Ratings das principais agências: S&P: BB - (Outlook Positivo); 
Moody’s: Ba3 (Outlook Positivo); 
FitchR: BB- (Outlook Estável) 

Risco País: Risco geral: CCC (AAA = risco menor; D = risco maior); 
Risco político: B; 
Risco de estrutura económica: B 

“Ranking” em negócios: Índice 3,83 (10 = máximo) – EIU, Junho 2015); 

Risco de crédito: 6 (1 = risco menor; 7 = risco maior)  
Fonte: COSEC, Junho 2015
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ANGOLA
Política de cobertura de risco: Operações de Curto prazo – Caso a caso; 

Operações de Médio/Longo prazo – Garantia soberana.
Limite total de responsabilidade

Língua oficial: Português

Hora local: Em relação a Portugal, igual no Verão e + 1 hora no Inverno

Organizações internacionais  
a que pertence: 

Banco Africano de Desenvolvimento (BAfD); Banco Mundial (BM); Comunidade 
Económica dos Estados da África Central (CEEAC); Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa (CPLP); Fundo Monetário Internacional (FMI); Organização 
das Nações Unidas (ONU); Organização dos Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP); Organização Mundial do Comércio (OMC); Southern African Development 
Community (SADC); União Africana (UA)

2.2. // Situação geográfica, clima e recursos naturais

2.2.1. // Situação geográfica

A República de Angola situa-se na região ocidental da África Austral e o seu território está 
compreendido entre os paralelos 4º 22’ de latitude Sul, a Norte e 18º 02’ de latitude Sul, a Sul, 
o que dá uma amplitude latitudinal de 13º 40’ e 11º 41’ longitude e a ocidente, 24º 05’ longitude 
e a oriente, pelo que amplitude longitudinal é de 12º 24’.
Ocupando uma área de 1.246.700 km2, corresponde, aproximadamente ao somatório da di-
mensão dos territórios de Portugal, Espanha e França, e é 3,5 vezes superior ao da Alemanha. 
A sua costa ocidental é banhada pelo Oceano Atlântico, com uma extensão de 1.650 Kms, 
tem fronteiras terrestres que se expandem por 4.837 kms, sendo o seu comprimento máximo, 
no sentido Norte-Sul, de 1.277 km e a largura máxima, no sentido Oeste-Leste, de 1.236 km.
Como países limítrofes, Angola tem, a Norte e Nordeste, as Repúblicas do Congo e Demo-
crática do Congo; a Leste, a República da Zâmbia; e a Sul, a República da Namíbia. Inclui 
também o enclave de Cabinda, através do qual faz fronteira com a República Democrática 
do Congo, a Norte. 

2.2.2. // Clima

O clima em Angola é tropical e tem duas estações: a das chuvas, período mais quente que 
ocorre entre os meses de Setembro a Maio, e a do cacimbo, menos quente e que acontece 
de Maio a Setembro.

Encontrando-se na zona inter-tropical e sub-tropical do hemisfério Sul, a sua proximidade 
do mar e as especificidades do seu relevo conduzem à divisão do País em duas regiões 
climáticas distintas:
• A Região Litoral, com humidade relativa média anual de 30% e temperatura média 

superior aos 23° C, é caracterizada por ter um clima tropical seco, a norte, e desértico, 
a sul, englobando uma faixa litoral influenciada pela corrente fria de Benguela, com 
precipitações anuais que variam entre os 50 mm (Namibe) e os 800 mm (Cabinda);
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A Região do Interior está dividida em três sub-zonas:
• Tropical húmida: abrange a zona Norte interior e o Nordeste, com elevadas quedas 

pluviométricas e temperaturas altas; 
• Tropical modificada pela altitude: abrange as regiões altas do planalto central e carac-

teriza-se por temperaturas médias inferiores a 19º C, temperaturas baixas na estação 
seca e, no Sudeste, grandes amplitudes térmicas diárias; 

• Semi-árida: no Sudoeste, com uma pluviosidade média anual compreendida entre os 
500 mm e os 800 mm e temperaturas baixas durante o período nocturno da estação 
seca, em consequência da proximidade do deserto do Namibe, extensão do deserto 
do Kalahari e sujeita a grandes massas de ar tropical continental.

• As temperaturas médias do País situam-se em cerca de 26º C, registando-se tempera-
turas máximas de 33º C, em Março e mínimas de 17º C, em Julho.

2.2.3. // Recursos naturais

4Flora

Desta diversidade climática resultam um património natural em flora e fauna riquíssimas e variadas.
Angola apresenta, assim, cinco tipos de zonas naturais: a floresta húmida e densa, como a de 
Maiombe (Cabinda), que contém as mais raras madeiras do mundo; as savanas, normalmente 
associadas às matas, como é o caso das Províncias da Lunda-Norte e Lunda-Sul; as savanas 
secas, com árvores ou arbustos, em Luanda, baixa de Kassanje (na Província de Malanje) e 
também algumas áreas das Lundas.
Existem ainda zonas de estepe ao longo de uma faixa que tem o início a Sul do Sumbe, no 
Kwanza-Sul, e, por fim, a desértica, que ocupa uma estreita faixa costeira no extremo Sul do 
País, onde se pode encontrar, no deserto do Namibe, uma espécie vegetal única e endémica 
no mundo que tanto caracteriza este país a “Welwitchia Mirabilis”.

4Fauna

Em Angola conhecem-se inúmeras espécies espalhadas por várias regiões: na floresta do Maiombe, 
em Cabinda, predominam os gorilas, os chimpanzés e os papagaios; nas zonas naturais mais húmi-
das do Norte, Centro e Leste, pode-se observar o golungo, a palanca negra gigante (uma espécie 
endémica no mundo e em vias de extinção), a seixa e os elefantes. Já nas regiões mais secas, 
aparecem a cabra de leque, o guelengue do deserto ou orix, o gnú, a impala, a chita, o búfalo, e 
igualmente o elefante, a zebra e a girafa.  Animais mais ou menos comuns a todo o território são a 
hiena, a palanca vermelha, o leão, o leopardo e o hipopótamo.
Na fauna marítima existe igualmente uma enorme variedade de peixes e de mariscos, que se 
encontram também nos rios, onde, a par destes, se podem ver também crocodilos ou jacarés.

4Relevo

O País é constituído principalmente por um maciço de terras altas, limitado por uma estreita 
faixa de terra baixa, costeira (planície litoral), cuja altura varia entre os 0 e os 200 metros. 
Acima dos 200 metros encontram-se elevações que podem tomar dois aspectos diferentes: 
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montanhas ou planaltos. Das planícies litorais passa-se, através de uma série de superfícies 
planas, escalonadas a altitudes diferentes, para uma vasta região elevada de cimos relativa-
mente planos, a região planáltica, que varia entre os 1.000 e os 1.500 metros e ocupa a maior 
parte do País. 
Acima dos 1.500 e até aos 2.000 metros, encontra-se uma região no centro de Angola, não 
muito extensa, que se prolonga um pouco para Sul até às Províncias meridionais. A maior 
altitude encontra-se no morro do Môco, na Província do Huambo e atinge aproximadamen-
te 2.620 metros. No que respeita ao litoral, a linha da costa é, de um modo geral, típica 
das costas do continente africano: pouco acidentada, poucas reentrâncias ou saliências. 
No entanto, podem distinguir-se várias zonas: em Cabinda, a costa é baixa e arenosa, por 
vezes também rochosa e elevada; do Zaire até à foz do Kwanza, é de arriba com partes de 
costa arenosa e baixa; da foz do Kwanza à Baía Farta, é de arribas argilosas de pequena 
altura; da Baía Farta ao Namibe, é elevada e do Namibe à foz do Cunene, é baixa, por vezes 
arenosa, com dunas.  

De Norte para Sul, as baías mais importantes são as de Cabinda, Luanda, Porto Amboim, Lobito e Baía 
dos Tigres, sendo as saliências respectivas: Ponta do Dande, Cabo Ledo, Cabo de S. Braz, Cabo de 
Santa Marta e Ponta do Morro. 

4Hidrografia

Existe, naturalmente, uma relação estreita entre o relevo e as características hidrográficas de Angola, 
correndo os rios a partir das zonas planálticas e de montanha marginal.

Estão definidas quatro vertentes de escoamento das águas:
• Vertente Atlântica – rios Chiloango, Zaire ou Congo, Bengo, Kwanza, Queve ou Cuvo, Catumbela, 

Cunene, entre outros;
• Vertente do Zaire – grande parte dos rios do Norte de Angola, como o Cuango, Cassai, com os 

seus afluentes, Cuílo, Cambo, Lui, Tchicapa, Luachimo;
• Vertente do Zambeze – rios do Leste e afluentes do Zambeze, como o Luena, Lungué-Bungo e o 

Cuando, que desagua, por intermédio do rio Chobe, no Zambeze;
• Vertente do Kalahari – rios de regime intermitente, destacando-se o rio Cubango que se perde na zona 

pantanosa de Okavango (Botswana) e tem como afluentes principais o Cuchi e o Cuíto.

Se o principal lago de Angola é o Dilolo e as lagoas mais importantes, as do Panguila e Muxima, 
relativamente aos rios, cujas margens ficam submersas na época das chuvas, destaca-se o 
rio Kwanza, o maior e mais importante do País (que dá o nome à moeda nacional), com uma 
extensão de 1.000 Km, sendo apenas 240 Km navegáveis. De seguida, o Cubango com 975 
Km, depois o Cunene com 800 Km e por fim, na lista dos quatro principais do país, o Zaire 
com 150 Km de comprimento, sendo este último, todo ele navegável. 
No afluente do Kwuanza, Lucala, encontram-se as célebres Quedas de Calundula, com mais de 
100 metros de altura. Para além destas, existem diversas quedas e rápidos noutros rios, como 
as do Mbridge, Cambambe, Kwanza e Ruacaná. 
Esta riqueza hidrográfica oferece oportunidades para a implementação de negócios de interesse 
turístico e/ou comerciais ou ainda para a prática do eco-turismo.
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4Recursos Minerais e Energéticos

Angola é, também, um País potencialmente rico em recursos minerais, referenciando-se que o 
seu sub-solo alberga 35 dos 45 mais importantes recursos minerais do comércio mundial, dos 
quais se destacam o petróleo, o gás natural, diamantes, fosfatos, substâncias betuminosas, 
ferro, cobre, magnésio, ouro e rochas ornamentais.
O País é o segundo maior produtor de petróleo da África subsaariana, logo a seguir à Ni-
géria, sendo este o principal suporte da sua economia. As principais reservas de petróleo 
estão localizadas na Província de Cabinda e na costa norte entre Soyo e Quinzau. Importa 
ainda referir, que Angola possui importantes reservas de gás, estimadas em 50 mil milhões 
de metros cúbicos. 
O sector mineiro (excluindo o petróleo) contribui para cerca de 3% do PIB, sendo a maior 
parte proveniente da produção de diamantes. Na realidade, depois do petróleo, os diamantes 
constituem o principal produto que Angola exporta, posicionando o País como o sexto forne-
cedor mundial de diamantes em termos de volume, com uma produção estimadas em quase 
9 milhões de quilates, e o quarto em termos de valor, existindo ainda espectativas de que 
Angola explora apenas aproximadamente 10% das suas reservas.

Para além dos recursos anteriormente mencionados, existem ainda no sub-solo angolano 
vários outros recursos, tais como:
• Ferro, que pode ser encontrado nas Províncias de Malange, Bié, Huambo, Huíla e Kwanza-Norte; 
• Fosfato, com reservas estimadas em 150 milhões de toneladas e localizadas nas Províncias de 

Cabinda, Zaire e Bengo;
• Mármore, granito negro e quartzo, nas Províncias do Namibe e Huíla;
• Urânio, perto da fronteira com a Namíbia.

2.3. // Demografia

2.3.1.  // População

Devido à situação de guerra em que o País mergulhou até 2002, Angola só realizou o primeiro 
Recenseamento Geral da População e da Habitação (RGPH), após a independência, em Maio 
de 2014.
Segundo os dados do Censo de 2014, Angola tem 25.789.024 habitantes, dos quais 12.499.041 
são do género masculino (48%) e 13.289.983 do género feminino (52%), distribuídos principal-
mente pela costa do país e planalto central. 

Residem na área urbana 16.153.987 (62,6%) e no espaço rural 9.635.037 (37,4%) pessoas.
Com uma área já referenciada de cerca de 1.247 mil km2, Angola tem, assim, uma densidade 
populacional de cerca de 20,7 habitantes por km2, muito inferior à média de África, que se situa 
em cerca de 37 habitantes por km2. 

A actual taxa média anual de crescimento da população é de 2,7% e a taxa de alfabetismo é de 
65,6, embora 13,4% da população entre os 6 e os 17 anos nunca tenha frequentado a escola.
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INDICADORES DEMOGRÁFICOS – ANO 2014

População 
total  

(milhares)

Taxa de  
crescimento 

(%)

População 
urbana 

(%  
do total)

Taxa 
de 

mortalidade 
infantil 

Taxa de  
fertilidade  

(por  
mulher)

Distribuição etária (%)

0 – 14 15 – 64 65 +

25.789 2,7 62,6 79,99 5,7 47,3 50,3 2,4

Fonte: INE Angola – RGPH - 2014

Relativamente à estrutura etária da população, esta mostra diferenças acentuadas entre os 
grupos etários, caracterizada por uma população jovem: a população com 0-14 anos é de 
12.196.496 pessoas, representando 47,3% da população residente total. 
A população em idade de trabalhar (população entre os 15 e os 64 anos) é de 12.980.098 pes-
soas, representando aproximadamente 50% da população do país, enquanto que a população 
com 65 ou mais anos é de apenas 612.430 pessoas (2,7% da população do País). 
No que concerne à distribuição da população pelas diversas Províncias, ela concentra-se mais 
nas de Luanda, cuja densidade populacional é de 347,57 pessoas por km2 (embora a cidade 
de Luanda tenha uma densidade de cerca de 2.800 pessoas por km2), seguida das Províncias 
de Cabinda (98,50), Benguela (70,20) e Huambo (58,92), conforme quadro seguinte:

DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO PELAS DIVERSAS PROVÍNCIAS
Província Área (Km2) População (2014) Densidade Populacional

Bengo 31.371 356.641 11,37

Benguela 31.788 2.231.385 70,20

Bié 70.314 1.455.255 20,70

Cabinda 7.270 716.076 98,50

Cuando-Cubango 199.049 534.002 2,68

Cuanza-Norte 24.190 443.386 18,33

Cuanza-Sul 55.660 1.881.873 33,81

Cunene 89.342 990.087 11,08

Huambo 34.274 2.019.555 58,92

Huíla 75.002 2.497.422 33,30

Luanda 2.418 6.945.386 2.872,37

Lunda-Norte 102.783 862.566 8,39

Lunda-Sul 45.649 537.587 11,78

Malanje 97.602 986.363 10,11

Moxico 223.023 758.568 3,40

Namibe 58.137 495.326 8,52

Uíge 58.698 1.483.118 25,27

Zaire 40.130 594.428 14,81

TOTAL 1.246.700 25.789.024 20,69

Fonte: INE de Angola – RGPH – 2014 e Info-Angola
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No que respeita às etnias, os povos que habitam actualmente Angola têm uma composição bas-
tante complexa porque, embora cerca de 95% sejam de origem bantu, existe uma diversidade de 
etnias de entre elas a dos Ovimbundu que representam mais de um terço da população, seguidos 
dos Ambundu com cerca de um quarto, e os Bakongo com mais de 10%.
Outras com menor peso demográfico são os Lunda – Côkwe, os Ovambo, os Nyaneka-Nkhumbi, 
os Ganguela e os Xindonga. Existem ainda pequenos grupos residuais de Khoisan e encontram-se 
dispersos por todo o País, conforme mapa seguinte:

Grupos étnicos de Angola

Ovambo

Distribuição geográfica 1970
Os nomes das cidades 
foram actualizadas

Bakongo

Herero Ambundu

Xindonga Chokwe

Ganguela

Ovimbundu OUTROS

Nhaneca-Humbe Khoisan

BANTU

2.3.2. // Idioma

A língua oficial é o português (71,15%), mas são falados diversos dialectos africanos, nomea-
damente: Umbundu (22,96%), Kikongo (8,24%), Kimbundu (7,82%), Chokwe (6,54%), Nhaneca 
(3,42%), Nganguela (3,11%), Fiote (2,39%), Kwanhama (2,26%), Muhumbi (2,12%) e Luvale (1,04%).

2.3.3.  //  Religião

Em Angola existem várias religiões organizadas em igrejas ou formas análogas. 
Embora não existam dados credíveis quanto ao número dos fiéis, pode-se afirmar que a grande maioria 
dos angolanos adere a uma religião cristã ou inspirada pelo cristianismo, sendo que cerca de metade da 
população está ligada à Igreja Católica, outra parte a uma das igrejas protestantes introduzidas durante 
o período colonial (baptistas, metodistas e congregacionais), além de comunidades mais reduzidas de 
protestantes reformados e luteranos. A estes há que acrescentar os adventistas, os neo-apostólicos e um 
grande número de igrejas pentecostais. 
Há, finalmente, duas igrejas do tipo sincrético, os kimbanguistas, com origem na República Democrática do Congo 
e os tocoistas, que se constituíram em Angola em 1949, ambas com comunidades existentes em todo o País. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lunda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ovambo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Khoisan
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Por outro lado, é significativa, mas também não passível de quantificação, a proporção de pessoas sem religião. 
Finalmente, os praticantes de religiões tradicionais africanas constituem uma pequena minoria, de carác-
ter residual, mas, entre os cristãos, encontram-se com alguma frequência crenças e costumes herdados 
daquelas religiões. Há apenas 1 a 2 por cento de muçulmanos, quase todos imigrados de outros países 
(sobretudo da África Ocidental).

2.3.4.  // Cultura

Angola tem, sem dúvida, uma cultura rica em todas as suas manifestações. 
A música angolana, tanto a tradicional (semba, rebita), como a dita moderna (kizomba, kuduro, zouk) 
tem sabido trilhar o seu caminho, já com alguma projecção internacional.
Existem alguns instrumentos tradicionais que importa mencionar, que fazem parte da riqueza cultural e 
tradicional angolana, como o batuque, o kissange e a marimba. 
As danças tradicionais, extremamente ritmadas, têm também lugar de destaque, não deixando ninguém 
indiferente.
O Carnaval é uma das expressões culturais a seguir com um conjugar harmonioso de música e dança, 
como o semba, varina, cabetula, kazucuta e cabecinha.
Em termos de artesanato, Angola tem muito a oferecer: o artesanato em madeira é talvez o que tem mais 
expressão (pau-preto, pau-cinza, pau-rosa, panga-panga), mas existem ainda outros materiais que são 
explorados com muita mestria, como o barro, a mateba (fibra de palmeira), o bronze, o marfim e o chifre.

2.4. // Sistema político e organização administrativa

O regime político vigente em Angola é o presidencialismo, em que o Presidente da República é igual-
mente chefe do Governo, tem ainda poderes legislativos e nomeia o Supremo Tribunal, que funciona 
como um tribunal de apelo. 
A base do actual sistema político é a Constituição aprovada pela Assembleia Nacional em 27 de Janeiro 
de 2010, cujas alterações principais podem assim ser resumidas: os candidatos a Presidente e Vice-Pre-
sidente estão sujeitos a um limite de 2 (dois) mandatos, sendo eleitos como cabeça e segundo na lista 
do partido que for mais votado nas Legislativas. O cargo de Vice-Presidente é igualmente uma figura 
nova e substitui a do Primeiro-Ministro.
Das eleições gerais realizadas em 31 de Agosto de 2012, que se seguiram às eleições presidenciais 
de 1992 e legislativas de 1980, 1986, 1992 e 2008, José Eduardo dos Santos foi reeleito Presidente da 
República, com 71,84% dos votos.
Relativamente aos 220 lugares em disputa para o Parlamento angolano, o Movimento Popular para a 
Libertação de Angola (MPLA) ganhou com 71,8% dos votos (175 deputados) e, na oposição, a União 
Nacional para a Independência Total de Angola (Unita), aumentou os seus resultados para 18,7% (32 
deputados) relativamente a 2008, surgindo a Convergência Ampla de Salvação de Angola – Coligação 
Eleitoral (CASA-CE) (novo partido) em 3º lugar, com 6% e 8 deputados eleitos e, finalmente, o Partido da 
Renovação Social (PSR), com 1,7% e 3 deputados eleitos e a Frente Nacional de Libertação de Angola 
(FNLA), com 1,1 e 2 deputados eleitos.
Foram assim dados passos para o incremento do carácter democrático da vida política angolana.
No que se refere à organização administrativa, Angola está dividida em 18 Províncias – lideradas por 
governadores provinciais –, estas estão subdivididas em 162 municípios e estes em 559 comunas, sendo 
que a divisão administrativa mais pequena é o bairro, na cidade, enquanto nos meios rurais é a povoação.
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ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA – ANGOLA 
Província Capital Municípios

Comunas
Nº

Localidades

Descrição Descrição Nº Descrição
Urbana 

Nº
Rural 

Nº

Bengo Caxito 6
Ambriz, Bula Atumba, Dande, Dembos, 
Nambuangongo, Pango Aluquém

23 50 501

Benguela Benguela 10
Balombo, Baía Farta, Benguela, Bocoio, Caimbambo, 
Catumbela, Chongoroi, Cubal, Ganda, Lobito

38 313 1.821

Bié Kuito 9
Andulo, Camacupa, Catabola, Chinguar, Chitembo, 
Cuemba, Cunhinga, Kuito, Nharea

39 176 2.814

Cabinda Cabinda 4 Belize, Buco-Zau, Cabinda, Cacongo 12 45 381

Cuando-Cubango Menongue 9
Calai, Cuangar, Cuchi, Cuito Cuanavale, Dirico, 
Longa, Mavinga, Menongue, Nancova, Rivungo

31 94 1.000

Cuanza-Norte N'dala-tando 10
Ambaca, Banga, Bolongongo, Cambambe, Cazengo, 
Golungo Alto, Gonguembo, Lucala, Quiculungo, 
Samba Caju

31 89 723

Cuanza-Sul Sumbe 12
Amboim, Cassongue, Conda, Ebo, Libolo, 
Mussende, Porto Amboim, Quibala, Quilenda, Seles, 
Sumbe, Waku Kungo

36 238 2.292

Cunene Ondjiva 6
Cahama, Cuanhama, Curoca, Cuvelai, Namacunde, 
Ombadja

20 46 804

Huambo Huambo 11
Bailundo, Catchiungo, Caála, Ekunha, Huambo, 
Londuimbale, Longonjo, Mungo, Tchicala-
Tcholoanga, Tchindjenje, Ucuma

37 341 2.866

Huíla Lubango 14
Caconda, Cacula Caluquembe, Chiange, Chibia, 
Chicomba, Chipindo, Cuvango, Humpata, Jamba, 
Lubango, Matala, Quilengues, Quipungo

52 112 3.318

Luanda Luanda 7
Belas, Cacuaco, Cazenga, Ícolo e Bengo, Luanda, 
Quiçama, Viana,

32 292 296

Lunda-Norte Dundo 10
Cambulo, Capenda-Camulemba, Caungula, Chitato, 
Cuango, Cuílo, Lubalo, Lucapa, Xá-Muteba

25 122 985

Lunda-Sul Saurimo 4 Cacolo, Dala, Muconda, Saurimo 14 34 363

Malanje Malanje 14

Cacuso, Calandula, Cambundi-Catembo, 
Cangandala, Caombo, Cuaba Nzogo, Cunda-Dia-
Baze, Luquembo, Malanje, Marimba, Massango, 
Mucari, Quela, Quirima

52 54 2.358

Moxico Luena 9
Alto Zambeze, Bundas, Camanongue, Léua, Luau, 
Luacano, Luchazes, Luena, Lumeje, Moxico

30 92 1.144

Namibe Namibe 5 Bibala, Camucuio, Namibe, Tômbua, Virei 14 44 353

Uíge Uíge 16

Alto Cauale, Ambuíla, Bembe, Buengas, Bungo, 
Damba, Macocola, Milunga, Mucaba, Negage, Puri, 
Quimbele, Quitexe, Sanza Pombo, Songo, Uíge, 
Zombo

47 129 2.550

Zaire M'Banza 
Congo

6
Cuimba, M’Banza Kongo, Noqui, N’Zeto, Soyo, 
Tomboco

25 81 720

Angola 162 559 2 352 25.289

Fonte: INE de Angola – 2014 / * Reforma administrativa de 2011
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2.5. // Infra-estruturas física

Angola é um grande País, com uma densidade populacional relativamente pequena e recorrente-
mente sujeito a condições atmosféricas adversas, especialmente durante a estação das chuvas. 
Apesar dos investimentos públicos consideráveis e sustentados, as infra-estruturas são ainda 
relativamente insuficientes para satisfazer necessidades básicas na maioria das regiões, como 
sejam o acesso a redes eléctricas, estradas, fontes de água salubre, saneamento, telecomu-
nicações e serviços de Internet. Para além disso, existem disparidades significativas entre o 
mundo urbano e o rural no que se refere ao acesso a infra-estruturas básicas.
Segundo o Banco Mundial, a expansão das redes de infra-estruturas constitui uma componen-
te-chave do programa de crescimento e alívio da pobreza e a disponibilidade dos serviços de 
infra-estruturas são consideradas de importância crucial para o crescimento do sector privado.
Na verdade e desde o fim da guerra civil que a República de Angola encetou um ambicioso 
programa de reconstrução e expansão das suas infra-estruturas físicas, fortemente danificadas 
pela destruição provocada por aquele acontecimento.

Este esforço, coincidindo com a subida em flecha dos preços do petróleo, foi naturalmente 
mais direccionado para a indústria de extracção petrolífera e das actividades económicas que 
a suportam.
Assim e apesar de o Estado Angolano ter vindo a investir uma média anual na ordem dos 4,3 
mil milhões de dólares, os níveis atingidos encontram-se muito aquém dos necessários, pelo 
que se espera que os esforços de construção das infra-estruturas físicas continuarão durante 
os próximos anos, sob um programa governamental em curso bastante ambicioso que visa o 
incremento da actividade económica com especial relevo para a não petrolífera (Plano Nacional 
de Desenvolvimento (PND) 2013-2017).
Os principais aeroportos de Angola são os de Luanda, Benguela, Catumbela, Lubango e Ca-
binda e os mais importantes portos marítimos situam-se em Luanda, Lobito, Namibe e Soyo.
Não existindo auto-estradas, a rede de estradas em Angola tem vindo a melhorar significativa-
mente embora ainda estejam a ser reparadas muitas das vias que ligam a capital às restantes 
Províncias. Hoje, é possível viajar integralmente por asfalto entre Luanda e Malange, Luanda e 
Benguela, Cuíto e Huambo (e entre estas e Benguela/Lobito), Benguela e Lubango, e Lubango 
e Namibe. Entre Luanda e o Zaire, Malange e as Lundas e Moxico, Lubango e Huambo, as 
estradas estão asfaltadas na sua quase totalidade.

No plano ferroviário, a reabilitação das 3 (três) linhas estruturais:
• Linha de Caminho-de-Ferro de Benguela (entre o Lobito e o Luao, numa extensão total de 

1340 km);
• Linha de Caminho-de-Ferro de Luanda (entre Baía e Malange, numa extensão total de 445 km);
• Linha de Caminho-de-Ferro de Moçâmedes (entre Namibe e Menongue, com uma extensão 

total de 860 km). 

Veio trazer novas condições de transportes de pessoas e de mercadorias, tornando-se necessário 
que os serviços prestados sejam regulares e, por conseguinte, sejam uma opção para o viajante.
Faz parte dos planos do governo angolano construir uma linha de caminho-de-ferro que estabeleça 
a ligação entre as três actualmente existentes, dando origem a uma rede ferroviária nacional. 
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No que concerne à rede eléctrica nacional, existiam, em 2013, apenas 2.850 km de linhas 
eléctricas (linhas de 60, 220 e 400kV), havendo planos governamentais para atingir os 16.350 
km, em 2025. 
Quanto ao abastecimento de água e saneamento, embora a rede hidrográfica de Angola seja 
invejável, pensa-se que apenas cerca metade dos seus habitantes têm acesso a água potável 
canalizada, sendo que as razões invocadas vão desde os problemas com a captação de água, 
às dificuldades em se ter estações de armazenamento, tratamento e distribuição deste recurso 
tão importante para os seres vivos. A acrescer ainda o facto da grande parte das redes de ca-
nalização em Angola estar obsoleta. 
Apesar do projecto “Água para todos” ter vindo a desenvolver a rede de água potável no País, 
ainda são grandes as assimetrias entre as cidades e as periferias e entre os centros urbanos 
e o mundo rural.
A título de exemplo e fruto do que se acabou de dizer, a própria capital tem problemas graves 
de abastecimento de água, em resultado do expressivo aumento da sua população residente e 
da obsolescência das suas estações de tratamento, criadas em 1955 e que se pensa poderem 
estar minimizados até 2019, passando a ter mais energia a partir da hidroeléctrica de Cambambe 
e do ciclo combinado do Soyo. Por outro lado, se a barragem de Laúca estiver funcional, Luanda 
terá cinco vezes mais energia do que a que tem actualmente.
Finalmente, neste capítulo da água e saneamento, o Governo angolano e o Banco Africano de 
Desenvolvimento (BAD) assinaram um acordo de financiamento para um projecto de abastecimento 
de água e saneamento básico que servirá directamente 922 mil habitantes de sete Províncias, a 
saber, Cabinda, Cunene, Lunda Norte, Lunda Sul, Namibe, Bengo, e Kwanza Sul, cujo acesso 
da população à rede de abastecimento de água potável se encontra abaixo da média nacional, 
em taxas de 7 a 56 por cento.
No que respeita às telecomunicações, o País já usufrui de um razoável sistema de comunica-
ções telefónicas assegurado por duas companhias, designadamente a MOVICEL e a UNITEL. 
As comunicações via internet, por seu lado, são garantidas pelas companhias anteriormente 
referidas e pela TVCABO Angola, MULTITEL e MS-TELECOM.

É no sentido de dotar o País de infra-estruturas adequadas às ambições de desenvolvi-
mento do País, que a criação de um fundo soberano de 5 mil milhões de dólares, em 2012 
– o programa governamental das infra-estruturas em Angola para os próximos anos, que 
será adiante abordado mais detalhadamente – pretende investir nos sectores da Energia, 
das Águas, das Ferrovias, Estradas, Portos, Aeroportos e Comunicações, constituindo-se 
como principais eixos estratégicos de desenvolvimento, a:
• Construção de 3 corredores de ligação entre os portos marítimos de Luanda, Lobito e Na-

mibe com os caminhos-de-ferro em Malange, Benguela e Namibe;
• Revitalização do transporte marítimo e sistema de distribuição para restabelecer a compe-

titividade de empresas nacionais; e
• Modernização dos portos.
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Os principais pólos, parques e reservas industriais actualmente existentes, encontram-se 
na designada Zona Económica Especial Luanda-Bengo:
• Pólo Industrial de Viana (Luanda Sul)
• Reserva Industrial de Quimanda
• Reserva Industrial de Bom Jesus (Muceque Ilha)
• Reserva Industrial de Gangazuze (Bengo)
• Reserva Industrial do Cacuaco (Luanda)
• Reserva Industrial do Sequele (Luanda)
• Reserva Industrial de Uala (Bengo)
• Pólo de Desenvolvimento Industrial da Catumbela (Benguela)
• Pólo Industrial de Fútila (Cabinda)
• Pólo de Desenvolvimento Industrial de Caála (Huambo)
• Pólo de Desenvolvimento Industrial no Soyo (Zaire)
• Kaop Park – Parques Empresariais de Angola (Cacuaco)

2.6. // Relações internacionais

As principais linhas de força das opções estratégicas adoptadas para a política externa de An-
gola têm assentado no aproveitamento da sua localização estratégica e do seu posicionamento 
resultante das riquezas do seu sub-solo.
Assim, a nova Constituição da República estabelece, no seu artigo 12º (Relações Internacionais), 
os princípios básicos sobre os quais assentam as relações internacionais do Estado angolano, 
designadamente o respeito e aplicação dos princípios da Carta da Organização das Nações 
Unidas e da Carta da União Africana, que estabelecem as relações de amizade e de cooperação 
com todos os Estados e povos.
Deve-se destacar também o ponto 4 do mesmo artigo, onde se afirma que o Estado angolano 
não permite a instalação de bases militares estrangeiras no seu território, sem prejuízo da par-
ticipação, no quadro das organizações regionais ou internacionais, em forças de manutenção 
da paz e em sistemas de cooperação militar e de segurança colectiva.
No artigo 13º (Direito Internacional), a Constituição é clara ao vincular o Estado angolano ao 
Direito Internacional Geral ou Comum, pressupondo-se que as leis comuns fazem parte integrante 
das leis ordinárias angolanas e prevalecem sobre elas enquanto permanecerem no ordenamento 
jurídico internacional, mas deixam de ser vinculativas caso o Estado soberanamente assim o 
determine.
É assim que determinados actos jurídicos só fazem parte da ordem jurídica angolana caso sejam 
ractificados pelos órgãos constitucionalmente competentes, de que é exemplo a SADC (ou outra 
Organização Económica de Integração Regional). Esta legislou sobre um determinado assunto 
do qual Angola não se sente vinculada, como a Zona de Comércio Livre da região proclamada 
em Agosto de 2008. 

2.6.1. // Acordos internacionais relevantes

A República de Angola é membro, entre outras organizações, do BAfD – Banco Africano 
de Desenvolvimento (2001), da OPEP – Organização dos Países Exportadores de Petróleo 
(2007), da ONU – Organização das Nações Unidas (1976) e de grande parte das suas 
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agências especializadas, de entre as quais se destacam a UNCTAD – Conferência das 
Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento e a OMS – Organização Mundial de 
Saúde e integra, ainda, a OMC – Organização Mundial de Comércio (1996). Tem, ainda, 
relações privilegiadas com o FMI – Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial.
A nível regional, o país integra a União Africana (1975), a Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa (1996) e ainda dois blocos económicos: a SADC – Comunidade de 
Desenvolvimento dos Países da África Austral e a CEEAC – Comunidade Económica dos 
Estados da África Central.
A CEEAC, criada em Libreville, no Gabão, em Dezembro de 1981, integra onze países do 
centro do continente africano.
Os seus objetivos principais consubstanciam-se na promoção da estabilidade económica 
e melhoria da qualidade de vida dos seus membros. 
A política da CEEAC inclui um plano de doze anos para eliminar impostos de alfândegas 
entre os Estados-membros e estabelecer uma pauta externa comum; consolidar o livre 
movimento de bens, serviços e pessoas; melhorar a indústria, o transporte e as comuni-
cações; a união dos bancos comerciais e a criação de um fundo de desenvolvimento. A 
sede da CEEAC está em Libreville, Gabão.
A SADC (instituída inicialmente como “Conferência de Coordenação para o Desenvolvimen-
to da África Austral – SADCC”, em 1 de abril de 1980) foi criada em 17 de Julho de 1992, 
com a assinatura do Tratado de Windhoek, e consiste numa organização sub-regional de 
integração económica dos países da África Austral. Actualmente, fazem parte da SADC 
15 membros: África do Sul, Angola, Botswana, Ilhas Maurícias, Lesoto, Madagáscar, Ma-
lawi, Moçambique, Namíbia, República Democrática do Congo, Seicheles, Suazilândia, 
Tanzânia, Zâmbia e Zimbabué.
Entre os principais objectivos a alcançar, encontram-se a promoção do crescimento econó-
mico e o desenvolvimento socioeconómico sustentável e equitativo que garantam o alívio 
da pobreza, com o objectivo final da sua erradicação, melhorar o padrão e a qualidade 
de vida dos povos da África Austral e apoiar os socialmente desfavorecidos, através da 
integração regional.
A nível comercial, foi criada uma Zona de Comércio Livre, estando em preparação a im-
plementação de uma União Aduaneira, um Mercado Comum, uma União Monetária e uma 
Moeda Única (prevista para 2018), segundo o modelo da União Europeia (UE). A SADC 
surge como um dos projectos de integração económica mais sólidos do continente africano.
A UA – União Africana, fundada em 2002, sucedeu à Organização de Unidade Africana 
e é composta por cinquenta e quatro Estados membros; promove a integração regional 
como forma de desenvolvimento económico e tem por objectivo final a concretização de 
uma Comunidade Económica que congregue todos os países de África.

Por sua vez, a CPLP apresenta como objectivos gerais a concertação político-diplomática 
em matéria de relações internacionais, nomeadamente na defesa e promoção de interesses 
comuns ou questões específicas, a cooperação, particularmente nos domínios económico, 
social, cultural, jurídico e técnico-científico, e a materialização de projectos de promoção 
e difusão da língua portuguesa. Aderiram a esta comunidade os seguintes países: Angola, 
Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e 
Príncipe e Timor-Leste.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Libreville
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gab%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/1981
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Ao nível das relações com a UE, foi assinado, a 13 de Junho de 2000, o Acordo Cotonou, 
que entrou em vigor a 1 de Abril de 2003 e vem substituir as Convenções de Lomé que, 
durante décadas, enquadraram as relações de cooperação entre os Estados-membros da 
União Europeia e os países de África, Caraíbas e Pacífico (ACP).
Com um período de vigência de 20 anos, este Acordo estabelece um novo quadro jurídico 
regulador da cooperação entre as partes, cujo principal objectivo consiste na redução da 
pobreza e, a longo prazo, a sua erradicação, o desenvolvimento sustentável e a integra-
ção progressiva e faseada dos países ACP (atendendo às especificidades de cada um) 
na economia mundial.
No âmbito da parceria UE/Países ACP, as partes acordaram em concluir novos convénios 
comerciais compatíveis com as regras da Organização Mundial do Comércio (Acordos de 
Parceria Económica – APE), eliminando progressivamente os obstáculos às trocas comerciais 
e reforçando a cooperação em domínios conexos como a normalização, a certificação e o 
controlo da qualidade, a política da concorrência, a política do consumidor, entre outros.
Os novos regimes comerciais deviam ser introduzidos de forma gradual e pragmática, 
tendo sido necessário estabelecer um período preparatório (temporário) que terminou em 
31 de Dezembro de 2007.
Dadas as dificuldades que acompanharam o processo de negociação entre as partes 
(apenas alguns Acordos transitórios foram assinados), houve necessidade de continuar o 
diálogo com vista a alcançar uma maior abertura.
Actualmente, a UE e quatro dos Estados SADC (Botswana, Lesoto, Moçambique e Sua-
zilândia) assinaram o Acordo de Parceria Económica interino (Junho/Julho de 2009), que 
assegura o acesso das mercadorias originárias destes países africanos ao mercado comu-
nitário até que se alcance um memorando definitivo entre a África Austral e a UE; Angola 
mantém negociações com vista à assinatura do Acordo Interino, sendo os progressos, até 
agora, lentos e pouco significativos.
Ainda no contexto das relações internacionais, Angola usufrui do Sistema de Preferência 
Generalizada no acesso aos mercados dos países desenvolvidos, nomeadamente aos 
mercados dos países da União Europeia. 

A República de Angola é membro de diversas Convenções e Tratados internacionais, dos 
quais importa destacar: 
• Agência Multilateral da Garantia dos Investimentos (MIGA) – disponibiliza garantias ao 

investimento privado e assistência na resolução de conflitos; 
• Organização Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO); 
• Convenção de Paris sobre a Protecção da Propriedade Industrial e Intelectual.

De realçar, finalmente que Angola tem apoiado iniciativas que promovam a paz e a resolução 
de conflitos regionais, em particular na região dos Grandes Lagos. 
Em Outubro de 2014, a Assembleia Geral das Nações Unidas elegeu Angola, juntamente com 
a Malásia, Nova Zelândia, Espanha e Venezuela, para servirem como membros não-perma-
nentes do Conselho de Segurança por um mandato de dois anos cada, que se iniciou em 1 
de Janeiro de 2015 e termina a 31 de Dezembro de 2016. Ainda no quadro desta organização, 
Angola assumiu, em Março de 2016, para aquele mês, a presidência rotativa do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas.
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2.6.2. //  Acordos bilaterais celebrados com Portugal

São vários os acordos negociados entre Portugal e Angola, embora a maior parte deles não 
tenha visto assinado o respectivo Aviso de entrada em vigor:

ACORDOS BILATERAIS CELEBRADOS COM PORTUGAL

Acordo Diplomas Legais
Data de 
Entrada 

em Vigor

Protocolo Bilateral entre Portugal 
e Angola sobre Facilitação  
de Vistos

– Decreto Presidencial nº 293/2011, de 15 de Novembro *

Acordo de Cooperação Científica  
e Tecnológica entre Portugal  
e Angola

– Decreto nº 6/2008, de 26 de Março 26.03.2008

Acordo de Cooperação no Domínio 
do Turismo

– Aviso n.º 209/2008, DR n.º 2006, Série I, de 23 de Outubro
– Decreto n.º 26/2006, DR n.º 239, Série I, de 14 de Dezembro

12.12.2007

Convenção sobre Segurança  
Social 

– Declaração de Retificação n.º 102/2004, DR n.º 283, Série I - A,  
   de 3 de Dezembro
– Decreto n.º 32/2004, DR n.º 255, Série I - A, de 29 de Outubro

*

Acordo sobre a Promoção  
e a Protecção Recíproca  
de Investimentos

− Decreto n.º 40/2008, DR n.º 197, Série I, de 10 de Outubro
– Decreto n.º 48/98, DR n.º 290, Série I - A, de 17 de Dezembro *

Acordo de Cooperação no Domínio 
da Indústria − Decreto n.º 6/92, DR n.º 23, Série I - A, de 28 de Janeiro *

Acordo Especial de Cooperação no 
Domínio do Turismo e Hotelaria

− Decreto n.º 40/88, DR n.º 249, Série I, de 27 de Outubro *

Acordo de Cooperação Económica − Decreto n.º 26/90, DR n.º 155, Série I, de 7 de Julho
− Decreto n.º 36/88, DR n.º 226, Série I, de 29 de Setembro *

* Não foi publicado Aviso de entrada em vigor
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3. // ENQUADRAMENTO  
MACROECONÓMICO  

E PERSPECTIVAS
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3.1. // Evolução recente da situação económica

Angola vive hoje um ambiente de absoluta pacificação, tendo saído, em 2002, de uma guerra 
civil que devastou o país durante 27 anos e, fruto da sua riqueza em recursos naturais, tem-se 
vindo a assumir como uma potência regional no contexto da África Subsariana, convergindo 
para uma economia de mercado com um rendimento anual per capita da ordem dos 7.255 
USD (2015).
Dos principais recursos naturais, onde se incluem diamantes, minério de ferro, fosfatos, cobre, 
ouro, e urânio, destaca-se o petróleo, cujas reservas se situam na ordem dos 12,7 mil milhões 
de barris, que representavam 0,8% das reservas mundiais e faziam de Angola o 17º país do 
mundo e o 3º em África, com maiores reservas. 
De realçar que a Sonangol anunciou, já este ano, uma descoberta de reservas de petróleo e 
gás natural que podem chegar a, pelo menos, 2,2 mil milhões de barris de petróleo.

Com uma produção média diária de cerca de 1,8 milhões de barris, Angola é responsável 
por 2,1% da produção mundial, 4,8% da produção da OPEP e 18,9% da produção de África. 
O petróleo tem, assim, contribuído para cerca de 50% do Produto Interno Bruto (PIB), na 
óptica da produção e, conjuntamente com as respectivas actividades de suporte, constituem a 
grande fonte de financiamento da economia angolana. De registar ainda que estas actividades 
económicas representam mais de 70% das receitas fiscais e mais de 90% das exportações. 
Contudo, o País ainda não é autossuficiente em produtos refinados, continuando a ser um 
importador líquido, designadamente, de petróleo e de gasolina. 
Mas é na agricultura de subsistência que reside o principal recurso para a maioria da popu-
lação, ocupando cerca de 85% da força laboral, representando, contudo, menos de 10% do 
Produto Interno Bruto (PIB) total. Por seu lado, a indústria e os serviços, que têm um peso no 
PIB de respectivamente, 61,34% e 28,4%, empregam apenas 15% do total da força laboral. 
Até à eclosão da crise financeira mundial, a taxa média de crescimento económico anual an-
golano situou-se em 14,8%, posicionando Angola no topo dos países com maior crescimento 
a nível mundial. O impacto da crise e uma quebra na produção petrolífera provocaram um 
abrandamento significativo do crescimento, entre 2009 e 2011, para uma média de apenas 
4%. Entre 2012 e 2013, o aumento na produção petrolífera contribuiu decisivamente para 
impulsionar a actividade económica, bem como para um forte desenvolvimento do sector 
não-petrolífero, tendo-se o crescimento do PIB situado em 5,2% e 6,8%, respectivamente.
Em 2014, a economia angolana desacelerou para 4,8%, impelida pela redução dos preços 
internacionais do petróleo e de outras matérias-primas, do declínio temporário da sua pro-
dução nacional e de uma seca prolongada e, em 2015, o crescimento foi apenas de 3%, em 
resultado da manutenção daqueles factores redutivos. 

Prevendo um aumento da exploração petrolífera e uma recuperação da cotação do petróleo, 
o Economist Intelligence Unit (EIU), projecta um crescimento do PIB de 4,8%, para 2016. To-
davia, e pela segunda vez este ano, o Governo angolano reviu em baixa a sua estimativa de 
crescimento económico para 2016 – de 1,3% para 1,1% do PIB. O sector petrolífero deverá 
crescer, assim, apenas 0,8% em valor (a projecção inicial era de 4,8%), devido à contenção 
da cotação internacional do petróleo (o Governo pressupõe atualmente, para o corrente ano, 
um valor de 41 dólares/barril)



ESTUDO  ANGOLA
ENQUADRAMENTO SÓCIO-ECONÓMICO, PERSPECTIVAS  

DO PAÍS E POTENCIALIDADES DE PARCERIA PORTUGAL/ANGOLA 25

Apesar dos planos de desenvolvimento governamental e de um incremento esperado do 
investimento estrangeiro na economia não petrolífera, estima-se que a estrutura do cres-
cimento económico angolano se manterá intensiva em capital e ainda muito dependente 
das compras ao exterior, acompanhando ainda a tendência de crescimento modesto da 
indústria petrolífera. 
Efectivamente, sobretudo nos transportes, na indústria transformadora, no comércio e 
nos serviços, o PIB per capita deverá regredir pelo terceiro ano consecutivo, para 1,2%. 
Segundo as projecções do Economist Intelligence Unit (EIU), espera-se uma ligeira subida 
do consumo para 2017 e 2018, que deverá levar a um crescimento do PIB da ordem dos 
3,0% e 3,5%, respectivamente.

Naturalmente e no que respeita à evolução da taxa de inflacção, de referir que, pese 
embora se tenha fixado nos últimos anos abaixo dos dois dígitos é, contudo, visível uma 
forte pressão inflaccionária, registando-se, actualmente, uma inflacção acumulada de 
38,93% e uma inflacção dos últimos 12 meses de 41,15% (estimativas do FMI apontam 
para 48% em 2016), pelo que caberá ao Banco Central (Banco Nacional de Angola – BNA) 
um papel decisivo em contrariar esta tendência, prosseguindo uma política monetária 
cautelosa e restritiva, nomeadamente através da subida das taxas de juro.

Todavia, para esta intervenção ser adequada, muito dependerá do seu nível de reservas 
em moeda estrangeira. Em Maio passado, as reservas atingiam 23,7 mil milhões de dó-
lares, o equivalente a cerca de 8 meses de importações, o que tem levado à escassez 
de divisas, provocando grandes constrangimentos nas transferências das empresas 
estrangeiras para os seus países de origem.
No concernente ao sector externo, observa-se uma evolução negativa, devido à previsão 
da manutenção da baixa cotação do preço do petróleo. Apesar do consumo doméstico 
se manter sem alterações significativas, as receitas das exportações deverão cair mais 
de 35%, decorrente da dificuldade do País em diversificar a sua economia para além do 
sector dos hidrocarbonetos. Espelhando a moderação do investimento público em bens 
de equipamento, em função do quadro desfavorável do sector petrolífero, prevê-se uma 
redução também importante das importações.

Nesta conformidade, o peso da dívida pública apresenta uma tendência ascendente ao 
passar de 30,2%, em 2012 para 34,8% em 2014 e, segundo as Perspectivas Económicas 
Mundiais do FMI para 2016, a dívida pública angolana deverá atingir os 77,7%. 
Por outro lado, o saldo da balança comercial, em termos relativos e em percentagem 
do PIB, permanecerá baixo em 2016. Com alguma retoma da cotação do petróleo, este 
indicador poderá subir (ver quadro da página seguinte).

Segundo o EIU, o défice da balança de serviços deverá aumentar em 2017-18, a uma 
média anual de 17,5% do PIB, reflectindo um aumento de actividade do sector petrolífero, 
voltando a diminuir nos dois anos seguintes, em consequência da moderação da cotação 
internacional do petróleo. Assim, o défice da balança corrente deverá aumentar de 8,3% 
do PIB (2015) para 8,8% no corrente ano, explicado pela baixa cotação do petróleo apesar 
do aumento do volume de exportação dos hidrocarbonetos.
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PRINCIPAIS INDICADORES MACROECONÓMICOS

Indicadores Unid. 2013a 2014a 2015b 2016b 2017c 2018c

População Milhões 23,4 24,3 25,0 25,8 26,7 27,5

PIB a preços mercado1 106 USD 124.912 126.775 102.643 93.773 94.520 100.681

PIB per capita (USD) 5.330 5.230 4.100 3.630 3.550 3.660

Crescimento real do PIB % 6,8 4,8 3,0 0,6 3,0 3,5

Consumo privado2  (Var. %) 19,0 11,5 3,5 1,2 3,6 4,0

Consumo público2  (Var. %) -2,7 12,2 -4,9 2,6 4,2 4,4

FBCF2  (Var. %) 5,9 6,4 2,2 2,7 3,2 4,7

Taxa de inflação % 7,7 7,5 14,3 a 32,2 11,3 8,5

Saldo do sector público (% do PIB) -0,3 -6,1 -5,2 -6,8 -4,8 -3,4

Dívida externa  106 USD 25.004 28.450 33.924 37.608 41.423 46.264

Dívida externa  (% do PIB) 20,0 22,4 33,1 40,1 43,8 46,0

Dívida pública  (% do PIB) 31,4 34,2 57,3 56,1 51,9 48,7

Saldo da balança corrente 106 USD 8.348 -3.772 -8.531 -8.275 -7.981 -6.153

Saldo da balança corrente % do PIB 6,7 -2,9 -8,3 -8,8 -8,4 -6,1

Taxa câmbio (média) 1 USD = xAOA 96,52 98,30 120,06 171,45 208,47 228,43

Taxa câmbio (média) 1 EUR = xAOA 128,19 130,63 133,22 190,36 226,72 253,85

Fonte: EIU – The Economist Intelligence Unit; INE Angola; AICEP

Notas: (a) Valores actuais; (b) Estimativas; (c) Previsões.  / (1) Preços correntes (2) Preços constantes  / AOA – Kuanza de Angola

Apesar de as autoridades terem abdicado de uma prorrogação, a três anos, do Programa de 
Financiamento Ampliado (EEF), do FMI, continuam a decorrer conversações ao nível de consultas 
técnicas com o objetivo fundamental de reequilibrar a economia angolana. Não obstante, o FMI 
continuará a incentivar o Governo angolano, no sentido de repor os equilíbrios macroeconó-
micos, constituir reservas, reduzir o défice orçamental do sector não-petrolífero e de promover 
uma maior flexibilidade cambial, apoiada numa política monetária mais restritiva que permita 
controlar a inflação. A prazo, o País terá de melhorar a eficiência e transparência da despesa 
pública e promover um ambiente de negócios que permita o crescimento do sector privado. 

Com a cotação do petróleo abaixo dos valores de 2011-14 e uma elevada pressão sobre a des-
pesa, as projecções do EIU apontam para que o país continue a apresentar défices orçamentais 
sucessivos até 2020. 
O Orçamento para 2016, aprovado em Dezembro do ano passado e revisto em Agosto deste ano, 
dá prioridade à despesa de alcance social na saúde, educação e apoio social, não esquecendo 
os serviços públicos, a defesa e desenvolvimento económico. 
No entanto, foi necessário reduzir a verba destinada à defesa em 1,4% e, no sector social, 
as rubricas da educação e da saúde sofreram reduções de 7,2% e 11,1%, respectivamente. 
Apesar disso, as projecções para a despesa cresceram 4,4%, verba apontada para assegurar 
o serviço da dívida pública, mas também a projectos de investimento público que promovam a 
diversificação da economia. 
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Ainda da análise comparativa entre os orçamentos de Dezembro de 2015 e de Agosto de 2016, 
a receita prevista resultante da produção de 1,88 milhões de barris/dia a uma cotação de 54 
dólares/barril foi revista para 1,79 milhões de barris/dia e 41 dólares/barril, o que gera um deficit 
orçamental de 6,8% do PIB (inicialmente, 5,5% do PIB) para 2016. 

As entidades governamentais mantêm a aposta na diversificação da actividade económica como 
resposta necessária à baixa continuada do preço do petróleo esperando-se, contudo, que nos 
próximos anos ainda seja o sector dos hidrocarbonetos a continuar a ter um impacto substancial 
no equilíbrio das contas do Estado angolano.

Segundo o Banco Mundial, Angola fez um progresso substancial em termos económicos e 
políticos desde o fim da guerra em 2002. No entanto, o País continua a enfrentar desafios de 
desenvolvimento enormes, que incluem a redução da dependência do petróleo e a diversificação 
da economia, a reconstrução das infra-estruturas, o aumento da capacidade institucional e a 
melhoria dos sistemas de governação e de gestão das finanças públicas, dos indicadores de 
desenvolvimento humano e das condições de vida da população. Segmentos consideráveis da 
população continuam a viver na pobreza, sem o acesso adequado a serviços básicos e poderiam 
beneficiar de políticas de desenvolvimento mais inclusivas.

3.2. // PIB por sectores de actividade

Os valores e as estimativas da variação do PIB, em %, apresentam-se no quadro abaixo:

VARIAÇÃO DO PIB EM %

Produto Interno Bruto 2012 2013 2014E 2015P 2016P

PIB real (variação %) 5,2 6,8 4,8 2,8 3,3

Petrolífero 4,3 -0,9 -2,6 6,3 4,8

Não petrolífero 5,6 10,9 8,2 1,3 2,7

PIB, óptica da produção (variação %)

Agricultura -22,5 42,3 11,9 0,8 4,6

Pescas e derivados 9,7 2,4 19,1 5,8 0,2

Diamantes e outros 0,3 3,3 1,0 2,2 1,0

Indústria transformadora 14,0 8,6 8,1 -4,0 3,1

Electricidade 11,7 8,1 8,0 3,5 3,1

Construção 10,4 34,4 17,3 2,5 20,0

Comércio 13,4 7,0 8,0 2,2 2,4

Outros 8,3 0,7 6,0 - 0,0

Fonte: Ministério do Planeamento – OGE 2016  / Notas: E - estimativa;  P - projecção

Em termos de distribuição sectorial da economia angolana, destacam-se a indústria extractiva, 
que contribuiu com 45,3% para o PIB em 2012, o comércio e serviços (28,9%) a agricultura e 
pescas (10,8%), a construção (8,4%) e a indústria transformadora (6,5%).
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De salientar que apesar do crescimento verificado no sector não-petrolífero ao longo dos últimos 
anos, a economia mantém-se demasiado dependente do petróleo, principal motor do cresci-
mento, sendo que em 2008 representava cerca de 60% do PIB e, actualmente, significa cerca 
de 40%. Continua a significar cerca de 95% das exportações angolanas e o seu peso relativo 
nas receitas fiscais passou de cerca de 80% para os actuais 36,5%.
No que se relaciona com a actividade não petrolífera, esta também abrandou em virtude de 
atrasos na execução de investimentos essenciais na electricidade e no sector industrial. Esti-
ma-se, contudo, que o crescimento do sector não-petrolífero tenha chegado a 1,3%, com um 
crescimento de 2,5% no sector da energia, 3,5% na construção, 3,2% nos diamantes e 0,2% 
no sector da agricultura.
O segundo maior produto de exportação de Angola são os diamantes. A produção de diamantes 
cresceu rapidamente até 2006, quando o volume de produção atingiu 9,2 milhões de quilates. 
Desde então, a produção tem oscilado entre 8,2 e 9,2 milhões de quilates. Em 2015, aumentou 
4% e alcançou os 9 milhões de quilates. O País ainda tem um potencial elevado para expandir 
a mineração uma vez que apenas são conhecidos 40% dos recursos minerais de Angola. 

3.3. // Evolução do Emprego 

Segundo os dados estatísticos definitivos do Recenseamento Geral da População e Habitação 
realizado em 2014 pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), 7.182.631 é o total da população 
economicamente activa com 15 ou mais anos, sendo que 3.936.746 são homens e 3.245.885 
são mulheres, pelo que a taxa de actividade da população é de 52,8%, sendo 61,1% homens 
e 45,4% mulheres.

POPULAÇÃO EM IDADE ACTIVA COM 15 OU MAIS ANOS DE IDADE POR ÁREA  
DE RESIDÊNCIA, SEGUNDO A SITUAÇÃO PERANTE A ACTIVIDADE ECONÓMICA

País e área de 
residência

População em idade 
activa

População  
economicamente activa

População  
empregada

População  
desempregada

Nº % Nº % Nº % Nº %

Angola 13.592.528 100,0 7.182.631 52,8 5.442.685 75,8 1.739.946 24,2

Urbana 8.706.581 64,1 4.330.895 60,3 2.997.548 55,1 1.333.347 76,6

Rural 4.885.947  35,9 2.851.736 39,7 2.445.137 44,9 406.599 23,4

Fonte: Censo 2014

Nesta conformidade, calcula-se que o total da população inactiva é de 6.409.867, sendo 2.510.628 
homens e 3.899.239 mulheres. O total da taxa de inactividade é de 47,2%, 38,9% homens e 
54,6% mulheres.
A agricultura (2.570.003 - 46,3%) e a pesca (316.901 - 5,7%) são as actividades económicas 
mais representadas no País, em termos de empregabilidade. 
A Província de Luanda tem como sectores predominantes o comércio (10%), actividades ad-
ministrativas e dos serviços de apoio (8%), transportes, construção (7%) e armazenagem e 
comunicação (6%). 
As taxas mais elevadas de desemprego verificaram-se na Província da Lunda Sul e Lunda Norte, 
com 43% e 39%, respectivamente. 
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3.4. // Comércio Externo 

Ao longo dos últimos anos, Angola registou ou, designadamente até 2012, e de um modo geral um aumento 
considerável do valor das transacções comerciais, tendo praticamente estagnado em 2014 e diminuído em 2015. 
Na realidade, a balança comercial de Angola assinala um elevado crescimento das exportações até 2008, 
reflectindo, por um lado, o aumento da produção petrolífera e, por outro, a subida dos preços do petróleo. 
Também a relativa estabilidade da moeda nacional e a crescente disponibilidade de moeda estrangeira 
proveniente das exportações conduzem a elevadas taxas de crescimento das importações, apesar de não 
acompanharem o ritmo de crescimento das exportações. 
Ainda resultante da crise financeira que eclodiu em 2008, o ano de 2009 é marcado por uma forte quebra das 
exportações (-36,1% face ao ano anterior), em consequência, fundamentalmente, da descida acentuada do 
preço do petróleo (durante o primeiro semestre do ano) e também da diminuição da produção. No mesmo 
período, as importações continuam a sua trajectória ascendente (+8%).
Com início em 2014 e, fundamentalmente, a partir de 2015, a economia angolana volta a defrontar o desafio 
de uma redução drástica do preço do petróleo nos mercados internacionais.
Na realidade e apesar das medidas entretanto tomadas pelas autoridades angolanas na implementação 
de políticas económicas adequadas àquele contexto, a economia volta a ressentir-se e a pressão social 
intensifica-se, reforçando a necessidade da aceleração da diversificação económica. 
Segundo a WTO – World Trade Organization, a posição e quota de Angola no comércio mundial de bens, 
em 2015, é, no que se relaciona com as exportações, a 59ª (49ª em 2013 e 54ª em 2014), equivalente a 
0,21% e o mesmo indicador, relativo às importações, corresponde à 69ª posição (71ª em 2013 e 68ª em 
2014), equivalente a 0,13%. 
A economia angolana é relativamente fechada, não obstante o elevado valor das suas exportações que, 
no entanto, apresentam forte concentração no petróleo.

EVOLUÇÃO DA BALANÇA COMERCIAL DE ANGOLA – 106 USD

Balança Comercial 2011 2012 2013 2014 2015

Exportações fob 67.310 71.093 68.247 59.170 34.151

Importações fob 20.228 23.717 26.344 28.587 21.703

Saldo 47.082 47.376 41.903 30.583 12.448

Coeficiente de Cobertura 322,8 299,8 259,1 207,0 157,4

Posição no “ranking” mundial

Como exportador 52ª 50ª 49ª 54ª 59ª

Como importador 75ª 71ª 71ª 68ª 69ª

Fonte: WTO – World Trade Organization; ITC – International Trade Centre; AICEP

Assim é que, entre 2010 e 2012, o aumento do preço do petróleo a nível internacional, conduziu as 
exportações angolanas a mais de 71 mil milhões de USD. Em 2013, as vendas angolanas ao exte-
rior assinalam uma quebra de 4%, continuada em 2014 e 2015, com descidas de 13,3% e 42,3%, 
respetivamente. 
No que diz respeito às importações, em ciclo ascendente até 2014, registam no último ano um de-
créscimo de 24,1%. 
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3.4.1. // Principais clientes e fornecedores

De acordo com os dados do International Trade Centre (ITC), verifica-se que a China, a partir de 
2008, ultrapassou os Estados Unidos da América enquanto principal destino das exportações 
angolanas, distanciando-se cada vez mais na liderança (37,7% do total em 2011 e 48,3% em 
2014) em consequência do aumento das aquisições de petróleo. De salientar que estes dois 
países assumem, tradicionalmente, uma grande importância enquanto clientes de Angola, tendo 
representado 57,4% das suas exportações totais em 2014 (61,2% em 2009).
Angola é o principal parceiro da China no continente africano e o segundo maior fornecedor de 
petróleo, depois da Arábia Saudita. Cerca de 45% das exportações actuais de petróleo angolano 
destinam-se à China, embora tenham sido reduzidas em 22%.

Outros clientes importantes actualmente são Índia, Espanha e França. Portugal, por seu lado, 
ganhou importância enquanto destino das exportações angolanas, até 2013 (6ª posição e 4,6%), 
parecendo que essa tendência se inverteu em 2014, representando 2,7% do total (7ª posição) 
e em 2015, com 1,9% (9ª posição). Deste modo, o conjunto dos cinco principais clientes repre-
sentou cerca de 73,9% das exportações de Angola em 2014.

Em termos de evolução do peso relativo dos principais parceiros de Angola nas suas relações 
comerciais com o exterior, os dois quadros seguintes mostram a seguinte evolução:

PRINCIPAIS CLIENTES

Mercado
2013 2014 2015

Quota (%) Pos. Quota (%) Pos. Quota (%) Pos.

China 46,9 1ª 47,7 1ª 45,5 1ª

Índia 9,3 3ª 8,7 3ª 9,0 2ª

Estados Unidos da América 12,2 2ª 9,0 2ª 8,3 3ª

Espanha 4,0 6ª 5,5 4ª 6,4 4ª

França 1,7 12ª 3,2 8ª 4,7 5ª

Portugal 4,8 5ª 3,3 6ª 3,6 6ª

Fonte: ITC – International Trade Centre; AICEP

Na perspectiva das importações angolanas, Portugal posiciona-se como o segundo principal 
fornecedor de Angola em 2015, a seguir à China (até 2013, Portugal tinha sido durante muitos 
anos o principal fornecedor). 

Dos restantes fornecedores, destacam-se a Coreia do Sul, os Estados Unidos da América e 
a França. Assim, o conjunto dos cinco principais fornecedores, conforme os dados de 2015, 
representam cerca de 59,7% das importações angolanas.
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PRINCIPAIS FORNECEDORES

Mercado
2013 2014 2015

Quota (%) Pos. Quota (%) Pos. Quota (%) Pos.

China 16,3 2ª 21,2 1ª 22,7 1ª

Portugal 17,0 1ª 14,9 2ª 14,2 2ª

Coreia do Sul 5,1 4ª 7,1 4ª 11,3 3ª

Estados Unidos da América 5,6 3ª 7,2 3ª 7,1 4ª

França 2,5 8ª 3,6 7ª 4,4 5ª

Fonte: ITC – International Trade Centre; AICEP

3.4.2. // Principais produtos transaccionados

No que respeita aos principais produtos transaccionados por Angola, os últimos dados disponibili-
zados pelo ITC permitem relevar a importância fulcral dos produtos energéticos para a economia 
angolana (97,1% do total das exportações em 2015 – 98,4% em 2014), o que mantém a balança 
comercial do país muito vulnerável à flutuação do preço do petróleo nos mercados internacionais.

PRINCIPAIS PRODUTOS TRANSACCIONADOS – 2015 

Principais produtos exportados % Total Principais produtos importados % Total

Combustíveis e óleos minerais 97,1 Máquinas e aparelhos mecânicos 16,5

Pedras preciosas e metais preciosos 2,2 Embarcações e estruturas flutuantes 9,8

Aeronaves e aparelhos espaciais 0,1 Máquinas e aparelhos eléctricos 8,4

Sal, enxofre, terras, pedras, gesso, cal e cimento 0,1 Obras de ferro fundido, ferro ou aço 8,1

Peixes, crustáceos, moluscos 0,1 Combustíveis e óleos minerais 4,2

Fonte: ITC – International Trade Centre; AICEP

Por outro lado, as importações são constituídas por um vasto leque de produtos, dos quais se 
destacam os grupos do quadro acima, que representam cerca de 47% das importações totais 
de Angola no último ano.

3.4.3. // Relações comerciais Portugal – Angola

4Comércio de bens

No que se refere ao comércio de bens, Angola posicionou-se no sexto lugar no ranking de clientes 
em 2015 (4,2% das exportações portuguesas, que compara com 6,6% alcançados nos três anos 
anteriores), caindo para a 2ª posição entre os “países terceiros” (a seguir aos Estados Unidos da 
América), ou seja, fora do espaço da União Europeia. Na qualidade de fornecedor, as quotas de 
Angola são mais modestas, ocupando a 9ª posição do ranking em 2015, descendo dois lugares 
em relação ao ano anterior. No contexto dos países africanos de língua oficial portuguesa, Angola 
ocupa, destacada, a primeira posição quer como cliente, quer enquanto fornecedor de Portugal. 
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POSIÇÃO E QUOTA DE ANGOLA NO 
COMÉRCIO INTERNACIONAL PORTUGUÊS DE BENS

2011 2012 2013 2014 2015

Angola como cliente de Portugal
Posição 4ª 4ª 4ª 4ª 6ª

% Exportação 5,4 6,6 6,6 6,6 4,2

Angola como fornecedor de Portugal
Posição 11ª 6ª 6ª 7ª 9ª

% Importação 2,0 3,2 4,6 2,7 1,9

Fonte: INE – Instituto Nacional de Estatística; AICEP

Ao contrário do que acontece nos saldos globais das relações comerciais entre Angola e o ex-
terior, que apresentam excedentes assinaláveis, a balança comercial é tradicionalmente muito 
desequilibrada e favorável a Portugal, tendo registado em 2015 um saldo de 957,3 milhões de 
euros, o segundo valor mais baixo dos últimos 5 anos. 
Nos últimos 5 anos (2011-15), constata-se que as exportações portuguesas para Angola au-
mentaram sempre entre 2011 e 2014, sendo este desempenho interrompido em 2015, com uma 
quebra significativa das vendas de Portugal ao mercado (-33,9%). 

BALANÇA COMERCIAL DE BENS DE PORTUGAL COM ANGOLA – 106 EUROS

2011

...

2013 2014 2015 ∆ % 2015/11

Exportações 2.330,1 3.112,7 3.177,9 2.099,6 0,1

Importações 1.177,5 2.631,7 1.605,8 1.142,3 7,8

Saldo 1.152,6 481,0 1.572,2 957,3 –

Coeficiente de cobertura (%) 197,9 118,3 197,9 183,8 –

Fonte: INE – Instituto Nacional de Estatística; AICEP

Segundo os dados da UNCTAD e do INE, Portugal, a par da China e dos Estados Unidos da 
América, encontra-se entre os parceiros privilegiados do comércio externo angolano, quer na 
perspectiva das exportações, quer na óptica das importações, apesar de, pelas razões já ex-
plicadas anteriormente, se tenha verificado em 2015, uma significativa redução das primeiras 
em 33,9%e das segundas em 28,3%. Relativamente à estrutura das exportações de Portugal 
para Angola e contrariamente à das importações, é bastante diversificada; contudo, os cinco 
principais grupos de produtos expedidos para o mercado representam, em 2015, 69,1% do 
total (68,8% em 2014). 

Numa análise mais detalhada, verifica-se que em 2015 os seis produtos mais representativos 
(por ordem decrescente), foram os vinhos de uvas frescas (3,5% do total, com um decréscimo 
de 23,8% face a 2014); medicamentos em doses ou acondicionados para venda a retalho (3,2%, 
com uma descida de 20,5%); outros móveis e suas partes (2,9%, com uma redução de 39,4%); 
enchidos e produtos semelhantes, de carne, miudezas ou sangue (2,6%, com uma quebra de 
19,9%); cervejas de malte (2,5%, com um decréscimo de 63,2%); construções e suas partes 
de ferro fundido, ferro/aço (2,5%, com uma descida de 50,4%). 
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Segundo dados do Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério da Economia, os produtos 
classificados como de baixa intensidade tecnológica representam, em 2015, 39,5% das ex-
portações portuguesas para Angola, designadamente de produtos industriais transformados. 
Seguem-se os produtos com graus de intensidade tecnológica média-alta (31,9%), média-baixa 
(19,6%) e alta intensidade (9,1%). 

Com base nos dados disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), nos últimos 
cinco anos verifica-se um decréscimo no número de empresas portuguesas exportadoras 
para Angola, passando de 7.893 empresas (2011) para 7.466 empresas em 2015. 

Em síntese e em termos homólogos, nos primeiros 7 meses de 2016 verificou-se uma contrac-
ção dos fluxos comerciais com Angola, com as exportações a caírem 43,8% e as importações 
a registarem uma quebra de 50,3%.

PRINCIPAIS EXPORTAÇÕES DE PORTUGAL PARA ANGOLA, 
POR GRUPO DE PRODUTOS – EM 106 EUROS

2011

...

2014 2015 ∆ 
2015/14Valor % Total Valor % Total Valor % Total

Máquinas e aparelhos 508,8 21,8 826,9 26,0 523,0 24,9 -36,8

Produtos alimentares 422,2 18,1 507,3 16,0 316,4 15,1 -37,6

Produtos agrícolas 183,2 7,9 251,8 7,9 219,5 10,5 -12,8

Metais comuns 301,2 12,9 373,2 11,7 209,7 10,0 -43,8

Produtos químicos 165,9 7,1 227,4 7,2 180,7 8,6 -20,6

Plásticos e borracha 105,3 4,5 148,4 4,7 108,9 5,2 -26,7

Total 2.330,1 100,0 3.177,9 100,0 2.099,6 100,0 -33,9

Fonte: INE – Instituto Nacional de Estatística; AICEP

Relativamente às importações provenientes de Angola, o peso quase total relaciona-se 
com as aquisições dos combustíveis minerais (óleos brutos de petróleo) e a sua evolução 
geral revelou-se positiva ao longo dos últimos anos, tendo-se verificado um crescimento 
médio anual de 7,8% no período compreendido entre 2011 e 2015. Neste último ano, as 
importações atingiram 1.142 milhões de euros, o valor mais baixo dos últimos três anos e 
que representou uma diminuição de 29,6% face ao ano anterior. 

Numa análise mais particularizada, os principais produtos que Portugal importa de Angola 
são os óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos (98,8%); crustáceos, mes-
mo sem casca, vivos, etc.; crustáceos com casca, cozidos a água/vapor (0,4%); outras 
máquinas/aparelhos de terraplanagem etc; bate-estacas, etc.; limpa-neves (0,2%); café, 
mesmo torrado ou descafeinado (0,1%) e relógios de pulso, de bolso e semelhantes com 
caixa, metais preciosos/folheados, etc. (0,1%). 
De salientar que, em 2015, apenas 1,1% das importações provenientes de Angola diziam 
respeito a produtos industriais transformados, sendo que destes, 48,1% são de baixa 
intensidade tecnológica e 20,9% são de intensidade tecnológica alta.
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PRINCIPAIS IMPORTAÇÕES DE PORTUGAL PROVENIENTES DE ANGOLA, 
POR GRUPO DE PRODUTOS – EM 106 EUROS

Grupos e Produtos
2011

...

2014 2015 ∆ 
2015/14Valor % Total Valor % Total Valor % Total

Combustíveis minerais 1.169,4 99,3 1.601,5 99,7 1.128,1 98,8 -29,6

Produtos agrícolas 2,3 0,2 0,5 0,0 6,5 0,6 –

Máquinas e aparelhos 2,0 0,2 0,7 0,0 3,1 0,3 333,5

Instrumentos de óptica  
e precisão

1,1 0,1 0,7 0,0 2,2 0,2 197,3

Madeira e cortiça 0,8 0,1 0,6 0,0 0,8 0,1 40,6

Veículos e outro material 
de transporte

0,9 0,1 0,8 0,0 0,7 0,1 -5,4

Total 1.177,5 100,0 1.605,8 100,0 1.142,3 100,0 -28,9

Fonte: INE – Instituto Nacional de Estatística; AICEP

4Serviços

Também no âmbito dos Serviços, e segundo dados do Banco de Portugal, constata-se que Angola 
é mais importante como cliente do que como fornecedor de Portugal. A sua quota de cliente nas 
exportações portuguesas de serviços diminuiu de 6,7% em 2011 para 5,4% em 2015, o valor 
mais baixo dos últimos cinco anos. Enquanto fornecedor, o comportamento de Angola tem-se 
pautado por alguma estabilidade, passando de 2,0% (2011) para 2,1% em 2015. 

IMPORTÂNCIA DE ANGOLA NOS FLUXOS DE SERVIÇOS COM PORTUGAL

2011 2012 2013 2014 2015

Angola como cliente de Portugal % Exportação 6,7 6,3 6,5 6,6 5,4

Angola como fornecedor de Portugal % Importação 2,0 2,8 3,3 2,6 2,1

Fonte: BP – Banco de Portugal; AICEP

À semelhança do que acontece no comércio de mercadorias, também na área dos serviços a 
balança bilateral é tradicionalmente favorável a Portugal, com o saldo a aproximar-se de 1,1 
mil milhões de euros em 2015, um decréscimo de 12% em relação ao ano anterior. Para este 
resultado, tem contribuído o bom desempenho das exportações portuguesas, que registaram 
um aumento médio anual de 1,9% entre 2011 e 2015. 
As importações portuguesas de serviços provenientes de Angola também têm registado uma 
evolução positiva, mas com um crescimento médio anual superior ao das exportações (6,3 % 
entre 2011 e 2015). 
O coeficiente de cobertura das importações pelas exportações, que regredira em 2012 e 2013, 
voltou a crescer, fixando-se em 493,1%. 
A repartição sectorial do lado das exportações tem incidido, de forma constante, nas viagens 
e turismo (38,8% do total em 2015), nos outros serviços fornecidos pelas empresas (26,7%) 
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e nos transportes, com 16,6%. Nas importações, tem-se assistido a uma preponderância dos 
transportes, com 43,2% do total de 2015, seguidos das viagens e turismo (28%) e dos outros 
serviços fornecidos pelas empresas (13,9%). 
Nos primeiros sete meses de 2016, quer as exportações, quer as importações de serviços 
apresentam uma evolução negativa face ao período homólogo do ano anterior de 35,5% 
e 39,3, respetivamente. O coeficiente de cobertura das importações pelas exportações 
foi de 518%. 

BALANÇA COMERCIAL DE SERVIÇOS DE PORTUGAL COM ANGOLA – EM 103 EUROS

2011

...

2013 2014 2015 ∆ 2015/11

Exportações 1.296,6 1.436,1 1.557,5 1.370,6 1,9

Importações 231,3 359,5 318,2 278,0 6,3

Saldo 1.065,4 1.076,6 1.239,3 1.092,7 –

Coeficiente de cobertura (%) 560,7 399,5 489,5 493,1 –

Fonte: Banco de Portugal; AICEP

3.5. // Sistema Bancário e Financeiro

Do ponto de vista financeiro, Angola tem tido um crescimento assinalável, tendo actualmente o 
terceiro maior sector bancário da África Subsariana, apenas atrás da África do Sul e da Nigéria. 
No contexto da SADC, Angola é dos poucos países que goza de um sistema financeiro plural, 
no que respeita às estruturas accionistas predominantes no sistema financeiro, convivendo no 
mercado agentes internacionais, privados e Estado. O sistema financeiro angolano possui fortes 
ligações (comerciais e/ou accionistas) com alguns grupos bancários portugueses.

4Instituições Financeiras 

A actividade desenvolvida pelas instituições financeiras é regulada pela Lei nº 13/05, de 30 de 
Setembro (Lei das Instituições Financeiras), diploma que regula o processo de estabelecimento 
e o exercício da actividade daquelas instituições, bem como a sua supervisão e saneamento. 

4Tipo de sistema Financeiro 

Com a aprovação da nova Lei Orgânica do Banco Nacional de Angola e da Lei Cambial, o Ban-
co Nacional de Angola (BNA) ficou dotado de maior responsabilidade e autonomia em matéria 
monetária e cambial e delegou, nos bancos comerciais e nas casas de câmbio, competências 
para licenciarem e executarem um conjunto de operações de invisíveis correntes em divisas. 
Como banco central, ao BNA é-lhe atribuída a missão estratégica de catalisador do desenvol-
vimento do País, devendo assegurar a preservação do valor da moeda nacional e estabelecer 
a aplicação de um quadro legal de estruturação, organização, funcionamento e fiscalização do 
sistema financeiro, a fim de potenciar o desenvolvimento harmonioso e equilibrado do mercado 
de capitais angolano. 
Competem ao BNA a execução, o acompanhamento e o controlo das políticas monetária, cambial 
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e de crédito, a gestão do sistema de pagamentos e a administração do meio circulante no âm-
bito da política económica do País, cabendo-lhe também implementar medidas com o objectivo 
de estabilizar o mercado monetário e cambial e aumentar a competitividade entre os bancos. 

4Estrutura do Sistema Financeiro 

O sistema bancário angolano é constituído por várias instituições bancárias de capital nacional e 
instituições bancárias de capital estrangeiro que se constituíram em bancos de direito angolano. 
As instituições financeiras bancárias e não bancárias autorizadas a operar em Angola devem 
estar devidamente registadas no BNA (a lista das 27 instituições financeiras bancárias autori-
zadas pode ser consultada no sítio do BNA na Internet).

4Possibilidade de Obtenção de Empréstimos Bancários pelo Investidor Estrangeiro 

Um investidor estrangeiro pode obter crédito junto do sistema bancário angolano. Contudo, por 
se tratar de um residente não cambial, para efeitos da Lei Cambial fica sujeito aos condiciona-
lismos e requisitos previstos na Lei Cambial e regulamentação conexa. 

3.6. // O Fundo Soberano de Angola

Em 2011, o Fundo Soberano de Angola (FSDEA) foi legalmente ractificado e oficialmente 
estabelecido como o Fundo Soberano de Angola em 2012, com uma dotação inicial de 
5 biliões de USD. Segundo o sítio do Fundo, este “é um fundo soberano de investimento 
gerido por um Comité Executivo autónomo. A estrutura organizacional do Fundo assegura 
que os mecanismos de análise adequados se encontram em vigor através da adopção de 
boas práticas a nível global, como por exemplo, a nomeação de auditores independentes. 
A abordagem do Fundo Soberano de Angola assegura a conformidade com as leis e os 
regulamentos aplicáveis ao Fundo.
O FSDEA é regido pelos Princípios de Santiago, um conjunto voluntário de práticas e valores 
desenvolvido pelo International Working Group (IWG) of Sovereign Wealth Funds (SWFs) (Grupo 
Internacional de Trabalho (GIT) de Fundos de Património Soberano (FPSs)) em Outubro de 2008 
e é também membro de pleno direito do International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF) 
(Fórum Internacional dos Fundos Soberanos). Posteriormente, o FSDEA foi reconhecido como 
operador transparente pelo SWFI em Fevereiro de 2015 com uma classificação de 8 sobre 10 
pontos, um marco significativo para o Fundo.
Os marcos regulatórios e políticos alcançados pelo Fundo, conjuntamente com a adesão ao IFSWF 
e a classificação do SWFI, fortalecem ainda mais o compromisso do FSDEA para cumprir com as 
regulamentações locais e internacionais que regem as suas operações e actividades de investimento.
A Estratégia de Investimento do FSDEA é baseada no compromisso com o desenvolvimento social 
e económico de Angola. Considerando investimentos em África e noutras regiões do mundo, o 
Fundo destina-se a investir sobretudo no mercado interno, na construção de infra-estruturas e na 
criação de oportunidades para os cidadãos angolanos. Ao assumir perspectivas de longo prazo 
para os investimentos, o FSDEA pretende alcançar retornos sustentáveis e estáveis, assim como 
desempenhar um papel fundamental no desenvolvimento do capital humano de Angola, fulcral 
na construção das bases económicas essenciais para a melhoria da vida de todos os angolanos.
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A alocação de activos do Fundo prevê uma carteira de investimentos que pretende optimizar os 
retornos esperados por oposição ao risco esperado, ao longo de um horizonte de investimentos 
de longo prazo. 
Tal como referido na Política de Investimento, o FSDEA irá atribuir cerca de metade da sua 
dotação inicial a investimentos alternativos, particularmente nos sectores da agricultura, mine-
ração, infra-estruturas e sector imobiliário – particularmente em hospitalidade –, em Angola e 
noutros mercados africanos, para fomentar um crescimento interno e regional sustentável. O 
restante da carteira de investimentos será alocado a instrumentos de renda fixa e de aplicações 
de tesouraria, emitidos por Estados, instituições supranacionais, acções globais e emergentes, 
assim como outros investimentos alternativos em mercados emergentes ao nível mundial”.
Em 30 de Novembro de 2016 foram divulgadas em Londres as contas auditadas do FSDEA 
relativas ao ano 2015, que reflectem a posição fiscal e de investimento do Fundo. A auditoria 
independente às demonstrações financeiras do Fundo foi feita pelo terceiro ano consecutivo, 
sendo a primeira vez que este aplica as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) na 
elaboração e apresentação das suas demonstrações financeiras. 

As demonstrações financeiras do FSDEA apresentam 4,75 bilhões de USD de activos a 
31 de Dezembro de 2015. Apesar do Fundo prever alcançar lucros apenas em 2017, a sua 
carteira de investimentos já apresentava os seguintes destaques no fim do ano 2015: 
• Os activos de renda fixa correspondiam a 1,20 biliões de USD, representando 25% da carteira; 
• Os activos de renda variável estavam avaliados em 620 milhões de USD, representando 

14% da carteira; 
• Dos 2,7 bilhões de USD destinados a activos de private equity em Angola e na região de 

África subsaariana, 407 milhões de USD já haviam sido investidos; 
• 62% da carteira estão dedicados a investimentos em Angola e na África Subsaariana, 21% 

na América do Norte, 11% na Europa e 6% no resto do mundo. 

Relativamente aos investimentos importantes em Angola e noutros países da África Subsaa-
riana através de fundos de private equity, durante o ano de 2015, estão fundamentalmente 
destinados a infra-estruturas, hotelaria, silvicultura, agricultura, saúde, mineração e capital 
estruturado, visando apoiar o crescimento da actividade comercial destes ramos na região, 
designadamente. 
• Fundo de Infra-estrutura – 19% dos 1,1 bilhões de USD do capital estão investidos em 

projectos localizados em Angola e no Quénia; 
• Fundo Hoteleiro – 23% dos 500 milhões de USD do capital estão investidos em projectos 

localizados em Angola e na Zâmbia; 
• Fundo Mineiro – 2% dos 250 milhões de USD estão investidos num projecto na Mauritânia; 
• Fundo de Silvicultura – 10% dos 225 milhões de USD estão investidos numa concessão de 

larga escala de eucaliptos em Angola; 
• Fundo de capital estruturado – 12% dos 200 milhões de USD estão investidos num activo 

localizado na África do Sul; 

Além destes, no primeiro semestre de 2016, o FSDEA adquiriu a concessão de sete fazendas de larga 
escala em Angola, que se encontram em fase de avaliação. Os referidos perímetros compreendem 
aproximadamente 72.000 hectares de terreno agrícola dedicado à produção de grão, arroz e oleaginosas. 
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Em relação à perspectiva do mercado e estratégia do FSDEA para 2017, é manifesta a inten-
ção de manter a diversificação da sua carteira, permanecendo a aposta nos projectos de larga 
escala nacionais fundamentais, a redução de despesas e a capacitação técnica dos quadros 
angolanos, nomeadamente programas prolongados de formação profissional para obtenção de 
conhecimento técnico e tecnológico necessário para a execução de várias actividades que já 
estão terceirizadas. 

Por outro lado, está previsto que o FSDEA dedique até 7,5% do seu capital a projectos de de-
senvolvimento social para apoio socioeconómico aos cidadãos nacionais através da sua Missão 
Social do FSDEA, nomeadamente nas áreas da formação profissional, auto-sustento, acesso à 
água e a serviços de saúde. Actualmente, o Fundo Soberano de Angola dedica 156 milhões de 
USD a 16 projectos que abrangem 10 das 18 Províncias do País, sobretudo nas zonas rurais e 
suburbanas do País. 

3.7. // Investimento estrangeiro (IDE)

4Em Geral

O investimento directo estrangeiro (IDE) tem vindo a desempenhar um papel cada vez mais 
relevante na actividade económica de Angola, que se situa no quarto lugar dos países, no con-
texto do continente africano, que receberam mais projectos de investimento entre 2003 e 2015.

INVESTIMENTO DIRECTO ESTRANGEIRO – 106 USD

Investimento Directo 2011 2012 2013 2014 2015

Investimento estrangeiro em Angola -3.024 -6.898 -7.120 1.922 8.681

Investimento de Angola no estrangeiro 2.093 2.741 6.044 4.253 1.892

Posição no “ranking” mundial 

Como receptor 199ª 199ª 208ª 74ª 35ª

Como emissor 45ª 38ª 35ª 36ª 46ª

Fonte: EIU – The Economist Intelligence Unit; UNCTAD – World Investment Report; AICEP 

De acordo com o World Investment Report, publicado pela UNCTAD, Angola é mais importante a 
nível mundial enquanto receptor de IDE do que enquanto emissor. Em 2015, o País posicionou-se 
em 35º lugar do ranking mundial enquanto receptor, num universo de 208 países, e ocupou a 
46ª posição no conjunto dos países emissores.

O valor líquido do investimento directo estrangeiro em Angola no período de 2011 e 2015, to-
talizou -6.439 milhões de USD. Ao invés, o investimento angolano no estrangeiro é cada vez 
mais significativo, sendo que nos últimos cinco anos atingiu 17.023 milhões de dólares, o que 
se traduz numa média anual de 3.404,6 milhões de dólares. 
Sendo o petróleo a maior riqueza do País, a atracção dos investidores estrangeiros por Angola 
deve-se, sobretudo, às riquezas existentes em petróleo e outros recursos naturais, estando os 
investimentos externos envolvidos em diversos sectores, particularmente os relacionados com 
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aquele mineral. Nas actividades não-petrolíferas, o principal interesse recai sobre a indústria 
transformadora, a reabilitação das infra-estruturas e a agricultura. 
Um estudo da Ernst & Young revela que, entre 2003 e 2011, cerca de 80% dos fluxos de IDE 
se destinou ao sector petrolífero que, a par da indústria extractiva em geral, deverá continuar 
a ser a maior fonte de atracção de capital estrangeiro. Embora os sectores do petróleo, gás e 
carvão sejam os que atraíram mais capital, foi nos serviços financeiros que se verificou o maior 
número de projectos (42,5% do total). 

Segundo o mesmo documento, Portugal foi o País que, no período referido, mais projectos 
desenvolveu em Angola, seguido dos Estados Unidos da América, Reino Unido, Espanha e 
África do Sul.  
Não obstante o capital estrangeiro continuar a afluir, o País parece não melhorar em matéria 
de competitividade, deixando inclusivamente de constar do Índice de Competitividade Global 
divulgado pelo World Economic Forum desde 2012-2013 (na edição anterior, Angola ocupou o 
139º lugar entre os 142 países classificados). Por outro lado, em termos de facilidade em fazer 
negócios, Angola está classificada em 181º lugar no ranking da Doing Business 2016, num 
conjunto de 185 países.
Segundo a Ernst & Young, a chave para Angola progredir nos indicadores internacionais de 
competitividade e na aceleração da transição da economia, reside na captação de fluxos de 
IDE aliados com investimentos internos que promovam uma forte subida das actividades in-
dustriais de média e alta tecnologia, fazendo emergir sectores não petrolíferos com potencial 
de exportação e competitividade na economia global e, em particular, nos países vizinhos e na 
África Subsariana, em geral. 

4Investimento Directo – Relações Bilaterais com Portugal

As relações entre Portugal e Angola intensificaram-se fortemente nos últimos anos, tanto no 
quadro político como no plano económico.
Ressalvando os sectores petrolífero e diamantífero, Portugal é um dos principais países investi-
dores em Angola, existindo um grande leque de empresas portuguesas solidamente constituídas 
e implementadas em território angolano, designadamente no comércio por grosso e a retalho, 
nas actividades financeiras e na construção.

Em sentido inverso e para o mesmo período, o investimento directo angolano em Portugal tem 
vindo a registar uma evolução positiva ao longo dos últimos anos, tendo atingido um valor médio 
anual da ordem dos 61,5 milhões de euros. 
Segundo o relatório da AICEP publicado em Setembro de 2016 e relativo aos últimos cinco anos, 
na óptica do princípio direccional, verifica-se um decréscimo do Investimento Directo Português 
no Exterior (IDPE) face àquele País, a uma média anual de 25,6%, enquanto o investimento 
directo de Angola em Portugal (IDE) evoluiu positivamente a uma média anual de 160,3%. 

Em 2015, o IDPE em Angola, em termos líquidos, registou um valor positivo de 40,3 milhões de 
euros, o mesmo se passando com o IDE angolano, que atingiu 128,6 milhões de euros. Dados 
relativos ao primeiro semestre de 2016, indicam um investimento português de 6,2 milhões de 
euros, enquanto o valor do investimento angolano foi de 10,1 milhões de euros.



ESTUDO  ANGOLA
ENQUADRAMENTO SÓCIO-ECONÓMICO, PERSPECTIVAS  
DO PAÍS E POTENCIALIDADES DE PARCERIA PORTUGAL/ANGOLA40

FLUXOS DE INVESTIMENTO DIRECTO ENTRE PORTUGAL
 E ANGOLA – PRINCÍPIO DIRECCIONAL* – 106 EUROS

Investimento 2011 2012 2013 2014 2015 ∆% 2015/11

IDPE 383,7 412,8 318,2 -317,0 40,3 -25,6

IDE -97,4 204,0 76,6 432,5 128,6 160,3

Líquido 481,2 208,8 241,6 -749,4 -88,4 –

Unidade: Variações líquidas  /  * – Princípio Direccional: reflecte a direcção do investimento, isto é, o Investimento Directo de Portugal no Exterior 
(IDPE) e o Investimento Directo do Exterior em Portugal (IDE)  /  Fonte: Banco de Portugal 

No que respeita à posição de investimento directo entre os dois países, o stock dos activos de 
Portugal em Angola totalizava 3.873,3 milhões de euros no final de Junho de 2016 (uma variação 
negativa de 13% face à posição homóloga de 2015), enquanto o stock de investimento directo de 
Angola no nosso país ascendia a 1.389,4 milhões de euros (-26,7% comparativamente a Junho 
de 2015). Estes montantes indicam que Angola representava, no final de Junho de 2016, 6,9% e 
1,3% do stock de investimento directo total de Portugal no exterior e vice-versa, respectivamente. 

POSIÇÃO (STOCK) DE INVESTIMENTO DIRECTO  
ENTRE PORTUGAL E ANGOLA – PRINCÍPIO DIRECCIONAL
IDE 2011 2012 2013 2014 2015 ∆% 2015/11

Investimento directo português em Angola 3.325,4 3.977,0 3.571,0 4.114, 2 4.367,6 7,7

Investimento directo angolano em Portugal 413,4 1.029,6 1.436,8 1.675,7 1.675,7 51,3

Líquido 2.912,0 2.947,4 2.134,2 2.438,5 2.691,9 –

 Fonte: Banco de Portugal

Embora a presença portuguesa se alargue a um conjunto diversificado de sectores (de acordo 
com o Centro de Negócios da AICEP em Luanda existem, actualmente, cerca de 440 empresas 
portuguesas no mercado) e as principais aplicações do investimento português têm-se dirigido 
para o comércio por grosso e a retalho, as actividades financeiras e a construção. Nos últimos 
anos, estes sectores representaram, em conjunto, entre 96% e 98% dos valores globais do 
investimento português em Angola. 

Relativamente ao investimento directo angolano em Portugal, este é considerado uma extensão 
dos projectos de internacionalização da estrutura financeira e produtiva angolana. A banca, te-
lecomunicações, energia e petróleos, construção civil, engenharia e arquitetura, media, saúde, 
ambiente, agro-indústria e turismo são os sectores de base que Angola procura expandir ou 
consolidar em Portugal. 

3.8. // Reformas e políticas económicas

Em resultado, por um lado, da redução dos preços das matérias-primas, nomeadamente do pe-
tróleo e, por outro, de condições financeiras mais restritivas que geraram um aumento da dívida 
pública e a utilização das reservas cambiais, tem-se vindo a verificar uma forte desaceleração 
do crescimento económico e a depreciação da moeda nacional angolana.
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Assim, o País vê-se na necessidade de reajustar o seu modelo de desenvolvimento, 
nomeadamente:
• Promovendo um ajustamento ordenado da economia à nova realidade de um preço do 

petróleo mais baixo;   
• Melhorando a qualidade da despesa pública, especialmente a implementação dos inves-

timentos públicos; e 
• Criando as condições para a diversificação da economia, procurando reduzir custos e 

aumentar a produtividade.

Nesta conformidade e para além da realização do Censo de 2014, estão em execução o Plano 
Nacional de Desenvolvimento (PND) 2013-2017, a Estratégia para a Saída da Crise Derivada 
da Queda do Preço do Petróleo no Mercado Internacional (2015) e foi aprovada a Nova Lei do 
Investimento Estrangeiro.

3.9. // Perspectivas

A especificidade da economia encontra, naturalmente, evidentes potencialidades e desafios 
que é importante ultrapassar.

Na realidade, desde a necessária e urgente mais rápida aplicação de reformas estruturais, 
à resolução dos problemas técnicos relacionados com a produção petrolífera/GNL, pas-
sando por uma implementação mais ordenada na redução das despesas públicas, pela 
ultrapassagem das dificuldades no processo de substituição de importações e procurando 
minimizar as perturbações e efeitos decorrentes do rápido aumento dos preços dos bens 
essenciais, a economia angolana ainda tem de ter em conta factores externos, a saber:
• Previsível manutenção da tendência de queda das reservas internacionais;
• Manutenção ou acentuação da queda das cotações do petróleo nos mercados internacionais; 
• Contexto económico e financeiro mundial incerto e volátil. 

Neste contexto, os sectores que, a médio prazo, se espera venham a contribuir mais activamente 
para a diversificação económica são a agricultura e agroindústria, bebidas, pecuária e pescas, 
indústrias associadas à construção e à indústria petrolífera, e turismo.
Segundo a Organização das Nações Unidas, Angola é o 16º país com maior potencial agrícola 
do mundo, mas actualmente apenas 3% da terra arável está cultivada. Por outro lado, com uma 
extensa costa, a capacidade sustentável do País é de 450 mil toneladas anuais, mas só cerca 
de metade deste valor é efectivamente pescado. No sector dos minérios, a situação é também 
de subaproveitamento dos recursos – Angola é o sétimo maior produtor de diamantes a nível 
mundial, mas esta actividade representa apenas 0,8% do PIB. Existem ainda extensas reservas 
de ouro, cobre, mármore, granito e cobalto.

Cabe ainda salientar que, apesar dos fortes investimentos públicos realizados nos últimos dez 
anos, a oferta de infra-estruturas básicas é limitada. Com efeito, o acesso a água e electricidade 
apresenta assinaláveis deficiências, a rede de transportes não assegura a correcta circulação de 
produtos e pessoas no País, e a educação e saúde mantêm níveis de disponibilidade reduzidos.
Nesta conformidade e apesar das perspectivas de médio prazo serem favoráveis, a dependência 
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petrolífera torna a sua economia muito vulnerável a choques externos, além de a exporem ao 
risco da denominada “dutch disease” (caracterizada pelo aumento da receita nacional decorrente 
da exportação de recursos naturais abundantes – no caso em apreço, o petróleo – e o fenóme-
no de desindustrialização decorrente da valorização cambial). Os recursos (capital e trabalho) 
tendem a deslocar-se para a produção de bens e serviços nacionais “não transaccionáveis”, 
para responder ao aumento da procura interna, diminuindo, assim, a produção dos sectores 
primário e secundário, o que poderá originar uma escalada nos preços destes produtos. Em 
síntese, poder-se-á dar um aumento significativo dos preços internos e um incremento do fluxo 
de divisas externas proveniente da venda de petróleo.
Para combater esta situação, a OCDE, o Banco Mundial e o FMI aconselham que, a par da 
expectável expansão do sector petrolífero e da produção de gás e do aumento do consumo 
privado e da implementação do programa de investimento público em infra-estruturas, os sec-
tores a privilegiar sejam os da construção, da produção de energia e dos transportes. Também 
se espera que se intensifiquem os sectores agroalimentar, industrial e logístico.
De salientar que o relatório Perspectivas Económicas em África 2012 assinala que Angola 
necessita de melhorar o sistema cambial e a gestão financeira pública, e de enfrentar os 
“pesados desafios de reduzir a pobreza e o desemprego”. A maioria do desemprego, que o 
relatório estima em 26%, afecta sobretudo os trabalhadores menos qualificados, mas surge 
agora um número crescente de jovens desempregados, com qualificações, mas que não 
se enquadram nas necessidades efectivas do País.

Apesar de estarem criadas as condições básicas para a normalização da actividade 
económica (possibilitando a mobilidade interna, fomentando a actividade comercial e o 
investimento), a carência de infra-estruturas físicas e de recursos humanos qualificados 
continuam a condicionar a evolução da economia angolana. Por outro lado, o sector in-
formal ainda assume um forte peso na economia e tem um papel decisivo em termos de 
subsistência das famílias.

Perante este quadro, e dando continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido, o princi-
pal desafio para o Governo angolano consiste no relançamento dos sectores fora da esfera da 
indústria petrolífera, por forma a aumentar a oferta interna e diversificar as exportações, criando 
emprego (este sector emprega apenas 1% da população activa) e diminuindo a pobreza. Nesse 
sentido, foram aprovados vários programas que abrangem diversas áreas de actividade como 
a agricultura e o desenvolvimento rural, a pecuária e pescas, a habitação social, a recuperação 
urbana, as infra-estruturas e a indústria transformadora.
Assim é que o Governo perspectiva, para os próximos anos, o fomento da agricultura, da in-
dústria, dos serviços de logística, de telecomunicações e de tecnologia, não devendo descurar 
o investimento na extracção dos diamantes. 

Relativamente ao sector agrícola, o Governo tem vindo a apostar na produção nacional 
através de várias iniciativas, que incluem:
• Programas de incentivos;
• Linhas de financiamento;
• Forte investimento público;
• Campanhas de marketing e de estímulo à aquisição de produtos e serviços angolanos.
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O Governo tem fomentado, também, a criação de pólos agroindustriais, com o objectivo de 
criar sinergias entre as produções agrícolas e pecuárias e o seu processo de transformação, 
armazenamento e logística.
O sector da construção, por seu lado, tem crescido em resultado de uma forte aposta na recons-
trução e requalificação das infra-estruturas de apoio à produção e à população. 

Por sua vez, o sector industrial é caracterizado pelo elevado nível de importações, o que poderá 
conduzir a uma forte aposta estratégica na produção industrial.
Isto dito, deve-se realçar, também, que o Estado assume as mais variadas formas (directas e 
indirectas) de participação na economia do País, para além da forte presença no sector petrolífero, 
nomeadamente nos sectores dos transportes (18,3%), do urbanismo e construção (14,6%), da 
geologia, minas e indústria (12,2%) e com uma forte presença nos serviços financeiros (Banca 
e Seguros).
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4. // ENQUADRAMENTO  
LEGISLATIVO
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4.1. // Regime geral do investimento estrangeiro (IDE)

O investimento privado, a par do investimento público, continua a ser uma aposta estratégica 
do Estado angolano, para captação e mobilização de recursos humanos, financeiros, materiais 
e tecnológicos, com vista ao desenvolvimento económico e social do país, à diversificação e 
aumento da competitividade da economia, ao crescimento da oferta de emprego e à melhoria 
das condições de vida das populações.
Atendendo à necessidade de se desburocratizar o procedimento para a admissão do 
investimento, bem como adequar o sistema de incentivos e benefícios fiscais e adua-
neiros à actual dinâmica económica do País, tornando-a mais atractiva ao investidor, foi 
aprovada a Lei do Investimento Privado (LIP), através da Lei nº 14/15, de 11 de Agosto, 
em vigor a partir de 11 de Agosto de 2015, que revoga o anterior regime previsto pela 
Lei n.º 20/11, de 20 de Maio.

Esta é a quinta lei que Angola aprova desde a sua independência, tendo por objecto a 
regulamentação do investimento privado estrangeiro e aplica- se a investimentos externos 
de qualquer montante e aos investimentos internos de montante global igual ou superior a 
50.000.000,00 AOA (cinquenta milhões de Kwanzas). Realce-se, todavia, que para efeitos de 
atribuição dos benefícios e incentivos fiscais, apenas são elegíveis os investimentos externos 
«qualificados» (isto é, «cujo montante global corresponda ao contravalor em Kwanzas equi-
valente ou superior a USD 1.000.000,00») para efeitos de atribuição adiante mencionados. 
No que concerne aos investimentos internos, a LIP apenas se aplica quando o respectivo 
montante global «corresponda ao contravalor em Kwanzas equivalente ou superior a USD 
500.000,00». 
Por outro lado, a legislação actualmente em vigor deu origem a novo enquadramento ins-
titucional, tendo a ANIP dado lugar à APIEX – Agência para Promoção de Investimento e 
Exportações de Angola.
Com competências e funções diferentes da ANIP, a APIEX foi criada com a missão de cap-
tar investimento privado, promover as exportações e a internacionalização das empresas 
angolanas, visando apoiar o crescimento de uma economia que se pretende diversificada 
e estável, que permita a Angola participar de forma mais expressiva e competitiva na 
economia global. 

Tutelada pelo Ministério do Comércio, dotada de autonomia financeira, patrimonial e 
administrativa, a APIEX tem como principais objectivos: 
• Captação de investimento privado de origem nacional ou estrangeira;
• Promoção da imagem do país, dos seus produtos e potencialidades; 
• Recolha e difusão de informações macroeconómicas, dos mercados e produtos; 
• Fomento das exportações e internacionalização das empresas angolanas. 

4.1.1. // Enquadramento legal

Pode dizer-se que a Lei nº 14/15, de 11 de Agosto (Lei do Investimento Privado), também 
conhecida por “NLIP”, os Decretos Presidenciais nºs 181 (Linhas Mestras da Política Nacional 
de Investimento Privado), 182 (Regulamento do procedimento para a realização do Investi-
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mento Privado) e 184 (Extingue a ANIP e cria a Agência para a Promoção do Investimento 
e Exportações de Angola, abreviadamente designada por APIEX-Angola), todos de 30 de 
Setembro de 2015, consubstanciam a actual legislação enquadradora do investimento em 
Angola, que se conjuga, ainda, com o Aviso n.º 13/14, de 24 de Dezembro, do Banco Na-
cional de Angola, respeitante aos procedimentos cambiais para o repatriamento de lucros 
ou dividendos.

Em síntese, a Nova LIP, apesar de ainda carecer de regulamentação, procura potenciar a 
realização de projectos de investimento privado externo em Angola de pequenas e médias 
empresas (“PMEs”) e, por outro lado, tem por objectivo limitar os benefícios fiscais e adua-
neiros a conceder a projectos de investimento externo de maior dimensão. 

Relativamente a estes últimos, pretende reduzir ou facilitar as formalidades legais necessárias 
para a aprovação destes projectos. A NLIP oferece vantagens aos investidores privados, ex-
ternos e internos pela sua maior clareza, certeza na sua aplicação e na previsão de critérios 
de actuação das autoridades angolanas competentes que irão certamente reduzir muitas 
das dúvidas e questões levantadas pela anterior legislação agora revogada, pelo que, em 
geral, irá provavelmente facilitar os investimentos privados em Angola. 

Apreciadas conjugadamente as análises efectuadas por diversas sociedades de advogados 
a operar em Angola e do estudo da CESO sobre logística, as principais alterações introdu-
zidas no regime do investimento privado pela NLIP traduzem-se nos seguintes aspectos: 

 REGIME DO INVESTIMENTO PRIVADO PELA NLIP

LEI ANTERIOR Principais alterações LEI ACTUAL

USD 1.000.000 Montante Mínimo de Investimento Nenhum – Estrangeiro 
AOA 50.000.000 – Nacional

USD 1.000.000 investimento 
nacional e estrangeiro

Montante Mínimo de Investimento 
para acesso a Benefícios

USD 1.000.000 - Estrangeiro 
USD 500.000 – Nacional

Não obrigatório Parceria compulsória com Investidor 
Angolano

35% do capital e participação efectiva 
na gestão para investimentos nos sectores: 
electricidade, água, hotelaria, turismo, 
transportes, logística, construção, 
telecomunicações, tecnologias de informação 
e media.

A, B e C Zonas de Desenvolvimento A e B

Agricultura, Indústria, 
Infra-estruturas, Energia, Água, 
Telecomunicações, Tecnologias 
de Informação, Habitação 
Social, Saúde, Educação, 
Turismo

Sectores Prioritários Agricultura, pecuária, silvicultura, 
pesca e indústrias conexas.

Até 10 anos, dependendo 
da localização e tipo 
de imposto

Isenções e Benefícios Fiscais Até 10 anos, dependendo do número 
de postos de trabalho criados, montante, 
localização, sector, destino da produção, etc.
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4.1.2. //  Benefícios e incentivos fiscais e aduaneiros

Embora a NLIP já não condicione os investidores privados externos a um montante mínimo de 
1.000.000,00 USD, este constitui o valor a partir do qual se podem candidatar aos benefícios 
fiscais e aduaneiros (para os investimentos internos, o montante ascende a 500.000,00 USD).

Também as zonas de desenvolvimento para efeitos de atribuição de incentivos fiscais 
e aduaneiros às operações de investimento privado externo e ou interno passam a ser 
apenas duas:
• Zona A, composta pela Província de Luanda, municípios-sede das Províncias de Benguela, 

Huíla e o Município do Lobito; e a
• Zona B, composta pelas Províncias de Cabinda, Bié, Cunene, Huambo, Cuando Cubango, 

Luanda-Norte, Luanda-Sula, Moxico, Zaire, Bengo, Cuanza-Norte, Cuanza-Sul, Malanje, 
Uíje e restantes municípios das Províncias de Benguela e Huíla.

A tipologia dos benefícios e incentivos fiscais e aduaneiros a que os projectos de investimento 
se podem candidatar está melhor desenvolvida no ponto 4.5.8..

4.1.3. //  Estabelecimento de parcerias em sectores específicos

São clarificados os sectores de actividade em que o investimento privado externo só é permitido 
no caso de ocorrer em parceria com cidadãos angolanos, com empresas de capital público ou 
empresas angolanas em que aqueles detenham, pelo menos, 35% do capital social e participação 
efectiva na gestão reflectida em acordo de accionistas: Electricidade e Água; Hotelaria e Turismo; 
Transportes e Logística; Construção Civil; Telecomunicações e Tecnologias de Informação; e 
Meios de Comunicação Social.
Para efeitos da NLIP, o conceito de “Empresa angolana” é o de uma sociedade unipessoal ou 
pluripessoal, com sede em território angolano e na qual, pelo menos, 51% do capital social é 
propriedade de cidadãos angolanos.

Constituem reserva absoluta do Estado, os seguintes sectores: 
• Produção ou distribuição de material bélico; 
• BNA (Banco Nacional) e moeda; 
• Construção de Portos e Aeroportos; 
• Infra-estrutura básica para redes de telecomunicação; 
• Constituem reserva relativa do Estado; 
• Sistema Básico de Telecomunicações; 
• Serviço Postal. 

4.1.4. // Investimento indirecto, em especial, suprimentos

Duas das grandes inovações da NLIP consistem (i) na proibição de o montante global de inves-
timento indirecto ser superior ao do investimento directo e (ii) na limitação dos suprimentos a um 
montante correspondente a 30% do valor do investimento realizado pela sociedade constituída, 
os quais apenas são reembolsáveis decorridos 3 anos. 
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4.1.5. // Repatriamento de capitais

Segundo o novo regime do investimento privado, qualquer investidor externo tem o direito 
de transferir para o exterior, depois de implementado o projecto de investimento e median-
te prova da sua execução, lucros, dividendos e resultados da liquidação do investimento, 
incluindo mais-valias e demais quantias previstas na Lei, independentemente do montante 
do investimento e ainda que não se possam candidatar aos benefícios fiscais previstos na 
Nova LIP. 

Em contrapartida e excepto em caso de reinvestimento em Angola, os dividendos e lucros 
distribuídos passam a estar sujeitos a uma taxa suplementar de imposto sobre a aplicação 
de capitais, na componente que ultrapassar a participação nos fundos próprios. Esta taxa 
é progressiva e varia entre 15%, 30% ou 50%, consoante o valor excedente seja (i) infe-
rior ou igual a 20%, (ii) superior a 20% e inferior ou igual a 50% ou (iii) superior a 50% da 
«participação nos fundos próprios». 

Os dividendos ou lucros reinvestidos no País não estão sujeitos a esta taxa suplementar. 

Os suprimentos dos acionistas ou sócios estão sujeitos a um limite máximo de 30% do valor 
do investimento realizado pela sociedade constituída e apenas são reembolsáveis após 
3 anos. A generalidade dos investimentos indirectos, incluindo os referidos suprimentos e 
demais investimentos indirectos – por exemplo, em outros empréstimos, transferência de 
tecnologia ou know-how, marcas ou patentes e outros direitos similares, estão igualmente 
sujeitos a um tecto máximo de 50% do valor total do investimento privado externo.

Depois de implementado o projecto de investimento privado externo e mediante prova da 
sua execução, o investidor externo dispõe do direito a transferir para o exterior dividendos 
ou lucros distribuídos, o produto da liquidação dos seus investimentos, produto das indem-
nizações e os royalties ou outros rendimentos de remuneração de investimentos indirectos, 
associados, por exemplo, à cedência de tecnologia.

É criada uma taxa suplementar progressiva de imposto sobre a aplicação de capitais, 
que recai sobre o montante em que os lucros ou dividendos ultrapassem a participação 
do investidor privado externo nos “fundos próprios” da sociedade de direito angolano 
constituída e ou adquirida como veículo para a operação de investimento directo privado 
externo, não se aplicando àqueles lucros ou dividendos que sejam reinvestidos em Angola 
(sendo esta última operação qualificada como uma operação de “reinvestimento directo 
privado externo”).

Esta taxa suplementar progressiva pode ser altamente gravosa para o investidor privado 
externo cujo direito aos lucros ou dividendos de uma sociedade em que tenha investido 
em Angola ultrapasse a proporção correspondente à sua participação social no capital da 
mesma já que, por essa diferença poderá ser tributado até 50% a acrescer aos 15% da 
taxa normal do Imposto sobre Aplicação de Capitais caso dele não estiver isento ao abrigo 
do seu contrato de investimento privado externo aprovado.



A tabela seguinte ilustra e sistematiza as taxas suplementares de imposto aplicáveis à 
distribuição de dividendos e lucros:
 

SOBRE A APLICAÇÃO DE CAPITAIS
(EXCEPTO SE REINVESTIDOS NO PAÍS)

TAXA SUPLEMENTAR 
DE IMPOSTO

Valor excedente até 20% 15%

Valor excedente entre 20% - 50% 30%

Valor excedente acima de 50% 50%

De realçar que os projectos de reinvestimento, modernização e ampliação beneficiam dos in-
centivos da mesma tabela.

4.1.6. // Outras alterações relevantes

Na NLIP, foram clarificados e definidos os critérios a observar para efeitos de atribuição dos 
incentivos e benefícios fiscais. Não obstante, fica por determinar em que termos são definidos, 
em concreto, os incentivos ou benefícios fiscais a conceder em cada caso. 
Contrariamente ao regime anterior, a NLIP não prevê regras especiais sobre a constituição e 
alteração de sociedades no âmbito dos projectos de investimento privado ou a dissolução e 
liquidação de sociedades constituídas para investimentos realizados ao abrigo do regime do 
investimento privado, aplicando-se o regime geral de direito societário. Não estão, igualmente, 
previstas quaisquer regras sobre a cessão da posição contratual do investidor privado. 
Também o acompanhamento e fiscalização da implementação e execução dos projectos de 
investimento devidamente aprovados não estão regulados na NLIP. 

4.1.7. // Regime processual 

A NLIP segue e adopta o regime contratual, enquanto regime processual único. Continua a existir 
uma negociação entre o investidor e as “entidades competentes do Executivo” e o projecto culmina 
com a assinatura de um contrato de investimento privado entre o Estado Angolano, representado 
por um Órgão da Administração directa ou indirecta do Estado designado pelo Titular do Poder 
Executivo, e o investidor. 
Para os investimentos privados externos de valor inferior àquele montante não candidatos a benefí-
cios fiscais e aduaneiros, contudo, bastará o simples registo do investimento privado externo o que 
facilitará em muito, espera-se, o investimento externo de pequenas e médias empresas em Angola.
O registo do investimento privado externo realizado através de máquinas, equipamentos e outros 
meios fixos corpóreos faz-se pelo seu valor CIF (custos, seguros e frete) em moeda estrangeira 
e o seu contravalor em moeda nacional, à taxa de câmbio de referência do Banco Nacional de 
Angola correspondente ao dia da apresentação da declaração aduaneira.
A ANIP – Agência Nacional do Investimento Privado, instituto público do Estado angolano, deixa 
de ser o interlocutor único dos investidores privados, sendo que a negociação do contrato de 
investimento privado fica a cargo dos órgãos da administração directa ou indirecta do Poder 
Executivo (Governo) com tutela sobre o sector da economia a que cada projecto de investimento 
privado disser respeito.
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A APIEX passa a ser a agência governamental responsável pela gestão do ciclo de ope-
rações de investimento privado em Angola e surge com o mandato claro de cumprir com 
as orientações e princípios da Política Nacional de Investimento (Decreto-Presidencial 
181/15), nomeadamente: 
• Diversificação da economia e geração de empregos; 
• Ampliar o mercado interno para a produção nacional;
• Incrementar as exportações não-petrolíferas; 
• Reforçar o tecido empresarial nacional. 

4.1.8. // Procedimentos 

São as seguintes as principais etapas/passos para a apresentação de candidatura:
I)  Proposta
 a)  Apresentação da proposta ao órgão competente dependendo do montante de investimento. 

Emissão de recibo, com data e assinatura do funcionário que a recepciona; 
 c) O investidor deve corrigir ou completar a proposta (15 dias).
II) Avaliação
 a)  O órgão envia cópia do projecto a outros departamentos intervenientes (caso haja) que 

devem emitir um parecer (08 dias); 
 b)  Uma vez aceite a proposta (formal e por escrito) é constituída a Comissão de Avaliação, 

para negociar as clausulas do contrato (20 dias); 
 c)  O departamento ou o investidor podem solicitar algum documento adicional ou informação 

complementar, a fim de melhorar a proposta (entre 5 a 15 dias); 
 d) É emitido o parecer final (10 dias).
III) Resolução
 a) Em caso de indeferimento, o investidor deve ser informado (03 dias); 
 b)  Em caso de deferimento, o investidor deve ser notificado sobre a data da assinatura do 

contrato (10 dias); 
 c)  No dia da assinatura do contrato é emitido e entregue ao investidor o CRIP e uma copia do contrato; 
 d) Cópia do CRIP é remetida ao BNA.

Por sua vez, a documentação necessária para a concretização da proposta de investimento 
é a seguinte (em duplicado, traduzida e reconhecida): 
• Formulário de apresentação do projecto 
• Estatuto da Empresa 
• Certidão de registo comercial
• Estudo de viabilidade técnico, económico e financeiro do projecto 
• Estudo de impacto ambiental 
• Documentos que atestem a situação financeira e técnica da empresa

Relativamente à transferência dos dividendos, o pedido a apresentar ao banco comercial deve 
incluir (a) cópia do Certificado de Registo do Investimento Privado (CRIP), (b) demonstrações 
financeiras auditadas por entidade independente e, c) tratando-se do primeiro pedido de transfe-
rência de lucros ou dividendos, o documento emitido pela entidade responsável pela autorização 
do investimento que confirme a implementação do projecto. 



ESTUDO  ANGOLA
ENQUADRAMENTO SÓCIO-ECONÓMICO, PERSPECTIVAS  
DO PAÍS E POTENCIALIDADES DE PARCERIA PORTUGAL/ANGOLA52

Como requisitos para a execução da transferência, exige-se ainda o «cumprimento integral das 
obrigações fiscais» (até que as condições técnicas permitam o cruzamento automático de informa-
ção, a comprovar pelo investidor externo mediante a apresentação de uma declaração, a emitir pela 
entidade competente, que ateste o cumprimento integral das suas obrigações fiscais), a «inexistência 
de dívidas da entidade ordenadora em situação irregular» e que «o registo nas contas da empresa do 
investimento realizado [a sociedade de direito angolano constituída para implementação do projecto 
de investimento] se encontra tal como estabelecido no CRIP». 
Ainda de acordo com o mencionado aviso, em transferências de lucros ou dividendos de «valor global 
anual» inferior ou igual a montante equivalente a 500.000.000 AOA, não é exigida a autorização 
prévia do BNA; sendo aquele «valor global anual» superior a montante equivalente a 500.000.000 
AOA, a execução da transferência para o exterior depende de autorização prévia do BNA. 
No que concerne a investimentos externos de valor inferior a 1.000.000 USD, o direito ao repatria-
mento de capitais está dependente, pelo menos aparentemente, da realização de um registo do 
investimento, em termos ainda por regulamentar. 
Por fim, é importante notar a ocasional existência de constrangimentos práticos ao repatriamento de 
capitais (sem prejuízo de o direito a esse repatriamento se manter), nomeadamente em virtude da 
escassez de divisas estrangeiras em Angola (aliás, o anterior regime contemplava a possibilidade 
de suspensão de remessas para o exterior, por decisão do Presidente da República, «sempre que 
o seu montante seja susceptível de causar perturbações graves à balança de pagamentos»). 

4.2. // Legislação comercial

4.2.1. / / Principais formas jurídicas das sociedades

O regime jurídico aplicável ao exercício de actividades comerciais em território angolano é defi-
nido pela Lei das Sociedades Comerciais (LSC), aprovada pela Lei nº 1/04, de 13 de Fevereiro, 
e recentemente alterada pela Lei nº 11/15, de 17 de Junho (que aprova a Lei da Simplificação 
do Processo de Constituição de Sociedades Comerciais ou “Lei de Simplificação”), e pela Lei 
nº 22/15, de 31 de Agosto (que aprova o Código de Valores Mobiliários).    
A Lei das Sociedades Comercias de Angola consagra o princípio da tipicidade das sociedades 
comerciais. Está prevista e regulada a existência de cinco tipos de sociedade, três de respons-
bilidade ilimitada, nomeadamente as (i) sociedades em nome colectivo; (ii) sociedades em 
comandita simples e (iii) sociedades em comandita por acções; e duas de responsabilidade 
limitada, designadamente as iv) sociedades anónimas e (v) sociedades por quotas, podendo 
estas duas útimas ser de tipo unipessoal, isto é, sociedades cujo único sócio, pessoa singular 
ou colectiva, é titular da totalidade do capital social. 
As sociedades em nome colectivo e em comandita têm-se vindo a tornar pouco atractivas para 
os agentes económicos, pelo que serão aqui apenas abordadas as sociedades por quotas e 
anónimas e, bem assim, os escritórios de representação e as sucursais.

1. Sociedades por Quotas: as sociedades por quotas devem ter pelo menos 2 sócios e o capital 
social é livremente fixado no contrato de sociedade, correspondendo à soma do valor das quotas 
subscritas pelos sócios. 
As quotas podem ter valores diferentes, mas nunca serem inferiores a 1 AOA e não são admi-
tidas contribuições de indústria. 
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Os sócios não respondem para com os credores sociais, mas apenas para com a sociedade. Cada 
sócio responde imediatamente pela realização da sua própria entrada e, subsidiariamente, por todas as 
entradas convencionadas no contrato de sociedade.
A gestão e administração da sociedade são atribuídas a um ou mais gerentes que podem ser ou não sócios.
Um dos inconvenientes deste tipo de sociedades é a menor mobilidade das participações sociais. 
Para a transferência de quotas (entre os sócios ou para terceiros) é normalmente exigível a au-
torização da sociedade e dos restantes sócios (que, em regra, gozam do direito de preferência), 
e só pode ser feita mediante escritura pública de alteração do pacto social a que se segue a 
publicação no Diário da República e actualização dos registos.

2. Sociedades Anónimas: devem ser constituídas pelo menos por 5 accionistas (excepto nos casos 
em que o Estado ou entidades públicas detêm a maioria do capital, caso em que o número mínimo 
de accionistas é de 2) e o capital social mínimo correspondente a 20.000 USD, incorporados 
em títulos de acções, mais ou menos livres e facilmente negociáveis.
Todas as acções devem ter o mesmo valor nominal, sendo o valor mínimo o equivalente em 
kwanzas a 5,00 USD.
A responsabilidade dos accionistas é limitada ao valor das acções que subscreverem.
A gestão e administração da sociedade são atribuídas a um Conselho de Administração, com um número 
impar de membros. Por outro lado, um órgão interno de fiscalização deve ser, obrigatoriamente, criado.
A transmissão das acções não está sujeita a forma especial, dependendo apenas de se tratar 
de acções ao portador ou nominativas. No primeiro caso, a transmissão opera-se pela simples 
entrega dos títulos ao adquirente e, no segundo caso, efectua-se pelo endosso no respectivo 
título a favor do adquirente, devendo ser comunicada à sociedade para efeitos de registo no 
competente livro de acções.

3. Sociedades Unipessoais: a constituição deste tipo de sociedades foi aprovada com a Lei 
nº 19/2012, de 11 de Junho. São formadas por uma única pessoa singular ou colectiva, nacional 
ou estrangeira e podem assumir a forma de sociedade por quotas ou anónima. A lei consagra 
um processo simplificado de constituição já que podem ser criadas por mero escrito particu-
lar, com assinaturas reconhecidas por notário (sem necessidade de escritura pública), sendo 
subsequentemente obrigadas a registo na Conservatória do Registo Comercial competente. As 
sociedades unipessoais ficam, porém, sujeitas a algumas limitações, não podendo, por exem-
plo, deter participações noutras sociedades comerciais, nem ter como sócio único uma outra 
sociedade unipessoal.

4. Escritórios de Representação: o escritório de representação é uma forma de representação 
directa de uma sociedade estrangeira em Angola, sem capacidade jurídica para praticar actos 
de comércio de qualquer natureza, e tem como objectivo zelar pelos interesses da empresa 
representada, acompanhando os negócios que aquela mantém com residentes cambiais.

À luz do ordenamento jurídico angolano, o escritório de representação é considerado um 
residente cambial pelo que deve ser titular de uma conta de depósito bancário em moeda 
nacional e poderá movimentá-la livremente. No que concerne à força de trabalho, o escritório 
de representação poderá empregar um número de seis trabalhadores dos quais 50% devem 
ser nacionais. 
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Os escritórios de representação só poderão importar moeda estrangeira necessária à cobertura 
dos encargos internos resultantes do seu funcionamento, mas estão, no entanto, obrigados a 
vendê-la a uma instituição de crédito autorizada a exercer o comércio de câmbios.

5. Sucursais: o escritório de representação é uma forma de representação directa de uma so-
ciedade estrangeira em Angola, com capacidade jurídica para praticar actos de comércio de 
qualquer natureza.
A sociedade-mãe assume a responsabilidade ilimitada pelas obrigações assumidas ou imputadas 
à sucursal que resultem de actos jurídicos praticados por esta.
As sucursais não têm órgãos sociais ou órgãos de representação próprios e a sua administração 
é confiada a um procurador cujos poderes resultam de procuração emitida pela “sociedade-mãe”.

6. Contratos comerciais: o investidor pode investir em Angola através da seguinte tipologia prevista 
na Lei Angolana: 
a) Contrato de Agência;
b) Contrato de Franquia (franchising);
c) Contrato de Concessão Comercial;
d) Outros Contratos (e.g. Joint Ventures ou Associações).
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O quadro abaixo apresenta os principais aspectos diferenciadores das sociedades por quotas 
e anónimas, sendo que a opção por uma delas depende, sobretudo, da dimensão do negócio 
(capitais a investir), estando a primeira mais adequada para gerir negócios de pequena e 
média dimensão e a segunda adequa-se a um investimento mais avultado.

PRINCIPAIS ASPECTOS DIFERENCIADORES 
DAS SOCIEDADES POR QUOTAS E ANÓNIMAS

Anonima (S.A.) Por Quotas (Lda.)

Capital social minimo USD 20.000,00 (vinte mil dólares norte-
americanos), sendo que, o valor mínimo de 
cada ação não pode ser inferior a 5,00 USD 
(cinco dólares americanos). 
Pelo menos 30% do capital social deve 
estar realizado no momento de constituição 
da sociedade.

USD 1.000,00 (mil dólares norte- 
-americanos), sendo que, nenhuma quota 
pode ter valor inferior a USD 100,00 (cem 
dólares norte-americanos).
No momento de constituição das 
sociedades por quotas, é exigido aos 
sócios a realização de, pelo menos, 50% 
do capital social, podendo os sócios diferir 
o pagamento dos restantes 50% para 
momento posterior à constituição até ao 
limite de três anos

Representação do capital 
social

Acções Quotas

Responsabilidade limitada Accionistas não são responsáveis pelas 
dívidas contraídas pela sociedade

Sócios não são responsáveis pelas dívidas 
contraídas pela sociedade

Número mínimo 
de sócios/accionistas

5 (cinco)
Excepto se um dos accionistas for uma 
entidade estatal, podendo neste caso, ser 
apenas de dois accionistas

2 (dois)
A lei permite a criação de sociedades 
unipessoais por pessoas singulares.

Órgãos sociais Assembleia Geral de accionistas; Conselho 
de administração; e Órgão de Fiscalização.

Assembleia Geral de Sócios; Conselho de 
Gerência; 
As sociedades por quotas constituídas 
sem Órgão de Fiscalização poderão estar 
sujeitas a auditoria por Técnico Oficial de 
Contas nomeado pela sociedade, caso se 
verifiquem determinadas condições.

Transmissão 
de quotas/participações

A transmissão de quotas não produz efeitos 
para com a sociedade enquanto não for 
autorizada por esta, excepto se a cessão 
for entre cônjuges, ascendentes, descentes 
e sócios.
O pacto pode estabelecer limitações ou 
direitos de preferência na cessão. 
A transmissão de acções não está sujeita a 
forma especial e depende do tipo de acções 
emitidas pela sociedade. As acções ao 
portador transmitem-se com a entrega ao 
adquirente; 
As nominativas transmitem-se com o 
endosso a favor do adquirente.

A transmissão de quotas não produz efeitos 
para com a sociedade enquanto não for 
autorizada por esta, excepto se a cessão 
for entre cônjuges, ascendestes, descentes 
e sócios.
O pacto pode estabelecer limitações ou 
direitos de preferência na cessão.
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4.2.2. // Processo de constituição de empresas e documentos exigidos

De acordo com a Lei das Sociedades Comerciais, quem deseje exercer a sua actividade em Angola 
por um período superior a um ano terá que estabelecer uma representação permanente.
Tratando-se de sócios estrangeiros residentes, será necessário, antes de mais, a aprovação do 
projecto de investimento pela entidade competente e a emissão do respectivo CRIP e licença(s) de 
importação de capitais.
Cumprido o referido no parágrafo anterior, a constituição de uma representação permanente 
(sociedade comercial, sucursal ou escritório de representação) consiste, fundamentalmente, nas 
seguintes formalidades:

Constituição de uma sociedade de direito angolano (por quotas ou anónima)
I) Obtenção do certificado de admissibilidade de firma: o pedido para obter a denominação 
social deve ser instruído com cópia da identificação de um dos sócios ou representante legal e 
formulário emitido pelo Ministério do Comércio devidamente preenchido;
II) Depósito do Capital Social: os sócios devem efectuar o depósito do capital social numa 
instituição bancária domiciliada em Angola.
III) Escritura Pública: deve ser instruída pelos seguintes documentos: CRIP – Certificado 
de Registo do Investimento Privado; licença de importação de capitais; minuta do pacto social 
(em papel e “pen drive”); certificado de admissibilidade da denominação social; documento de 
Identificação dos sócios; e documento comprovativo do depósito do capital social;
IV) Publicação no Diário da República: o pedido de publicação deve ser acompanhado de 
uma certidão da escritura de constituição;
V) Registo Estatístico: o pedido deve ser acompanhado de uma cópia da certidão da escritura 
pública e o formulário devidamente preenchido;
VI) Inscrição Fiscal: O pedido é instruído por uma cópia da certidão da escritura de constituição 
e pela documentação dos sócios. Após o registo, os sócios devem proceder ao pagamento do 
imposto referente ao início de actividade; 
VII) Registo Comercial: o pedido deve ser instruído pelos seguintes documentos: certidão da 
escritura de constituição; cópia do número de identificação fiscal; comprovativo do pagamento do 
imposto referente ao início de actividade e Diário da República com a publicação dos estatutos 
ou, em alternativa, o comprovativo do pedido de publicação e documento de identificação dos 
referidos sócios.

Constituição de uma Sucursal
I) Obtenção do Certificado de admissibilidade de firma;
II) Depósito Notarial dos estatutos da sociedade no país de origem: o pedido de depósito: 
procuração em nome do representante legal (devidamente traduzida e certificada pelo Con-
sulado angolano); documento de Identificação do representante legal da sociedade; escritura 
de constituição da sociedade no país de origem (devidamente traduzida e certificada pelo 
Consulado angolano); certificado de conformidade da constituição da sociedade no país 
de origem (emitido pelo Consulado angolano nesse país); acta deliberativa de autorização 
da abertura da sucursal em Angola (devidamente traduzida e certificada pelo Consulado 
angolano); CRIP – Certificado de Registo do Investimento Privado; Licença de Importação 
de Capitais;
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III) Publicação no Diário da República;
IV) Registo Estatístico;
V) Inscrição Fiscal: para além dos documentos indicados para constituição das sociedades, 
também deve ser apresentado o certificado de denominação social e a identificação do nome 
do representante legal;
VI) Registo Comercial: o pedido deve ser instruído pelos seguintes documentos: certificado 
de admissibilidade de firma; procuração emitida em nome do representante legal da sociedade 
(devidamente traduzida e certificada pelo Consulado angolano); documento de Identificação 
do representante legal da sociedade; documento comprovativo da constituição da sociedade 
no país de origem (devidamente traduzido e certificado pelo Consulado angolano); certificado 
de conformidade da constituição da sociedade no país de origem (emitido pelo Consulado 
angolano nesse país); acta deliberativa de autorização da abertura da sucursal em Angola 
(devidamente traduzida e certificada pelo Consulado angolano); CRIP – Certificado de Registo 
do Investimento Privado; Licença de Importação de Capitais; certidão de depósito notarial 
(documento original); Diário da República com a publicação dos estatutos da sociedade-mãe 
ou, em alternativa, comprovativo do pedido de publicação.

4Abertura de Escritórios de Representação

I) Pedido de Autorização: Requerimento dirigido ao Governador do Banco Nacional de An-
gola (BNA), com assinatura reconhecida no notário, solicitando a abertura de um Escritório 
de Representação, acompanhado dos seguintes documentos: estatutos; certidão comercial 
da sociedade-mãe no país de origem; deliberação do órgão competente sobre a abertura do 
Escritório de Representação; certificado emitido pelo competente agente consular comprova-
tivo de que se acha constituída e funciona de harmonia com a lei do país onde se constituiu; 
procuração, devidamente autenticada, a favor do responsável pelo Escritório de Representação; 
certificado do último balanço aprovado;
II) Depósito da caução: Depois de o BNA autorizar a abertura do Escritório de Representa-
ção emitindo a respectiva Licença de Importação de Capital e comunicando ao interessado 
mediante despacho de autorização, o requerente deve proceder à importação dos capitais 
necessários à abertura da conta bancária onde será depositada a caução cujo valor nunca é 
inferior ao equivalente em Kwanzas à USD 60.000,00. Em posse da Licença de Importação de 
Capital, o Escritório de Representação poderá abrir uma conta bancária local para financiar 
as suas despesas;
III) Obtenção do certificado de admissibilidade de firma;
IV) Depósito Notarial dos estatutos da Representada;
V) Publicação dos Estatutos da Representada no Diário da República;
VI) Registo Comercial: o pedido deve ser instruído pelos seguintes documentos: autorização 
de abertura do Escritório de Representação emitida pelo BNA; certidão emitida pelo Cartório 
Notarial, a confirmar o depósito notarial dos estatutos da representada; certidão de registo 
e de mudança de denominação, em nome da sociedade; acta deliberativa de autorização de 
abertura do Escritório de Representação; Diário da República com a publicação dos estatu-
tos da sociedade-mãe ou, em alternativa, comprovativo do pedido de publicação; certificado 
de admissibilidade de firma; licença de importação de capitais; carta do BNA, a confirmar o 
pagamento da caução de USD 60,000,00; declaração consular emitida nos termos do art. 48º 
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do Regulamento do Registo Comercial, pelo Consulado de Angola no país de origem da so-
ciedade-mãe; procuração em nome dos mandatários para instruir o pedido e procuração em 
nome do Representante Legal;
VII)  Registo Definitivo: no prazo de 180 dias após a emissão da licença de importação de 
capital, o Requerente deve apresentar no BNA: exemplar do Diário da República com a pu-
blicação dos estatutos; certidão de registo comercial; comprovativo de registo fiscal; cópia do 
comprovativo bancário do depósito da caução.

Notas:
• Depois da apresentação destes documentos o BNA emite uma nova licença que comprova 

o registo do Escritório de representação.
• As sociedades comerciais e as sucursais têm ainda de obedecer a formalidades subse-

quentes como a inscrição no Instituto Nacional Para Segurança Social, e, dependendo da 
actividade a desenvolver, terá ainda que obter o Alvará Comercial, Licença de Importação, 
Licença Industrial e/ou outras, conforme o caso.
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4.3. // Regulação do comércio internacional

4.3.1. // Regime cambial

Em todo o processo de investimento, bem como no posterior desenvolvimento da actividade, 
há que ter presente a política cambial angolana, disciplinada por um conjunto de leis e 
regulamentos que definem os procedimentos para importação e exportação de capitais.
A Lei nº 5/97, de 27 de Junho (Lei Cambial), regula as operações comerciais e financeiras 
de repercussão efectiva ou potencial na balança de pagamentos de Angola e aplica-se 
à realização de operações de capitais e de comércio de câmbios. O Banco Nacional 
de Angola (BNA) é a autoridade cambial de Angola, podendo delegar os seus poderes 
noutras entidades. 

Assim, são consideradas operações cambiais: 
• a aquisição ou alienação de moeda estrangeira;
• a abertura e movimentação de contas em moeda estrangeira;
• a abertura e movimentação, por não residentes, de contas em moeda nacional;
• a liquidação de quaisquer transacções de mercadorias, de invisíveis correntes ou de capitais. 

Este diploma legal define, ainda, que as operações cambiais só podem ser realizadas por 
intermédio de uma instituição financeira autorizada a exercer o comércio de câmbios, 
dependendo este exercício de autorização especial do BNA e remete para futuro decreto 
regulamentar a definição dos princípios gerais a que devem obedecer as operações de: 
• Mercadorias (importação, exportação ou reexportação) 
• Invisíveis Correntes
• Capitais 

Na aplicação da Lei Cambial, é essencial distinguir o residente cambial e o não residente 
cambial, bem como as operações cambiais permitidas no seu âmbito. A Lei determina 
quem é considerado residente e não residente cambial, segundo critérios assentes na 
residência habitual e no local da sede. Para estes efeitos e de acordo com o Regime 
Jurídico dos Estrangeiros na República de Angola (Lei nº 2/07, de 31 de Agosto), o visto 
de trabalho não permite ao seu titular fixar residência em Angola, pelo que apenas os 
cidadãos estrangeiros titulares de um cartão de residência podem ser considerados resi-
dentes cambiais em Angola.

Os critérios de definição segundo a residência habitual e o local da sede determinam que 
são considerados:
• Residentes cambiais: as pessoas singulares que tiverem residência habitual no território 

nacional; os cidadãos nacionais diplomatas, representantes consulares ou equiparados, 
em exercício de funções no estrangeiro, bem como os membros das respectivas famílias 
e as pessoas singulares nacionais cuja ausência no estrangeiro, por período superior 
a noventa dias e inferior a 1 ano, seja originada por motivos de saúde, de estudos ou 
determinada pelo exercício de funções públicas ou privadas, que impliquem a residência 
no estrangeiro 2. 
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• Não-residentes cambiais: as pessoas singulares com residência habitual no estrangeiro; 
as pessoas singulares nacionais que emigrarem, bem como as que se ausentarem do ter-
ritório nacional por período superior a um ano e os diplomatas, representantes consulares 
ou equiparados, em exercício de funções no território nacional, bem como os membros 
das respectivas famílias. 

• Residentes habituais em território nacional: todos os cidadãos angolanos que vivam em 
Angola; todos os cidadãos estrangeiros possuidores de cartão de residência emitido nos 
termos da legislação aplicável.

Dado o contexto económico do País e a fim de assegurar a gestão equilibrada das disponi-
bilidades em moeda estrangeira, o governo angolano, pelo Aviso n.º 1/16, de 12 de Abril de 
2016, procedeu à revisão dos limites e procedimentos de controlo de entrada e saída de moeda 
nacional e estrangeira. 

Fica, assim, definido o modelo da «Declaração de entrada e saída de numerário em moeda 
estrangeira», que contém um «original» e «duplicado», sendo o «original» destinado aos servi-
ços aduaneiros localizados no sector de entrada ou saída do território nacional e o «duplicado» 
reservado ao viajante.

Moeda Estrangeira

Residentes cambiais 

− com idade igual ou superior a 18 anos 10.000,00 USD

− com idade inferior a 18 anos 3.500,00 USD

Não-residentes cambiais

− com idade igual ou superior a 18 anos 5.000,00 USD

− com idade inferior a 18 anos 1.500,00 USD

Moeda Nacional

Pessoas singulares residentes cambiais / não residentes cambiais 50.000,00 AOA

Fonte: USD ou o equivalente em qualquer outra moeda estrangeira

Por esclarecimento do Banco Nacional de Angola, este informa que continua a existir a 
obrigatoriedade de, à entrada em território nacional, se declararem à Alfândega, através 
de modelo próprio, os montantes transportados superiores a USD 10.000,00 ou os seus 
equivalentes em outra moeda estrangeira. As pessoas singulares não residentes cambiais 
que, por ocasião da entrada em território nacional, tenham preenchido a declaração, apenas 
podem sair do território nacional com valores em moeda estrangeira superiores ao limite 
estabelecido nos números anteriores se apresentarem o duplicado da referida declaração 
e, nesse caso, o valor não poderá ser superior ao valor declarado à entrada. O duplicado 
da declaração deve ser entregue aos serviços aduaneiros, no momento da saída do país da 
pessoa singular não residente.
Entretanto, o banco regulador recomenda aos cidadãos que se deslocam para o exterior 
do País, a utilização de cartões de pagamento bancário de rede internacional (cartões de 
crédito, pré-pagos).
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4Operações Cambiais

A Lei Cambial aplica-se (i) à aquisição ou alienação de ouro amoedado, em barra ou em qualquer 
forma não trabalhada; (ii) à aquisição ou alienação de moeda estrangeira; (iii) à abertura e à 
movimentação no País, por residentes ou não residentes, de contas em moeda estrangeira; (iv) 
à abertura e à movimentação no País, por residentes ou não residentes, de contas em moeda 
nacional; e (v) à liquidação de quaisquer transacções de mercadorias, de invisíveis correntes 
ou de capitais. 

4Operações de Mercadorias 

Regime geral
Embora a entidade responsável pela fiscalização das actividades alfandegárias seja a Admi-
nistração Geral Tributária, existem outras entidades envolvidas na fiscalização do comércio 
externo e interno, nomeadamente os Ministério do Comércio, Interior (através da Polícia Fiscal 
e do Serviço de Investigação Criminal), da Saúde, da Agricultura, das Relações Exteriores, da 
Indústria, dos Petróleos e dos Transportes (através do Conselho Nacional de Carregadores e 
Administração dos Portos e Aeroportos), porque as transacções transfronteiriças de bens es-
tão sujeitas ao pagamento de encargos aduaneiros, Imposto de Selo, Imposto de Consumo e 
emolumentos gerais aduaneiros. 
Porque Angola subscreveu alguns acordos comerciais de entre os quais se destacam o Acor-
do de Tratamento Pautal Preferencial de Exportação para a China, o Protocolo Comercial da 
SADC (Southern Africa Development Community) e o Acordo de Parceria Económica entre a 
União Europeia e os países de África, Caraíbas e Pacífico e ratificou ainda a Convenção de 
Bamako relativa à Interdição da Importação de Lixos Perigosos e ao Controlo da Movimenta-
ção Transfronteiriça desses lixos em África e participou na Declaração do Rio de 1992 sobre o 
meio ambiente e desenvolvimento, o regime de importação e exportação está também sujeito 
às regras neles contidas. 

Angola faz também parte do Sistema de Preferências Generalizadas (SPG), que oferece aos 
países em desenvolvimento uma redução de direitos aduaneiros para alguns dos seus produtos 
que entram no mercado europeu. Para efeitos deste acordo comercial, Angola é considerada 
um país em desenvolvimento. 
Nesta conformidade, todas as entidades importadoras devem ter um número de identificação 
fiscal emitido pela Administração Geral Tributária. Este número é também o código de importador 
a ser usado nas actividades transfronteiriças de importação e exportação e deve constar no 
Documento Único (que visa simplificar os procedimentos alfandegários e reduzir a burocracia 
e o tempo de desalfandegamento das mercadorias). 
Os agentes económicos devem igualmente proceder ao seu licenciamento como entidades 
exportadoras/importadoras junto do Ministério do Comércio.

Os normativos que regulam as operações de mercadorias são o Decreto Presidencial nº 
265/10, de 26 de Novembro o Aviso do BNA nº 19/12, de 25 de Abril, regulando o primeiro 
os procedimentos para o licenciamento de importações e exportações, tornando obriga-
tório o Registo de Exportadores e Importadores (REI) junto do Ministério do Comércio, 
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que emite um certificado comprovativo da inscrição e atribui ao operador de comércio 
internacional o acesso ao Sistema Integrado de Comércio Externo (SICOEX), o segundo 
estabelece as regras e procedimentos a observar na realização de operações cambiais 
destinadas ao pagamento de importação e exportação de mercadorias, determinando que: 
• Se a liquidação destas operações for em prazo inferior a 360 dias da data dos documentos 

de embarque/desembarque não carece de licenciamento prévio do BNA. 
• A liquidação das operações cambiais destinadas a importação/ exportação de mercadorias 

pode ser feita através de: 
 − Crédito documentário
 − Pagamento antecipado
 − Pagamento postecipado, mediante cobranças e/ou remessas documentárias. 
 
4Nova Pauta Aduaneira

Angola faz parte da Organização Mundial do Comércio desde 23 de Novembro de 1996. A sua 
regulação alfandegária segue a Pauta Aduaneira dos Direitos de Importação e Exportação 
aprovada pelo Decreto Legislativo Presidencial nº 10/13, de 22 de Novembro, alterado pela 
Rectificação nº 1/14, de 30 de Janeiro, que introduz agravamentos, reduções e limitações às 
taxas de importação e exportação para incentivar a produção nacional nos sectores em que 
Angola tem vantagens competitivas face à concorrência externa e capacidade de produção, o 
que significa que algumas mercadorias podem estar sujeitas a autorização especial.

Estas medidas inserem-se na estratégia governamental de diversificação da economia e agrava 
a importação em sectores considerados pelo Governo com potencial competitivo e que podem 
vir a satisfazer a procura interna com o objectivo de facilitar a circulação de mercadorias de 
produção nacional angolana, estimulando as exportações e diminuindo as importações. 
Por seu lado, as taxas dos direitos de importação e do Imposto de Consumo aplicáveis às 
mercadorias importadas ao abrigo de projectos de investimento (aprovados nos termos da Lei 
do Investimento Privado) seguem um regime especial, que prevê a isenção total de encargos 
aduaneiros em certos casos. O Imposto de Selo sobre a exportação é calculado mediante a 
aplicação da taxa de 0,5% sobre o valor aduaneiro da mercadoria e, sobre a importação, me-
diante a aplicação da taxa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria. 

NESTA PERSPECTIVA, O AUMENTO E REDUÇÃO DE TAXAS TEM O SEGUINTE EFEITO

Oportunidade 
de Investimento

Oportunidade 
para Exportação

AUMENTO DE TAXAS
•  Sectores com capacidade interna potencial para satisfazer procura local 
•  Angola tem recursos só precisa de experiência para desenvolver a indústria

REDUÇÃO DE TAXAS
• Sectores incapazes de suprir as necessidades de mercado 
• Incentivo da exportação de produtos necessários, mas sem oferta suficiente
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Relativamente à documentação necessária para os movimentos de importação, pode ser vi-
sualizada no quadro seguinte:

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Exportação Importação 

Documentos a apresentar pelo Exportador 
para receber os recursos provenientes da exportação: 

Documentos a apresentar pelo Importador 
dependendo da modalidade de liquidação escolhida: 

• carta da negociação
• licença de exportação 
•  original da carta de crédito, ou titulo de compromisso 

de pagamento (aceite) a ser assinado pelo importador 
não residente cambial (no caso de cobrança 
documentária), ou 

•  letra de saque obrigando ao pagamento contra entrega 
dos documentos (no caso de remessa à cobrança)

• carta do cliente solicitando a operação
• factura proforma
• original da factura comercial
• documento de transporte 
• licença de importação 
• documento único 
•  outros documentos de acordo com os termos do 

crédito documentário 
• contrato de fornecimento
• garantia bancária

Notas: 
• Estão dispensadas de licenciamento as operações cambiais destinadas a liquidação de 

importação de mercadorias cujo valor não exceda o equivalente a 5.000 USD. 
• As operações cambiais destinadas a liquidação de mercadorias devem ser efectuadas até 

360 dias a contar da data do Documento Único.

4.3.2. // Operações de invisíveis correntes

A legislação que enquadra esta tipologia de operações é suportada pelo Decreto nº 21/98, de 
24 de Julho e Instrutivo BNA nº 1/06, 10 de Janeiro, Aviso do BNA nº 04/03, de 7 de Fevereiro 
e Aviso nº 13/13, de 6 de Agosto. 
Assim e de acordo com a Lei, consideram-se operações de invisíveis correntes «quaisquer 
transacções correntes que não sejam de mercadorias, nomeadamente relativas a viagens e 
transferências de natureza corrente, pagamento e recebimento de serviços e rendimentos, quando 
se efectuarem entre o território nacional e o estrangeiro ou entre residentes e não residentes, 
cujo prazo de vencimento não seja superior a 360 dias». 

A regulamentação em vigor subdivide as operações de invisíveis correntes em: (i) viagens e 
transferências; e (ii) serviços e rendimentos, podendo ser ordenadas por residentes cambiais ou 
por não residentes cambiais. As operações cambiais destinadas à liquidação de operações de 
invisíveis correntes devem efectuar-se até 360 dias a contar da data da prestação dos serviços.
Estabelece as regras e procedimentos a observar na realização de transacções, serviços e 
transferências, relacionadas com transportes, seguros, viagens, rendimentos de capitais, comis-
sões e corretagens, direitos de patentes e marcas, encargos administrativos e de exploração, 
salários e outras despesas por serviços pessoais, pagamentos de rendimentos, transferências 
privadas, transferências do Estado e de pessoas jurídicas de direito público, efetuadas entre o 
território nacional e o estrangeiro ou entre residentes e não residentes. 
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Assim e na senda da legislação cambial, vigora o princípio da intermediação financeira e, por-
tanto, as operações de invisíveis correntes só podem ser efectuadas através de uma instituição 
autorizada a exercer o comércio de câmbios pelo BNA. As instituições financeiras podem, sem 
prévia autorização do BNA, vender moeda estrangeira e executar os pagamentos ou trans-
ferências sobre o exterior, designadamente facturas de contratos aprovados pelo BNA, bem 
como dos serviços decorrentes de contratos até determinado valor (fixado periodicamente pelo 
BNA). Assim, as transacções relacionadas com os actos, negócios ou contratos de montantes 
superiores aos limites fixados pelo BNA estão sujeitas à prévia autorização do BNA. Estão, 
igualmente, sujeitas à prévia autorização do BNA as transacções decorrentes de transferências 
de rendimentos de aplicações financeiras e de capitais e os reembolsos devidos pela anulação 
de contratos e por pagamentos indevidos. 
De acordo com a regulamentação em vigor, os actos e contratos referentes a serviços presta-
dos por entidades residentes a entidades não residentes, bem como as operações relativas à 
entrada de receitas decorrentes destes, não carecem de licenciamento do BNA, sem prejuízo 
da obrigatoriedade de registo no SINOC. Igualmente, não carecem de licenciamento do BNA 
os rendimentos bem como o repatriamento de lucros de aplicações financeiras e de capitais 
efectuadas no exterior por entidades residentes. 
Os contratos de prestação de serviços de assistência técnica estrangeira ou de gestão são 
regulados autonomamente. 

4.3.3. // Operações de capitais

As Operações de Capital estão reguladas pelo Decreto nº 23/98, de 24 Julho e Instrutivo BNA nº 
1/03, estando, assim, sujeitas a autorização do Banco Nacional que emitirá, consoante os casos, 
uma Licença de Importação de Capitais (LIC) ou uma Licença de Exportação de Capitais (LEC). 
A regulamentação em vigor visa, sobretudo, regular as operações que envolvam não só a im-
portação, mas também a exportação de capitais.
De acordo com a lei e regulamentação conexa, consideram-se operações de capitais «os contratos 
e outros actos jurídicos, mediante os quais se constituam ou transmitam direitos ou obrigações 
entre residentes e não residentes, abrangendo operações de crédito de prazo superior a um 
ano, operações de investimento estrangeiro e os movimentos de capitais de carácter pessoal» 
e «as transferências entre o território nacional e o estrangeiro enumeradas na lei e bem assim 
as que se destinem aos fins ou decorram dos actos mencionados na lei». 

Constituem operações de capitais: 
• criação de novas empresas ou de sucursais de empresas já existentes; 
• participação de capital em empresas ou em sociedades civis ou comerciais; 
• constituição de contas em participação ou associações de terceiros a partes ou quotas de 

capital social; 
• aquisição total ou parcial de estabelecimentos; aquisição de imóveis; 
• transferência de valores resultantes da venda ou liquidação de posições adquiridas em 

conformidade com as operações anteriores; 
• emissão de acções de quaisquer empresas ou sociedades e emissão e reembolso total 

ou parcial de títulos de dívida pública, de obrigações emitidas por entidades privadas e de 
outros títulos de natureza semelhante a prazo superior a um ano; 
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• subscrição e compra ou venda de acções de quaisquer empresas ou sociedades e de 
títulos de dívida pública, de obrigações emitidas por entidades privadas e de outros títulos 
de natureza semelhante a prazo superior a um ano; 

• concessão e reembolso total ou parcial de empréstimos e outros créditos (qualquer que seja 
a forma, a natureza ou título destes), quando por prazo superior a um ano, com excepção 
dos empréstimos e outros créditos de natureza exclusivamente civil. 

Através dos seus Avisos nº 13/14 e nº 14/14, de 24 de Dezembro, o BNA simplificou a expor-
tação de capitais relativos a lucros e dividendos e a importação de capitais decorrentes de 
investimentos privados. 

Assim, o Aviso do BNA nº 13/14 determina que apenas estão sujeitas a autorização prévia do 
BNA as transferências de lucros e dividendos dos investidores externos nos termos da Lei do 
Investimento Privado que perfaçam um valor global anual superior a 500.000.000 AOA. 
Relativamente à importação de capitais, segundo o Aviso do BNA nº 14/14, a emissão do Certi-
ficado de Registo de Investimento Privado confere automaticamente a licença para importação 
de capitais, sendo apenas obrigatório e necessário o registo dos investimentos junto do BNA, 
por intermédio das instituições financeiras. 

4.3.4. // Regime cambial especial aplicável ao sector petrolífero

O sector petrolífero tem um regime aduaneiro específico aprovado pela Lei nº 11/04, de 12 de 
Novembro, que estabelece que todas as entidades que se associem à Concessionária Nacional 
estão isentas de encargos aduaneiros sobre a importação e exportação de bens, desde que 
se dediquem exclusivamente a operações petrolíferas e os bens estejam previstos na listagem 
anexa à referida lei. 
Por outro lado, a Lei nº 2/12, de 13 de Janeiro (Lei sobre o Regime Cambial Aplicável ao Sector 
Petrolífero), estabelece um regime cambial próprio para as operações petrolíferas. Dela resulta 
que a Concessionária Nacional e suas associadas (pessoas colectivas nacionais ou estrangei-
ras que se associam à Concessionária Nacional através de sociedade comercial, contrato de 
consórcio ou contrato de partilha de produção) são obrigadas a efectuar todos os pagamentos 
de encargos e obrigações tributárias, bem como os pagamentos de bens e serviços fornecidos 
por residentes e não residentes, através de contas domiciliadas em Angola, impondo também 
que todos os pagamentos internos (e.g. fornecedores, salários) sejam feitos em kwanzas. 
Após a venda ao BNA da moeda estrangeira necessária ao pagamento dos encargos tributários 
e das demais obrigações tributárias para com o Estado, o saldo das contas em moeda estran-
geira será prioritariamente utilizado para o pagamento das despesas correntes (“cash call”) e 
só então será permitido que o saldo excedentário seja aplicado pelas associadas estrangeiras 
no mercado interno ou externo. 
Quanto à disposição dos valores correspondentes aos lucros, dividendos, incentivos e outras 
remunerações de capital e o valor das amortizações do investimento, as associadas estrangeiras 
têm o direito de depositá-los em instituições financeiras estrangeiras, enquanto as associadas 
nacionais podem detê-los em moeda estrangeira (ou nacional) em bancos domiciliados em 
Angola, podendo transferi-los periodicamente, de acordo com os seus estatutos, para os seus 
respectivos sócios ou accionistas não residentes sob a forma de lucros ou dividendos. 
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4.4. // Legislação laboral

4.4.1. //  Relações individuais de trabalho

A Lei nº 7/15, de 15 de Junho, aprovou a actual Lei Geral do Trabalho (LGT), revogando inte-
gralmente a sua antecessora, a Lei nº 2/00, de 11 de Fevereiro.
Em termos gerais, a LGT aplica-se a todos os trabalhadores que prestem em Angola uma activi-
dade remunerada por conta de um empregador, no âmbito da organização e sob a autoridade e 
direcção deste e, de igual modo, aplica-se ainda aos aprendizes e estagiários colocados sob a 
autoridade dum empregador, ao trabalho prestado no estrangeiro por nacionais ou estrangeiros 
residentes contratados em Angola ao serviço de empregadores nacionais e, supletivamente, 
aos trabalhadores estrangeiros não residentes. 

A LGT define o contrato de trabalho em termos amplos, considerando-o como aquele pelo qual 
o trabalhador se obriga a colocar a sua actividade profissional à disposição de um empregador, 
dentro do âmbito da organização e sob a direcção e autoridade deste, tendo como contrapartida 
uma remuneração. 

4O contrato Individual de Trabalho

Dispõe a actual LGT que o contrato de trabalho pode ser celebrado por tempo indeterminado ou 
por tempo determinado, a termo certo ou incerto, por livre acordo entre as partes e consoante 
a natureza da actividade, a dimensão e a capacidade económica da empresa e as funções 
para as quais é contratado o trabalhador. 
O contrato de trabalho celebrado por tempo determinado pode ser sucessivamente renovado 
por períodos iguais ou diferentes até ao limite máximo de cinco ou 10 anos, consoante se trate 
de (i) grande ou (ii) média, pequena e micro-empresa, convertendo-se em contrato por tempo 
indeterminado uma vez decorrido o respectivo período máximo de duração. 
Se uma das partes não pretender a renovação do contrato por tempo determinado cuja duração 
seja igual ou superior a três meses, deve garantir um aviso prévio de 15 dias úteis. 
Por outro lado, LGT prevê a existência de modalidades especiais de contrato de trabalho, 
nomeadamente: (i) contrato de grupo; (ii) contrato de empreitada ou tarefa; (iii) contrato de 
aprendizagem e de estágio; (iv) contrato a bordo de embarcações de comércio e de pesca; 
(v) contrato a bordo de aeronaves; (vi) contrato no domicílio; (vii) contrato de trabalhadores 
civis em estabelecimentos fabris militares; (viii) contrato rural; (ix) contrato de estrangeiros 
não residentes; (x) contrato de trabalho temporário, entre outros. 
Embora esteja consignado o princípio geral da liberdade de forma na celebração do contrato 
de trabalho, a Lei exige que os contratos referenciados no parágrafo anterior como (iii), (iv), 
(vi) e (ix) devem ser reduzidos a escrito. 

4Remuneração

A remuneração compreende o salário-base e todas as demais prestações e complementos pagos, 
directa ou indirectamente, em dinheiro ou em espécie, seja qual for a sua denominação e forma 
de cálculo. Salvo prova em contrário, presume-se que fazem parte da remuneração todas as des-
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pesas económicas que o trabalhador receba do empregador, com regularidade e periodicidade. 
O salário pode ser certo (quando remunera o trabalho realizado num determinado período de 
tempo sem atender ao resultado obtido), variável (quando remunera o trabalho realizado em 
função dos resultados obtidos no período de tempo a que respeita) ou misto (quando constituído 
por uma parte certa e outra variável). 
Todos os trabalhadores têm direito, por cada ano de serviço efectivo, a gratificação de férias 
(mínimo de 50% do salário-base correspondente ao salário do período de férias, pago antes 
do início do respectivo gozo) e a subsídio de Natal (mínimo de 50% do salário-base, pago em 
simultâneo com o salário do mês de Dezembro). 

Actualmente, o salário mínimo nacional, fixado por grandes agrupamentos económicos, está 
fixado pelo Decreto Presidencial nº 144/14, de 9 de Junho, conforme o seguinte quadro: 

Agrupamento Salário-base por mês (em AOA)

Agricultura 15.003,00

Transportes, serviços e indústria transformadora 18.754,00

Comércio e indústria extractiva 22.504,50

Porque servem de referência aos salários praticados no sector privado, abaixo pode ser visua-
lizada a tabela salarial para os funcionários públicos e para os funcionários públicos titulares 
de cargos de direcção e chefia do regime geral, aprovados pelos Decretos presidenciais nº 126 
e nº 127/14, de 9 de Junho:

TABELA SALARIAL PARA OS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
Categoria profissional Salário-base por mês (em AOA)

Pessoal Não Técnico

Operário não qualificado 21.624,05 a 27.030,07

Operário qualificado 29.733,07 a 35.139,09

Administração e Serviços

Auxiliares 18.921,05 a 37.842,09

Tesoureiro 35.139,09 a 40.545,10

Administrativo 29,733,07 a 43.248,11

Pessoal Técnico

Técnico médio 45.407,91 a 83.247,84

Técnico 87.031,83 a 158.927,70

Técnico superior 158.927,70 a 317.855,39

Direcção e Chefia

Chefia 170.638,03 a 273.020,86

Direcção 170.638,03 a 324.212,27

Direcção c/ despesas de representação 204.765,64 a 389.054,72
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4Tempo de Trabalho

Em regra, o período normal de trabalho diário não pode ser superior a oito horas, devendo ser 
interrompido por um intervalo para descanso e refeição, de duração não inferior a 45 minutos e 
não superior a uma hora e meia, de modo a que os trabalhadores não prestem mais de cinco 
horas de trabalho normal consecutivo. Por outro lado, não deverá exceder as 44 horas semanais. 
Entre o termo de um período de trabalho diário e o início do trabalho do dia seguinte deve existir 
um intervalo de repouso de duração não inferior a 10 horas. 
O trabalhador tem direito a um dia completo de descanso semanal que, normalmente, corres-
ponde ao domingo. 

4Regime de Férias, Feriados e Faltas

O direito a férias é irrenunciável. Em regra, o trabalhador tem direito a um período de 22 dias 
úteis de férias remuneradas em cada ano, não contando como tal os dias de descanso semanal 
e de descanso complementar, bem como os feriados. 
Os trabalhadores admitidos por tempo determinado – cuja duração inicial ou renovada do con-
trato não ultrapasse um ano – têm direito a um período de férias correspondentes a dois dias 
úteis por cada mês completo de trabalho.  
De salientar que os feriados, que ocorram durante o período de férias não são contados como 
dias de férias, o mesmo acontecendo relativamente aos dias de doença que se venham a verificar 
durante o período de férias, desde que o empregador seja imediatamente informado de situação 
de doença e seja apresentado, pelo trabalhador, documento comprovativo da situação de doença.
A remuneração do trabalhador durante o período de férias corresponde ao salário-base, a 
que acresce gratificação de férias, devendo ambas as prestações ser pagas antes do início do 
respectivo gozo. 

O empregador deve, por regra, suspender o trabalho nos dias que a lei consagra como feriados 
nacionais. Quando um dia de feriado nacional coincida com o dia de descanso semanal obri-
gatório (domingo), deve aquele ser transferido para o dia útil imediatamente a seguir (“ponte”). 
Não há lugar a esta “ponte” no Dia do Ano Novo, no Dia do Carnaval, no Dia dos Finados e no 
Dia de Natal e da Família. Na semana anterior à “ponte”, é acrescida uma hora diária ao período 
normal de trabalho. 
As faltas ao trabalho podem ser justificadas ou injustificadas, conforme sejam ou não (i) motivadas 
por uma das razões legalmente previstas, (ii) autorizadas pelo empregador ou (iii) solicitadas 
e/ou justificadas nos termos da lei. As faltas injustificadas implicam perda de retribuição e des-
contos nas férias do trabalhador, constituindo ainda infracção disciplinar sempre que excedam 
três dias em cada mês ou 12 em cada ano ou sempre que, independentemente do seu número, 
sejam causa de prejuízos ou riscos graves conhecidos pelo trabalhador. 

4Cessação do Contrato de Trabalho por Iniciativa do Empregador 

A legislação laboral angolana consagra o direito dos trabalhadores à estabilidade de emprego, 
proibindo e sancionando severamente a cessação dos contratos de trabalho com base em fun-
damentos não previstos na lei ou no não cumprimento das suas disposições. 
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As formas mais habituais de cessação do contrato de trabalho por iniciativa do empre-
gador são as seguintes: 
I) denúncia durante o período experimental; 
II) despedimento por motivos disciplinares;
III) despedimento individual por causas objectivas; e 
IV) despedimento colectivo. 

Durante o período experimental, qualquer das partes pode fazer cessar o contrato de trabalho 
sem obrigação de pré-aviso, indemnização ou apresentação de justificação. 
Nos contratos de trabalho por tempo indeterminado, o período experimental corresponde, em 
regra, aos primeiros 60 dias de prestação do trabalho, podendo as partes, por acordo escrito, 
reduzi-lo ou suprimi-lo. As partes também podem aumentar, por escrito, a duração do período 
experimental até quatro meses (no caso dos trabalhadores que efectuem trabalhos de elevada 
complexidade técnica e de difícil avaliação) ou seis meses (no caso de trabalhadores que de-
sempenhem funções de gestão e direcção). 

Já nos contratos de trabalho de duração determinada, a existência de período experimental tem 
de ser expressamente convencionada por escrito, não podendo exceder 15 ou 30 dias, conforme 
se trate de trabalhadores não qualificados ou qualificados. 
O despedimento por motivos disciplinares tem de se fundamentar na prática de infracção discipli-
nar grave pelo trabalhador ou na ocorrência de motivos objectivamente imputáveis e verificáveis 
que torne impossível a manutenção da relação jurídico-laboral. 

Constituem exemplos de situações passíveis de justa causa para despedimento disciplinar: 
I) faltas injustificadas que excedam três dias por mês ou 12 por ano ou, independentemente do 
seu número, que causem prejuízos ou riscos graves para a empresa; 
II) incumprimento do horário de trabalho mais de cinco vezes por mês; 
III) suborno activo ou passivo e corrupção relacionados com o trabalho ou com os bens e inte-
resses da empresa; 
IV) embriaguez ou toxicodependência com repercussão negativa no trabalho;
V) falta de cumprimento das regras e instruções de segurança no trabalho e falta de higiene 
pessoal ou relacionada com o trabalho, quando sejam repetidas ou, no último caso, dêem lugar 
a queixas justificadas dos colegas de trabalho. 

O despedimento individual por causas objectivas fundamenta-se na necessidade de extinguir 
ou transformar, de forma substancial, postos de trabalho decorrente de motivos económicos, 
tecnológicos ou estruturais devidamente comprovados que impliquem reorganização ou recon-
versão interna, redução ou encerramento de actividades. 

O despedimento colectivo verifica-se sempre que a extinção ou transformação dos postos 
de trabalho, determinada por motivos económicos, tecnológicos ou estruturais devidamente 
comprovados que impliquem reorganização ou reconversão interna, redução ou encerra-
mento de actividades, afecte, simultaneamente, o emprego de 20 ou mais trabalhadores 
(se o número for inferior, deve seguir-se o regime do despedimento individual por causas 
objectivas). 
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A compensação devida aos trabalhadores em caso de despedimento individual por 
causas objectivas e despedimento colectivo é calculada consoante a dimensão da 
empresa, nos seguintes termos: 
I) grandes empresas: um salário-base por cada ano efectivo de trabalho até ao limite de 
cinco, acrescido de 50% do salário-base multiplicado pelo número de anos de trabalho que 
excedam aquele limite; 
II) médias empresas: um salário-base por cada ano efectivo de trabalho até ao limite de 
três, acrescido de 40% do salário-base multiplicado pelo número de anos de trabalho que 
excedam aquele limite; 
III) pequenas empresas: dois salários-base, acrescidos de 30% do salário-base multiplicado 
pelo número de anos de trabalho que excedam o limite de dois anos; 
IV)) micro-empresas: dois salários-base, acrescidos de 20% do salário-base multiplicado 
pelo número de anos de trabalho que excedam o limite de dois anos. 

Todas as referidas modalidades de despedimento (despedimento por motivos disciplinares, 
despedimento individual por causas objectivas e despedimento colectivo) devem ser pre-
cedidas da instauração do procedimento previsto para cada uma delas. 

4Contratação de Cidadãos Estrangeiros não Residentes 

Um “cidadão estrangeiro com qualificação profissional, técnica ou científica em que Angola 
não seja auto-suficiente, contratado em país estrangeiro para exercer a sua actividade 
profissional no espaço angolano por tempo determinado, necessita de um visto de trabalho 
concedido pelos consulados angolanos acreditados nos países de origem, que lhe permite 
a entrada em Angola para exercer determinada actividade profissional”.

O visto habilita o seu titular a uma permanência de um ano, prorrogável por iguais períodos 
de tempo, até ao termo do contrato de trabalho e pode abranger igualmente o cônjuge e os 
filhos menores a cargo do beneficiário.

As entidades empregadoras nacionais ou estrangeiras que exerçam a sua actividade em 
qualquer parte do território nacional só devem recorrer ao emprego de trabalhadores estran-
geiros não residentes, no caso de o seu quadro de pessoal, quando composto por mais de 
cinco trabalhadores, estar preenchido com pelo menos 70% de força de trabalho nacional, 
de acordo com o disposto no Decreto nº 5/95, de 7 de Abril. Esta quota pode ser excedida 
mediante requerimento fundamentado da entidade empregadora dirigido às entidades ofi-
ciais competentes, quando se trate de trabalhadores especializados ou de trabalhadores 
que, consideradas as condições do mercado de trabalho, não se encontrem normalmente 
disponíveis em Angola. 

Por outro lado, o Decreto nº 6/01, de 19 de Janeiro, que regulamenta o exercício da 
actividade profissional do trabalhador estrangeiro não residente, impõe os seguintes 
requisitos de contratação: 
I) ter atingido a maioridade segundo as leis angolana e estrangeira; 
II) ter qualificação profissional técnica ou científica comprovada pela entidade empregadora; 
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III)  ter aptidão física e mental comprovada por atestado médico passado no país em que 
a contratação é feita e confirmada por entidade para o efeito designada pelo Ministério 
da Saúde de Angola; 

IV) não ter antecedentes criminais, a comprovar por documento emitido no país de origem;
V) não ter tido a nacionalidade angolana;
VI) não ter beneficiado de bolsa de estudo ou formação profissional a expensas de orga-
nismos ou de empresas de direito público ou privado que operem em território angolano. 

Finalmente e relativamente à duração do contrato de trabalho, este pode ser cele-
brado por um mínimo de três meses e um máximo de 36 meses podendo, em cir-
cunstâncias excepcionais, o trabalhador estrangeiro não residente ser novamente 
contratado para o exercício de actividade profissional em território angolano, findo 
aquele período, desde que observadas as exigências impostas por lei para um 
primeiro contrato. Neste caso, a empresa contratante deve ainda pedir autorização 
aos organismos competentes, mediante requerimento fundamentado com as razões 
justificativas para nova contratação.

4.4.2. // Segurança social e protecção dos trabalhadores

São obrigatoriamente abrangidos pelo regime de protecção social e, em consequência, ins-
critos na Segurança Social, os trabalhadores por conta de outrém, nacionais e estrangeiros 
residentes, os familiares que estejam a seu cargo, incluindo os que desenvolvam actividades 
temporárias ou intermitentes, como é o caso das eventuais ou sazonais, conforme a Lei  
nº 7/04, de 15 de Outubro e o Decreto nº 38/08, de 19 de Junho. 
Contudo, podem não ser abrangidos os trabalhadores que se encontrem transitoriamente a 
exercer actividade em Angola (por período a definir) e que provem estar enquadrados em 
regime de protecção social de outro país, sem prejuízo do estabelecido nos instrumentos 
internacionais aplicáveis. 
A inscrição da empresa junto da Segurança Social deve ser obrigatoriamente concretizada 
30 dias depois do início da actividade da empresa. 
Compete à entidade empregadora proceder ao pagamento obrigatório das contribuições 
devidas à entidade gestora da protecção social obrigatória, incluindo a parcela a cargo do 
trabalhador. 
As taxas de contribuição para a Segurança Social obrigatória estão actualmente fixadas 
em 3% para o trabalhador e 8% para a entidade empregadora. 
Relativamente aos seguros de trabalho, são obrigatoriamente segurados contra os riscos 
resultantes de acidentes de trabalho e de doenças profissionais todos os trabalhadores, 
aprendizes e estagiários, após a efectivação do respectivo contrato de trabalho a celebrar 
entre a entidade empregadora e uma empresa seguradora angolana. 
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4.5. // Regime Fiscal

O sistema fiscal angolano apresenta uma estrutura cedular, com vários impostos sobre os 
rendimentos auferidos por empresas ou indivíduos.  
Os principais impostos que incidem sobre a actividade económica desenvolvida em Angola 
foram objecto de uma reforma fiscal (PERT – Projecto Executivo para a Reforma Tributária), 
iniciada em 2011, com o objectivo de simplificar procedimentos, alargar a base tributária e 
associar a concessão de benefícios a objectivos de coesão territorial.

O designado Código Geral Tributário (Lei nº 21/14, de 22 de Outubro), que define uma 
série de regras gerais para a relação entre os contribuintes e a Administração Fiscal, foi 
objecto de actualização com a aprovação dos seguintes diplomas:
• Código do Imposto Industrial (Lei nº 19/14, de 22 de Outubro);
• Código do Imposto sobre os Rendimentos do Trabalho (Lei nº 18/14, de 22 de Outubro); 
• Código do Imposto sobre a Aplicação de Capitais (Decreto Legislativo Presidencial nº 2/14, de 

20 de Outubro);
• Código do Imposto de Selo (Decreto Legislativo Presidencial nº 3/14, de 21 de Outubro);
• Nova Pauta Aduaneira (Decreto Legislativo Presidencial nº 10/13, de 22 de Novembro), 

Foram ainda objecto de alterações relevantes, os:
• Regulamento do Imposto de Consumo (Decreto Legislativo Presidencial nº 3 A/14, de 21 de Outubro); 
• Código das Execuções Fiscais (Lei nº 20/14, de 22 de Outubro); e 
• Código do Processo Tributário (Lei nº 22/14, de 5 de Dezembro). 

Também recentemente, foram concedidas várias autorizações legislativas sobre regulação 
sectorial que poderão trazer importantes desenvolvimentos do ponto de vista tributário, tais 
como a regulamentação da titularização de activos, a regulamentação de capital de risco e a 
respeitante a Zonas Económicas Especiais. 
Angola ainda não celebrou qualquer acordo para eliminar a dupla tributação internacional, 
embora estejam a decorrer contactos entre as autoridades portuguesas e angolanas com 
vista à celebração de uma Convenção para evitar a Dupla Tributação em matéria de Impostos 
sobre o Rendimento.

4.5.1. // Impostos sobre os rendimentos empresariais

Para além dos regimes especiais de tributação sectorial (mineira, petrolíferas e das empreitadas), 
existem dois impostos sobre os rendimentos empresariais, a saber:

4Imposto Industrial (II)

Com uma taxa geral de 30%, recai sobre pessoas singulares e sociedades e incide sobre os lucros 
derivados do exercício de actividades de natureza comercial ou industrial. 
A taxa pode ser objecto de redução no âmbito de projectos de investimento privado devidamente 
licenciados, conforme se pode ver na Lei do Investimento Privado. As empresas não resi-
dentes com estabelecimento estável em território Angolano são tributadas pelos lucros a 
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ele imputáveis, assim como aos lucros imputáveis às vendas de mercadorias ou actividades 
comerciais da mesma natureza, ou de natureza similar, das vendidas ou exercidas pelo 
estabelecimento estável.

4Imposto sobre a Aplicação de Capitais (IAC)

Com uma taxa mínima de 5% e uma máxima de 15%, incide sobre os rendimentos provenientes da 
aplicação de capitais, nomeadamente juros, prémios de amortização ou reembolso e as outras formas 
de remuneração das obrigações de sociedades e títulos de participação, dividendos e repatriação 
de lucros de estabelecimentos estáveis, royalties e outros rendimentos de capitais.
Deve-se realçar que a nova Lei do Investimento Privado (LIP), aprovada pela Lei nº 14/15, de 11 de 
Agosto, criou uma taxa suplementar de IAC para a distribuição de dividendos ou de lucros distribuídos 
a pessoas singulares ou colectivas. 

Esta taxa suplementar de IAC é aplicada aos projectos de investimento abrangidos pela nova LIP 
na componente que ultrapassar a participação nos fundos próprios, nas seguintes proporções: 
• taxa de IAC de 15%, se o valor excedente dos fundos próprios for até 20%; 
• taxa de IAC de 30%, se o valor excedente dos fundos próprios for superior a 20% e inferior 

a 50%; e 
• taxa de IAC de 50%, se o valor excedente dos fundos próprios for superior a 50%. 

4Imposto sobre o Rendimento do Trabalho (IRT)

É aplicável uma taxa mínima de 7% e uma máxima de 17%, incidindo sobre os rendimentos que 
decorram do trabalho ou dos serviços prestados a uma entidade angolana (pessoas singulares 
ou colectivas), com domicílio, sede, direcção efectiva ou estabelecimento estável. 

Foi alargada a base de incidência deste imposto e feita uma repartição dos sujeitos pas-
sivos em três grupos de tributação, os quais passam a ser regidos por regras específicas, 
designadamente quanto à determinação da matéria colectável:
• no Grupo A incluem-se as remunerações dos trabalhadores por conta de outrém, quer o 

seu vínculo laboral decorra de contrato celebrado ao abrigo da Lei Geral do Trabalho, quer 
se encontre ao abrigo do regime da função pública; 

• no Grupo B englobam-se todas as remunerações auferidas pelos trabalhadores por conta 
própria que desempenhem de forma independente alguma das actividades constantes na 
lista de profissões anexa ao Código do IRT e os rendimentos auferidos pelos membros de 
órgãos sociais (administração ou outros) de sociedades; 

• no Grupo C inserem-se todas as remunerações auferidas pelo desempenho de actividades 
industriais e comerciais, que se presumem de acordo com a tabela de lucros mínimos. 

4.5.2. // Contribuições para a Segurança Social

Relativamente às contribuições para a Segurança Social, como foi dito anteriormente, as 
taxas são de 8% (paga pelo empregador, sobre o salário mensal e qualquer remuneração 
adicional paga em dinheiro) e de 3% (paga pelo trabalhador). Todavia, os trabalhadores 
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estrangeiros gozam de isenção desta contribuição se fizerem prova de que estão registados 
num sistema de segurança social estrangeiro. 

4.5.3. // Impostos sobre o património

Os Impostos Predial Urbano e da Sisa compõem os impostos que incidem sobre o património 
em Angola.  

4Imposto Predial Urbano

Aplica-se uma taxa até 25%, que incide sobre os rendimentos de prédios urbanos arrenda-
dos ou não arrendados.
Tratando-se de prédios arrendados, o imposto incide sobre o valor anual da respectiva 
renda, expresso em moeda corrente (deduzida a percentagem permitida para despesas de 
conservação e manutenção incorridas pelo senhorio). No caso de prédios não arrendados, 
o imposto incide sobre o valor patrimonial/valor constante nas matrizes prediais.

4Imposto de Sisa

Incide sobre a transmissão onerosa de bens imobiliários situados em Angola e sobre estas 
operações é aplicada uma taxa de 2%.

4.5.4. // Imposto de Selo

Estão sujeitos a Imposto de Selo, com taxas variáveis de 0,1% a 1%, todos os actos, contratos, 
documentos, títulos, livros, papéis, operações e outros factos previstos na Tabela anexa ao 
Código do Imposto de Selo, operados no território angolano.

4.5.5. // Imposto sobre o Consumo
  
Incide sobre o valor das transmissões de bens e serviços e importação de bens e é devido 
por pessoas singulares ou colectivas que importem bens, consumam ou disponibilizem 
água e energia, produzam ou transformem bens ou que levem a cabo qualquer uma das 
actividades sujeitas a imposto.

Com uma taxa residual de 10%, o âmbito de incidência foi alargado, incluindo prestações 
de serviços que não estavam sujeitas a tributação (taxa 5% ou10%). Os bens provenientes 
das importações estão sujeitos a taxas que variam no intervalo de 2% a 30%.

4.5.6. // Direitos Aduaneiros
 
Com a adesão à Convenção Internacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação 
e Codificação de Mercadorias (CISHDCM) e a nova versão da Nomenclatura do Sistema 
Harmonizado, foi publicada em finais de 2013 uma nova Pauta Aduaneira que permite a 
Angola actualizar e adaptar a sua legislação aduaneira e que determina que todas as mer-
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cadorias importadas e exportadas de Angola estão sujeitas a Direitos Aduaneiros (salvo 
raras excepções sectoriais), variando a tributação consoante a origem e as condições de 
importação e exportação. 
Actualmente, a taxa máxima de Direitos Aduaneiros é de 30% e a taxa geral é de 10%. Poderá 
ainda ser aplicada uma taxa reduzida de 2% (a um número muito limitado de produtos). 

4.5.7. // Imposto sobre Sucessões e Doações

Este imposto incide sobre as transmissões gratuitas de bens móveis e imóveis e direitos con-
siderados localizados ou transferidos no país e, conforme os casos, são-lhe aplicadas taxas 
de 10% a 30%.

4.5.8. // Benefícios fiscais

A tabela seguinte sistematiza os incentivos ao investimento contemplados na NLIP:

CRIAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO PARA NACIONAIS
Até 50 > 50 e < 100 > 100 < 500 Mais de 500

5,00% 7,50% 10,00% 12,50%

Valor do Investimento em AOA Equivalente a:

Mais de 500 mil 
e menos de 5 milhões

Mais de 5 e menos 
de 20 milhões

Mais de 20 e menos
de 50 milhões

Mais de 50 milhões

5,00% 7,50% 10,00% 12,50%

Localização do Investimento

Zona A Zona B

7,50% 15,00%

Produção Agrícola, Pecuária, Silvicultura, Pescas e Respectivas Agroindústrias e Conexas

Zona A Zona B

7,50% 15,00%

Produção Destinada a Exportação

Até 25%
Mais de 25% e menos 

de 50%
Mais de 50% 

e menos de 75%
Acima de 75%

7,50% 10,00% 12,50% 15,00%

Participação Accionista de Angolanos

Mais de 10% e menos de 20%
Mais de 20%

 e menos de 35%
Mais de 35% 

e menos de 45%
Mais de 45% e menos 

de 50%

7,50% 10,00% 12,50% 15,00%

Valor Acrescentado Nacional

Até 25%
Mais de 25%  

e menos de 50%
Mais de 50%  

e menos de 75%
Acima de 75%

7,50% 10,00% 12,50% 15,00%
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São passíveis de redução das taxas normais, segundo a NLIP, os projectos de investimento 
superiores a 1 milhão de USD, na seguinte tipologia de impostos:

Imposto Montante da Redução Período de Isenção

Imposto Industrial 

Imposto de Sisa 

Imposto sobre a Aplicação de Capitais

10% - 30% 4 anos

31% - 50% 6 anos

51% - 70% 8 anos

71% - 100% 10 anos

Relativamente a outros benefícios fiscais e aduaneiros, as taxas e os prazos de concessão 
são os seguintes e destinados, nomeadamente a: 
• Direitos aduaneiros – isenção temporária ou redução de taxa (50% para máquinas e equi-

pamentos usados), até 6 anos;
• Imposto industrial – isenção temporária ou redução de taxa, até 50%, por um período entre 

1 e 10 anos;
• Retenção na fonte sobre dividendos – isenção temporária ou redução de taxa até 9 anos;
• Imposto de sisa – isenção ou redução de taxa;
• Outros benefícios poderão ser concedidos dependendo do tipo de actividade ou âmbito 

do projecto.
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5. // CUSTOS DE FATORES 
DE PRODUÇÃO
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5. // CUSTOS DOS FACTORES DE PRODUÇÃO

Os últimos dados que foi possível encontrar são relativos a 2006 (Água), 2012 (Derivados do 
petróleo) e 2014 (Energia eléctrica e telecomunicações), conforme adiante referenciado.

  ENERGIA ELÉCTRICA (KWH) 

AOA

Baixa Tensão Indústria (BT IND) 4,40 

Baixa Tensão Comércio e Serviços                                                      4,40 

Baixa Tensão Iluminação Pública
Outras aplicações – segundo fórmulas constantes do Decreto            

2,46 

Baixa Tensão Doméstica (BT DOM)                  3,35 

Baixa Tensão Doméstica Esp. (BT DOM ESP) 4,40 

Baixa Tensão Tarifa Social
(até 200 Kwh/mês; primeiros 50 KWh/mês - BT TS)

1,16 

Fonte: Decreto Executivo nº 118/06, de 14 de Agosto, página da EDEL na internet, 29 de Maio de 2014

 

  TIPO DE CONSUMOS – ÁGUA (m3) 

Luanda Lobito e Benguela

Indústria, Comércio e Serviços 95,0 64,0

Consumo Doméstico (0-10 m3/mês) 45,0 38,0

Consumo Doméstico (10-30 m3/mês) 60,0 45,0

Consumo Doméstico (+ 30 m3/mês) 95,0 64,0

Económica: chafarizes 32,0 29,0

Organismos Públicos 64,0

Tarifa Média 70,14 51,70

Fonte: Despacho Conjunto nº 382/06, de 16 de Agosto – em AOA
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AOA

Taxa de Serviço

Apartamento Zona Urbana 2 150,0

Apartamento Zona Periférica 1 750,0

Residência Zona Urbana 3.300,0

Residência Zona Periférica 2 100,0

Comércio 7.500,0

Serviços 8.600,0

Indústria 9.500,0

Instalação dos Contadores

Apartamentos 1.000,0 

Residência Zona Urbana 1.000,0 

Residência Zona Periférica 2.000,0 

Comércio, Serviços e Indústria 2.000,0 

DERIVADOS DO PETRÓLEO

AOA

LPG (Kg) 37,00 

Gasolina (L) 115,00 

Petróleo Iluminante (L) 45,00 

Gasóleo (L) 75,00 

Fuel Leve (Kg) 25,00 

Fuel Pesado (Kg) 17,00 

Asfalto (Kg) 16,00 

Gás Doméstico (Kg) 55,00 
Fonte: Decreto Executivo nº 97/12, de 26 de Março
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TELECOMUNICAÇÕES

UTT AOA

Instalação 625 4.500,00 

Assinatura 125 900,00 

Reactivação 125 900,00 

Mudança dentro do mesmo edifício 500 3.600,00 

Mudança para outro edifício (mesma rede) 625 4.500,00 

Mudanças de números (a pedido do cliente) 625 4.500,00 

Levantamento e reposição por motivo de obras 1.000 7.200,00 

Transferência de assinatura 500 3.600,00 

Facturação detalhada internacional por folha impressa 5 36,00 

Despertar digital (programado pelo cliente) Grátis Grátis

Desvio de chamada por não atendimento Grátis Grátis

Bloqueamento total das chamadas locais 200 1.440,00 

Instalação da Extensão 376 2.707,20 

Mensalidade 125 900,00 

Chamadas em Espera Grátis Grátis

Bloqueamento de chamadas inter-urbanas 200 1.440,00 

Desvio de chamada por ocupação Grátis Grátis

Chamada a 3 (Conferência a 3) Grátis Grátis

Desvio de chamadas permanente Grátis Grátis
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TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS

SERVIÇO PRÉ-PAGO SERVIÇO PÓS-PAGO
Normal Económico Normal Económico

UTT/min AOA/min UTT/min AOA/min UTT/min AOA/min UTT/min AOA/min

Chamadas Locais Chamadas Locais
Fixo AT - Fixo AT Fixo AT - Fixo AT

1,05 7,56 0,84 6,05 1,05 7,56 0,84 6,05

Fixo AT - Fixo outras operadoras Fixo AT - Fixo outras operadoras
1,21 8,69 0,97 6,96 1,21 8,69 0,97 6,96

Chamadas Nacionais Chamadas Nacionais
Fixo AT - Fixo AT Fixo AT - Fixo AT

2,10 15,12 1,68 12,10 2,10 15,12 1,68 12,10

Fixo AT – Fixo outras operadoras Fixo AT – Fixo outras operadoras
2,42 17,39 1,93 13,91 2,42 17,39 1,93 13,91

CHAMADAS INTERNACIONAIS CHAMADAS INTERNACIONAIS
Países Grupo A Países Grupo A

13,13 94,50 10,50 75,60 13,13 94,50 10,50 75,60

Países Grupo B Países Grupo B

15,75 113,40 12,60 90,72 15,75 113,40 12,60 90,72

Países Grupo C Países Grupo C

26,25 189,00 21,00 151,20 26,25 189,00 21,00 151,20

Chamadas Fixo Móvel Chamadas Fixo Móvel
Fixo AT – Movicel Fixo AT – Movicel

2,94 2,35 16,93 16,93 2,94 2,35 16,93 16,93

Fixo AT – Unitel Fixo AT – Unitel

2,94 2,35 16,93 16,93 2,94 2,35 16,93 16,93
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6. // OPORTUNIDADES 
E CONSTRANGIMENTOS 

DE NEGÓCIOS  
PARA AS EMPRESAS

 PORTUGUESAS
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6. //  OPORTUNIDADES E CONTRANGIMENTOS DE NEGÓCIOS  
PARA AS EMPRESAS PORTUGUESAS

Utilizando a análise SWOT para melhor identificar as principais linhas de força do desenvolvimento 
económico de Angola, tendo naturalmente em linha de conta os seus principais constrangimentos, 
é possível perspectivar algumas oportunidades de negócio.

ANÁLISE SWOT

PONTOS FORTES
•  Abundantes recursos naturais: petróleo, gás natural,  

diamantes, costa marítima bastante rica, bacias hidrográficas 
com potencial para produção de energia, clima tropical com 
chuvas adequadas, diversidade animal e vegetal, grandes 
extensões de terras aráveis;

•  Localização geográfica estratégica: charneira de fácil acesso 
aos mercados regionais da África Austral (SADC) e Central 
(CEEAC e Golfo da Guiné);

•  Incentivos ao investimento privado atraentes; 
•  Política comercial ajustada às necessidades de desenvolvimento;
• Possibilidade de transporte multimodal (ar, terra e mar).

OPORTUNIDADES
•  Construção civil e engenharia, exploração mineira, agricultura 

e agrobusiness, indústria transformadora (processamento 
de produtos primários), transportes e comunicações,  
biocombustíveis, materiais de construção, bancos e 
serviços financeiros, tecnologias de informação, turismo, 
outros serviços;

•  Reindustrialização da economia em curso, estando prevista a 
criação de novos pólos industriais com recurso a investimento 
estrangeiro e em parcerias público-privadas;

•  Os pontos fracos mencionados podem ser transformados 
em oportunidades para o sector privado.

PONTOS FRACOS
•  Fraco desenvolvimento de infra-estruturas básicas (estradas, 

caminhos-de-ferro, telecomunicações, redes de serviços);
• Deficits no fornecimento de água e energia eléctrica;
•  Constrangimentos nas cadeias de produção e distribuição;
•  Deficiente oferta de serviços sociais (educação, saúde, 

habitação, transportes públicos, etc.);
• Carência de trabalhadores qualificados;
• Investimento inicial elevado;
• Elevada taxa de informalidade da economia;
• Inconvertibilidade da moeda nacional fora do País;
• Elevados custos de contexto;
•  Actuais dificuldades em transferir divisas e conseguir  

o pagamento de dívidas

AMEAÇAS
•  Não há referência de ocorrências de catástrofes e desastres 

naturais como terramotos, ciclones, erupções vulcânicas, etc.;
•  Manutenção em baixa dos preços do petróleo e das  

matérias-primas;
•  Em relação a outras eventuais ameaças, como instabilidade 

política, falta de segurança, expropriação, a legislação angolana 
garante protecção ao investidor privado.

Daqui resulta que a consolidação dos “Pontos Fortes”, a redução dos “Pontos Fracos” e o aprovei-
tamento das “Oportunidades“ existentes estejam incluídos no PND – Plano Nacional de Desenvol-
vimento aprovado pelo Governo angolano para o período de 2013 a 2017, que procura responder 
positivamente aos grandes desafios de desenvolvimento com que o País se depara, particularmente 
a imperiosa redução da dependência do petróleo e a diversificação da economia, a reconstrução das 
infra-estruturas, o aumento da capacidade institucional e a melhoria dos sistemas de governação e de 
gestão das finanças públicas, dos indicadores de desenvolvimento humano e das condições de vida 
da população. Segmentos consideráveis da população continuam a viver na pobreza, sem o acesso 
adequado a serviços básicos e poderiam beneficiar de políticas de desenvolvimento mais inclusivas.
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Assim é que a Lei nº 20/11 – Lei Base do Investimento Privado define que “o investimento privado, 
a par do investimento público, continua a ser uma aposta estratégica do Governo angolano para 
a mobilização dos seus recursos humanos, financeiros, materiais e tecnológicos, visando o de-
senvolvimento económico e social do País, o aumento da competitividade, crescimento da oferta 
de emprego e a melhoria das condições de vida das populações”.
O PND antevê que o Governo continuará a implementar um conjunto diversificado de investimen-
tos nos diversos sectores estratégicos para o País, considerando que as maiores oportunidades 
de investimento privado se situam no relançamento dos sectores fora do âmbito das indústrias 
petrolífera e diamantífera.
Nesta conformidade e atento tudo o que ficou dito anteriormente, destacam-se potencialidades a 
nível sectorial geradoras de oportunidades de negócio, de que se destacam os sectores que, a 
médio prazo, se espera venham a contribuir mais activamente para a diversificação económica: 
agricultura e agro-indústria, bebidas, pecuária e pescas, indústrias associadas à construção, 
indústria petrolífera e indústria transformadora. 
Apesar de estarem criadas as condições básicas para a normalização da actividade económica 
(possibilitando a mobilidade interna, fomentando a actividade comercial e o investimento), a ca-
rência de infra-estruturas físicas e de recursos humanos qualificados continuam a condicionar a 
evolução da economia angolana. Por outro lado, o sector informal ainda assume um forte peso na 
economia e tem um papel decisivo em termos de subsistência das famílias.
Perante este quadro e dando continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido, o principal 
desafio para o Governo angolano consiste no relançamento dos sectores fora da esfera da indústria 
petrolífera, por forma a aumentar a oferta interna e diversificar as exportações, criando emprego e 
diminuindo a pobreza. Nesse sentido, foram aprovados vários programas que abrangem diversas 
áreas de actividade como a agricultura e o desenvolvimento rural, a pecuária e pescas, a habitação 
social, a recuperação urbana, as infra-estruturas e a indústria transformadora.
Assim, o Governo perspectiva, para os próximos anos, o fomento da agricultura, da indústria, dos 
serviços de logística, de telecomunicações e de tecnologia, não devendo descurar o investimento 
na extracção dos diamantes – sector com um forte potencial de crescimento. 
No sector das indústrias, existem grandes resevas petrolíferas ainda por explorar e há recente 
descoberta de novos campos de produção; elevado potencial para a produção de formas alterna-
tivas de energias renováveis bem como do GNL e possibilidades do aumento da capacidade de 
refinação com a construção e operação da refinaria do Lobito. O sector industrial é caracterizado 
pelo elevado nível de importações, o que poderá conduzir a uma forte aposta estratégica na 
produção industrial.
No concernente à indústria transformadora, o seu peso continua reduzido, tendo representado 
menos de 7% do PIB em 2012. Com as importações de bens de capital e de bens de consumo a 
responderem a uma grande percentagem da procura, existe espaço considerável para a expansão 
do sector transformador nacional. 
O sector da construção, por seu lado, tem crescido e apresenta oportunidades em resultado de uma 
forte aposta na reconstrução e requalificação das infra-estruturas de apoio à produção e à população. 
Cabe ainda salientar que, apesar dos fortes investimentos públicos realizados nos últimos dez 
anos, a oferta de infra-estruturas básicas ainda é muito limitada. Com efeito, o acesso a água e 
electricidade apresenta assinaláveis deficiências, a rede de transportes não assegura a correcta 
circulação de produtos e pessoas no País, e a educação e saúde mantêm níveis de disponibili-
dade reduzidos.
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Nesta conformidade, os atrasos verificados na implementação do PND em resultado da queda 
abrupta dos preços do petróleo e a manutenção da dependência petrolífera torna a sua economia 
muito vulnerável a choques externos, além de a exporem ao risco da já referida “dutch disease”. 
Os recursos (capital e trabalho) tendem a deslocar-se para a produção de bens e serviços nacio-
nais “não transaccionáveis”, para responder ao aumento da procura interna, diminuindo, assim, a 
produção dos sectores primário e secundários, o que poderá originar uma escalada nos preços 
destes produtos. Em síntese, poder-se-á dar um aumento significativo dos preços internos e um 
incremento do fluxo de divisas externas proveniente da venda de petróleo.
Para combater esta situação, a OCDE, o Banco Mundial e o FMI aconselham que, a par da expec-
tável expansão do sector petrolífero e da produção de gás e do aumento do consumo privado e da 
implementação do programa de investimento público em infra-estruturas, os sectores a privilegiar 
sejam os da construção, da produção de energia e dos transportes. Também se espera que se 
intensifiquem os sectores agro-alimentares, industrial e logístico.
Nos últimos anos, em Angola tem-se verificado um significativo aumento do acesso às tecnologias 
de informação e comunicação (TIC), essencialmente devido ao crescimento económico, ao contexto 
político e social favorável, e à descida do preço das comunicações. De referir que subsistem ainda 
lacunas em termos de infra-estruturas, recursos humanos qualificados, conteúdos e serviços para os 
cidadãos e empresas, limitando deste modo o acesso e a criação de valor através das tecnologias 
de informação, o que a posiciona numa área de grande oportunidade para as iniciativas comerciais.

Atendendo tudo o que ficou dito anteriormente, destacam-se potencialidades a nível sectorial 
geradoras de oportunidades de negócio, de que se destacam:

Sector Potencialidades/oportunidadesa

Agricultura • Cluster agroalimentar (considerado prioritário), solos de elevada aptidão agrária e elevada biodiversidade.

Pescas
•  Com 20 milhas náuticas de águas territoriais e 200 milhas náuticas de área pesqueirab, prevê-se o 

desenvolvimento da pesca, particularmente da aquicultura para aumentar a disponibilidade de pescado, 
bem como o crescimento da indústria do seu processamento e dinamização das salineiras.

Petróleo

•  Grandes reservas de recursos petrolíferos por explorar e descoberta de novos campos de produção;
•  Elevado potencial para a produção de formas alternativas de energias renováveis, bem como de gás natural 

liquefeito;
• Aumento da capacidade de refinação com a construção da Refinaria do Lobito. 

Geologia
• Grande potencial diamantífero;
• Possibilidade de escoamento de minérios pelas vias marítima e ferroviária. 

Indústria

•  O sector industrial tem registado fortes taxas de crescimento (57,30% em 2011; 97% em 2012; 56,7% em 
2013)c, contudo insuficientes para o tornar competitivo;

•  Condições adequadas para a implantação de pólos de desenvolvimento e complexos industriais e da criação 
de ZEE (Zonas Económicas Exclusivas), de que se destaca a de Luanda – Bengo. Está previsto que possam 
ser integradas nas ZEE empresas/investimentos estrangeiros com vista a instalar actividade industrial 
usufruindo dos benefícios consagrados ao investimento estrangeiro e ainda a possibilidade de usufruir de 
um regime fiscal especial, o que promoverá a concentração das cadeias produtivas;

•  Reabilitação e criação de infra-estruturas, com destaque para estradas, caminhos-de-ferro, pontes e fontes 
de fornecimento de energia eléctrica e água;

• Desenvolvimento tecnológico;
• Desenvolvimento de indústrias associadas aos outros sectores de actividade.
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Sector Potencialidades/oportunidadesa

Comércio

• Lançamento do Programa Nacional de Plataformas Logísticas;
• Organização do Comércio Rural;
• Programa “Train for Trade”, para desenvolvimento da capacidade de fazer negócios.

Hotelaria  
e Turismo

•  Oportunidades de exploração turística associadas a novos pólos de desenvolvimento (turismo de negócios, 
social, lazer, desportivo e ecoturismo);

• Construção de novos hotéis, recuperação e criação das vias de comunicação e de acesso;
•  Existência de património etnológico e cultural diversificado e de rica variedade de realidades climáticas 

(belezas paisagísticas do País). 

Ambiente

•  Aumento das áreas de conservação ambiental e florestal, bem como a valorização do património natural 
e das comunidades;

•  Novas metodologias de análise da viabilidade económica e ambiental, assim como a obrigatoriedade da 
apresentação de estudos de impacto ambiental em projectos de investimento.

Notas: a) Governo de Angola; b) Embaixada da República de Angola; c) CCIPA – Câmara de Comércio e Indústria Portugal – Angola

Em conclusão, o crescimento nos sectores não petrolíferos será impulsionado pelo 
acréscimo do consumo e por um aumento do investimento público em infra-estruturas. 
Segundo perspectiva o Banco Mundial:
• O sector agrícola continuará a beneficiar da expansão das infra-estruturas nas zonas rurais;
• A construção deverá continuar a sua tendência de crescimento acentuado, suportada pelos 

planos do Governo de construir projectos de habitação em larga escala e de requalificar 
estradas, pontes, silos e o sistema ferroviário;

• A reindustrialização da economia em curso e a criação de novos pólos industriais com 
recurso a investimento estrangeiro e a parcerias público-privadas;

• O sector comercial deverá registar um crescimento nos próximos anos, impulsionado pela 
subida dos rendimentos per capita e pela urbanização em curso.

Tendo em apreço o anteriormente mencionado, as oportunidades de negócio estão, naturalmente, 
abertas às empresas portuguesas.
Realçando que Angola é caracterizada por uma população jovem, com elevadas taxas de 
crescimento anual e a emergência de uma classe média em ascensão, prevê-se uma evolução 
positiva da procura e da economia, em geral.
Por outro lado, os ainda baixos níveis de industrialização e de produção nacional, canalizam para 
o mercado das importações, em geral e para o mercado das importações oriundas de Portugal, 
em particular, esta crescente pressão.
Também a proximidade histórica e cultural, a partilha da língua e de quadros de referência sociais 
e gastronómicos levam a que os produtos portugueses sejam os mais procurados.
Com qualidade reconhecida, para além dos produtos alimentares, também os materiais de cons-
trução, os produtos farmacêuticos, produtos para a casa, calçado e tecnologias de informação, 
são procurados pelo mercado angolano.

Na perspectiva do investimento privado nos sectores e áreas referidos anteriormente, deve, ainda, 
destacar-se o lançamento de um pacote de incentivos financeiros corporizados nos programas 
designados por “Feito em Angola” e “Investe em Angola”, assim como a recente criação de uma 
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capital de risco angolana para apoiar investimentos angolanos e estrangeiros, embora para 
estes últimos a elegibilidade seja de 25% do capital.
Contudo, a participação de investimento estrangeiro no processo de (re) industrialização é re-
querida, com a possibilidade de atribuição de incentivos fiscais e alfandegários (dependendo da 
localização do investimento), tendo as empresas portuguesas a vantagem de poderem contar 
hoje com o apoio da banca local, a maior parte dela participada por bancos portugueses, que 
oferece crédito a preços competitivos e produtos financeiros assentes em activos sediados em 
Angola e/ou em Portugal.

A atracção dos investidores estrangeiros – e, nomeadamente, dos empresários portugueses – 
por Angola deve-se sobretudo às riquezas existentes em petróleo e outros recursos naturais, 
estando os investimentos externos direccionados principalmente para estes sectores. Nas ac-
tividades não-petrolíferas, o principal interesse recai sobre a indústria transformadora, sobre a 
reabilitação das infra-estruturas e a agricultura.
Finalmente, o lançamento do Plano Nacional de Formação de Quadros criará oportunidades 
para as empresas portuguesas, não só pela vantagem linguística, como também por constituir 
critério diferenciador nos projectos a apresentar às autoridades angolanas.
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7. // POSSIBILIDADES DE PARCERIA 
PORTUGAL/ANGOLA  

NA ABORDAGEM DOS PAÍSES 
DA CPLP
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7. //  POSSIBILIDADES DE PARCERIA PORTUGAL/ANGOLA  
NA ABORDAGEM DOS PAÍSES DA CPLP

A Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) representa actualmente cerca 4% 
do Produto Interno Bruto (PIB) mundial e integra uma população superior a 250 milhões de 
habitantes, sendo reconhecido o seu grande potencial, não só pelo desenvolvimento das suas 
capacidades endógenas, como também pelas sinergias que se podem reforçar entre os seus 
estados-membros e pelo aprofundamento das suas relações internacionais.
Devido às dificuldades – embora de natureza diferente – que as economias mais relevantes da 
CPLP, designadamente Angola, Brasil, Moçambique e Portugal, estão a atravessar, as trocas 
comerciais têm tido uma evolução negativa no período de 2012 a 2015, quer no plano das rela-
ções entre eles quer nas conexões com os outros mercados.
 
Na verdade, relativamente aos fluxos de bens e serviços dos países membros da CPLP, no 
plano das importações a evolução no período entre 2014, foi de -25,4% e no das exportações, 
ascendeu a -26,4%. Já no concernente aos mercados exteriores ao da CPLP, a redução foi de 
-5,2 e 14,1%, respectivamente.

Em termos globais, o valor das importações atingiu o valor de -6,0% e o das exportações, de 
14,4%, o que significa que a taxa de cobertura baixou de 1,2 para 1,1.

Como adiante se poderá visualizar nos dois quadros e gráficos seguintes, sobre a evolução das 
trocas comerciais dos países da CPLP, o triângulo entre Portugal, Brasil e Angola representa a 
grande maioria do comércio internacional entre os países lusófonos, de acordo com os dados 
oficiais apresentados pelos países e pelas organizações internacionais, como a UNCTAD – 
Conferência das Nações Unidas para o Comércio Internacional.
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  IMPORTAÇÃO – EM MILHÕES DE EUROS
CPLP 2012 2013 2014 2015

INTRA 9.620 10.878 10.291 7.176

Angola 3.897 4.071 4.125 2.688

Brasil 982 2.119 2.498 1.248

Cabo Verde 259 240 246 259

Guiné Equatorial 113 113 104 59

Guiné-Bissau 74 73 67 76

Moçambique 459 427 409 456

Portugal 3.744 3.728 2.726 2.274

S. Tomé e Príncipe 82 97 106 102

Timor-Leste 10 9 10 15

EXTRA 245.255 256.033 252.247 232.382

Angola 13.020 14.198 17.117 12.017

Brasil 172.529 178.284 169.825 153.208

Cabo Verde 328 307 333 288

Guiné Equatorial 1.699 2.231 1.874 1.552

Guiné-Bissau 167 169 244 183

Moçambique 4.344 7.176 6.168 6.668

Portugal 52.633 53.274 56.176 57.902

S. Tomé e Príncipe 27 18 22 25

Timor-Leste 507 378 489 539

Fonte: A partir de cálculos do ITC baseados em estatísticas COMTRADE da ONU. Nota: Os valores atribuídos ao comércio intra-CPLP 
da Guiné-Bissau e de Timor-Leste correspondem à informação dos parceiros na outra vertente comercia, sem conversão FOB-CIF.
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 EXPORTAÇÃO – EM MILHÕES DE EUROS
CPLP 2012 2013 2014 2015

INTRA 9.274 10.639 10.049 6.829

Angola 1.844 3.210 2.468 1.198

Brasil 2.344 1.764 1.859 1.438

Cabo Verde 80 85 73 48

Guiné Equatorial 625 924 1.043 695

Guiné-Bissau 4 0 0 1

Moçambique 36 83 79 32

Portugal 4.339 4.572 4.526 3.434

S. Tomé e Príncipe 0 1 0 1

Timor-Leste 1 1 1 2

EXTRA 298.705 288.331 270.269 256.649

Angola 57.005 51.677 46.572 30.462

Brasil 186.275 180.564 167.483 170.750

Cabo Verde 181 165 196 145

Guiné Equatorial 11.514 10.007 8.702 5.500

Guiné-Bissau 137 223 199 221

Moçambique 2.662 2.947 3.476 2.847

Portugal 40.868 42.704 43.535 46.413

S. Tomé e Príncipe 4 5 8 8

Timor-Leste 59 39 98 304

Fonte: A partir de cálculos do ITC baseados em estatísticas COMTRADE da ONU. Nota: Os valores atribuídos ao comércio intra-CPLP
 da Guiné-Bissau e de Timor-Leste correspondem à informação dos parceiros na outra vertente comercial, sem conversão FOB-CIF.
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Do ponto de vista da promoção empresarial e das relações comerciais entre os Estados há 
muito a fazer, para benefício de todos, nomeadamente apostarem numa verdadeira comunidade 
económica, criarem mais-valias sobre os abundantes recursos naturais e usarem a separação 
geo-estratégica que os espalha por quatro continentes como uma política diplomática mais 
virada para a economia, nomeadamente vencendo as dificuldades nas trocas comerciais entre 
os seus membros.
Quer ao nível do financiamento, da eliminação de barreiras burocráticas, da melhoria da comu-
nicação para que a informação sobre os recursos disponíveis de uns e outros possa optimizar 
a procura e a oferta de cada um deles, são factores que requerem um aprofundamento efectivo 
no plano político, diplomático e económico.  

Na vertente internacional, a intersecção da CPLP com organizações regionais e blocos econó-
micos que pode ser observada na página seguinte, deve ser mais explorada nas potencialidades 
que cada uma contém e na rede que pode ser concebida pelos seus membros.



ESTUDO  ANGOLA
ENQUADRAMENTO SÓCIO-ECONÓMICO, PERSPECTIVAS  
DO PAÍS E POTENCIALIDADES DE PARCERIA PORTUGAL/ANGOLA94

EU – União Europeia
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MERCOSUL – Mercado Comum do Sul
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SADC – Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral
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CEDEAO – Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental
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CPLPCEDEAO

Angola
Brasil

Guiné Equatorial
Moçambique

Portugal
S. Tomé e Príncipe

Timor-Leste

Benim
Burkina Faso

Costa do Marfim
Gâmbia
Senegal

Gana
Guiné
Libéria
Mali
Níger

Nigéria
Serra Leoa

Togo

CEEAC – Comunidade Económica dos Estados da África Central
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CPLPCEEAC

Brasil
Cabo Verde

Guiné-Bissau
Moçambique 

Portugal
Timor-Leste

Burundi
Camarões

Congo
Gabão

Rep. Centro-Africana
Rep. Dem. do Congo

Ruanda

ASEAN – Associação das Nações do Sudeste Asiático
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CPLPASEAN

Angola
Brasil

Cabo Verde
Guiné-Bissau

Guiné Equatorial
Moçambique

Portugal
S. Tomé e Príncipe

Brunei
Camboja
Filipinas

Indonésia
Laos

Malásia
Myanmar
Singapura
Tailândia
Vietname

1 A ser admitido na ASEAN em 2017
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No que concerne às relações com Angola, este País é o principal parceiro de Portugal em África 
e no âmbito da CPLP, apesar da natureza nem sempre fácil da relação bilateral, as relações 
comerciais entre os dois países têm-se vindo a incrementar, apenas abrandando em resultado 
da crise financeira mundial e, fundamentalmente, após a abrupta quebra dos preços do petróleo.
Na realidade, embora a China se tenha tornado o primeiro fornecedor e cliente do mercado 
angolano a partir de 2004 e a emergência do mercado indiano, como cliente – em detrimento 
dos Estados Unidos da América – e do mercado sul-coreano, como fornecedor – em detrimen-
to do Brasil –, Portugal apenas desceu na sua posição relativa nas relações comerciais com 
Angola, quer como cliente (de 5ª para 6ª), quer como fornecedor (de 1ª para 2ª), pelo que os 
dois países continuam a manter uma relação mercantil muito forte.

Mas as relações entre Portugal e Angola ultrapassam, em muito, a transacção de bens e 
serviços. Os investimentos angolanos em Portugal são significativos, nomeadamente no 
sector bancário, nas telecomunicações, na energia e na comunicação social em Portugal 
(chegaram a atingir os 3 mil milhões de dólares) e os investimentos portugueses em An-
gola dispersam-se principalmente entre a exploração petrolífera, a construção civil e obras 
públicas, materiais de construção, comércio, banca e outros serviços, telecomunicações, 
distribuição alimentar (mais de 3 mil milhões de euros). Este maior ciclo do desenvolvimento 
das relações económicas entre os dois países concretizou-se no ciclo do petróleo caro, 
por um lado e devido aos reflexos da crise financeira mundial na economia portuguesa, 
por outro. 
Na realidade, mais de nove mil empresas portuguesas exportam para aquele país africano, 
estando nele expatriados mais de 200 mil portugueses. Ao contrario, o investimento de 
Angola tem-se caracterizado pela intensidade do capital na banca, estimando-se que não 
mais de 30.000 angolanos vivam e trabalhem em Portugal (estão excluídas as pessoas 
com dupla nacionalidade).

Hoje em dia, a realidade económica e financeira actual em Angola, em resultado da quebra 
abrupta dos preços do petróleo e da consequente desvalorização da moeda nacional, levou 
a um abrandamento dos investimentos no próprio País e nos investimentos angolanos em 
Portugal. Por seu lado, em Portugal a crise económica e financeira ainda não está ultra-
passada, as exportações são um dos factores determinantes para ajudar a ultrapassá-la 
e Angola tem sido um importante parceiro nesse sentido.

A título de exemplo, Angola teve de suspender e até cancelar muitas das obras públicas 
projectadas, mas o sector português da construção civil continua a ter ali deslocalizados 
cerca de 130 mil trabalhadores. Em 2015, o sector da construção facturou aproximadamente 
2,1 mil milhões de euros, um valor superior a todas as obras públicas adjudicadas em 
Portugal. Acresce o facto de o continente africano representar cerca de 63% da internacio-
nalização do sector, sendo que mais de metade, 38%, tem origem em Angola.

Nesta conformidade, enquanto Portugal ainda vive sob os efeitos da crise económica e fi-
nanceira que se abateu sobre o mundo ocidental e com repercussão mundial, Angola vive da 
“ressaca” de ter construído o seu modelo de desenvolvimento em cima de uma “petroeconomia”. 
Os desafios que hoje se colocam às duas economias passam pelo aumento e maior 
dispersão das suas exportações por parte de Portugal, e Angola já assumiu que é na 
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diversificação para os sectores não petrolíferas que ultrapassará os efeitos da crise que 
atravessa e alcançará um crescimento económico sustentado.

Assim, parece claro que os empresários angolanos vão ter de diminuir a sua exposição ao 
factor petróleo, enquanto os empresários portugueses vão ter de diminuir o factor Angola. 
Isto é, se Angola vai ter de se reinventar para além do petróleo e diversificar a sua economia 
para os sectores não petrolíferos, Portugal vai ter de alterar a sua relação com os seus 
parceiros, diversificando mais a sua vocação atlântica e a abordagem ao mercado angolano.
A título de exemplo e porque já se vislumbram sinais evidentes nesse sentido, é natural 
que, por razões de competitividade e de integração económica regional, Angola procure 
na SADC, nomeadamente na África do Sul e nas Ilhas Maurícias – com uma capacidade 
competitiva semelhante à de Portugal e onde os produtos e, mesmo, alguns serviços 
podem sair mais baratos – se venha a verificar uma alteração estrutural da origem dos 
fluxos comerciais de Angola. 

Portugal tem sido o principal financiador da economia angolana, através dos seus principais 
bancos, que se instalaram no País, enquanto os investimentos do capital angolano em 
Portugal ajudaram a minorar os efeitos da crise financeira. Contudo, a crise registada em 
vários sectores da banca portuguesa e a crise económica e financeira que assentou em 
Angola, cujo maior reflexo é a falta de divisas e a depreciação da moeda, levaram a que 
o actual Governador do Banco Nacional de Angola tenha manifestado a necessidade de 
“reestruturar o sistema financeiro angolano e diversificar as fontes de financiamento para 
o tornar mais robusto”. 

Dada a situação da economia dos dois países, é no envolvimento do sector privado que 
se pode encontrar a chave para fomentar mais oportunidades de comércio e investimento.
Em conclusão, é visível que existe uma forte interligação entre as duas economias e am-
bas têm a ganhar com o seu aprofundamento. Mas também o bom relacionamento bila-
teral Portugal – Angola a nível político e institucional; a relevante cooperação económica, 
empresarial, comercial e cultural; a relação natural, referências, língua e hábitos comuns 
partilhados ao longo de séculos de história, constituem argumentos para o seu aprofun-
damento, quer no plano bilateral quer na perspectiva da CPLP. 

Existe um conjunto de empresas que são consideradas, de acordo com inquérito realizado, 
as dez melhores empresas de Angola, cuja listagem é a seguinte:

1º SONANGOL 6º PORTO DE CABINDA

2º UNITEL 7º ENANA

3º ENDIAMA 8º PLANA SUL

4º CHEVRON 9º PAENAL

5º CATOCA 10º CICOPAL

Daqui se poderá observar que o sector petrolífero e diamantífero está fortemente representado.
A estes dois sectores de enclave há que juntar o sector das telecomunicações e os portos.
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Uma outra abordagem indica-nos a lista das maiores empresas de Angola, que passamos a enumerar:

Sonangol Ensa Angola Seguros

Endiama Sonils

Unitel 5 M Angola

Movicel Taag

Tv Cabo Enana

Pwc Angola Porto de Luanda

Deloitte Angola Porto do Namibe

Kero Supermercados Porto do Lobito

Fina (Petrangol) Caminho de Ferro de Luanda de Benguela

Cuca Ecil

Nocal Cafago

Eka Macon

Refriango (Blue, Agua Pura, Speed, Etc.) Epal

Angola Telecom Edel

Zap Tpa

Cimianto Rna

Se olharmos atentamente para esta listagem continuamos a constatar que aqueles três sectores 
de actividade (petróleo, diamantes e telecomunicações) continuam a pontificar, juntando-se os 
sectores de alimentação, bebidas e transportes.

Abordando o investimento directo angolano em Portugal há que salientar:
O investimento directo feito por Angola, em Portugal, ultrapassava, em 2017, os 1.757 milhões de euros.

Aqui não são contabilizadas operações feitas através de empresas que embora sejam contro-
ladas por pessoas ou entidades angolanas, têm sede noutros países.
Na banca, por via do Eurobic, o capital angolano, detém 42,5% do Banco.
Angola, detém 14,87% do BCP, através da SONANGOL (empresa estatal).
A holding SANTORO (ligada a capitais angolanos), detinha até 2017, 18,6% do BPI.
Na área da energia Angola detém uma posição relevante na GALP através dos 33,34 % da 
AMORIM ENERGIA, que por sua vez é detida em 45% pela ESPERANZA HOLDING, controlada 
pela SONANGOL.
Nas telecomunicações Angola, controla 52,15% da operadora “NOS” através da ZOPT.

Daqui resulta um retrato do investimento directo angolano, em Portugal, abrangendo as áreas da Banca, 
petróleo e telecomunicações, através de veículos financeiros muitas das vezes sediados em países terceiros.
Os meios de comunicação social têm também sido objecto de investimento angolano em Portugal. 
A Newshold é uma empresa familiar luso-angolana que opera, em Portugal, na área dos média.
A HOLDIMO, empresa Angolana, detém cerca de 30% da sociedade anónima desportiva (SAD) 
do Sporting. De salientar que os cidadãos angolanos não constam das principais nacionalidades 
para atribuição da autorização de residência para actividades de investimento (vistos gold).
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8. // INFORMAÇÕES 
ÚTEIS
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Feriados e datas de celebração nacional

Os feriados e datas de celebração nacional foram aprovados pela Lei nº 10/11, de 16 de Fevereiro: 

Feriados Nacionais:

• Dia de Ano Novo – 1 de Janeiro 
• Dia do Início da Luta Armada de Libertação Nacional – 4 de Fevereiro
• Dia do Carnaval – Móvel
• Dia Internacional da Mulher – 8 de Março
• Dia da Paz e da Reconciliação Nacional – 4 de Abril
• Sexta Feira Santa – Móvel
• Dia Internacional do Trabalhador – 1 de Maio
• Dia do Fundador da Nação e do Herói Nacional – 17 de Setembro
• Dia dos Finados – 2 de Novembro
• Dia da Independência Nacional – 11 de Novembro
• Dia do Natal – 25 de Dezembro

Datas de Celebrações Nacionais

• Dia dos Mártires da Repressão Colonial – 4 de Janeiro
• Dia da Mulher Angolana – 2 de Março 
• Dia da Expansão da Luta Armada de Libertação Nacional – 15 de Março
• Dia da Juventude Angolana – 14 de Abril
• Dia Internacional da Criança – 01 de Junho
• Dia da Criança Africana – 16 de Junho
• Dia de África – 25 de Maio 
• Dia Internacional dos Direitos Humanos – 10 de Dezembro

Notas: 
1. Quando o dia feriado coincide com o dia de descanso semanal – domingo –, deve ser trans-
ferido para o dia útil imediatamente a seguir (artº 6º, nºs 1 e 2), designando-se a transferência 
do dia feriado como “ponte”. 
2. Na semana que antecede a ponte, é acrescida uma hora diária ao período normal de trabalho 
(artº 6º, nº 4). 
3. Os feriados locais, as datas de celebração nacional e os feriados de Ano Novo, Carnaval, 
Finados e de Natal e da Família não dão lugar a ponte (arto 6º, nº 3). 
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Outras informações

Formalidades na Entrada

Necessidade de obtenção prévia de visto válido ou autorização de trabalho e de passaporte 
válido pelo menos, pelo período de 6 meses, a contar da data de entrada em Angola.  
 
Horários de Funcionamento:
Serviços Públicos: 8h00-15h30 (segunda-feira a quinta-feira); 8h00-15h00 (sexta-feira)  
Comércio: 8h00-12h30/14h30-18h00 (segunda-feira a sexta-feira); 8h00-12h30 (sábados)  
Bancos: 8h00-15h00 (segunda-feira a sexta-feira)  
Supermercados: 8h00-19h00 (segunda-feira a sexta-feira)  

Orientação do trânsito:
Direita.

Corrente eléctrica: 
220/240V 50Hz.

Código telefónico internacional:
+244

Unidade de medição: 
Métrica

Informação
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Endereços úteis

Em Portugal

Embaixada da República de Angola em Lisboa
Morada: Av. da República, 68
1069-213 Lisboa – Portugal
Telefones: (+351) 21 782 74 60 / 21 796 70 41
E-mail: emb.angola@mail.telepac.pt
Site: http://www.embaixadadeangola.pt/

Consulado Geral da República de Angola
Rua Fradesso da Silveira Alcântara Rio Bloco E 
1300-260 Lisboa – Portugal 
Telefone: 707 200 900

CPLP – Comunidade de Países de Língua Portuguesa 
Palácio Conde de Penafiel 
Rua de São Mamede ao Caldas, 21 
1100-533 Lisboa – Portugal 
Tel.: +351 213 928 560 I Fax: +351 213 928 588 
Sítio: http://www.cplp.org/ 

CE – CPLP – Confederação Empresarial da CPLP
Av. Almirante Reis nº113, 9.º Andar - 901
1150-014 Lisboa - Portugal
Telefone: (+351) 211 388 006
E-mail: secretariadogeral@cecplp.org

Aicep Portugal Global, Agência 
para o Investimento e Comércio Externo 
de Portugal, EPE 
Av. 5 de Outubro, 101, 1050-051 Lisboa – Portugal 
Telefone: (+351) 217 909 500 
E-mail: aicep@portugalglobal.pt
Site: http://www.portugalglobal.pt

Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Angola
Edifício Luxor
Avenida da República, nº101
3º Andar – Sala D
1050-204 Lisboa – Portugal
Telefones: (+351) 213 940 133 / 213 950 847
E-mail: ccipa@cciportugal-angola.pt 
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COSEC – Companhia de Seguro de Créditos, SA 
Direcção Internacional 
Av. da República, 58, 1069-057 Lisboa 
Telefone: (+351) 217 913 700
Fax: (+351) 217 913 720 
E-mail: International@cosec.pt
Sítio: http://www.cosec.pt

Sociedade para o Financiamento 
do Desenvolvimento Instituição Financeira 
de Crédito, S.A. – SOFID 
Av. Casal Ribeiro, 14 – 4º 
1000-092 Lisboa – Portugal 
Tel.: +351 21 313 77 60
Fax: +351 21 313 77 79
E-mail: sofid@sofid.pt 
Sítio: http://www.sofid.pt/ 

Em Angola

Embaixada de Portugal em Luanda
Morada: Avenida de Portugal, 50
Caixa Postal 1319 
Luanda – República de Angola        
Telefones (+244) 222 33 34 43/33 40 15
Fax (+244) 2 22 39 03 92
http://www.embaixadadeportugal-luanda.com.pt/

Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Angola
Rua Major Kanhangulo
Edifício Monumental, nº290 1ºD 
Luanda
Telefones: (+244) 924 91 81 49 / 222 37 20 17
E-mail: ccipa@cciportugal-angola.pt

Consulado Geral de Portugal em Benguela
Morada: Av. Fausto Frazão, 40 
Caixa Postal 1444 Benguela, República de Angola 
Telefones: (+244) 272 232 462 / 272 230 224 
Fax: (+244) 272 231 734
Email: cg.portugal.benguela@netangola.com
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9. // FONTES  
DE INFORMAÇÃO
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FONTES DE INFORMAÇÃO

AICEP
• African Development Bank Group
• African Economic Outlook
• Banco Nacional de Angola
• Banco de Portugal
• Banco Mundial
• Câmara do Comércio e Indústria Portugal Angola – Anuário Portugal Angola 2015/2016
• Ceso – Development Consultants
• CIA – The World Factbook
• COSEC
• FMI
• Governo da República de Angola
• Governo Provincial de Benguela
• Instituto Nacional de Estatística de Angola
• Instituto Nacional de Estatística de Portugal
• Ministérios das Finanças, da Indústria e do Planeamento e Desenvolvimento  

Territorial de Angola
• The Economist Intelligence Unit (EIU) 
• UNCTAD
• World Trade Organization
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