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O Plano Operacional de Preparação das Empresas para o Mercado Accionista (POPEMA) vai 

Identificar o primeiro grupo de empresas industriais estratégicas para admissão na Bolsa de 

Valores Mobiliários, disse ontem, em Luanda, o secretário de Estado da Industria, Kiala Gabriel 

que falava na abertura do roadshow sobre o POPEMA realizado em parceria com a Comissão 

do Mercado de Capitais (CMC), espera que o evento responda às necessidades das empresas 

industriais nacionais que reclamam um maior acesso ao financiamento da actividade produtiva. 

 

O POPEMA vai esclarecer as empresas sobre as condições e requisitos essenciais que devem 

reunir para aceder à bolsa e ao financiamento das suas actividades disse. O secretário de Estado 

da Indústria considera que o sector bancário continua a não dar a resposta adequada as 

expectativas do sector empresarial, apesar de registar um crescimento em termos institucionais 

e associativos Kiala Gabriel acredita que a banca, a curto ou médio prazo dificilmente vai poder 

dar resposta cabal ao desejo de financiamento do sector empresarial nacional. 

Consideramos, por isso, a Bolsa uma boa alternativa para o financiamento das empresas, frisou 

o secretário de Estado da Indústria lembrando que Angola, apesar dos constrangimentos, está 

empenhada no processo de industrialização e de diversificação da sua economia 110 sentido de 

diminuir as importações, fomentar as exportações e lançaras bases para o crescimento interno 

sustentável. Um recenseamento realizado pelo Ministério da Indústria revelou que, em 2002, o 

sector da indústria transformadora contava com 2.140 empresas activas e 29.856 trabalhadores. 

Nesse ano, o peso do sector no Produto Interno Bruto era de 4,3 por cento. 

Kiala Gabriel explicou que a implementação de políticas de estabilização macroeconómica e de 

recuperação das infra-estruturas e o clima positivo de crescimento a nível mundial constituíram 

factores que determinaram a progressiva recuperação do sector. A dinâmica do sector, 

acrescentou o secretário de Estado da Indústria, foi expressiva no período 2002-2008, devido ao 

volume de investimento realizado pelo sector privado, investimento que ultrapassou os 200 

milhões de dólares, dando assim origem à entrada em funcionamento de mais de 140 empresas 

e a criação de mais de 3.570 postos de trabalho. Apesar desse crescimento, Kiala Gabriel disse 

que a contribuição do sector no Produto Interno Bruto não ultrapassou 5 por cento em média.  
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“Em 2009, assistiu-se a um abrandamento do crescimento do sector, cujo aumento foi de 5,3 por 

cento. Essa evolução resultou do impacto da crise mundial sobre a economia angolana, cujo 

crescimento foi de apenas 2,9 por cento”, explicou. No período entre 2010 e 2012, disse, 

testemunhou-se um crescimento contínuo do sector, impulsionado pelas medidas de política 

económica introduzida pelo Governo e pela realização de mais investimentos do sector privado. 

Estes factores, acrescentou, motivaram o crescimento médio do Produto Interno Bruto sectorial 

acima de 10 por cento por ano, levando-o a representar perto de 7 por cento do PIB em 2012. 

O sector industrial continuou a registar crescimento no período entre 2002 e 2013, altura em que, 

de acordo com Kiala Gabriel, foram licenciados investimentos privados em montantes acima de 

quatro mil milhões de dólares. Estes investimentos, disse, conjugados com as medidas 

macroeconómicas, conduziram a um crescimento médio sectorial de 29 por cento por ano. “O 

peso relativo do sector no PIB viu-se multiplicado por 1,5, ao passar de 4,3 por cento em 2002, 

para perto de 7 por cento em 2012”, frisou, acrescentando que a indústria transformadora ocupa 

apenas 45,1 mil trabalhadores, correspondentes a 0,6 por cento da população activa, atrás do 

comércio, bancos, seguros e serviços (7,7 por cento), obras públicas e construção (4,7 por 

cento). 


