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O relatório “Empreender, Diversificar e Competir”, é o primeiro de uma série semestral de 
relatórios que o Instituto de Fomento Empresarial (IFE) pretende lançar, no sentido de apoiar as 
decisões de investimento, identificar e estudar as principais oportunidades de negócios em 
Angola e no Estrangeiro, assim como acompanhar as diversas fases dos clusters prioritários. 
Segundo o IFE, este documento tem dois objectivos principais, a saber: i) lançar as bases para 
uma discussão mais ampla sobre o estado actual do tecido empresarial angolano; e ii) identificar 
as potencialidades de crescimento futuras e como cumprir as metas estabelecidas para o país e 
para os respectivos sectores de actividade. 

O relatório centra a sua abordagem na análise dos principais sectores económicos, das infra-
estruturas, no estágio de desenvolvimento dos principais pilares da competitividade e nos 
factores impulsionadores da competitividade da economia angolana. 

Entretanto, retrata, previamente, no capítulo 3, o perfil geográfico, social e demográfico do país, 
bem como os principais indicadores macroeconómicos de Angola. Neste ponto, importa ressaltar 
que o referido relatório acentua as estimativas das Nações Unidas de elevado crescimento 
populacional para Angola, registando uma taxa média na ordem dos 3,1% entre 2002 e 2012, 
bem como previsões da revista “The Economist” relativas a uma desaceleração do ritmo de 
crescimento do PIB nominal angolano, estimando uma taxa média de 16%, mantendo um nível 
de crescimento significativo face à realidade internacional, o que permitirá aumentar a sua 
competitividade internacional. 

Relativamente ao tecido empresarial angolano, o relatório ressalta que em 2011, das 51.635 
empresas activas, cerca de 80% estavam concentradas nas províncias de Luanda, Benguela, 
Kwanza Sul e Huíla, sendo o sector do comércio mais representativo com 74% empresas, 
enquanto a indústria extractiva, em 2008, representava 57,9% do volume negócios das 
empresas. 

Segundo o relatório, o ambiente de investimento tem apresentado melhorias. Em 2012, o 
investimento a economia cifrou-se na ordem dos 14,4 mil milhões de dólares em 2012 (11,8% do 
PIB), e em 2017 espera-se que este valor ascenda para 31,6 mil milhões de dólares. O relatório 
destaca também, que o país está muito dependente do investimento de iniciativa pública. O 
relatório sustenta que o aumento do investimento será acompanhado pelo aparecimento de 
novos grupos e empresários angolanos, por uma maior diversificação das actividades 
económicas, menor nível desemprego e maior volume de negócios médio por empresa. 

Em relação aos principais sectores da economia, o relatório faz uma caracterização do estado 
actual dos mesmos e identifica as principais oportunidades de crescimento e desafios, pelo que 
importa sintetizar os principais aspectos referidos para cada um dos sectores. 
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Agricultura, Floresta e Pescas. O relatório destaca que a actividade das fazendas e 
propriedades empresariais agrícolas com maior produção correspondem apenas a 10% da 
actividade do sector, sendo este dominado por pequenos agricultores. Aumentar a produção 
agrícola, através da aposta no pequeno produtor, diversificação da produção, reabilitação das 
infraestruturas rurais, a promoção do emprego e a diminuição dos níveis de insegurança 
alimentar, são os principais objectivos da revitalização do sector da agricultura. No sector 
florestal, que ocupa 43,3% da superfície territorial do país, uma das principais apostas é o carvão 
e a madeira. No que diz respeito a pesca, as infraestruturas existentes carecem de melhorias e 
um dos principais entraves deste sector é o acesso ao financiamento bancário. Por outro lado, o 
consumo excessivo de álcool, a capacidade de associativismo, a organização em cooperativa e 
a perda de pescado são alguns dos principais entraves da pesca artesanal. Oportunidades de 
Crescimento: produção e exportação de bens agrícolas com vantagens competitivas, 
desenvolver a indústria agroalimentar, exploração da aquacultura, desenvolvimento da 
exploração florestal, Investimentos em biocombustíveis a partir de culturas agrícolas, etc; 
Desafios: renovação da frota de pesca, melhoramento da cadeia logística e de distribuição, 
aposta no micro-crédito, desenvolvimento de serviços de meteorologia, análise dos solos, e 
serviços técnicos para suportar uma agricultura profissional. 

Indústria Transformadora. Em 2011 foram instalados 210 novos estabelecimentos industriais 
privados, com um investimento de 800 milhões de dólares, gerando 8.000 postos de trabalho. As 
maiores dificuldades deste sector relacionam-se com os reduzidos índices de produtividade e 
conhecimento. Oportunidades de Crescimento: modernização e eficiência, investigação 
científica e tecnológica, estabelecimento de relações intersectoriais (agricultura, pecuária, 
pescas), desenvolvimento de indústrias de manutenção de equipamentos industriais, 
privatização de industrias estatais, descentralização (e.g. 1 zona industrial por província), etc. 
Desafios: acesso à liquidez financeira junto do mercado de capitais, atracção de investidores 
estrangeiros, qualificação de recursos humanos e reforço das actividades e infra-estruturas de 
apoio às indústrias.  

Comércio e Retalho. Nos últimos tempos o comércio a retalho registou rápido crescimento, 
impulsionado pelo aparecimento de grandes superfícies comerciais, atraídas pela evolução da 
população, pela alteração do perfil dos consumidores, pela crescente urbanização, pela melhoria 
das infra-estruturas, etc. Neste período, registou-se um abrandamento no ritmo de crescimento 
do sector informal. Oportunidades de Crescimento: estratégia de expansão geográfica e de 
redes comerciais, requalificação do comércio de rua, atracção de investidores internacionais, 
investimentos em tecnologia, estabelecimentos de parcerias com o Governo, etc. Desafios: 
incentivar a redução do mercado informal, mitigar condicionalismos logísticos e de distribuição e 
a morosidade e burocracia alfandegária, reorganizar as forças internas dos sectores diminuindo 
a força dos grossistas, entre outros. 

Construção, Imobiliário e Habitação. O relatório ressalta que o abrandamento do ritmo de 
vendas, devido a crise financeira internacional, permitiu o amadurecimento do sector (maior 
preocupação dos operadores na qualidade do produto final, maior nível de exigência dos clientes 
e maior rigidez do sector bancário na atribuição de crédito). As yields praticadas no sector variam 
entre 16%-19% e 15,5%-18% para o mercado residencial e de escritórios, respectivamente. O 
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relatório alerta que é urgente alterar as questões associadas à propriedade e fomentar o crédito 
à habitação, por forma a manter a tendência ascendente do sector imobiliário. Oportunidades 
de Crescimento: aumento da classe média jovem com necessidades habitacionais, produtos 
imobiliários ajustados as necessidades, fomento da construção em zonas menos nobres, 
fomento da produção doméstica de matérias-primas para o sector da construção, novos veículos 
de financiamento (fundos de investimentos imobiliários), criação de sociedades gestoras de 
fundos imobiliários, etc. Desafios: reduzir problemas com registo de propriedade, minimizar a 
insegurança jurídica, incentivar a redução da burocracia, minimização dos custos de aquisição 
de terrenos, incentivar o licenciamento das construções anárquicas, entre outros.  

Hotelaria e Turismo. A evolução do sector turístico foi potenciada pelas relações económicas e 
pelo turismo de negócios. No período compreendido entre 2006 e 2011 as unidades hoteleiras 
duplicaram passando para 1.192, mas 76,8% da oferta hoteleira é pouco qualificada (pensões, 
hospedarias). A taxa de ocupação quarto em 2011 foi na ordem dos 70%. Oportunidades de 
Crescimento: aposta no turismo por parte dos locais, mercado composto por angolanos da 
classe média-alta e expatriados, divulgação dos recursos turísticos de cada província, aposta no 
desenvolvimento dos pólos turísticos, disponibilização de pacotes turísticos, sensibilização da 
população local para a importância do turismo, etc. Desafios: facilitar o processo de obtenção de 
vistos, dotar os locais turísticos de infra-estruturas adequadas ao turismo, melhorar as 
acessibilidades aos locais turísticos, capacitar os recursos humanos, entre outros.  

Tecnologias de Informação e Comunicação. O relatório destaca uma taxa de penetração da 
rede móvel de 48,4% em 2011. As operadoras angolanas têm uma receita média por usuário 
superior à média dos países africanos, acima dos 20 dólares mensais. O relatório ressalta ainda 
que é previsível a entrada de um novo player no ramo das comunicações móveis em Angola, o 
que contribuiria para o aumento da concorrência e uma consequente redução dos preços. 
Oportunidades de Crescimento: potencial terceira licença para o segmento de comunicações 
móveis, ligação das 18 províncias através de fibra óptica, implementação da tecnologia 4G, 
implementação das transmissões através de Difusão Digital Terrestre (TDT), desenvolvimento de 
indústrias dedicadas ao segmento de electrónica, etc. Desafios: incentivar a concorrência no 
sector das comunicações móveis, desenvolver uma infra-estrutura robusta capaz de servir todo o 
território nacional, entre outros.  

Banca e Finanças. O estudo constata, que o acesso ao financiamento por parte dos 
investidores é ainda limitado. O rácio de transformação do mercado (crédito concedido / 
depósitos captados) em 2011 cifrou-se em 51,6%, menos 5,7 p.p. do que em 2010. Saliente-se 
ainda que cerca de 80% da população não tem acesso aos serviços bancários. Por outro lado, 
importa referir que a liberalização do mercado de seguros permitiu que o país passasse de 1 
seguradora em 2000, para 15 em 2011. Oportunidades de Crescimento: estruturação de 
produtos e serviços bancários com maior complexidade, alteração do regime cambial do sector 
petrolífero, operacionalização da Bolsa de Valores e Derivados de Angola (BVDA), continuação 
da internacionalização dos bancos angolanos, desenvolvimento dos sectores de seguros, fundos 
de pensões e fundos imobiliários, etc. Desafios: atenuar a reduzida literacia financeira da 
população, mitigar as limitações ao movimento de capitais, minimizar os custos associados à 
expansão da rede de agências, entre outros.  
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Geologia e Minas. O novo código mineiro (2011) permitiu a intensificação da exploração mineira 
e conferiu as vantagens, a saber: i) junção de contratos de exploração e produção; ii) maior 
transparência; iii) incentivos fiscais; e iv) redução da participação mínima nas sociedades (de 
50% para 10%). Prevê-se também a criação da Agência Reguladora do Mercado de Minerais 
Estratégicos. Oportunidades de Crescimento: implementação do novo Código Mineiro, novas 
concessões para a exploração de matérias-primas minerais (e.g. ouro, cobre, urânio, níquel e 
barite), etc. Desafios: reduzir a dependência do sector na indústria diamantífera, controlar e 
licenciar a actividade de exploração diamantífera artesanal; atrair investidores para concessões 
noutros minerais, entre outros. 

Petróleo e Gás. O relatório acentua que nos últimos 7 anos, as reservas de petróleo conhecidas 
triplicaram. Estima-se que a produção de petróleo até 2014 aumente para 2 milhões de barris por 
dia. Por outro lado, as reservas de gás natural de Angola estão estimadas em 366 mil milhões de 

, mas o país apenas produziu 752  em 2011, muito longe de outros países africanos. O 

relatório faz também referência a relação entre gás natural e agricultura, no sentido de que o gás 
natural poder concorrer para a produção de fertilizantes, diminuindo as importações deste bem. 
Oportunidades de Crescimento: atribuição de novas concessões para a produção de petróleo, 
construção de novas refinarias em Angola, aumento do consumo de gasóleo e gasolina, 
aumento da produção de gás natural, etc. Desafios: incentivar a formação e qualificação dos 
recursos humanos especializados no sector, incentivar a requalificação de infra-estruturas de 
transportes e apostar na actividade de prospecção de petróleo e de gás natural. 

Educação. O relatório realça que Angola já conseguiu alcançar o nível educacional de outros 
países da África Subsariana em termos de escolaridade primária, com uma taxa de crescimento 
anual média de 11,7% entre 2002 e 2010. A oferta de estabelecimentos de ensino permanece 
insuficiente e o nível de analfabetismo mantém-se em aproximadamente 34%, impulsionado pelo 
analfabetismo rural. O estudo sustenta que a qualificação profissional da população é uma das 
principais prioridades do país para que se possa tornar competitivo. Oportunidades de 
Crescimento: reforço qualitativo do ensino básico e secundário, desenvolvimento ensino 
técnico, desenvolvimento de empresas associadas à criação e distribuição do material 
pedagógico, etc. Desafios: diminuir a taxa de analfabetismo da população, combater o 
abandono escolar e garantir a formação adequada dos professores. 

Energia, Água e Saneamento. O facto de as empresas possuir o seu próprio gerador eléctrico, 
procurando compensar descontinuidades no fornecimento de energia eléctrica acarreta elevados 
custos ao longo de toda a cadeia de valor, o que afecta negativamente a competitividade da 
economia. O relatório fundamenta que o consumo de energia vai aumentar em consequência do 
crescimento económico e que Angola apresenta condições climatéricas propícias à exploração 
de energias renováveis. Por outro lado, a actual rede de infra-estruturas de abastecimento de 
água e de saneamento estão subestimadas e desajustas às actuais necessidades da população. 
Oportunidades de Crescimento: generalização do acesso da população à energia e água, 
fomento da produção de energias renováveis, diversificação das fontes de energia endógenas, 
adopção de fontes energéticas menos poluentes, aumento da eficiência do sector energético, 
aposta no desenvolvimento e expansão da rede eléctrica, saneamento e abastecimento de água, 
etc. Desafios: incentivar o desenvolvimento do modelo institucional de regulação dos referidos 
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sectores, criar condições que estimulem o investimento privado no sector, estudar/analisar 
diferentes modelos de subsidiação do sector, entre outros. 

Transportes e Logística. O relatório refere que este sector tem beneficiado de avultados 
investimentos, devido, dentre outros aspectos, a sua importância para a competitividade da 
economia. Refere ainda que o Estado pretende fundir as três empresas ferroviárias numa só 
entidade (Caminhos-de-Ferro de Angola) e, posteriormente concessionar as operações a 
investidores privados, visando maior eficiência no sector. Outro aspecto registado pelo estudo, é 
a melhoria na eficiência e competitividade do Porto de Luanda. Oportunidades de 
Crescimento: construção de plataformas multimodais, aumento da oferta de transportes 
públicos, privatização de algumas componentes da rede de transportes, etc. Desafios: reforçar a 
capacidade operativa dos portos, incentivar a utilização de transportes públicos por parte da 
população, melhorar os níveis de eficiência dos transportes e da cadeia logística, entre outros. 
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Comparação do nível de competitividade de cada sector de actividade 

 

Factores de Competitividade Criticos para cada sector de actividade 
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Relativamente aos principais factores da competitividade o estudo do IFE ressalta que os 
estudos mais conhecidos sobre a competitividade das economias, revelam que o ambiente 
empresarial angolano é ainda muito desafiante, ocupando, o país, a posição 139 entre os 142 
países classificados no índice da competiitividade global do World Economic Forum para os anos 
2011-2012. Os sectores com maiores níveis de competitividade em Angola são os que possuem 
maior impacto no PIB: o sector do Petróleo e Gás e o sector da Geologia e Minas. Entre os 
factores de competitividade críticos para o crescimento da economia nacional destacam-se os 
seguintes: i) governo e instituições públicas; ii) formação, educação superior e eficiência no 
mercado de trabalho; iii) qualidade e nível das infra-estruturas; e, iv) eficiência do mercado de 
capitais e financiamento. 

Entretanto, o que IFE pretendeu ajudar a responder é: “Como aumentar a competitividade da 
economia e do tecido empresarial angolano?” 
 
Em primeiro lugar, o relatório ressalta que face os níveis actuais de entropias e externalidades 
patentes na economia angolana o Estado deve fomentar e incentivar directamente o tecido 
empresarial, através da criação, reestruturação e reforço de empresas e da formação de uma 
classe empresarial sólida. Assim sendo, é necessária a conjugação de iniciativas públicas e 
empresariais para aumentar a competitividade da economia. Por outro lado, é necessário 
verificar se o estágio de execução dos programas do governo está em linha com as respectivas 
metas, para que um potencial investidor conheça a realidade dos principais sectores e identifica 
o que é necessário ao nível empresarial e público para aumentar a competitividade dos modelos 
de negócio. É preciso também conhecer os projectos estruturantes do país, programas de apoio 
ao tecido empresarial e os institutos governamentais envolvidos. 
 


