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Bolsa de Mercadorias e Desenvolvimento 

Económico

Gabinete de Desenvolvimento do Mercado (GDM)
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Conteúdo



Enquadramento

• A dependência elevada da economia Angolana do petróleo, deixa o país 
bastante vulnerável aos choques externos;

• Queda do petrolífero no mercado internacional.

• Redução de receitas do País.

• Necessidade de busca de fontes de rendimento alternativas para fazer 
face a situação actual;

• O Executivo exortou a necessidade da diversificação da economia 
nacional;

• Sector agrícola o veiculo para a diversificação e desenvolvimento da 
economia;

• Criação de emprego;

• Garantia da segurança alimentar;

• Melhoria das condições de vida da população 4



Conceptualização
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Bolsa de mercadorias é um
centro organizado, onde
produtos agrícolas,
minerais, financeiros e
derivados padronizados
são negociados

• Eficiência máxima;
• Competição justa entre

compradores e
vendedores



Histórico ECX
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Objectivo Principal
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Integridade do Produto
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Integridade do Processo de negociação
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Benefícios da Bolsa de Mercadorias Etíope
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Situação Económica: Balança Comercial

• O PIB do sector petrolífero registou uma contracção da ordem dos 
2,6% em 2014;

• O PIB não petrolífero registou um abrandamento de cerca de 
2,7%;
• Passando de 10,9% para 8,2%, 

• Desaceleração nos  seguintes sectores:

• Agricultura; e 

• Energia.

• Comércio internacional de mercadorias entre Angola e o Mundo 
deteriorou-se:

• Aumento das despesas de importação;

• Redução das receitas de exportação.

• Conta de bens registou uma redução de 27% 11



Situação Económica: Balança Comercial (1)
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Situação Económica: Balança Comercial (2) 
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Principais Importações



Situação Económica: Balança Comercial (3) 
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Situação Económica: Balança Comercial (4)

15



Situação Económica: Balança Comercial (5)
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Situação económica: Sector Agrícola
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Situação económica: Sector Agrícola (1)

• 2012-2013 % da 
Agricultura no PIB cresceu 
na ordem dos 40 pontos 
percentuais;

• 2013-2014 o peso da
agricultura no PIB registou
um aumento de apenas de
12 pontos percentuais,
comparativamente ao

período homólogo.
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Situação Económica: Sector Agrícola (2)
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Situação económica: Sector Agrícola (3)

• Verifica-se que menos de
30% da terra arável de
Angola está presentemente
a ser cultivada;

• Rendimento por hectare é
das mais baixas.
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Situação económica: Sector Agrícola (4)
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Angola: Reprodução do Modelo Etíope 
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Formas como a BMA Poderá Impulsionar o DE
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Benchmarking: Etiópia
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Benchmarking: Etiópia (1)
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Benchmarking:  Etiópia (Estatísticas)
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Benchmarking: Brasil
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Benchmarking: Brasil (Estatísticas)

Comércio Agro-alimentar do Brasil 1995-2013



Benchmarking: Brasil (Estatísticas) (1)
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• Encontra-se no ranking das 10 maiores economias mundiais;

• 2º maior exportador global de produtos agrícolas e maior fornecedor de 
açúcar, sumo de laranja  e café;

• Em 2013 suplantou os EUA na exportação de tabaco, soja e aves.

• Aumento continuo da produtividade suporta o crescimento rápido das 
exportações;

• Aumento da produção agro-pecuária permitiu ao país realizar melhorias 
significativas na redução da fome e da pobreza;

• Redução da população que vive com menos de USD 1,25 /dia de 
7.2% a 3.8% entre 2005 e 2012;

• Redução da população que vive com menos de USD 2/ dia de 
15.5% a 6.8% para o mesmo período.

• O sector agrícola brasileiro emprega 13% da população;



Constrangimentos ao surgimento da BMA
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Medidas para dirimir os constrangimentos à 

implementação da BMA
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Conclusões (1)
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• As experiências demostram que as bolsas de mercadorias tem sido o 
motor do desenvolvimento da agricultura;

• Etiópia e Brasil têm sido bem sucedidos;

• As bolsas de mercadorias têm permitido alterar o modo vivendis dos 
participantes do mercado  e o modo como olham para a actividade 
agrícola;

• Actividade de subsistência;

• Actividade lucrativa;

• Permitindo a criação de riqueza.

• Formalização do comércio agrícola;

• Fonte adicional de receitas para o Estado.



Conclusões (2)
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• Angola reúne todos os requisitos;

• Condições climáticas;

• Solo arável;

• Recursos minerais.

• Desenvolvimento da actividade agrícola e mineira;

• Implementação de uma bolsa de Mercadorias.
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