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Perfil do sector: Carne e seus Derivados 

Introdução ao sector 
Sector e produtos 02 Carne excl. 0207 Aves; 1601-1603 Preparados de carne 
A. Aspectos do lado da oferta 

Fluxos comerciais 
recentes  

À semelhança de muitos outros sectores, Angola é um grande importador líquido de 
carne e seus derivados (Figura 1). De 2012 a 2015, a balança comercial foi negativa, com 
um défice comercial médio de US$ 636 milhões. A tendência mostrou um déficit 
decrescente, em grande parte impulsionado pela redução das importações. A crise 
cambial do país que começou em 2014 parece ter tido um impacto negativo na 
capacidade de importação do país, levando ao mínimo de 4 anos em quase US$ 442 
milhões em 2015.  
 
A magnitude global da balança comercial foi praticamente igual à do tamanho das 
importações porque as exportações permaneceram em níveis muito pequenos, com 
uma média de US$ 100.000 e uma taxa média de crescimento anual no período de 
2012 a 2016 de 13,4%. Dado que a produção local é amplamente orientada para o 
mercado interno, os fluxos de exportação registados parecem ter sido reexportados 
para países vizinhos, como a RDC, que é um dos maiores destinos de exportação 
(Figuras 1 e 5).  
 
Figura 1: Exportações, Importações  e Balança Comercial, 2012-2015, milhões de US$, 
preços correntes  

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da ONU COMTRADE e AGT 
 
Os principais impulsionadores das importações foram os preparados de carne, carne 
bovina e porco, com importações médias de 4 anos, representando 32%, 30% e 24% 
das importações totais do sector, respectivamente (Figura 2). Uma característica 
fundamental das importações do sector no período 2012-2015 é que 2014 foi o ano de 
pico. Durante o período, as importações de preparados de carne diminuíram 40% para 
US$ 128,5 milhões (taxa de reduçao média anual de 15,9%); as importações de carne 
também diminuíram 40%, mas a US$ 133 milhões (taxa de reduçao média anual de 
15,7%) e as importações de carne de porco diminuíram 29% para US$ 115 milhões (taxa 
de reduçao média anual de 10,7%). As principais fontes de importação são o Brasil, a 
Argentina e os EUA. 
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Figura 2: Importações por tipo,% do total e milhões de US$ 

 
Fonte: Cálculos de autores baseados em dados AGT 
 
Desempenho das exportações: baixo (baixo valor, crescimento limitado) 

Vantagem 
comparativa 
revelada (RCA) 

O sector em geral mostra uma forte desvantagem comparativa revelada (cerca de 
0,001 globalmente e comparada à África Sub-Sahariana, em 2016, onde um valor 
maior que 1 indicaria uma vantagem comparativa revelada), que também melhorou 
pouco no período de 2012 a 2016, em comparação com o Mundo, por um factor de 5,9, 
e manteve-se inalterado quando comparado com a África Sub-Sahariana (se o declínio 
do preço do petróleo for levado em consideração). 
 
Embora o desempenho tenha variado entre os grupos de produtos do sector, nenhum 
grupo de produtos se destacou como particularmente bem-sucedido (Figura 3). O 
desempenho mais forte, a gordura de porco (código HS 0209) melhorou em cerca de 
100 em comparação com o SSA e, assim, conseguiu reduzir a desvantagem 
comparativa revelada para 0,19, o que poderia indicar algum potencial.  
 
Figura 3: RCA das exportações de carne Angolana, em comparação com o Mundo & 
África Sub-Sahariana, 2016 vs. 2012 
(a) Angola vs. Mundo (b) Angola vs. SSA 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da ONU COMTRADE e AGT. 
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RCA: baixo (forte desvantagem comparativa revelada, melhoria muito limitada no 
período de 2012 a 2016) 

Produção e 
produtores 
nacionais 

Os níveis de produção doméstica aumentaram especialmente após a guerra civil. O 
índice de produção de carne de Angola cresceu de 100 pontos em 2000 para 154 
pontos em 20141. . Mais recentemente, a tendência foi sustentada por novos 
aumentos. De 2014 a 2015, a capacidade de produção doméstica de preparados de 
carne aumentou 18% para 1.860 toneladas.2   

 
Apesar desse aumento, as ineficiências do sector no nível da empresa ainda são 
desafios. Por exemplo, a produção actual de preparados de carne representa uma 
média de apenas 16% do potencial total do sector. 
 
Carnes Valinho é a única unidade de processamento de carne de porco e aves em 
Angola e está localizada na província de Luanda. O porco é importado congelado e 
transformado no país devido à falta de suínos nacionais com as características exigidas 
pelo sector industrial.  
 
Produção: baixa (baixa capacidade e produção, restrição de crescimento/expansão, 
insuficiência para atender à demanda doméstica) 

Constrangimentos-
chave 

O sector é afectado por uma série de constrangimentos para a produção e expansão 
das exportações: 

• disponibilidade limitada de matérias-primas, incluindo pecuária, para 
transformação em Angola. Isto é evidenciado pela incapacidade de Carlos 
Valinho de obter localmente a maioria dos seus insumos (apesar de subir de 
13,5% em 2013 para 17% em 2015); 

• infra-estrutura de transporte fraca, aliada a problemas de logística (o sector 
depende de uma cadeia funcional de frio para a exportação), levando a 
grandes desperdícios; 

• custos elevados de factores, impulsionados pelo acesso limitado a sistemas de 
água e eletricidade que tornam impossível operar em dois turnos diários; 

• altas ineficiências ao nível das firmas devido à falta de pessoal 
adequadamente treinado; 

• indisponibilidade de divisas para pagar matérias-primas importadas, como a 
maquinaria; 

• dificuldades em obter  “vistos técnicos” para especialistas do sector 
qualificado que seriam necessários para melhorar a eficiência da operação; e  

• atrasos no desembaraço aduaneiro, levando de novo a grandes disperdícios. 
 
Constrangimentos-chave: alta 

Medidas para 
superar os 
constrangimentos-
chave 

O governo atribui grande importância a este sector para fins de substituição de 
importações e também aumento das exportações. Estes objectivos são bastante 
ambiciosos, especialmente tendo em conta a complexa gama de restrições de mercado 
interno e externo que devem ser abordadas no médio prazo. Alguns dos planos do 
governo incluem a redução da burocracia, a melhoria da oferta de água e eletricidade 
para as empresas do sector, agilizando os procedimentos aduaneiros para as 
importações de insumos; No entanto, resolver os principais constrangimentos exigirá 
grandes investimentos dos sectores privado e público durante um período de tempo 
sustentado.  
 
O governo também procurou recentemente resolver a questão das matérias-primas e 
está a tentar desviar as importações do Brasil para as importações da Namíbia3. Por 
esta razão, também está sendo considerado proibir importações de outras fontes. 4 
 
Em geral, a competitividade do sector é frágil, e provavelmente continuará sendo 
assim no futuro previsível. 
 
Potencial para superar os constrangimentos-chave: baixo 

                                                           
1 FAO, Statistical Pocket 2015, Angola (Junho 2004=100) 
2 Ministério da Industria 2015: Programa dirigido para a transformação de carnes, Fevereiro 2015 
3 http://novojornal.co.ao/economia/interior/angola-quer-mais-carne-da-namibia-para-substituir-importacoes-ao-brasil-
40782.html.  
4 Esta medida seria contrária ás regras da OMC e poderia ser desafiada  pelos exportadores afectados, principalmente o 
Brasil. 

http://novojornal.co.ao/economia/interior/angola-quer-mais-carne-da-namibia-para-substituir-importacoes-ao-brasil-40782.html
http://novojornal.co.ao/economia/interior/angola-quer-mais-carne-da-namibia-para-substituir-importacoes-ao-brasil-40782.html
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B. Aspectos do lado da procura 

Demanda regional 
e internacional 

Conforme mostra o desempenho recente, as exportações angolanas de carne e 
preparados de carne foram insignificantes. Embora as exportações totais tenham sido 
bastante estáveis, os mercados de destino de exportação não foram (Figura 4) - o que 
não é surpreendente, dado os pequenos valores.   
 
O mercado potencial da SADC de US$ 277 milhões de consumidores oferece uma 
enorme oportunidade para as exportações angolanas. O acesso a novos mercados que 
actualmente não são cobertos pelos exportadores regionais bem estabelecidos da 
África do Sul, Botswana e Namíbia poderia ser uma área a explorar mais. Além disso, o 
aumento da demanda global está a aumentar os preços internacionais e tornando 
cada vez mais atraente para produtores e exportadores. Por exemplo, até o final de 
Março de 2017, o Índice de preços de carne da FAO progrediu em 163 pontos (17 
pontos em relação a Abril de 2016)5. Se este aumento for mantido no médio / longo 
prazo, poderá oferecer uma boa oportunidade para expandir as exportações 
Angolanas para mercados como Portugal e Panamá que já são destinos. Outros 
destinos actuais das exportações são a RDC e Congo, onde as reexportações são 
predominantes. Só em 2016 representavam quase 63% das exportações totais.  
 
Figura 4: Exportações angolanas de carne por destino, 2012-2016 (USD e % do total) 

 
Fonte: Cálculos de autores baseados em dados AGT. 
 
Potencial de mercado: médio 

Barreiras de acesso 
ao mercado 

Os potenciais novos mercados também trazem desafios de acesso ao mercado. Estes 
incluem barreiras tarifárias, bem como questões não tarifárias. Para a carne, estes 
últimos são particularmente importantes: os requisitos de qualidade, SPS, certificação 
de embalagens e rotulagem que a produção de carne de Angola actualmente não 
cumpre e precisam ser cumpridos. Essas barreiras não-tarifárias são particularmente 
rigorosas nos mercados em que as tarifas não desempenham nenhum papel e vice-
versa. 
 
Dificuldade de acesso ao mercado: alto 

C. Potencial para a atracção de investimentos e benefício da produção actual 

IDE 

Conforme mostra o Programa Dirigido, as necessidades substanciais de investimento 
do sector de carne requerem a mobilização de pelo menos US$ 76 milhões para o 
período 2016-2017. Dada a actual escassez de moeda estrangeira, parece haver espaço 
para a atracção do Investimento Directo Estrangeiro (IDE). Poderiam ser exploradas 
parcerias estratégicas com empresas experientes do Brasil, Argentina e Namíbia.6 Para 
além da mobilização de recursos financeiros, estas parcerias desempenham um papel 
fundamental no (i) recrutamento de conhecimentos técnicos especializados para a 

                                                           
5 http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/ [accessed on April 8, 2017] 
6 O GdA está a planear proibir a importação de carnes do resto do mundo para dar lugar as importações de carne de 
bovino da Namibia [Namibian Broadcasting Corporation, https://www.nbc.na/news/angola-plans-ban-meat-imports-
make-way-namibian-beef.8009 accessed on July 30, 2017] 
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gestão de máquinas e (ii) transferência de know-how para Angolanos. No entanto, a 
falta de matérias-primas domésticas, o difícil acesso à água, o fornecimento irregular 
de electricidade, a burocracia excessiva e os altos custos de laboratório para a 
importação de matérias-primas (Bromangol) ainda representam um desafio. 
 
Potencial para atração de investimento: médio 

Espaço do produto 
e ligação com 
outros sectores 

O investimento no sector da carne tem o potencial de criar vínculos e empregos não só 
para as próprias empresas do sector, mas também para as empresas e instituições que 
prestam serviços ao sector, incluindo fazendas de gado, manutenção de máquinas, 
serviços financeiros, certificação e embalagens. 
 
Do ponto de vista do conceito de espaço de produto, como a carne não está sendo 
produzida para exportação, isso constituirá uma mercadoria de exportação “distante” 
e, portanto, uma que não seria “fácil” para exportar para Angola. 
 
Espaço de produtos e ligações com outros sectores: médio 

Avaliação resumida do potencial de exportação 

Resumo do 
potencial de 
exportação 

Dada a limitada capacidade de abastecimento do mercado interno e os níveis 
relativamente altos de importações, a falta de certificação nacional de produtos, falta 
de acesso a moeda estrangeira para a compra de matérias-primas, os custos de 
transporte associados, mercado-alvo para potenciais investidores e empresas existentes 
deve ser o mercado interno, pelo menos no curto/médio prazo; Os mercados regionais 
e internacionais podem ser considerados como uma estratégia a longo prazo.   
 
Resumo do potencial de exportação: baixo 

Priorização do sector para a elaboração de planos de acção 

Potencial de 
geração de 
emprego 

O número de empregos directos criados pela Carnes Valinho é limitado em 49; 
Adicionalmente, 35 empregos são esperados no final de 2017, mas o Programa Dirigido 
não especifica como estes serão criados. É altamente provável que uma série de novos 
empregos sejam criados indirectamente através de empresas que prestam serviços a 
Carnes Valinho. Além disso, o projecto destinado a produzir cabeças de gado na 
província de Cuando Cubango é altamente susceptível de criar novos empregos (ver 
abaixo). No geral, o sector continuará a ser um sector de nicho em Angola, no 
entanto, em particular no que se refere aos empregos gerados por actividades 
orientadas para a exportação. 
 
Potencial de geração de emprego: baixo 

Ligações com as 
MPMEs / adição de 
valor: 

A adição de valor poderia ser explorada com a produção e exportação de derivados de 
carne, como alimentos para animais e carne enlatada, (ii) uso de peles de animais 
como insumos para a indústria de calçados regionalmente/ internacionalmente, mas 
isso exigiria novos investimentos a nível nacional.  
 
Da mesma maneira, desde que existam PME locais capazes, estas também poderiam 
ser incluídas na cadeia de suprimentos desses novos sub-sectores. 
 
Importância de ligações e adição de valor: médio 

Alinhamento com 
os planos e as 
prioridades do 
governo 

O governo considera este sector como uma ferramenta crucial para promover a 
substituição de importações, o crescimento económico e as exportações, conforme 
demonstrado pelo programa Dirigido para a transformação da carne. Além disso, o 
governo parece planear a imposição de uma proibição de importações de carne do 
resto do mundo para dar lugar às importações de carne de bovino da Namíbia. Se este 
for o caso, ainda não está claro como este estará relacionado com o sector de 
programa dirigido e com o investimento planeado do governo em Cuando Cubango. 
No entanto, não existe uma estratégia específica relacionada à exportação para o 
sector. 
 
Nível de alinhamento: médio 

Projectos recentes / 
em curso / 
planeados 

O Programa Dirigido estabelece objectivos ambiciosos até o final de 2017, com a 
produção de preparados de carne (carne transformada) para atingir 5.550 toneladas 
(aumento de 50% em relação a 2016) e as primeiras exportações previstas em 1.500 
toneladas. Isto é planeado para ser feito através de novos investimentos que custarão 
US$ 76 milhões no período 2016-2017. Não está claro se esse investimento será 
totalmente financiado pelo governo ou pelo sector privado ou através de parcerias 
público-privadas. Nem são claramente medidas dedicadas à exportação previstas no 
Programa Dirigido. 
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Além disso, em Fevereiro de 2016, o GdA assinou um acordo de parceria com empresas 
privadas Brasileiras (Modulax, Costa Negócios e LM Group) para investir na produção 
de 240 mil cabeças de gado na província de Cuando Cubango e tornar a Angola auto-
suficiente na produção de carne e seus derivados.7 
 
Nível actual de apoio para sector/ risco de duplicação: médio 

Resumo: Prioridade 
do sector a ser 
selecionado para a 
preparação do 
plano de acção 

Com base no potencial de curto e longo prazos do sector para exportação, não é 
recomendada a elaboração de um plano de acção sectorial, que visaria medidas de 
curto prazo. 
 
Prioridade do sector a ser selecionado para a preparação do plano de acção: baixo 

 

                                                           
7 http://www.angola-today.com/news/angola-cattle/ [accessed on 31st July 2017] 

http://www.angola-today.com/news/angola-cattle/
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Perfil do sector: Aves 

Introdução ao sector 
Sector e produtos  Códigos do SH: 0207 Carne de aves; 0407-0408 Ovos 
A. Aspectos do lado da oferta 

Fluxos comerciais 
recentes 

À semelhança de muitos outros sectores, Angola é um grande importador líquido de 
carne de aves e ovos. Em média, entre 2012 e 2015, as importações anuais atingiram 
US$ 505 milhões e diminuíram a uma média de 18% ao ano. Mais recentemente, a 
crise cambial do país parece ter reduzido sua capacidade de importação, levando a 
uma queda para seu nível baixo de cinco anos, em quase USD 355 milhões (Figura 1). 
 
Além disso, os valores das exportações cresceram massivamente em 262% ao ano 
durante o período de 2012 a 2015, mas permaneceram em uma média de US$ 500.000; 
também, as exportações em 2016 caíram para menos de US$ 60 mil, de modo que o 
crescimento médio em todo o período foi de apenas 15,8%. O déficit comercial do 
sector em termos absolutos é, portanto, quase o mesmo que o tamanho das 
importações.  
 
Figura 1: Exportações, Importações e Balança Comercial, 2012-2015, (2016), milhões de 
US$, preços correntes

 
Fonte: cálculos dos autores com base em dados da ONU Comtrade e AGT. 
 
Os principais impulsionadores das importações foram a carne de aves e os ovos com 
casca (Figura 2), com médias de 4 anos, representando 93% e 7% das importações 
totais do sector, respectivamente. Ambos os subsectores viram um declínio nas 
importações totais: a carne de aves diminuiu em uma taxa média anual de 16%, 
enquanto os ovos na shell diminuíram em média anual de 44%. Algumas das 
principais fontes de importação incluem Brasil, África do Sul e Zâmbia. 
 
Figura 2: Importações por tipo,% do total e milhões de US$ 
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Fonte: Cálculos dos autores, dados da ONU Comtrade e AGT. 
 
Desempenho de exportação: baixo (baixo valor, baixo crescimento) 

Vantagem 
comparativa 
revelada (RCA) 

No geral, o sector mostra uma desvantagem comparativa revelada (menos de 0,005 
globalmente e comparada à África Sub-Sahariana, onde um valor maior que 1 indicaria 
uma vantagem comparativa revelada), que melhorou moderadamente no período de 
2012 a 2016 (por um factor de 7,6 em comparação com a concorrência mundial, e um 
factor de 2,5 em comparação com a SSA).  
 
Entre as categorias de produtos do sector, os ovos de aves, não com casca (0408), 
apresentaram melhor desempenho (Figura 2), embora os valores absolutos das 
exportações, obviamente, tenham permanecido muito limitados. 
 
Figura 2: RCA das exportações angolanas de aves de capoeira, em comparação com o 
Mundo & África Sub-Sahariana, 2016 vs. 2012 
(a) Angola vs. Mundo (b) Angola vs. SSA 

 
Fonte:Cálculos dos autores com base em dados da ONU COMTRADE e AGT. 
 
RCA: médio (a vantagem comparativa revelada melhorou moderadamente, mas o 
sector, incluindo todas as suas categorias de produtos, continua a ter uma forte 
desvantagem comparativa revelada) 

Produção e 
produtores 
nacionais 

De 2013 a 2015, a produção doméstica de carne de aves e ovos aumentam 
maciçamente. Enquanto a produção de ovos cresceu de 205 milhões em 216% para 
chegar a 444 milhões de unidades, a produção de carne de aves aumentou de 44 
toneladas para 763 toneladas (MoA 2016). Isto é parcialmente explicado pelos 
investimentos actuais realizados por vários produtores nacionais. 

 
Apesar desta elevação, a produção doméstica ainda está bem abaixo da demanda; 
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estima-se que este seja acima de 1 bilhão de ovos por ano e cerca de 350 mil toneladas 
de carne de frango, cuja produção actual atende apenas a cerca de 40% e menos de 
0,2%, respectivamente. Além disso, as ineficiências do sector tanto no sector quanto 
no nível da empresa ainda são um problema. Por exemplo, a capacidade actual dos 
matadouros é de 40.650 toneladas por ano. Da mesma forma, a utilização da 
capacidade para a produção de ovos é de cerca de 65% (MoA 2016). 
 
Os maiores produtores de carne de aves e ovos estão localizados nas províncias de 
Luanda, Cuanza Sul e Cuanza Norte. Os principais matadouros são Projecto PIAFOM, 
Pérola de Kikuxi, Sociedade Avicola Industrial Munenga e Emirais, enquanto os 
principais produtores principais de ovos são Fazenda 33 e Pecac (MoA 2016). 
 
Produção: baixa (apesar dos recentes aumentos, a produção do sector está 
significativamente abaixo da demanda doméstica) 

Constrangimentos-
chave 

Atrasos desnecessários causados por procedimentos aduaneiros, altas ineficiências no 
nível da empresa, falta de instalações de armazenamento frio, fornecimento irregular 
de electricidade, indisponibilidade de divisas para pagar matérias-primas importadas 
não disponíveis em Angola, como soja, milho e farelo utilizados como alimento para 
aves de capoeira ou medicamentos, todos afectam o desempenho do sector. Além 
disso, o Programa Dirigido mencionou fraquezas adicionais, como a falta de pessoal 
qualificado (MoA 2016). 
 
Constrangimentos-chave: médio 

Medidas para 
superar os 
constransgimentos 

Algumas das medidas necessárias para abordar as restrições do sector incluem a 
necessidade de: 

• Racionalizar procedimentos aduaneiros; 
• Investir em instalações de armazenamento frio; 
• Reduzir as ineficiências no nível da empresa; 
• Assegurar o acesso regular à electricidade; e  
• Assegurar o acesso a moeda estrangeira para comprar matérias-primas.  

 
Essas medidas já estão definidas no Programa Dirigido do governo para o sector. 
 
Potencial para superar os constrangimentos-chave: médio 

B. Aspectos do lado da procura 

Demanda regional 
e internacional 

Conforme mostra o desempenho recente, as exportações angolanas de carne de aves e 
ovos foram insignificantes. Parece haver oportunidades nos mercados regionais e 
internacionais. Em particular, o mercado SADC (por exemplo, RDC) parece oferecer 
uma oportunidade para as exportações angolanas. Em 2016, apenas as exportações 
para a RDC representavam cerca de 63% das exportações totais. O valor global das 
exportações aumentou nos últimos anos, mas com destinos de exportação instáveis 
(ver figuras 1 e 4). Além disso, as projecções da OCDE e da FAO apontam para um 
aumento do consumo mundial de carne per capita de 2.4kg para 36.3kg em 2023, dos 
quais cerca de 72% provém do consumo de aves, em grande parte impulsionado por 
países em desenvolvimento. Atingir novos mercados poderia ser uma área para 
explorar ainda mais, a longo prazo. No entanto, a curto/médio prazo, deve ser dada 
maior ênfase à substituição de importações e a garantir a segurança alimentar. 
 
Figura 4: Exportações angolanas de aves de capoeira por destino, 2012-2016 (US$ 000 
e % do total)
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Fonte: Cálculos de autores baseados em dados da ONU Comtrade e AGT 
 
O padrão actual de exportação, em particular a parcela relativamente alta das 
exportações para a República Democrática do Congo, não está sem riscos e já pode ter 
atingido limites. Já a RDC manifestou preocupações sobre as importações de aves de 
capoeira de Angola e pode tomar medidas de protecção (ver abaixo). Em 
consequência, é necessário desenvolver mercados adicionais se as vendas de 
exportação se expandirem ainda mais - outros países do Sul, da África Central e do 
Oeste são os candidatos mais prováveis. 
 
Potencial de mercado de exportação: médio 

Barreiras de acesso 
ao mercado 

Na RDC, as exportações enfrentam a ameaça de serem sancionadas, uma vez que se 
tornaram “muito bem-sucedidas” recentemente. Assim, foram alegadas que as 
importações de ovos de Angola destruíram a produção local; mais recentemente, o 
ministro da Economia da RDC anunciou que as importações que estao a “matar a 
economia” seriam banidas, o que inclui importações de ovos de Angola.1 
 
As barreiras tarifárias constituem um problema para alguns dos mercados-alvo, 
inclusive nos mercados de exportação Africanos fora da SADC. 
 
Novos mercados potenciais também trazem desafios de acesso ao mercado. Algumas 
delas incluem medidas de qualidade, sanitárias e fitossanitárias, certificação de 
produtos, embalagens e marcas de aves de Angolanas. O país parece ser capaz de 
enfrentar esses desafios a médio / longo prazo. 
 
Dificuldade de acesso ao mercado: alto 

C. Potencial para atracção de investimentos e benefício da produção actual 

IDE 

Conforme mostra o Programa Dirigido, as necessidades substanciais de investimento 
do sector avícola exigem a mobilização do equivalente a US$ 296 milhões pelo menos 
no curto prazo. Dada a actual escassez de moeda estrangeira, parece haver espaço 
para a atracção de IDE especificamente para financiar a componente de importação 
dos investimentos necessários (US$ 160 milhões), bem como para assegurar a 
transferência de know-how para os angolanos. Parcerias estratégicas com empresas 
experientes do Brasil, Zâmbia e África do Sul podem ser exploradas ainda mais, mas 
provavelmente exigirão garantias do governo, bem como investimentos públicos 
complementares em infra-estrutura materiais e imateriais para o sector. Em todo caso, 
o principal impulso desse investimento seria abastecer o mercado doméstico em 
primeira instância, sendo o investimento orientado para exportação uma perspectiva 

                                                           
1 See Novo Jornal Online, 25 July 2017, http://www.novojornal.co.ao/internacional/interior/rdc-proibe-entrada-de-cerveja-
e-ovos-de-angola---mais-um-sinal-de-desgaste-nas-relacoes-bilaterais-40789.html. Such a move, if actually implemented 
would be against WTO rules and Angola should therefore take the appropriate steps. 
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de longo prazo. 
 
Potencial para atração de investimento: médio 

Espaço do produto 
e ligação com 
outros sectores 

O (i) fornecimento doméstico limitado de matérias-primas (por exemplo, soja e milho), 
(ii) desenvolvimento fraco do subsector de embalagens, (iii) capacidade limitada de 
reprodução e incubação, entre outros, ainda limitam a possibilidade de 
desenvolvimento de vínculos com a economia doméstica. Os vínculos actuais parecem 
estar principalmente confinados a fontes de água e electricidade, que por sua vez são 
irregulares. Em suma, o potencial de vínculos é evidente, mas actualmente está 
subdesenvolvido na prática. 
 
Do ponto de vista do conceito de espaço de produto, as exportações de exportações 
de carne e aves de Angola são muito limitadas, entrar em exportações consideráveis é 
uma iniciativa um pouco “distante”. 
 
Espaço de produtos e ligações com outros sectores: médio 

Avaliação resumida do potencial de exportação 

Resumo do 
potencial de 
exportação 

Existe um espaço bastante modesto para (i) adição de valor, (ii) maior eficiência e 
níveis de produção de empresas existentes a nível nacional e (iii) expansão de 
exportações para a região da SADC e destinos internacionais selecionados por 
demanda maior. 
 
Embora o mercado interno possa ser uma prioridade imediata no contexto da 
substituição de importações, conforme definido pelo GdA, os mercados regionais e 
internacionais podem ser considerados uma estratégia de médio a longo prazo.   
 
Resumo do potencial de exportação: baixo  
 
Expansão das exportações é possível a longo prazo. 

Priorização do sector para a elaboração de planos de acção sectoriais 

Potencial de 
geração de 
emprego 

Enquanto o Programa Dirigido se refere ao potencial do sector para criar mais de 
2.700 empregos permanentes até o final de 2017, o número actual de empregos no 
sector não está publicamente disponível.   
 
Potencial de geração de emprego: baixo 

Ligações com as 
MPMEs / adição de 
valor: 

Para a produção de produtos de aves, matérias-primas como ração podem ser 
fornecidas por MSMEs.  
 
Abordar os estrangulamentos na cadeia de valor, especialmente a nível local, parece 
ser o principal desafio do sector no curto a médio prazo. Outros desafios incluem a 
promoção de vínculos mais fortes e melhores com outros sectores da economia, tais 
como gado, garantindo acesso regular à electricidade, água e câmbio.  
 
Importância de ligações e adicção de valor: médio 

Alinhamento com 
os planos e as 
prioridades do 
governo 

O governo considera este sector como uma ferramenta crucial para promover a 
substituição de importações e o crescimento económico, conforme demonstrado pelo 
Programa de Relançamento da fileira de carnes (2010) e mais recentemente, Programa 
Dirigido dos ovos e frangos (Janeiro de 2016). Assim, embora o sector esteja no topo 
da agenda do governo, não há planos sectoriais específicos para desenvolver 
exportações. 
 
Nível de alinhamento: médio 

Projectos recentes / 
em curso / 
planeados 

O programa direccionado ao sector (Programa Dirigido) estabelece objectivos 
ambiciosos no final de 2017 com a produção de ovos em 1 bilhão de unidades por ano 
(abrangendo 92% da demanda interna total) e a carne de aves em quase 18,100 
toneladas por ano (cobrindo 5% da demanda interna total). Isto é planeado para ser 
feito através de novos investimentos que custarão cerca de US$ 296 milhões no 
período 2016-2017, dos quais 52% deverão ser utilizados para pagar as importações de 
matérias-primas. Também esperava-se que esses fundos fossem obtidos internamente 
através de fundos governamentais e crédito interno.  
 
Outros planos sectoriais incluem assegurar (i) a disponibilidade de matérias-primas 
pelas empresas do sector, (ii) a expansão das capacidades de instalações de 
armazenamento frio, reprodução e incubação, (iii) a disponibilidade de pessoal 
qualificado na cadeia de valor da carne de frango e ovos e (iv) acesso a sistemas 
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regulares de abastecimento de água e electricidade.  
 
Existe, portanto, um amplo apoio ao sector, mas nenhum suporte específico para 
desenvolvimento de exportação. 
 
Nível actual de suporte para sector e risco de duplicação: médio 

Resumo: 
Prioridade do 
sector a ser 
selecionado para a 
preparação do 
plano de acção 

Dado o baixo potencial de exportação e o foco claro do governo para desenvolver o 
sector para atender o mercado interno, o desenvolvimento de um plano de acção 
sectorial com o objectivo de aumentar as exportações parece ser prematuro. 
 
Prioridade do sector a ser selecionado para a preparação do plano de acção: baixo 
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Perfil do sector: Produtos Pesqueiros 

Introdução ao sector 

Sector e produtos Código HS 03 Peixe e crustáceos, 1504 óleo de peixe; 1604-1605 preparados de peixes e 
crustáceos; 230120 farinha de peixe na ração animal 

A. Aspectos do lado oferta 

Fluxos comerciais 
recentes 

Além do petróleo e dos diamantes, o sector de pesca é um dos principais sectores 
comerciais angolanos. 
 
De 2012 a 2015, a balança comercial sectorial geral foi negativa, mas o déficit comercial 
diminuiu. O déficit comercial diminuiu de US$ 314 milhões em 2012 em 42% para US$ 
179 milhões no final de 2015 (Figura 1). Este défice reduzido foi impulsionado 
principalmente por uma queda nas importações de US$ 346 milhões em 2012 para US$ 
226 milhões em 2015 (queda de 35%).  
 
Figura 1: Exportações, Importações e Balança Comercial, 2012-2015, actuais milhões de 
US$ 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da ONU COMTRADE e AGT. 
 
Embora a participação das importações de peixes e crustáceos nas importações totais 
de pescas tenha aumentado quase 10 pontos percentuais para 83% em 2015, em 
grande parte devido ao aumento da demanda doméstica (aumentou de 30,5 milhões 
de toneladas em 2011 para quase 85 milhões de toneladas em 2015) e declinou o 
abastecimento doméstico, as importações de preparados de peixes e crustáceos caíram 
quase 10 pontos percentuais para 17% das importações totais de pesca em 2015 (Figura 
2). As importações de farinha de peixe e óleo de peixe são insignificantes. Algumas das 
principais fontes de importação são a China e o Brasil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Importações por tipo,% do total e milhões de US$
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Fonte: Cálculos dos autores com base em dados AGT. 
 
As exportações dos produtos da pesca aumentaram, embora a uma taxa mais lenta do 
que muitos outros sectores. De 2012 a 2016, aumentaram em média 14,6% ao ano, 
chegando a US$ 47,5 milhões em 2016. De longe, os maiores produtos de exportação 
também são peixes e crustáceos (Figura 3), que viu um aumento no valor de 
exportação de US$ 29,6 milhões para US$ 44,6 milhões (taxa média de crescimento por 
ano 10,8%); as exportações de farinha de peixe, no entanto, aumentaram a uma taxa 
ainda mais rápida de 61% ao ano; Como resultado, o seu peso nas exportações totais 
aumentou de 3% em 2012 para 13% em 2016. 
 
Figura 3: Exportações por tipo,% do total e milhões de US$ 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados AGT. 
 
Desempenho de exportação: médio (alto valor, crescimento limitado) 

Vantagem 
comparativa 
revelada (RCA) 

No geral, o sector mostra uma desvantagem comparativa revelada (0,35 globalmente), 
que melhorou modestamente no período de 2012 a 2016, especialmente quando 
comparado à concorrência global, embora um pouco menos em relação à África Sub-
Sahariana. No sector, os crustáceos (0306) e a farinha de peixe (230120) alcançaram 
uma vantagem comparativa revelada em 2016 em relação ao mundo e os crustáceos 
também em comparação com outros produtores africanos (Figura 4), tornando este 
subsector um dos raros exemplos das exportações angolanas de não-petróliferas com 
uma RCA confirmada. 
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Figura 4: RCA das exportações da pesca Angolana por grupo de produtos 
(a) em comparação com o mundo (b) em relação ao SSA 

  
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da ONU COMTRADE e AGT. 
 
RCA: médio 

Produção e 
produtores 
nacionais 

Com um litoral de cerca de 1.650 km, o sector de pesca é um elemento-chave da 
economia angolana, que representa 3% do PIB em 2013. O consumo anual é estimado 
em 18,5 kg per capita, o que está acima do nível recomendado pela OMS. A captura de 
produtos de peixe é realizada por empresas de pesca industriais, semi-industriais e de 
pequena escala. A sobrepesca é uma questão geral, especialmente para o carapau, 
que levou o governo a impor regras de gestão rigorosas em 2014 e, 
consequentemente, uma redução na oferta doméstica. 
 
A maior parte da pesca industrial e semi-industrial ocorre em torno dos quatro 
principais portos do Namibe, Benguela Porto Amboim e Luanda. A produção total do 
sector passou de cerca de 273.400 toneladas em 2011 para mais de 360.000 toneladas 
em 2013. Apesar da redução na oferta de carapau, a tendência crescente do sector está 
prevista para continuar com a crescente demanda externa de produtos como os 
crustáceos. 
 
Os dados sobre o universo das empresas nacionais que operam no sector não estão 
disponíveis publicamente. 150 embarcações oceânicas se dedicam à pesca industrial. 
Estes são principalmente navios estrangeiros arrendados da China, Japão, República da 
Coreia, Nigéria, Espanha e Namíbia que iniciam parcerias com empresas Angolanas. 
 
Produção: Médio (indústria bem desenvolvida, questões de expansão devido a 
sobrepesca e necessidades de investimento) 

Constrangimentos-
chave 

Além da sobrepesca, já mencionada, uma série de outras restrições afectam o 
desenvolvimento do sector pesqueiro. Estes incluem a fraca logística de exportação, 
processamento limitado e instalações de armazenamento a frio que levam a perdas 
pós-captura elevadas, falta de organismo nacional de certificação para exportação. 
 
Além disso, o fornecimento de electricidade de boa qualidade e a preços acessíveis é 
um elemento importante para o desenvolvimento do sector, particularmente para 
instalações de processamento e armazenamento para produtos de exportação. 
Actualmente, isso está a faltar, já que os cortes de energia ainda são um problema 
importante, forçando as empresas a usar geradores de energia, o que aumenta o custo 
de fazer negócios.  
 
Constrangiments-chave: alta 

Medidas para 
superar os 
constrangimentos 

O facto de o sector constituir um dos sectores de exportação não-petrólifero mais 
importantes mostra que as restrições existentes podem ser superadas. Com base na 
experiência adquirida, Angola poderá expandir as exportações do sector. 
 
Potencial para superar os constrangimentos-chave: médio 

B. Aspectos do lado da procura 
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Demanda regional 
e internacional 

O principal destino de exportação dos produtos pesqueiros Angolanos é a União 
Européia (principalmente a Espanha, seguida por Portugal) (Figura 4). No entanto, 
embora as exportações para esses dois mercados tenham crescido ligeiramente ao 
longo dos cinco anos desde 2012, as exportações para novos mercados também 
poderiam ser desenvolvidas e, como resultado, a participação combinada de Espanha e 
Portugal nas exportações totais de peixe de Angola caiu de 87-6% 2012 a 57,0% em 
2016. Os mercados novos e crescentes são particularmente em África (por exemplo, 
Namíbia, RDC, Costa do Marfim) e Ásia (por exemplo, Coréia do Sul, Vietname, 
Taiwan, China). 
 
Figura 4: Exportações angolanas de produtos pesqueiros por destino, 2012-2016 (USD 
000 e % do total) 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados AGT. 
 
Conforme mostra o desempenho recente, os mercados tradicionais de produtos 
pesqueiros Angolanos ainda oferecem potencial para expansão. Na União Europeia, as 
exportações ainda podem ser aumentadas para Espanha e Portugal e expandidas para 
outros países da UE. Além disso, os mercados asiáticos, africano e latino-americano 
oferecem oportunidades de crescimento e foram aproveitados nos últimos anos. A 
SADC também oferece uma oportunidade para a expansão do mercado de captura de 
peixe (Zâmbia, RDC, Namíbia, entre outros). Além disso, os preços internacionais têm 
sido atraentes para as exportações. Apesar de permanecerem estáveis em 2015 e 2016, 
os preços globais nos últimos anos têm sido geralmente em ascensão devido à forte 
demanda global. Embora globalmente o mercado (como medidas nas importações 
totais) tenha estagnado, com excepção da África Sub-Sahariana, os mercados mais 
importantes de Angola - Portugal, Espanha e Coréia - mostraram, de facto, um 
crescimento saudável. 
 
Tabela 1: Importações de produtos pesqueiros, mercados selecionados, 2012-2016 
(milhões de US$) 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados UN COMTRADE. 
 
Potencial de Mercado: Alto 

Barreiras de acesso 
ao mercado 

Novos mercados potenciais também trazem desafios de acesso ao mercado. Algumas 
delas incluem medidas de qualidade, sanitárias e fitossanitárias, embalagens e marcas 
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de captura local de peixe.  
 
Dificuldade de acesso ao mercado: Médio 

C. Potencial para atração de investimentos e benefício da produção actual 

IDE 

Existe potencial para a atracção do Investimento Directo Estrangeiro (IDE) na indústria 
de transformação. Os investimentos estrangeiros são permitidos no sector, mas apenas 
na pesca industrial, desde que sejam realizados em parceria com empresas Angolanas. 
Para o Governo, estas parcerias têm um papel fundamental a desempenhar na (i) 
mobilização de recursos financeiros para a aquisição e manutenção de máquinas, (ii) 
recrutamento de conhecimentos técnicos especializados para lidar com máquinas e (ii) 
transferência de know-how para Angolanos. As subáreas prioritárias do governo são a 
aquicultura e os crustáceos, onde as parcerias estratégicas com empresas experientes 
da SADC (África do Sul e Namíbia), a UE (Espanha e Portugal), Brasil, China e Coréia do 
Sul são planeadas pelo governo.  
 
Potencial para atração de investimento: médio 

Espaço do produto 
e ligação com 
outros sectores 

Vários produtos da pesca já estão sendo exportados. Existem ligações com outros 
sectores, como o sal, mas alguns outros, como os materiais de embalagem, ainda 
precisam ser desenvolvidos para uma diversificação mais ampla dentro do sector. 
 
Espaço do produto e ligação com outros sectores: alto 

Avaliação resumida do potencial de exportação 

Resumo do 
potencial de 
exportação 

Existe potencial para exportações de (i) conservas de atum e sardinella, (ii) sal iodado e 
(iii) aquicultura (marinha e interior) de tilápias e aspirina, mas todas elas requerem 
investimentos na indústria de transformação. Além disso, o potencial de produção e 
exportação é limitado por instalações de processamento de peixes (i) e fornecimento 
de instalações de armazenamento a frio (nem todas as instalações existentes estão 
operacionais).  
 
Existe potencial para agregar valor às exportações existentes (atum enlatado e 
sardinela) e exportar crustáceos, sal iodado, pelo menos para países da SADC sem 
acesso ao mar (por exemplo, Zâmbia, Botswana), onde há uma demanda clara. Isso 
tem o potencial de aumentar o mercado de exportação, câmbio, criar empregos 
adicionais (embora mínimo) e contribuir com as receitas fiscais. 
 
Resumo do potencial de exportação: médio 
  
A expansão da exportação pode ocorrer no curto prazo. 

Priorização do sector para a elaboração de planos de acção sectoriais 

Potencial de 
geração de 
emprego 

O sector já emprega 300 mil pessoas. Embora algum aumento no emprego resultaria 
da expansão das exportações, permaneceria relativamente modesto. 
 
Potencial de geração de emprego: médio 

Ligações com as 
MPMEs / adição de 
valor: 

A adição de valor é possível com as exportações de camarão vivo e peixe fresco, mas 
ainda não está ocorrendo devido à fraca capacidade de processamento a nível 
nacional.  
 
Importância das ligações e adição de valor: alta 

Alinhamento com 
os planos e as 
prioridades do 
governo 

O governo dá grande importância a este sector. O Plano Nacional de Desenvolvimento 
2013-2017 estabelece três objectivos principais: atrair IDE para promover a criação de 
emprego; (ii) para proteger o meio marinho e (iii) para ajudar a mitigar a pobreza, 
especialmente para pessoas que vivem nas áreas costeiras. Além disso, o sector de 
pesca é um dos sectores definidos pelo governo como uma ferramenta importante 
para ajudar Angola a sair da crise financeira decorrente da queda do preço 
internacional do petróleo desde 2014. Além dos programas direcionados existentes 
(programas dirigidos) sobre a aquicultura e os crustáceos, o sector possui um plano 
estratégico que está sendo revisto.1 
 
Nível de alinhamento: Alto 

Projectos recentes / 
em curso / 
planeados 

Houve esforços e iniciativas nos últimos anos pelos governos e Parceiros de 
Desenvolvimento para apoiar o sector em geral e as exportações em particular. Por 
exemplo, o governo está pronto para abrir uma Academia das Pescas na província do 

                                                           
1 República de Angola, Governo de Angola, Janeiro 2016, Linhas mestras para a definição de uma estratégia para a saída 
da crise derivada da queda do preço do petróleo no mercado internacional  
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Namibe. Na área das exportações, a União Européia (através do projecto ACOM) está a 
trabalhar com o Governo para melhorar a participação do sector pesqueiro de Angola 
no sistema comercial internacional.  
 
Nível actual de suporte para o sector: apoio extensivo 

Resumo: Prioridade 
do sector a ser 
selecionado para a 
preparação do 
plano de acção 

O sector é crucial para o governo; teve e continua a receber apoio de parceiros de 
desenvolvimento bilaterais e internacionais, como o Banco Africano de 
Desenvolvimento, UE, Japão, FAO, NORAD, FIDA, entre outros.  
 
Prioridade do sector a ser selecionado para a preparação do plano de acção: baixo 
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Perfil do sector: Leite e produtos lácteos 

Introdução ao sector 
Sector e produtos 0401-0406 Leite e produtos lácteos 
A. Aspectos do lado da oferta 

Fluxos comerciais 
recentes 

Angola é um grande importador líquido de produtos alimentícios, e o leite e os 
produtos lácteos não são uma excepção. No entanto, de 2012 a 2015, o valor total 
gasto em importações de leite e produtos lácteos diminuiu 62% para US$ 118,4 
milhões (Figura 1). Esta redução das importações levou a uma diminuição do déficit 
comercial em quase 63% para 117,2 milhões. 
 
As exportações de produtos lácteos são muito pequenas, mas aumentaram 
acentuadamente de cerca de US$ 30.000 em 2012 e 2013 para US$ 1.2 milhões em 2015, 
antes de cair novamente para cerca de US$ 330.000 em 2016 (Figura 1); Isso equivale a 
uma taxa de crescimento anual média ao longo do período de quase cinco anos. 
Embora esse crescimento pareça impressionante, é altamente provável que seja 
principalmente explicado pelas reexportações em vez de genuínas exportações de 
origem Angolana, uma vez que a produção doméstica é essencialmente para o 
consumo local. 
 
Figura 1: Exportações, Importações e Balançao Comercial, 2012-2015, milhões de US$, 
preços correntes 

 
Fontes: Cálculos dos autores com base em dados da ONU COMTRADE e AGT 
 
Embora a participação das importações de leite concentrado tenha diminuído em mais 
de 30 pontos percentuais para 20,3% em 2015, as acções das importações de queijo, 
iogurte e leite aumentaram em um mínimo de 7 pontos percentuais (Figura 2). As 
principais fontes de importação são Portugal e Nova Zelândia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-313.4
-269.1

-217.2

-117.2

0.03 0.03 0.16 1.20 0.33

313.4
269.1

217.3

118.4

-400.0

-300.0

-200.0

-100.0

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

2012 2013 2014 2015 2016

U
SD

 m
ill

io
n

Trade balance Export Import



 
PERFIL DO SECTOR LEITE E PRODUTOS LÁCTEOS PAGE 2 

 
Figura 2: Importações por tipo de produto, 2012-2015 (milhões de dólares e % do total) 

 
Fontes: Cálculos dos autores com base em dados da ONU COMTRADE e AGT 
 
De longe, o produto de exportação mais importante é o leite concentrado, que em 
2015 e 2016 representou cerca de 80% das exportações totais do sector (Figura 3). 
 
Figura 3: Exportações por tipo de produto, 2012-2016 (US$  000 e% do total) 

 
Fontes: Cálculos dos autores com base em dados AGT 
 
Desempenho das exportações: baixo (baixo valor, o crescimento relativamente alto 
após 2013 deve-se principalmente a reexportações) 

Vantagem 
comparativa 
revelada (RCA) 

O sector global mostra uma forte desvantagem comparativa revelada (cerca de 0,005 
globalmente e 0,01 em comparação com a África Sub-Sahariana (SSA), em 2016, onde 
um valor maior que 1 indicaria uma vantagem comparativa revelada). Nominalmente, 
a potuação do RCA aumentou substancialmente, no período de 2012 a 2016, por um 
factor de mais de 40 em comparação com o mundo, e quase 80 em relação à SSA. No 
entanto, esta melhoria no desempenho deve-se, em grande medida, ao efeito do 
aumento das reexportações, ao invés de uma melhoria do sector de produtos lácteos 
angolanos. 
 
O desempenho nominal variou comparativamente pouco em todos os grupos de 
produtos: todos mostram uma forte desvantagem comparativa revelada tanto em 2012 
como em 2016, mas quase todos também reduziram a desvantagem do período 
(indicado pelo facto de estarem localizados acima da linha diagonal na Figura 4).  
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Figura 4: RCA de exportação de leite e lácteos em Angola, em comparação com o 
Mundo e África e Sub-Sahariana, 2016 vs. 2012 
(a) Angola vs. Mundo (b) Angola vs. SSA 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da ONU COMTRADE e AGT. 
 
RCA: baixo (forte desvantagem comparativa revelada em todos os produtos, melhorias 
significativas ao longo do período de 2012 a 2016 principalmente explicadas pela maior 
importância das reexportações) 

Produção e 
produtores 
nacionais 

A capacidade de produção doméstica tem sido fraca e está em declínio principalmente 
devido a problemas internos enfrentados pelos próprios produtores, mas também 
pelos factores estruturais da economia (por exemplo, acesso inadequado a divisas e 
abastecimento de água e electricidade) que limitam a capacidade das empresas de 
operar. Por exemplo, a Lactiangol, o maior produtor, tem uma capacidade de 
produção de 9,24 milhões de litros por ano, mas nunca ultrapassou 50% do seu 
potencial total, passando de 4,6 milhões de litros (50%) em 2013 para 2,2 milhões de 
litros (24%) em 2015 (MoI 2016). O Plano Nacional de Desenvolvimento 2013-2017 
estimou que a demanda interna de leite aumentaria vinte vezes no período de 2012 a 
2017, passando de 52,5 milhões de litros para 1,1 bilhões de litros. As últimas 
estimativas apontam para uma demanda anual de cerca de 180 milhões de litros, em 
comparação com a produção doméstica. Isso mostra que a produção doméstica 
continuará a ficar muito aquém da demanda doméstica, mesmo que sejam feitos 
investimentos consideráveis para ampliar a capacidade. 
 
Apesar do recente aumento na produção Angolana de gado, a evidência sugere que é 
mais utilizada para a produção de carne do que para a produção de leite, conforme 
demonstrado pelos índices de produção da FAO (Figura 5). 
 
Os principais intervenientes no mercado local são Lactiangol (operações iniciadas em 
1994) e alguns pequenos produtores, como Aldeia Nova, Giasop (amboim Natural), 
lacticinios de Chela, Queijaria Serra Ntandavala, Gimunalu e Priority Industria. Além 
disso, há uma variedade de importadores que também contribuem para garantir o 
acesso a produtos lácteos por parte de Angolanos através de suas cadeias de 
suprimentos formais (por exemplo, Nestlé) ou mecanismos informais. 
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Figura 5: Índices de produção, gado e produtos lácteos (Junho de 2004 = 100) 

 
Fonte: FAO Statistical Pocketbook 2015, Angola. 
 
Produção: baixa (baixa capacidade e produção, restrição de crescimento/expansão, 
insuficiência para atender à demanda doméstica) 

Constrangimentos-
chave 

O sector é afectado por uma série de constrangimentos para a produção e expansão 
das exportações: 

• disponibilidade limitada de matérias-primas, incluindo pecuária, para 
transformação em Angola; 

• infra-estrutura de transporte deficiente, juntamente com questões de 
logística (o sector depende de uma cadeia de refrigeração funcional), levando 
a um alto desperdício; 

• altos custos dos factores, impulsionados pelo acesso limitado a sistemas de 
água e electricidade; 

• altas ineficiências em nível firme devido à falta de pessoal adequadamente 
formado; 

• indisponibilidade de divisas para pagar matérias-primas importadas, como 
máquinas e embalagens, bem como mão de obra expatriada; 

• sistema fraco para controlar as questões sanitárias das importações; e  
• atrasos no desembaraço aduaneiro, levando de novo a grandes quantidades. 

 
Constrangimentos-chave: alta 

Medidas para 
superar os 
constrangimentos 

Algumas das principais medidas necessárias para abordar as restrições do sector 
incluem: 

• garantir uma melhor oferta de serviços de água e electricidade para 
empresas locais; 

• facilitar o acesso à moeda estrangeira; e  
• simplificar os procedimentos aduaneiros para reduzir o custo das 

importações. 
 
Investimentos na infra-estrutura (tanto rígida quanto macia), bem como pelo sector 
privado na cadeia legal e actualização de produção também seria necessário. 
 
Potencial para superar os constrangimentos-chave: médio 

B. Aspectos do lado da procura 

Demanda regional 
e internacional 

A médio prazo, espera-se que a demanda mundial de leite e produtos lácteos, 
especialmente nos países em desenvolvimento, cresça como resultado do aumento dos 
rendimentos, da crescente população e da mudança das dietas. Dado que Angola 
ainda é um tomador de preços de leite e produtos lácteos e luta com as suas questões 
internas, é difícil antecipar os benefícios para as empresas Angolanas, pelo menos no 
médio prazo. Conforme mostrado na Figura 6, as exportações actuais foram instáveis e 
mais recentemente foram dominadas pelas reexportações para a RDC. Algumas 
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exportações também vão para a UE, particularmente Portugal e outros países 
Africanos, mais recentemente o Congo 
 
 
 
Figura 6: Exportações leiteiras e lácteas angolanas por destino, 2012-2016 (US$,% do 
total) 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados AGT. 
 
Os mercados tradicionais dos produtos lácteos Angolanos ainda oferecem potencial de 
expansão. As exportações para países africanos ainda poderiam ser aumentadas.  
 
Embora o mercado internacional possa oferecer uma oportunidade para potenciais 
exportações Angolanas, uma atenção especial deve ser dada aos requisitos e desafios 
de acesso ao mercado (ver próxima secção).  
 
Potencial de mercado: médio 

Barreiras de acesso 
ao mercado 

Novos mercados potenciais também trazem desafios de acesso ao mercado. Estes 
incluem barreiras tarifárias, bem como questões não tarifárias. Para o leite e os 
produtos lácteos, estes últimos são particularmente importantes: os requisitos de 
qualidade, SPS, certificação de embalagens e rotulagem que a produção de carne de 
Angola actualmente não cumpre, precisam de ser observados. Essas barreiras não-
tarifárias são particularmente rigorosas nos mercados em que as tarifas não 
desempenham nenhum papel e vice-versa. 
 
Dificuldade de acesso ao mercado: alto 

C. Potencial para atracção de investimentos e benefício da produção actual 

IDE 

O Programa Dirigido do Governo (MoI 2016) estima as necessidades de investimento 
do sector de leite e produtos lácteos em USD  21 milhões pelo menos para o período 
2016-2017. Esse montante já foi superado pelo recente investimento da Lactiangol em 
USD 27 milhões, o que duplicará sua capacidade de produção.1 
 
Dependendo da disponibilidade/oferta de gado no país, a atracção do Investimento 
Direto Estrangeiro (IDE) pode ser atraída particularmente fora da Província de Luanda. 
Poderiam ser exploradas parcerias estratégicas entre firmas com base em Angola e 
empresas regionais e internacionais experientes. Para além da mobilização de recursos 
financeiros, estas parcerias desempenham um papel fundamental no (i) recrutamento 
de conhecimentos técnicos especializados para a gestão de máquinas e (ii) 
transferência de know-how para Angolanos. No entanto, os incentivos fiscais 
estabelecidos na actual Lei de Investimento Privado são necessários, mas não são 
condições suficientes para atrair o IDE. Garantir a disponibilidade de serviços de apoio 
e infraestrutura, e. disponibilidade de serviços veterinários, fornecimento regular de 
água e electricidade é essencial para atrair IED. 

                                                           
1 “Lactiangol investe 27 milhões de USD para aumentar a produção de lacticínios”, Novo Jornal, 07 July 2017, 
http://www.novojornal.co.ao/economia/interior/lactiangol-investe-27-milhoes-de-usd-para-aumentar-a-producao-de-
lacticinios-40563.html?seccao=NJ_Eco.  
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Em qualquer caso, o investimento no futuro previsível provavelmente se destinaria a 
aumentar a produção para o mercado interno e não as exportações. 
 
Potencial para atracção de investimento: médio 
 

Espaço do produto 
e ligação com 
outros sectores 

A atracção de investimentos no sector de leite depende em parte da disponibilidade 
de gado a nível nacional; tem o potencial de criar empregos não só para as próprias 
empresas do sector, mas também para as empresas e instituições que prestam serviços 
ao sector, incluindo água, electricidade, manutenção de máquinas, serviços 
financeiros, certificação e embalagens.  
 
Do ponto de vista do conceito de espaço de produto, como o leite e os produtos 
lácteos não estão sendo produzidos actualmente para exportação, isso constituirá uma 
mercadoria de exportação “distante” e, portanto, uma que não seria “fácil” de 
exportar para Angola. 
 
Espaço de produtos e ligações com outros sectores: médio 

Avaliação resumida do potencial de exportação 

Resumo do 
potencial de 
exportação 

Embora exista um potencial de exportação (regional e internacional), isso é limitado 
pela capacidade de produção nacional limitada, pelo menos a médio prazo. O sector 
tem uma desvantagem comparativa, enfrenta uma série de desafios internos e 
pareceria plausível que este dedicasse esforços para aumentar sua capacidade para 
atender às necessidades do mercado interno. As reexportações existentes indicam a 
necessidade de compreender melhor a dinâmica do mercado e as necessidades de 
países como a República Democrática do Congo, a fim de projectar uma estratégia 
Angolana em conformidade; Os mercados regionais e internacionais podem ser 
considerados como uma estratégia a longo prazo. 
 
Resumo do potencial de exportação: baixo 

Priorização do sector para a elaboração de planos de acção 

Potencial de 
geração de 
emprego 

O Lactiangol actualmente emprega 37 pessoas e, até o final de 2017, está programada 
a contratação de apenas 7 empregos adicionais como resultado do investimento de 
expansão planeado no âmbito do Programa Dirigido. Outros empregos do sector 
parecem ser criados através de retalhistas de alimentos (formais e informais) que 
importam leite em pó para transformação no país (por exemplo, Nestlé) ou 
simplesmente importar para revender localmente. A menos que haja um plano de 
longo prazo para aumentar a população de gado, nas circunstâncias actuais, é difícil 
antecipar a criação de novos empregos adicionais e significativos como resultado das 
exportações ampliadas. 
 
Potencial de geração de emprego: baixo 

Ligações com as 
MPMEs / adição de 
valor: 

Parece haver potencial para explorar os vínculos entre a demanda Lactiangol de leite e 
produção de leite e o investimento planeado em cabeças de gado em Cuando 
Cubango pelas firmas Brasileiras (Modulax, LM Group e Costa Negócios); transporte, 
instalações de conservação e sistemas de qualidade poderiam ser áreas a desenvolver 
ainda mais; No entanto, estas normalmente seriam parcerias com empresas maiores, 
ao invés de MSMEs. 
 
Existe potencial de adição de valor na forma de produção de produtos lácteos 
processados, mas isso exigiria investimentos adicionais em P & D e marcas. 
 
Importância de ligações e adição de valor: médio 

Alinhamento com 
os planos e as 
prioridades do 
governo 

O governo considera o sector de leite e produtos lácteos como uma prioridade e como 
ferramenta para promover a substituição de importações e o crescimento económico. 
O Plano Nacional de Desenvolvimento (MPDT 2012: 91) estabeleceu metas ambiciosas 
para a produção doméstica (expansão da produção de leite fresco para quase 120 
milhões de litros até 2017, além de 4.000 toneladas de leite em pó e 3 milhões de 
xícaras). O sector também possui seu próprio programa específico, o Programa dirigido 
a produção do leite pasteurizado (MoI 2016). 
 
No entanto, todos os planos governamentais estão voltados para o aumento da 
produção para o mercado interno, enquanto as exportações não estão previstas. 
 
Nível de alinhamento: médio 
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Projectos recentes / 
em curso / 
planeados 

Além das acções apoiadas pelo governo no âmbito do Programa Dirigido, houve 
esforços e iniciativas nos últimos anos pelo sector privado para apoiar o sector. Por 
exemplo, no final de 2016, 200 cabeças de gado bovino foram administradas a 40 
beneficiários no projecto Aldeia Nova, que visava aumentar o nível de produção de 
leite na província de Cuanza Sul, de 94 mil litros / dia para 190 000 litros/dia. Além 
disso, um conjunto de medidas governamentais estão planeadas para apoiar o sector 
que inclui (i) licenças de importação especiais para empresas do sector com actividades 
reconhecidas, (ii) garantir a disponibilidade de linhas dedicadas de água e 
fornecimento de energia para as actividades de Lactiangol, (iii) estabelecem sistemas 
especiais de compensação aduaneira para Lactiangol sobre as importações de 
matérias-primas.  
 
No entanto, nenhum projecto visa o desenvolvimento das exportações. 
 
Nível actual de apoio para sector / risco de duplicação: limitado 

Resumo: Prioridade 
do sector a ser 
selecionado para a 
preparação do 
plano de acção 

Com base no potencial de curto e longo prazos do sector para exportação, não é 
recomendada a elaboração de um plano de acção sectorial, que visaria medidas de 
curto prazo. 
 
Prioridade do sector a ser seleccionado para a preparação do plano de acção: baixo 

 



 
PERFIL DO SECTOR MEL PAGE 1 

Perfil do sector: Mel 

Introdução ao sector 
Sector e produtos HS Code: 0409 Mel 
A. Aspectos do lado da oferta 

Actuais trocas 
comerciais 

As exportações angolanas de mel foram praticamente inexistentes nos últimos cinco 
anos, embora tenham aumentado acentuadamente, em média, 193% ao ano, de cerca 
de US$ 200 para US$ 13.700 (Figura 1). De acordo com a APIEX, a quantidade 
exportada em 2014 era de apenas 341 kg. 
 
Em comparação, as importações têm vindo a diminuir de cerca de US$ 1,4 milhão em 
2012 para US$ 630 mil em 2015. Embora esta seja limitada em relação às importações 
em outros sectores, ainda é cerca de 260 vezes o valor das exportações em 2015. Como 
resultado das baixas exportações, o défice comercial sectorial equivale em grande 
parte às importações. 
 
Figura 1: Exportações, Importações e Balança Comercial, 2012-2015 (2016), milhões de  
US$, preços correntes 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da ONU COMTRADE e AGT. 
 
Desempenho das exportações: baixo (muito baixo valor embora seja alto o 
crescimento) 

Vantagem 
comparativa 
revelada (RCA) 

 
Dadas as baixas exportações, o sector mostra uma forte desvantagem comparativa 
revelada (cerca de 0,005 globalmente e menos de 0,001 em comparação com a África 
Sub-Sahariana (SSA), em 2016, onde um valor maior que 1 indicaria uma vantagem 
comparativa revelada) (Figura 2). O desenvolvimento no período de 2012 a 2016 foi 
misto: em comparação com o mundo, o RCA melhorou fortemente por um factor de 
202, mas comparado ao SSA, onde o sector de mel é comparativamente mais 
importante do que global, por um factor de apenas 3.3 (de que um factor de 2.2 já é 
explicado pela queda no preço do petróleo durante o período). 
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Figura 2: RCA de exportações de mel Angolano, em comparação com o Mundo e 
África Sub-Sahariana, 2016 vs. 2012 
(a) Angola vs. Mundo (b) Angola vs. SSA 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da ONU COMTRADE e AGT. 
 
RCA: médio (forte desvantagem comparativa, algumas melhorias no período de 2012 a 
2016 em relação à concorrência global, mas menos em relação à concorrência Africana) 

Produção e 
produtores 
nacionais 

Não há dados oficiais sobre o nível de produção nacional deste produto, mas de 
acordo com as estimativas disponíveis, a produção foi bastante constante no período 
de 2010 a 2014 (Figura 3); pode ter se expandido um pouco desde então devido ao 
início de alguma produção industrial, particularmente em Moxico, o maior produtor 
da província, onde a produção industrial, introduzida em 2014, expandiu-se 
rapidamente, de 20 toneladas em 2014 para 70 toneladas em 2016 - embora isso ainda 
constitua uma pequena participação na produção total. 
 
A produção é principalmente por pequenos agricultores/apicultores, organizados em 
cooperativas. Por exemplo, a Cooperativa Agro-Pecuária, Pesca e Apicultura (Coapa) 
possui quatro fábricas que processam mel em Moxico, Kuando Kubango, Bié e Luanda 
e é o produtor mais conhecido e maior. Além disso, muitos produtores tradicionais 
operam em várias províncias. 
 
Figura 3: Produção angolana de mel e cera de abelha, 2010 a 2013 (toneladas) 

 
Fonte: FAOSTAT.1 

                                                           
1 Não está claro o quão fiáveveis são os dados FAOSTAT, de acordo com outras estimativas para Moxico, a maior província 
produtora, estima-se que a produção de mel seja aproximadamente 300 toneladas por produtores artesanais e 70 toneladas 
pela Coapa (ver Jornal de Angola, 8 de Julho de 2016, nota 1 acima), ou seja, menos de 500 toneladas. Por conseguinte, 
parece impossível que a produção total em Angola se situe na faixa de 23 000 toneladas. 
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Produção: média (produção actual insuficiente para atender à demanda doméstica, 
mas tem alto potencial de expansão, sendo as exportações em larga escala uma 
perspectiva de longo prazo) 

Constrangimentos-
chave 

Os apicultores tradicionais têm dificuldade em acessar equipamentos modernos. O 
nível actual de produtividade é muito baixo, exigindo mais investimentos para 
aumentar a produção para exportação.  
 
Além disso, a embalagem e a certificação para mercados de exportação precisam de 
ser melhoradas / obtidas. A infra-estrutura de qualidade actual também é insuficiente 
para fins de exportação. 
 
Constrangimentos-chave: médio 

Medidas para 
superar os 
constrangiment
os  

Os investimentos recentes em tecnologia de produção industrial (por exemplo, Coapa) 
já estão a abordar algumas das restrições. O governo também está a apoiar o sector 
através de formação e capacitação, além de fornecer acesso ao financiamento. No 
entanto, são necessários mais investimentos e esforços para aumentar a 
comercialização do mel no exterior. 
 
Potencial para superar os constrangimentos-chave: alto 

B. Aspectos do lado da oferta 

Demanda regional 
e internacional 

As importações mundiais de mel mostraram uma tendência desigual nos últimos cinco 
anos (Figura 4). Após um aumento acentuado de US$ 1,8 bilhão em 2012 para USD 2,3 
bilhões em 2014 e 2015, estes caíram acentuadamente em 2016 para US$ 2,0 bilhões; 
Isso ainda significa um sólido crescimento anual médio de 4,6% em todo o período. 
 
Figura 4: Importações globais de mel, 2012-2016 (milhões de US$) 

 
Fonte: UN COMTRADE (valor 2016 ajustado por dados em falta) 
 
Angola, precisamente porque esses mercados de exportação ainda precisam de ser 
identificados. Com base no desempenho passado, nenhuma tendência clara ou 
mercados são possíveis de determinar. Na verdade, a APIEX tem apoiado as 
exportações do sector visando facilitar as exportações para os Estados Unidos da 
América, China e alguns países da União Européia (ver abaixo), mas as exportações até 
agora foram principalmente para o Canadá, Singapura e Portugal (Tabela 4) e tem 
sido muito inconsistente ao longo do tempo. Assim, embora qualquer um desses 
mercados possa acomodar facilmente maiores importações de Angola, análises 
futuras, incluindo os concorrentes de Angola, teriam que determinar quais desses 
mercados devem ser considerados como metas-chave, dado os ainda pequenos níveis 
de produção de Angola e, portanto, pequenos volumes de exportação, uma 
concentração em número limitado de mercados de exportação será inicialmente 
inevitável. 
 
Tabela 4: Exportações de mel Angolanas por destino, 2012-2016 (US$) 
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Fonte: Cálculos dos autores com base em dados AGT. 
 
A alta volatilidade das exportações para diferentes países mostra que há demanda de 
mel angolano, mas torna provável que as questões do lado da oferta - notavelmente a 
consistência da oferta - levem a dificuldades na manutenção de relações de 
exportação estáveis com os clientes. 
 
Potencial de mercado: médio 

Barreiras de acesso 
ao mercado 

As barreiras tarifárias constituem um problema para alguns dos mercados-alvo, 
inclusive nos mercados de exportação Africanos fora da SADC; Em outros mercados, 
nomeadamente a UE, estes não desempenham nenhum papel devido ao estatuto de 
Angola como país menos desenvolvido, que beneficiam do acesso livre de impostos a 
muitos países; No entanto, a mais longo prazo, com a graduação esperada de Angola 
do estatuto do PMA em Fevereiro de 2021, isso pode mudar, embora Angola ainda se 
beneficie do Sistema Geral de Preferências, e o mel provavelmente será coberto. 
 
Barreiras de acesso ao mercado mais importantes são constituídas por requisitos de 
qualidade e certificação que a produção de mel de Angola actualmente não atende. 
Essas barreiras não-tarifárias são particularmente rigorosas nos mercados em que as 
tarifas não desempenham nenhum papel e vice-versa. O marketing em países 
desenvolvidos, como a UE, Canadá ou Estados Unidos, provavelmente seria através de 
iniciativas de comércio justo / ambientais que poderiam prestar assistência na 
superação de tais barreiras ao acesso ao mercado. 
 
Dificuldade de acesso ao mercado: médio 

C. Potencial para atração de investimentos e benefício da produção actual 

IDE 

A recente criação da produção industrial tem sido apoiada por investimentos privados 
e estrangeiros, que foram realizados ao longo de vários anos. Como a produção 
doméstica ainda é insuficiente para atender a demanda interna, e o potencial de 
exportação inexplorado é alto, é evidente um maior potencial de atração de 
investimentos; Além disso, o sector é adequado para investimento em menor escala. 
 
No entanto, atrair investimentos para comercializar produção e exportação de mel 
exigirá um maior apoio do governo para resolver os constrangimentos que afectam o 
sector, em particular relacionados à infra-estrutura de qualidade. 
 
Potencial para atração de investimento: médio 

Espaço do produto 
e ligação com 
outros sectores 

As ligações com outros sectores actualmente são limitadas, além da embalagem. Por 
outro lado, a produção de mel é um sector com uma longa história em Angola, de 
modo que o fortalecimento do sector e das exportações é “próximo” da produção 
existente, a partir de uma perspectiva de conceito de espaço de produto. 
 
Espaço de produtos e ligações com outros sectores: médio 

Avaliação resumida do potencial de exportação 

Resumo do 
potencial de 
exportação 

Com mais investimento, existe o potencial de agregar valor à exportação existente, 
aumentando o nível actual de produção. Se a APIEX conseguir estabelecer acordos que 
permitam a exportação do mel Angolano, isso incentivará o produtor local a produzir 
mais. 
 
Do ponto de vista da demanda, há um espaço claro para expandir as exportações, mas 
os principais mercados-alvo continuam a ser identificados. Além disso, a produção 
limitada significa que o alcance a curto prazo para expandir as exportações em larga 
escala é limitado. 
 
Resumo do potencial de exportação: médio  
 
A expansão das exportações é possível a médio prazo, mas a expansão significativa das 
exportações só pode ocorrer a longo prazo, uma vez que a produção doméstica 

2012 2013 2014 2015 2016
Canada 12,828
Singapore 1,125 462 44
Portugal 80 1,217 295
Others 186 530 552 1,155 615
Total 186 1,735 1,014 2,416 13,738
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aumentou significativamente. 

Priorização do sector para a elaboração de planos de acção sectoriais 

Potencial de 
geração de 
emprego 

A produção de mel é intensiva em mão-de-obra, uma vez que requer muita gente 
para colectar o favo de mel. De acordo com o Ministério da Agricultura existe um 
potencial de gerar cerca de 10 mil empregos; A maioria delas seria nas áreas rurais. 
 
Potencial de geração de emprego: médio 

Ligações com as 
MPMEs / adição de 
valor: 

A maioria dos equipamentos é importada, mas as colmeias (de madeira) podem ser 
produzidas localmente, o que cria boas oportunidades para pequenas empresas 
domésticas; Embalagem de vidro também poderia ser feita nível nacional, embora 
nma empresa maior. 
 
A adição de valor é possível de várias maneiras: através da focagem na produção de 
mel especial para consumidores finais em mercados de exportação, através da 
certificação como mel orgânico (que requer investimento em certificação) e através da 
produção de alimentos processados à base de mel (como doces ).. 
 
Importância de ligações e adição de valor: médio 

Alinhamento com 
os planos e as 
prioridades do 
governo 

O mel foi identificado nas Linhas Mestras (Governo de Angola 2016)2 como um 
produto que pode contribuir para aumentar as exportações não petrolíferas a curto 
prazo. No entanto, não havia sido listado no Plano Nacional de Desenvolvimento 
(MPDT 2012)3 como um sector prioritário (na verdade, não havia sido mencionado). 
Um programa específico (Programa Dirigido) também foi elaborado, mas ainda não 
foi aprovado (MPDT 2017).4 
 
Nível de alinhamento: médio 

Projectos recentes / 
em curso / 
planeados 

De acordo com a Angop, em 2012, o Banco de Desenvolvimento de Angola (BDA) 
lançou o Programa de Mel para as províncias do Moxico, Bié e Cuando Cubango, com 
o objectivo de apoiar os apicultores locais e prestar crédito às pequenas empresas 
envolvidas no produção de mel. Mas os resultados do programa ainda não são 
conhecidos. 
 
Além disso, nos próximos três anos e no âmbito de um programa apoiado pela SADC, 
o sector será apoiado em um projecto de US$ 254 mil, principalmente para formação 
de apicultores sobre técnicas de produção de mel. 
 
Finalmente, em cooperação com a Agência para a Promoção de Investimentos e 
Exportações de Angola (APIEX), a COAPA está estabelecendo acordos de exportação 
de mel para os Estados Unidos da América, China e alguns países da União Européia5. 
 
Nível actual de apoio ao sector: alto (incluindo suporte específico relacionado à 
exportação) 

Resumo: Prioridade 
do sector a ser 
selecionado para a 
preparação do 
plano de acção 

O sector tem algum potencial para enfrentar pobreza rural e empregos. Ao mesmo 
tempo, o potencial de exportação notável existe apenas a médio prazo, dada a 
produção limitada, e o nível actual de apoio ao sector já é alto, incluindo apoio 
específico orientado para a exportação. 
 
Prioridade do sector a ser selecionado para a preparação do plano de avção: baixo 

 

 

                                                           
2 Governo de Angola 2016: Linhas Mestras para a Definição de uma Estratégia para a Saída da Crise Derivada da Queda 
do Preço do Petróleo No Mercado Internacional, Janeiro de 2016, Luanda: Governo de Angola. 
3 MPDT 2012: Plano Nacional de Desenvolvimento 2013-2017, Dezembro de 2012, Luanda: Ministério do Plano e 
Desenvolvimento Territorial , p. 93. 
4 Ministério do Plano e Desenvolvimento Territorial 2017: Relatório de Execução dos Programas Dirigidos. III. Trimestre 
2016, Janeiro de 2017. 
5 https://ivairs.wordpress.com/2016/07/08/a-producao-do-mel-em-angola/ 
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Perfil do sector: Vegetais e Preparados de vegetais  

Introdução ao sector 

Sector e produtos Códigos HS: 07 Legumes (incluindo batatas, cebolas, mandioca, feijão e outros 
legumes); Preparados de vegetais 2001-2005 

A. Aspectos do lado da oferta 

Fluxos comerciais 
recentes 

Angola é um importador líquido de produtos hortícolas e vegetais. As exportações 
foram inferiores a US$ 1 milhão por ano durante o período 2012-2016, embora 
aumentando ao longo do período a uma taxa média de 99% (Figura 1 e Tabela 1). 
No entanto, depois de atingir um máximo de US$ 946 mil em 2015, estes caíram para 
US$ 840 mil em 2016. 
 
As exportações são prejudicadas pelas importações de produtos hortícolas e 
vegetais, que em 2016 foram quase 165 vezes maiores, em US$ 155,6 milhões (contra 
0,9 milhão de exportações). Como resultado, de 2012 a 2015, a balança comercial 
sectorial global foi negativa, embora o déficit tenha diminuído de cerca de US$ 231 
milhões em 2012 para US$ 155 milhões em 2015, principalmente devido a uma queda 
correspondente nas importações (Figura 1). 
 
Figura 1: Exportações, Importações e Balança Comercial, 2012-2015, milhões de US$, 
preços correntes 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da ONU COMTRADE e AGT. 
 
Analisando a composição dos produtos das exportações, os vegetais - principalmente 
batatas, cebolas, feijões secos, vegetais secos e tuberculos (principalmente mandioca) 
são as principais exportações - tanto em termos de crescimento entre 2012 e 2016 
quanto em termos de valor, enquanto as exportações dos preparados de vegetais 
foram baixas e estagnadas (Tabela 1). 
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Tabela 1: Exportações por produto, 2012-2016 (US$) 

 
Fonte: Cálculos de autores baseados em dados AGT. 
 
Apesar do desempenho de exportação encorajador de pelo menos alguns produtos 
no sector, é preciso salientar que, para cada produto no sector, Angola registou um 
déficit comercial consistente nos últimos cinco anos, ou seja, as importações são 
maiores do que as exportações para cada produto e cada um ano durante o período 
(Tabela 2). Os déficits são particularmente elevados para três dos quatro principais 
produtos de exportação, isto é, batatas, cebolas e vegetais de legumes secos. 
 
Tabela 2: Balanças Comerciais por produto, 2012-2016 (US$'000) 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base nos dados AGT e UN COMTRADE. 
 
Desempenho de exportação: médio (baixo valor mas alto crescimento) 

Vantagem 
comparativa 
revelada (RCA) 

O sector em geral mostra uma forte desvantagem comparativa revelada (menos de 
0,01 globalmente e comparada à África Sub-Sahariana (SSA), em 2016, onde um valor 
maior que 1 indicaria uma vantagem comparativa revelada), que melhorou 
consideravelmente ao longo do período de 2012 a 2016, em comparação com ambos 
os grupos de referência, por um factor de 48 em comparação com o mundo e um 

Product 2012 2013 2014 2015 2016 CAGR 2012-16
0701 Potatoes, fresh or chil led. 5,681 3,945 6,516 143,091 237,267 154%
0702 Tomatoes, fresh or chil led. 4,146 5,161 4,555 23,265 25,978 58%
0703 Onions, shallots, garlic, leeks and other all 4,500 12,934 72,353 195,979 193,063 156%
0704 Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and 6,170 6,560 8,603 21,655 7,687 6%
0705 Lettuce (Lactuca sativa) and chicory (Cicho 2,310 1,901 3,430 16,276 7,265 33%
0706 Carrots, turnips, salad beetroot, salsify, ce 3,593 2,407 6,941 13,625 14,745 42%
0707 Cucumbers and gherkins, fresh or chil led. 1,379 2,133 1,921 2,000 1,025 -7%
0708 Leguminous vegetables, shelled or unshelle  349 438 880 395 9,942 131%
0709 Other vegetables, fresh or chil led. 9,043 9,782 33,104 58,257 47,886 52%
0710 Vegetables (uncooked or cooked by steamin  4,810 39,214 15,968 15,413 27,903 55%
0711 Vegetables provisionally preserved (for exa 939 309 49,337 5,193 2,575 29%
0712 Dried vegetables, whole, cut, sl iced, broken 782 377 243 75,052 82,083 220%
0713 Dried leguminous vegetables, shelled, whet 1,741 63,140 114,186 338,767 80,429 161%
0714 Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artich 777 8,266 4,430 16,423 78,204 217%
2001 Vegetables, fruit, nuts and other edible par 293 222 435 825 824 30%
2002 Tomatoes prepared or preserved otherwise 1,133 735 2,557 7,396 12,294 81%
2003 Mushrooms and truffles, prepared or prese 588 397 831 3,817 394 -10%
2004 Other vegetables prepared or preserved oth 1,675 381 2,545 1,603 715 -19%
2005 Other vegetables prepared or preserved oth 3,425 3,774 3,441 6,785 10,217 31%
Total 53,334 162,077 332,277 945,816 840,496 99%

Trade balance, in USD '000 2012 2013 2014 2015
0701 Potatoes, fresh or chil led. -23,852 -19,817 -23,094 -9,845
0702 Tomatoes, fresh or chil led. -655 -522 -585 -426
0703 Onions, shallots, garlic, leeks and other all -29,915 -30,163 -34,588 -38,677
0704 Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and -1,152 -923 -736 -423
0705 Lettuce (Lactuca sativa) and chicory (Cicho -398 -313 -440 -185
0706 Carrots, turnips, salad beetroot, salsify, ce -3,863 -3,593 -4,218 -3,307
0707 Cucumbers and gherkins, fresh or chil led. -117 -64 -79 -42
0708 Leguminous vegetables, shelled or unshelle  -269 -147 -395 -361
0709 Other vegetables, fresh or chil led. -1,411 -1,260 -1,976 -744
0710 Vegetables (uncooked or cooked by steamin  -5,414 -3,985 -6,425 -3,197
0711 Vegetables provisionally preserved (for exa -589 -417 -1,900 -637
0712 Dried vegetables, whole, cut, sl iced, broken -1,536 -532 -348 -131
0713 Dried leguminous vegetables, shelled, whet -71,173 -79,947 -99,436 -51,248
0714 Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artich -113 -83 -412 -165
2001 Vegetables, fruit, nuts and other edible par -1,268 -550 -661 -565
2002 Tomatoes prepared or preserved otherwise -46,943 -39,952 -29,878 -22,000
2003 Mushrooms and truffles, prepared or prese -2,126 -1,483 -1,558 -907
2004 Other vegetables prepared or preserved oth -4,322 -4,583 -5,017 -3,683
2005 Other vegetables prepared or preserved oth -36,288 -32,902 -32,541 -18,120
Total -231,403 -221,235 -244,289 -154,662
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factor de 24 em comparação com o SSA. O desempenho variou entre os grupos de 
produtos do sector; em termos de RCA 2016, tubérculos (0714), batatas (0701) e 
cebolas (0703) têm a menor desvantagem comparativa e em termos de mudança vs. 
2012 tubérculos, vegetais secos (0712), batatas, vegetais de leguminosas secas (0713) e 
cebolas foram os melhores (Figura 2). Em termos gerais, os vegetais apresentaram 
melhores resultados que as preparados de vegetais, com poucas excepções. 
 
Figura 2: RCA das exportações de legumes Angolanos, em comparação com o 
Mundo e  África Sub-Sahariana, 2016 vs. 2012  
(a) Angola vs. Mundo (b) Angola vs. SSA 

  
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da ONU COMTRADE e AGT. 
 
RCA: médio (forte desvantagem comparativa, mas grande melhoria no período de 
2012 a 2016) 

Produção e 
produtores 
nacionais 

De acordo com o Ministério da Agricultura, em 2014/15 a produção de feijão foi de 
346 mil toneladas; batatas 319 mil toneladas, batatas-doces 1,78 milhão de toneladas 
e mandioca 7,2 milhões de toneladas; esses resultados foram quase idênticos aos do 
ano anterior (MoA 2016).1 Quase toda a produção é para o mercado interno, com a 
demanda no país sendo alta e a produção doméstica sendo insuficiente para atendê-
la (veja os saldos comerciais do nível de produtos acima). 
 
A produção é principalmente por pequenos agricultores em todo o país, a maioria 
dos quais estão afiliados em cooperativas. 
 
Produção: média (produção actual insuficiente para atender a demanda doméstica, 
mas alto potencial de expansão, sendo as exportações em larga escala uma 
perspectiva de longo prazo) 

Constrangimentos-
chave 

A produção de vegetais é afectada por uma série de restrições, incluindo (ver MoA 
2016): 

• Limitações na infra-estrutura de transporte: as estradas de acesso às áreas 
de produção estão em mau estado, levando a maiores custos de desperdício 
e produção; 

• Falta de infra-estrutura pós-colheita, incluindo instalações de 
armazenamento e embalagem; 

• Má utilização de técnicas avançadas de pós-colheita e conservação; 
• Alto custo de insumos (quase todas as entradas são importadas); 
• Um número reduzido de agentes comerciais nas áreas de produção, 

resultando em baixos preços no produtor por falta de concorrência. 
 
Essas restrições têm um impacto negativo sobre a competitividade das exportações 
do sector de duas maneiras. Em primeiro lugar, dada a natureza perecível de vários 
produtos no sector, problemas de transporte / atrasos e questões pós-colheita, 
impacto negativo na qualidade do produto, reduzindo a comercialização dos 
produtos para os mercados de exportação. Em segundo lugar, os custos de redução 

                                                           
1 Ministério da Agricultura 2016: Programa Dirigido à Comercialização de Grãos, Fevereiro 2016. 
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de problemas reduzem a competitividade de custos das exportações. 
 
O volume limitado de produção exportável constitui uma restrição adicional, uma 
vez que exige que os potenciais exportadores se concentrem em nichos de mercado 
ou exportações ad hoc, mas impedindo a construção de relações estáveis com 
clientes no exterior. A falta de certificação reconhecida internacionalmente e uma 
infra-estrutura de qualidade geralmente deficiente também impede as exportações. 
 
Constrangimentos-chave: alta 

Medidas para 
superar os 
constrangimentos 

A superação das restrições identificadas exigirá investimentos significativos na infra-
estrutura sectorial, nomeadamente o transporte (estradas de alimentação), a infra-
estrutura pós-colheita (armazenamento, tratamento e casas de embalagem), 
logística (cadeia legal, conforme necessário), a infra-estrutura de qualidade 
(testando ambos os produtos e solos) e certificação.  
 
O governo e outras partes interessadas já começaram a trabalhar nessas questões e 
as exportações crescentes nos últimos anos mostram que medidas para abordar 
restrições começam a mostrar resultados. 
 
Potencial para superar as constrangimentos-chave: médio 

B. Aspectos do lado da procura 

Demanda regional 
e internacional 

As importações globais de produtos hortícolas e vegetais mostraram tendência 
desigual nos últimos cinco anos (Figura 3). Após um aumento acentuado de US$ 80 
bilhões em 2012 para US$ 90 bilhões em 2014, estes voltaram para quase exatamente 
o nível de 2012 até 2016. 
 
Figura 3: Importações globais de produtos hortícolas e vegetais, 2012-2016 (milhões 
de US$)

 
Fonte: ONU COMTRADE 
 
No entanto, a evolução do mercado entre os produtos do sector foi desigual. O que 
é particularmente promissor da perspectiva Angolana é que dois dos principais 
produtos de exportação de Angola no sector, cebolas e legumes secos de 
leguminosas tiveram as maiores taxas de crescimento médio no comércio global de 
legumes, de 4,5% e 3,6% ao ano, respectivamente (Tabela 3 ). Por outro lado, os 
valores de mercado global para batatas e tubérculos, as outras duas principais 
exportações de legumes de Angola, diminuíram em média de 2,0% e 4,6%, 
respectivamente. 
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Tabela 3: Importações globais de produtos hortícolas e vegetais, 2012-2016, por 
produto (milhões de US$) 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em UN COMTRADE. 
 
No entanto, a evolução do mercado global pode não ser o indicador mais 
importante para os mercados de exportação de vegetais de Angola, dada a estrutura 
de exportação por país de destino (Figura 4). Isso mostra grandes mudanças desde 
2012: as exportações para a RDC, inexistentes em 2012, aumentaram para quase 90% 
em 2016. Outros mercados de exportação, incluindo a UE e outros países Africanos 
(como Congo, Moçambique, Namíbia e outros), mostrou uma performance desigual 
ao longo do tempo. Mas alguma produção pode ser exportada para o RDC. As 
exportações para outros países, que representaram quase dois terços das 
exportações de legumes de Angola em 2012, diminuíram para menos de 5% em 2016. 
 
Figura 4: Exportações de legumes Angolanos por destino, 2012-2016 (US$ 
e% do total) 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados AGT. 
 
A alta volatilidade das exportações para diferentes países mostra que a demanda 
por vegetais Angolanos, mas torna provável que as questões do lado da oferta - 
principalmente a consistência das questões de oferta e qualidade - levem a 
dificuldades na manutenção de relações de exportação estáveis com os clientes. 
 

USD million 2012 2013 2014 2015 2016 CAGR 2012-16
0701 Potatoes, fresh or chil led. 3,596.0 4,838.3 4,106.7 3,455.5 3,315.9 -2.0%
0702 Tomatoes, fresh or chil led. 8,274.0 8,917.7 9,239.4 8,334.7 7,852.3 -1.3%
0703 Onions, shallots, garlic, leeks and 4,441.9 5,652.2 5,137.5 5,756.1 5,302.9 4.5%
0704 Cabbages, cauliflowers, kohlrabi  2,343.9 2,785.3 2,852.1 2,914.4 2,674.2 3.4%
0705 Lettuce (Lactuca sativa) and chico 2,521.6 2,759.1 2,677.9 2,678.1 2,290.8 -2.4%
0706 Carrots, turnips, salad beetroot, s 1,663.5 1,941.6 1,789.5 1,770.4 1,559.4 -1.6%
0707 Cucumbers and gherkins, fresh or 2,172.6 2,521.8 2,533.0 2,304.1 2,211.6 0.4%
0708 Leguminous vegetables, shelled o  1,261.4 1,501.0 1,560.1 1,409.1 1,235.5 -0.5%
0709 Other vegetables, fresh or chil led 11,174.3 12,657.9 12,878.9 12,489.7 11,816.5 1.4%
0710 Vegetables (uncooked or cooked b  5,981.9 6,267.4 6,398.5 5,951.2 5,781.6 -0.8%
0711 Vegetables provisionally preserve  578.7 614.6 664.5 603.3 540.4 -1.7%
0712 Dried vegetables, whole, cut, sl ice 2,261.5 2,463.6 2,688.4 2,613.8 2,380.3 1.3%
0713 Dried leguminous vegetables, she 9,219.4 9,591.9 9,551.8 10,855.0 10,631.7 3.6%
0714 Manioc, arrowroot, salep, Jerusa 2,846.1 2,986.0 3,351.7 3,554.8 2,357.3 -4.6%
2001 Vegetables, fruit, nuts and other e 1,843.2 1,972.2 2,121.0 1,938.4 1,688.2 -2.2%
2002 Tomatoes prepared or preserved 3,695.7 4,013.1 4,265.8 3,861.8 3,152.5 -3.9%
2003 Mushrooms and truffles, prepare  956.7 921.9 934.3 809.8 742.9 -6.1%
2004 Other vegetables prepared or pre 6,268.7 7,056.9 7,358.3 6,893.0 6,392.7 0.5%
2005 Other vegetables prepared or pre 8,807.5 9,321.9 9,823.7 8,874.5 8,148.7 -1.9%
Total 79,908.7 88,784.5 89,933.0 87,067.7 80,075.4 0.1%
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Potencial de mercado: médio 

Barreiras de acesso 
ao mercado 

As barreiras tarifárias constituem um problema para alguns dos mercados-alvo, 
inclusive nos mercados de exportação Africanos fora da SADC; Em outros mercados, 
nomeadamente a UE, estes não desempenham nenhum papel devido ao estatuto de 
Angola como país menos desenvolvido, que beneficiam do acesso livre de impostos a 
muitos países; No entanto, a longo prazo, com a graduação esperada de Angola do 
estatuto do PMA em Fevereiro de 2021, a situação podera mudar. 
 
As barreiras de acesso ao mercado mais importantes são constituídas por requisitos 
de qualidade, SPS e certificação que a produção de legumes de Angola actualmente 
não atende. Essas barreiras não-tarifárias são particularmente rigorosas nos 
mercados em que as tarifas não desempenham nenhum papel e vice-versa. 
 
Dificuldade de acesso ao mercado: médio 

C. Potencial para atração de investimentos e benefício da produção actual 

IDE 

Atrair o investimento para comercializar a produção de vegetais está sendo 
abordado pelo Governo, por exemplo, como parte dos Programas Dirigidos. No 
entanto, atrair investidores exigirá que o governo resolva os constrangimentos que 
afectam o sector (veja acima), o que, por sua vez, exige investimentos consideráveis 
do sector público em infra-estrutura tanto material quanto imaterial. 
 
Potencial para atração de investimento: médio 

Espaço do produto 
e ligação com 
outros sectores 

Os vínculos com outros sectores actualmente são limitados; Os fertilizantes e outros 
insumos agrícolas são amplamente importados. Por outro lado, a produção de 
vegetais é um sector com uma longa história em Angola, de modo que um maior 
fortalecimento do sector e das exportações é “próximo” da produção actual, a partir 
de uma perspectiva de conceito de espaço de produtos. 
 
Espaço de produtos e ligações com outros sectores: médio 

Avaliação resumida do potencial de exportação 

Resumo do 
potencial de 
exportação 

Do ponto de vista da demanda, há espaço para expandir as exportações, primeiro 
para os países vizinhos e no longo prazo, quando as questões de 
qualidade/certificação e transporte/logística foram abordadas, também globalmente. 
No entanto, a produção limitada e a alta demanda interna (actualmente excedendo 
a produção doméstica de longe para a maioria dos produtos) significam que o 
alcance a curto prazo para expandir as exportações é limitado. 
 
Resumo do potencial de exportação: médio  
 
Uma expansão das exportações para países vizinhos ou nichos de mercado é possível 
a médio prazo, mas uma expansão significativa das exportações só pode ocorrer a 
longo prazo, uma vez que a produção doméstica aumentou significativamente. 

Priorização do sector para a elaboração de planos de acção sectoriais 

Potencial de 
geração de 
emprego 

O aumento das exportações de produtos hortícolas pode ser um factor importante 
na redução da pobreza rural: como a produção de vegetais é intensiva em mão-de-
obra, a produção expandida pode gerar um número significativo de empregos e o 
aumento da qualidade e do rendimento também pode aumentar significativamente 
os rendimentos dos pequenos agricultores. 
 
Potencial de geração de emprego: alto 

Ligações com as 
MPMEs/adição de 
valor: 

A maioria dos equipamentos, sementes e outros insumos são actualmente 
importados, mas existe potencial para as empresas locais investir na produção de 
sementes e vender aos agricultores. Existe também um potencial de adição de valor 
para os vegetais, especialmente se estes podem ser exportados embalados; No 
entanto, isso exigirá investimentos consideráveis, bem como uma produção estável 
de produtos de alta qualidade no nível da fazenda, que ainda está a faltar. 
 
Importância de ligações e adição de valor: alta 

Alinhamento com 
os planos e as 

O governo atribui grande importância ao sector, embora principalmente no 
contexto da segurança alimentar, e menos ainda em contexto de diversificação de 
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prioridades do 
governo 

exportações. Dois Programas Digidos que cobrem feijão já foram preparados e 
claramente visam o desenvolvimento do sector para o mercado interno.2 Programas 
Dirigidos para outros vegetais - incluindo batatas, legumes e moringa - estão 
actualmente em desenvolvimento (MPDT 2017).3 
 
Nível de alinhamento: médio 

Projectos recentes/ 
em curso / 
planeados 

Embora esteja em preparação um amplo trabalho de planeamento em termos de 
Programas Dirigidos, como observado acima, até agora as iniciativas para apoiar o 
sector e, especificamente, para promover as exportações, foram limitadas. Existe, 
portanto, espaço para o desenvolvimento de intervenções de curto prazo para cobrir 
o período até a adição de Programas Dirigidos adicionais, bem como para o apoio 
orientado para a exportação (como os Programas Dirigidos visam principalmente a 
produção para o mercado interno). 
 
Nível actual de apoio ao sector: limitado 

Resumo: 
Prioridade do 
sector a ser 
selecionado para a 
preparação do 
plano de acção 

O sector tem potencial para enfrentar pobreza rural e empregos, bem como 
contribuir para a segurança alimentar. Além disso, o nível actual de apoio do 
governo principalmente está em estágio inicial e não orientado para o 
desenvolvimento das exportações. 
 
Prioridade do sector a ser selecionado para a preparação do plano de acção: alto 

 

                                                           
2 Ministério da Agricultura 2016: Programa dirigido à comercialização de grãos, Fevereiro de 2016; Ministério da 
Agricultura 2016a: Programa dirigido de apoio à agricultura familiar, Fevereiro de 2016. 
3 Ministério do Plano e Desenvolvimento Territorial 2017: Relatório de Execução dos Programas Dirigidos. III. Trimestre 
2016, Janeiro 2017. 
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Perfil sector: Fruta e preparados de fruta 

Introdução ao Sector    

Sector e produtos 
Código HS: 08 Frutas comestíveis; 2006-2009 Preparados de fruta (incluindo 
sumos) 

A. Aspectos do lado da oferta 

Fluxos comerciais 
recentes 

Angola é um importador líquido de frutas e preparados de fruta. As exportações 
foram inferiores a US$ 1 milhão por ano durante o período 2012-2016, embora 
aumentando ao longo do período em uma taxa média de 125%, principalmente 
graças a um rápido aumento em 2016, de US$ 0,7 milhões para US$ 3,1 milhões 
(Figura 1 e Tabela 1). 
 
As exportações são prejudicadas pelas importações de fruta e preparados de fruta, 
que em 2016 foram quase 85 vezes maiores, em US$ 56,7 milhões (em comparação 
com US$ 0,7 milhões de exportações). Como resultado, de 2012 a 2015, a balança 
comercial sectorial global foi negativa, embora o défice tenha diminuído de cerca de 
US$ 125 milhões em 2012 para US$ 56 milhões em 2015, principalmente devido a uma 
queda correspondente nas importações (Figura 1). 
 
Figura 1: Exportações, Importações e Balança Comercial, 2012-2015, milhões de US$, 
preços correntes 
 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da ONU COMTRADE e AGT. 
 
Analisando a composição dos produtos das exportações, os sumos de fruta são, de 
longe, dominantes em termos de crescimento entre 2012 e 2016 e em termos de valor 
(Tabela 1) - sua participação nas exportações do sector aumentou de menos de 40% 
em 2012 para 97% em 2016. As exportações de outras exportações do sector são 
muito limitadas, nunca excedem US$ 40.000 por ano para qualquer mercadoria 
específica e foram voláteis. No entanto, algumas exportações de bananas, melões e 
papaias e cítricos ocorreram. 
 
Tabela 1: Exportações por produto, 2012-2016 (US$)
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Fonte: Cálculos dos autores com base em dados AGT. 
 
Apesar do desempenho de exportação encorajador de pelo menos alguns produtos 
no sector, é preciso salientar que, para cada produto no sector, exceto as bananas, 
Angola registou um déficit comercial consistente nos últimos cinco anos, ou seja, as 
importações são superiores às exportações de cada produto e todos os anos durante 
o período (Tabela 2) - incluindo sumos de frutas, onde o valor absoluto do déficit 
comercial é realmente o mais alto do sector, com uma média de mais de US$ 29 
milhões no período 2012-2015. De facto, as exportações de sumo de frutas parecem 
ser principalmente reexportadas, com base em informações fornecidas pelas partes 
interessadas, também sustentadas pelo fato de que os sumos de laranja e de uva, 
que não são produzidos em Angola a escala industrial, estão entre os sumos 
exportados mais importantes variedades (Figura 2). 
 
Tabela 2: Balanças comerciais por produto, 2012-2016 (US$'000)

 
Fonte: Cálculos dos autores com base nos dados AGT e UN COMTRADE. 
 
Figura 2: Exportações de sumos de frutas em Angola, 2012-2016, milhões de dólares 
actuais e% das exportações totais de sumo 

Product 2012 2013 2014 2015 2016 CAGR 2012-16
0801 Coconuts, Brazil  nuts and cashew nuts, fresh 343 1,645 1,008 1,972 74 -31.8%
0802 Other nuts, fresh or dried, whether or not sh 57 228 405 631 266 46.8%
0803 Bananas, including plantains, fresh or dried. 2,154 4,743 3,929 10,619 14,899 62.2%
0804 Dates, figs, pineapples, avocados, guavas, m 6,322 4,397 4,496 10,437 2,268 -22.6%
0805 Citrus fruit, fresh or dried. 5,225 5,578 7,134 21,337 11,136 20.8%
0806 Grapes, fresh or dried. 37,473 1,474 1,765 8,049 7,099 -34.0%
0807 Melons (including watermelons) and papaws 9,238 15,584 6,118 22,756 31,865 36.3%
0808 Apples, pears and quinces, fresh. 6,722 6,445 6,460 22,282 6,694 -0.1%
0809 Apricots, cherries, peaches (including nectar 386 153 332 3,524 67 -35.5%
0810 Other fruit, fresh. 733 2,058 1,512 3,980 205 -27.3%
0811 Fruit and nuts, uncooked or cooked by steam 207 141 80 281 -100.0%
0812 Fruit and nuts, provisionally preserved (for 58 408 3,148 85 9.8%
0813 Fruit, dried, other than that of headings 08. 884 182 198 184 12,077 92.2%
0814 Peel of citrus fruit or melons (including wat 31 -100.0%
2007 Jams, fruit jell ies, marmalades, fruit or nut 676 2,109 8,458 3,227 866 6.4%
2008 Fruit, nuts and other edible parts of plants, 2,678 1,860 2,132 1,326 2,432 -2.4%
2009 Fruit juices (including grape must) and veget 47,039 17,691 112,298 555,810 3,001,948 182.6%
Total 120,226 64,285 156,733 669,564 3,091,981 125.2%

Trade balance in USD '000 2012 2013 2014 2015
0801 Coconuts, Brazil  nuts and cashew nuts, fresh -3,305 -1,569 -2,743 -933
0802 Other nuts, fresh or dried, whether or not sh -3,888 -2,891 -2,451 -1,783
0803 Bananas, including plantains, fresh or dried. -1 2 4 11
0804 Dates, figs, pineapples, avocados, guavas, ma -1,314 -1,134 -863 -332
0805 Citrus fruit, fresh or dried. -14,803 -11,099 -15,092 -8,941
0806 Grapes, fresh or dried. -5,776 -4,973 -7,043 -3,190
0807 Melons (including watermelons) and papaws -51 -134 -267 -28
0808 Apples, pears and quinces, fresh. -39,246 -29,521 -32,232 -17,961
0809 Apricots, cherries, peaches (including nectar -2,451 -1,772 -1,399 -756
0810 Other fruit, fresh. -1,397 -1,506 -1,783 -928
0811 Fruit and nuts, uncooked or cooked by steam -256 -197 -295 -79
0812 Fruit and nuts, provisionally preserved (for -16 -48 -81 -251
0813 Fruit, dried, other than that of headings 08. -1,366 -1,107 -1,348 -487
0814 Peel of citrus fruit or melons (including wat -14 -4 -5 -1
2007 Jams, fruit jell ies, marmalades, fruit or nut -7,320 -4,432 -4,348 -1,688
2008 Fruit, nuts and other edible parts of plants, -16,856 -7,463 -6,628 -3,342
2009 Fruit juices (including grape must) and veget -26,691 -27,816 -47,156 -15,387
Total -124,752 -95,663 -123,730 -56,077
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Fonte: Cálculos dos autores com base em AGT. 
 
Desempenho das exportações: baixo (baixo valor, alto crescimento, mas 
principalmente impulsionado por reexportações) 

Vantagem 
comparativa 
revelada (RCA) 

O sector em geral mostra uma forte desvantagem comparativa revelada (cerca de 
0,02 globalmente e menos de 0,005 em comparação com a África Sub-Sahariana 
(SSA), em 2016, onde um valor maior que 1 indicaria uma vantagem comparativa 
revelada), que melhorou consideravelmente ao longo do período de 2012 até 2016, 
em comparação com os dois grupos de referência: por um factor de 82 em 
comparação com o mundo e um factor de 29 em relação ao SSA.  
 
O desempenho entre os grupos de produtos dentro do sector variou 
consideravelmente; em termos de RCA 2016, sumos de frutas (código HS 2009) 
apresentam a menor desvantagem comparativa, muito antes do próximo melhor 
produto, melões e papaias (código HS 0807); em termos de mudança em relação a 
2012, novamente os sumos de frutas, bananas (0803), frutas secas (0813) e melões e 
papaias (0807) foram os melhores resultados (Figura 3). O desempenho dos sumos de 
frutas é distorcido pelo papel das reexportações, mas a melhoria da fruta fresca 
parece ser genuíno. 
 
Uma série de outras frutas e produtos de frutas, no entanto, perdeu uma maior 
competitividade ao longo do período, a partir de uma baixa base - estes incluem 
nanáses e outras frutas (0804) e preparados de frutas. 
 
Figura 3: RCA das exportações de frutas Angolanas, em comparação com o Mundo e 
África e Sub-Sahariana, 2016 vs. 2012  
(a) Angola vs. Mundo (b) Angola vs. SSA 

  
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da ONU COMTRADE e AGT. 
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RCA: médio (forte desvantagem comparativa, mas alguma melhora no período de 
2012 a 2016 para algumas commodities) 

Produção e 
produtores 
nacionais 

De acordo com o Ministério da Agricultura, a produção de bananas é de cerca de 3 
milhões de toneladas, e para outras frutas, incluindo laranjas, ananás e maçãs, para 
cerca de 5 milhões de toneladas por ano. Quase toda a produção é para o mercado 
interno, com a demanda no país sendo alta e a produção doméstica sendo 
insuficiente para atendê-la (veja as balanças comerciais do nível de produtos acima). 
 
A produção é principalmente por pequenos agricultores em todo o país, a maioria 
dos quais estão afiliados em cooperativas. Fazendas de médio porte (principalmente 
de propriedade familiar) existem em algumas províncias de Bengo, Benguela, 
Kwanza Sul, Zaire. 
 
Produção: média (produção actual insuficiente para atender à demanda doméstica, 
mas alto potencial de expansão, com exportações em grande escala sendo apenas 
uma perspectiva de longo prazo) 

Constrangimentos-
chave 

A produção de frutas é afectada por restrições semelhantes às da produção de 
vegetais, para as quais o Ministério da Agricultura identificou as seguintes questões 
(MoA 2016):1 

• Limitações na infra-estrutura de transporte: as estradas de acesso às áreas 
de produção estão em mau estado, levando a maiores custos de desperdício 
e produção; 

• Falta de infra-estrutura pós-colheita, incluindo instalações de 
armazenamento e embalagem; 

• Má utilização de técnicas avançadas de pós-colheita e conservação; 
• Alto custo de insumos (quase todas as entradas são importadas); 
• Um número reduzido de agentes comerciais nas áreas de produção, 

resultando em baixos preços no produtor por falta de concorrência. 
 
Esses constrangimentos têm um impacto negativo sobre a competitividade das 
exportações do sector de duas maneiras. Em primeiro lugar, dada a natureza 
perecível de vários produtos no sector, problemas de transporte / atrasos e questões 
pós-colheita, impacto negativo na qualidade do produto - que é uma restrição 
particular para frutas frescas, a maioria das quais são altamente perecíveis -, 
reduzindo a comercialização de produtos para mercados de exportação. Em segundo 
lugar, os custos de redução de problemas reduzem a competitividade de custos das 
exportações. 
 
O volume limitado de produção exportável constitui uma restrição adicional, uma 
vez que exige que os potenciais exportadores se concentrem em nichos de mercado 
ou exportações ad hoc, mas impedindo a construção de relações estáveis com 
clientes no exterior. A falta de certificação reconhecida internacionalmente e uma 
infra-estrutura de qualidade geralmente deficiente também impede as exportações. 
 
Constrangimentos-chave: alta 

Medidas para 
superar os 
constrangimentos  

A superação das restrições identificadas exigirá investimentos significativos na infra-
estrutura sectorial, nomeadamente o transporte (estradas de alimentação), a infra-
estrutura pós-colheita (armazenamento, tratamento e casas de embalagem), 
logística (cadeia legal, conforme necessário), a infra-estrutura de qualidade 
(testando ambos os produtos e solos) e certificação.  
 
O governo e outras partes interessadas já começaram a trabalhar nessas questões e 
as exportações crescentes nos últimos anos mostram que medidas para abordar 
restrições começam a mostrar resultados. 
 
Potencial para superar os constrangimentos-chave: médio 

B. Aspectos do lado da procura 

Demanda regional 
e internacional 

A composição geográfica dos mercados das exportações de frutas Angolanas tem 
sido volátil nos últimos cinco anos (Figura 4). Nenhuma tendência clara ao longo do 
tempo pode ser determinada - em cada ano no período de 2012 a 2016, um país 
diferente representou a maior parcela das exportações, embora seja interessante 
notar que todas elas, excepto uma (Cingapura, em 2013) estão em África-Namibia, 

                                                           
1 Ministério da Agricultura 2016: Programa dirigido à comercialização de grãos, Fevereiro 2016; Ministério da Agricultura 
2016a: Programa dirigido de apoio à agricultura familiar, Fevereiro 2016. 
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Moçambique, Congo, RDC. No entanto, as exportações consideráveis também foram 
para a UE (principalmente Portugal) e a China. No entanto, a volatilidade é extrema, 
não apenas em termos relativos como parte das exportações totais, mas também em 
termos de valor. A alta volatilidade das exportações para diferentes países mostra 
que existe demanda de fruta e preparados de fruta angolanas, mas torna provável 
que as questões do lado da oferta - notavelmente a consistência das questões de 
oferta e qualidade - levem a dificuldades na manutenção de relações de exportação 
estáveis com os clientes. Ao mesmo tempo, a diversidade dos mercados de 
exportação oferece potencial para aumentar as exportações em curto prazo (desde 
que as questões de abastecimento sejam abordadas), porque as relações comerciais 
com esses países já foram construídas e, em geral, é mais fácil expandir as 
exportações existentes / saber mercados que se diversificam para novos mercados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Exportações angolanas de frutas e preparados de frutas por destino, 2012-
2016 (US$ e% do total)

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados AGT. 
 
Dada a estrutura dos mercados de exportação de Angola, é útil considerar a 
evolução do mercado global. As importações mundiais de fruta e preparados de 
fruta mostraram uma tendência desigual nos últimos cinco anos (Figura 5). Após um 
aumento acentuado de US$ 124 bilhões em 2012 para US$ 142 bilhões em 2014, estes 
voltaram para quase o nível de 2012 até 2016. 
 
Figura 5: Importações globais de fruta e preparados de fruta, 2012-2016 (milhões de 
US$)
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Fonte: UN COMTRADE  
 
No entanto, os desenvolvimentos do mercado entre os produtos do sector foram 
variados. Do lado positivo, a demanda por frutas tropicais frescas, para as quais 
Angola tem potencial de produção, vem crescendo; Isso inclui ananás, melões e 
papaias, outras frutas tropicais, bem como, em menor medida, bananas. Por outro 
lado, o mercado de sumos de frutas tem diminuído, e para as preparados de fruta, 
estagnando. Isto sugeriria que existe potencial para Angola exportar produtos 
frescos (o que exigiria a resolução de problemas relacionados ao tratamento pós-
colheita, logística e certificação), em vez de preparados de fruta (menos perecíveis e 
mais fáceis de transportar, mas têm uma demanda mais limitada potencial). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 3: Importações globais de frutas e preparados de frutas, 2012-2016, por 
categoria de produto (milhões de US$)

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em UN COMTRADE. 
 
Potencial de mercado: médio 

Barreiras de acesso 
ao mercado 

As barreiras tarifárias constituem um problema para alguns dos mercados-alvo, 
inclusive nos mercados de exportação Africanos fora da SADC; Em outros mercados, 
nomeadamente a UE, estas não desempenham nenhum papel devido ao estatuto de 
Angola como país menos desenvolvido, que beneficiam do acesso livre de impostos a 
muitos países; No entanto, a longo prazo, com a graduação esperada de Angola do 
estatuto do PMA em Fevereiro de 2021, isso pode mudar. 
 
As barreiras de acesso ao mercado mais importantes são constituídas por requisitos 
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135,026.7
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USD million 2012 2013 2014 2015 2016 CAGR 2012-16
0801 Coconuts, Brazil  nuts and cashew 4,848.1 5,024.6 6,084.3 7,481.5 5,556.8 3.5%
0802 Other nuts, fresh or dried, whethe 12,108.7 14,131.3 15,851.5 17,088.5 14,373.4 4.4%
0803 Bananas, including plantains, fre 12,550.6 13,652.4 14,622.0 14,032.4 12,868.7 0.6%
0804 Dates, figs, pineapples, avocados  7,335.5 8,553.3 9,972.3 10,184.3 9,995.5 8.0%
0805 Citrus fruit, fresh or dried. 12,224.6 13,727.9 13,601.5 13,038.2 11,638.4 -1.2%
0806 Grapes, fresh or dried. 9,380.4 10,109.8 10,558.3 9,866.3 8,668.0 -2.0%
0807 Melons (including watermelons) a  2,875.8 3,232.4 3,484.3 3,386.1 3,142.0 2.2%
0808 Apples, pears and quinces, fresh. 9,595.8 10,892.9 10,243.7 9,750.9 8,143.6 -4.0%
0809 Apricots, cherries, peaches (inclu 5,520.4 5,758.2 5,890.3 5,780.2 5,686.2 0.7%
0810 Other fruit, fresh. 10,515.5 11,309.9 12,380.1 12,888.1 12,573.4 4.6%
0811 Fruit and nuts, uncooked or cooke  4,100.6 4,374.0 4,468.2 4,527.5 4,022.0 -0.5%
0812 Fruit and nuts, provisionally pres 176.8 180.8 184.3 168.9 154.6 -3.3%
0813 Fruit, dried, other than that of he 1,855.8 2,043.3 2,221.7 2,240.9 1,878.6 0.3%
0814 Peel of citrus fruit or melons (inc 63.4 74.8 77.3 76.2 51.4 -5.1%
2007 Jams, fruit jell ies, marmalades, fr 2,242.2 2,612.8 2,725.9 2,538.1 2,222.6 -0.2%
2008 Fruit, nuts and other edible parts 12,177.7 12,793.5 13,623.3 13,898.7 12,335.9 0.3%
2009 Fruit juices (including grape must 16,418.8 16,555.0 16,419.8 14,538.9 11,941.4 -7.7%
Total 123,990.8 135,026.7 142,408.9 141,485.6 125,252.6 0.3%



 
PERFIL DO SECTOR PFRUTA E PREPARADOS DE FRUTA PAGE 7 

de qualidade, SPS e certificação que a produção de frutas de Angola actualmente 
não atende. Essas barreiras não-tarifárias são particularmente rigorosas nos 
mercados em que as tarifas não desempenham nenhum papel e vice-versa. Além 
disso, considerando que as exportações em larga escala não são uma opção dada o 
potencial de produção actual, as exportações para nichos de mercado (como frutas 
tropicais produzidas biologicamente) são particularmente exigentes em termos de 
requisitos de certificação. 
 
Dificuldade de acesso ao mercado: médio 

C. Potencial para atração de investimentos e benefício da produção actual 

IDE 

Alguns investidores do sector privado actualmente estão a buscar uma produção 
revitalizadora de frutas, mas atrair investimentos para comercializar a produção de 
frutas actualmente não parece ser uma alta prioridade do governo. Atrair 
investidores exigirá que o Governo resolva as restrições que afectam o sector (veja 
acima), o que, por sua vez, exige investimentos consideráveis do sector público em 
infra-estrutura tanto material quanto imaterial. 
 
Potencial para atração de investimento: médio 

Espaço do produto 
e ligação com 
outros sectores 

Os vínculos com outros sectores actualmente são limitados; Os fertilizantes e outros 
insumos agrícolas são amplamente importados. Por outro lado, a produção de frutas 
é um sector com uma longa história em Angola, de modo que um novo 
fortalecimento do sector e das exportações é “próximo” da produção existente, do 
ponto de vista do conceito de espaço de produto. 
 
Espaço de produtos e ligações com outros sectores: médio 

Avaliação resumida do potencial de exportação 

Resumo do 
potencial de 
exportação 

Do ponto de vista da demanda, existe potencial para que Angola exporte produtos 
frescos (o que exigirá resolver problemas relacionados ao tratamento pós-colheita, 
logística e certificação), em vez de preparados de fruta (que são menos perecíveis e 
mais fáceis de transportar, mas têm mais potencial de demanda limitada). 
 
Para converter esse potencial em exportações reais, as questões de produção 
precisam ser resolvidas; O produto deve aumentar com qualidade consistente, e a 
infraestrutura de apoio precisa ser melhorada. Tudo isso exigirá investimentos 
consideráveis tanto do sector público quanto de investidores privados. 
 
Resumo do potencial de exportação: médio  
 
Uma expansão das exportações para países vizinhos ou nichos de mercado é possível 
a médio prazo, mas uma expansão significativa das exportações só pode ocorrer a 
longo prazo, uma vez que a produção doméstica aumentou significativamente. 

Priorização do sector para a elaboração de planos de acção sectoriais 

Potencial de 
geração de 
emprego 

O aumento das exportações de frutas pode ser um factor importante na redução da 
pobreza rural: como a produção de frutas é intensiva em mão-de-obra - o sector 
agrícola em geral empregava cerca de 45% dos trabalhadores -, a produção 
expandida poderia gerar um número significativo de empregos e aumento de 
qualidade e rendimento também poderia aumentar significativamente os 
rendimentos dos pequenos agricultores. 
 
Potencial de geração de emprego: alto 

Ligações com as 
MPMEs/adição de 
valor: 

A maioria dos equipamentos, sementes e outros insumos são actualmente 
importados, mas existe potencial para as empresas locais investir na produção de 
sementes e vender aos agricultores. Existe também potencial de adição de valor para 
frutas, especialmente se estas podem ser exportadas embaladas; No entanto, isso 
exigirá investimentos consideráveis, bem como uma produção estável de produtos 
de alta qualidade no nível da fazenda, que ainda está a faltar. As frutas também 
podem ser produzidas para fornecer matérias-primas para a indústria de bebidas, 
que actualmente importa polpas de frutas para a produção de refrigerantes com 
sabor. 
 
Importância de ligações e adição de valor: alta 

Alinhamento com 
os planos e as 
prioridades do 

O sector recebeu atenção limitada até agora pelo Governo; Ainda não existe o 
Programa Dirigido para frutas, embora um para bananas esteja actualmente em 
desenvolvimento (MPDT 2017). É provável que o governo promova a produção de 
fruta para a substituição de importações em uma primeira fase em vez de 
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governo exportações, mas isso não quer dizer que as exportações sejam desencorajadas. 
 
Nível de alinhamento: médio 

Projectos recentes/ 
em curso/ 
planeados 

As iniciativas para apoiar o sector, e especificamente para promover as exportações, 
foram limitadas. Existe, portanto, espaço para o desenvolvimento de intervenções de 
apoio. 
 
Nível actual de apoio ao sector: limitado 

Resumo: 
Prioridade do 
sector a ser 
selecionado para a 
preparação do 
plano de acção 

O sector tem potencial para enfrentar pobreza rural e empregos, bem como 
contribuir para a segurança alimentar. Além disso, o nível actual de apoio do 
governo principalmente está em estágio inicial e não orientado para o 
desenvolvimento das exportações. 
 
Prioridade do sector a ser selecionado para a preparação do plano de acção: alto 
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Perfil do Sector: Café 

Introdução ao Sector 
Sector e  
produtos Código HS 0901 Café 

A. Aspectos do lado da oferta 

Fluxos comerciais 
recentes 

Até 1975, Angola era um dos maiores exportadores de café do mundo. No entanto, 
devido à guerra civil e às rupturas que criou, as exportações de café quase 
desapareceram nas décadas passadas.  
 
Assim, de 2012 a 2015, a balança comercial sectorial global foi negativa, mas o déficit 
comercial diminuiu em 2015, passando de US$ 3,5 milhões em 2014 para US$ 1,6 
milhão (Figura 1). Este déficit reduzido foi impulsionado principalmente por uma 
queda nas importações de US$ 4,7 milhões em 2014 para US$ 3,0 milhões em 2015. 
 
Figura 1: Exportações, Importações e Balança Comercial, 2012-2015, actuais milhões 
de US$  

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da ONU COMTRADE e AGT. 
 
As exportações de café aumentaram, embora a uma taxa mais lenta do que muitos 
outros sectores. De 2012 a 2016, eles aumentaram 2,9% ao ano em média, de US$ 1,0 
milhão para US$ 1,4 em 2015 e, em seguida, caíram novamente para US$ 1,2 milhão, 
no actual US$ - um desempenho bastante decepcionante: não só os valores 
absolutos das exportações foram muito limitados, o crescimento real também foi 
ausente. 
 
A grande maioria das exportações de café é como grão não torrado, embora em 
2016 algum café torrado também tenha sido exportado numa quantidade limitada 
pela primeira vez em anos, representando cerca de 4% das exportações totais de 
café (Tabela 1). 
 
Tabela 1: Exportações por tipo, 2012-2016 (US$) 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados AGT. 
 
Desempenho de exportação: médio (valor limitado, baixo crescimento, mas déficit 
comercial limitado)) 

Vantagem 
comparativa 
revelada (RCA) 

O sector mostra uma forte desvantagem comparativa revelada (0,04 globalmente, 
0,008 em comparação com a África sub-Sahariana (SSA), em 2016, onde um valor 
maior que 1 indicaria uma vantagem comparativa revelada), que, no entanto, 
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090111 -- Not roasted, not decaffeinated 1,040,153 620,372 1,130,894 1,326,812 1,054,51
090112 -- Not roasted, decaffeinated 27,077 81,761 88 1,19
090121 -- Roasted, not decaffeinated 1,448 70 347 602 51,88
090122 -- Roasted, decaffeinated 5 51 29 9
090190 -Other 5,580 1,710 2,810 67,954 66,47
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melhorou modestamente no período de 2012 a 2016, comparou para ambos os 
grupos de referência (Figura 2). No entanto, para que o sector atinja uma posição de 
vantagem comparativa ainda exigiria uma forte expansão das exportações de café. 
 
Figura 2: RCA das exportações angolanas de café, em comparação com o mundo e 
África Sub-Sahariana 
(a) Angola vs. Mundo (b) Angola vs. SSA 

  
Fonte: cálculos dos autores com base em dados da ONU COMTRADE e AGT. 
 
RCA: baixo 

Produção e 
produtores 
nacionais 

Desde a guerra civil, a produção de café em Angola tem sido muito limitada, em 
particular quando comparada aos níveis anteriores à guerra e também quando 
comparada à produção global. A nível internacional, a produção de café por outros 
produtores aumentou dramaticamente desde o desaparecimento de Angola como 
um notável exportador no mercado mundial desde a década de 1970 - notavelmente 
o Brasil e os produtores asiáticos, em particular a Indonésia e o Vietname. Angola 
hoje só actua como um produtor de nicho.  
 
Considerando que a produção total de café em Angola até 1975 era de cerca de 200 
000 t por ano, numa área colhida de 500 000 ha, isso foi eliminado quase que 
completamente durante a guerra civil e desde então apenas recuperou lentamente 
para cerca de 15 000 t em uma área colhida de 52.200 ha em 2014 (FAOSTAT). A 
Organização Internacional do Café reporta uma produção nos últimos anos na faixa 
de 30.000-40.000 sacas de 60kg, das quais cerca de 10.000 foram exportadas (Figura 
3); A parcela das exportações foi, portanto, cerca de 25%, em comparação com uma 
média global de cerca de 75%; Isso indica potencial para uma maior participação nas 
exportações. 
 
Figura 3: Produção e exportações Angolanas de café, 2000-2016
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Fonte: Cálculos dos autores baseados na Organização Internacional do Café. 
 
Angola produziu principalmente Café Robusta nas partes do norte do país, e Arábica 
no Centro. A produção de café em Angola está dispersa em muitos pequenos 
agricultores, e poucas fazendas comerciais, a maioria das quais também são 
pequenas. De acordo com o IFE (2013), cerca de 25 000 fazendas de pequenos 
agricultores com um tamanho médio de 1,6 ha, e cerca de 500 fazendas comerciais 
com um tamanho médio de 20 ha existiram em 2012; desde então, no entanto, 
houve uma série de reabilitação de fazendas e o número de produtores, inclusive 
fazendas comerciais, pode ter aumentado. As exportações de café são altamente 
concentradas - apenas 5 empresas (recentemente apenas 4) representam a grande 
maioria (mais de 90%) das exportações: Angonabeiro, Griangol, Cafangol, F.C.A. e 
Jorana (IFE 2013). 
 
Existe um potencial significativo para aumentar a produção, tanto pela expansão da 
área colhida quanto pelo aumento da produtividade. De acordo com o Programa 
Dirigido para o sector, o primeiro poderia ser expandido mais do que dez vezes dos 
actuais 52.200 ha a 670.000 ha, e produção de 340 kg / ha para cerca de 900 kg / ha. 
 
Produção: Média (produção actual a sofrer de negligência, grande potencial de 
expansão) 

Constrangimentos-
chave 

A produção estagnou devido a uma variedade de factores, incluindo plantas antigas 
e falta de investimento / negligência desde a guerra civil; Isso não só resultou em 
baixo rendimento, mas também em qualidade deteriorada; Considerando que a 
Robusta de Angola foi considerada como uma das melhores do mundo, a sua 
qualidade agora é considerada baixa. Isso tem um impacto significativo no preço, 
que é fortemente influenciado por considerações de qualidade. 
 
O volume limitado de produção constitui uma restrição adicional, uma vez que os 
grandes torrefadores globalmente exigem volumes mínimos de vendas para suas 
operações de mistura. 
 
Da mesma forma, a corrente de produção Angolana não possui certificação de 
sustentabilidade, o que constitui um impedimento cada vez mais importante para a 
comercialização. 
 
O acesso difícil ao financiamento para os agricultores e a escassez de mão-de-obra 
nas áreas de produção também foram mencionados como restrições para a expansão 
da produção. 
 
Constrangimentos-chave: alta 

Medidas para 
superar os 
constrangientos  

A superação dos constrangimentos identificados exigirá investimentos significativos 
não só na produção (reabilitação de fazendas, novas plantações, melhorias de 
produtividade), mas também nas infra-estruturas circundantes, nomeadamente a 
infra-estrutura de qualidade (teste de produção e solos), certificação por organismos 
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internacionais. O governo e outras partes interessadas já começaram a trabalhar 
nessas questões, e a crescente produção nos últimos anos mostra que medidas para 
abordar restrições começam a mostrar resultados. 
 
Potencial para superar os constrangimentos-chave: médio 

B. Aspectos do lado da procura 

Demanda regional 
e internacional 

 
 
 
A demanda mundial de café aumentou constantemente por décadas, e o consumo 
excedeu a oferta nos últimos três anos (Figura 4). O mercado deverá crescer ainda 
mais no futuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Oferta e demanda globais de café, 2013-2016 (000 sacos de 60kg) 

 
Fonte: Organização Internacional do Café  
 
No entanto, os preços não aumentaram, em termos reais, nos últimos anos, e são 
voláteis em todas as colheitas (Figura 5). Os preços pagos aos produtores Angolanos 
foram consistente e substancialmente inferiores aos preços médios pagos aos 
produtores internacionalmente, indicando o potencial para que Angola obtenha 
preços mais elevados. 
 
Figura 5: Preços dos cafeicultores, 2000-2015 (US cêntimos / lb))
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Fonte: Cálculos dos autores baseados na Organização Internacional do Café. 
 
Enquanto o café Angolano até 2015 foi exportado principalmente para Portugal e, 
em menor medida, na Espanha - os dois países constituíram mais de 90% das 
exportações de café de Angola no período 2012-2015 - em 2016 os mercados eram 
consideravelmente mais diversificados e incluíram o Líbano e a Bélgica ; a 
participação de Portugal e da Espanha caiu para 52% (Figura 6). Ao mesmo tempo, 
essa diversificação não foi alcançada através da expansão das exportações para 
novos mercados, mas desviando as exportações para Portugal e para a Espanha para 
os novos mercados, o que poderia ser indicativo de restrições de oferta ou redução 
da demanda de café Angolano nos mercados tradicionais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6: Exportações angolanas de café por destino, 2012-2016 (US$ e% do 
total) 

 
Fonte: Cálculos de autores baseados em dados AGT. 
 
Potencial do Mercado: Alto  

Barreiras de acesso 
ao mercado 

Por enquanto, as barreiras tarifárias não representam um problema para a maioria 
dos mercados de exportação, em particular a UE, devido ao estatuto de Angola 
como país menos desenvolvido, que beneficiam de acesso livre de impostos a muitos 
países; No entanto, a mais longo prazo, com a graduação esperada de Angola do 
estatuto de PMA em Fevereiro de 2021, isso pode mudar. 
 
Barreiras de acesso ao mercado mais importantes são constituídas por requisitos de 
qualidade e certificação que a produção de café em Angola actualmente não 
atende. 
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Dificuldade de acesso ao mercado: Médio 

C. Potencial para atração de investimentos e benefício da produção actual 

IDE 

Atrair investimentos para reabilitar a produção de café é essencial para a 
revitalização do sector e a expansão das exportações. Isto exigirá que o Governo 
melhore o ambiente de investimento global e melhore a qualidade sectorial e a 
infra-estrutura de transporte. Do ponto de vista da demanda, o potencial de 
investimentos na produção de café, inclusive por intervenientes internacionais 
maiores, é alto. Os tempos de entrega, no entanto, são longos - leva cerca de 7 anos 
para que novas plantas de café se tornem totalmente produtivas. 
 
Potencial para a atracção de investimento: alto 

Espaço do produto 
e ligação com 
outros sectores 

Os vínculos com outros sectores actualmente são limitados; Os fertilizantes e outros 
insumos agrícolas são amplamente importados. Por outro lado, a produção de café é 
um sector com uma longa história em Angola e, apesar de ter sido amplamente 
adormecido durante a guerra civil, foi revivido, de modo que um reforço da 
produção e exportação de café é “próximo” da produção existente, a partir de uma 
perspectiva de conceito de espaço de produto. 
 
Espaço de produtos e ligações com outros sectores: médio 

Avaliação resumida do potencial de exportação 

Resumo do 
potencial de 
exportação 

Do ponto de vista da demanda, há um espaço claro para expandir as exportações de 
café em curto prazo. No entanto, apesar das recentes melhorias no sector em 
Angola, qualquer grande expansão das exportações exigirá investimentos notáveis 
na capacidade de produção e no ambiente setorial e levará tempo. 
 
Resumo do potencial de exportação: médio  
 
A expansão das exportações pode ocorrer a médio prazo o mais cedo possível. 

Priorização do sector para a elaboração de planos de acção sectoriais 

Potencial de 
geração de 
emprego 

O café poderia ser um sector-chave para reduzir a pobreza rural: a reabilitação das 
fazendas de café abandonadas durante a guerra civil poderia gerar um número 
significativo de empregos, e o aumento da qualidade e do rendimento também 
poderia aumentar significativamente os rendimentos dos pequenos agricultores. 
 
Potencial de geração de emprego: alto 

Ligações com as 
MPMEs/adição de 
valor: 

O potencial de adição de valor é limitado. Embora algumas exportações de café 
assado sejam possíveis, a grande maioria das exportações continuará a ser na forma 
de grãos não torrados, devido a estruturas de mercado globais e também 
características do produto. 
 
Importância de ligações e adição de valor: médio 

Alinhamento com 
os planos e as 
prioridades do 
governo 

A reabilitação do sector cafeeiro está no topo da agenda governamental. Várias 
instituições são dedicadas ao desenvolvimento do sector. Todas as estratégias-chave 
do governo referem-se ao sector cafeeiro como um elemento importante para a 
diversificação e o desenvolvimento económico, incluindo o Plano Nacional de 
Desenvolvimento 2013-2017 e os Linhas Mestres. Além disso, o sector possui um plano 
estratégico do sector cafeeiro até 2020, além de ser coberto por dois “programas 
dirigidos”.1 
 
Nível de alinhamento: Alto 

Projectos recentes/ 
em curso / 
planeados 

Houve vários esforços e iniciativas nos últimos anos pelos governos e parceiros de 
desenvolvimento para apoiar o sector em geral e atrair investimentos em particular. 
Projetos de investimento foram apresentados, por exemplo, pelo IFE (2013) e pela 
Global Coffee Platform (Agri-Logic 2016)2. 
 
Nível actual de suporte para o sector: apoio extensivo 

Resumo: O sector é importante para o governo e tem potencial para enfrentar pobreza rural 
e empregos. Ao mesmo tempo, tem e continua a receber apoio nos atuais 

                                                           
1 Ministério da Agricultura 2016: Programa dirigido para aumento da produção e promoção de exportações de café e do 
palmar, Janeiro 2016, bem como Ministério da Agricultura 2016: Programa dirigido à comercialização de grãos, Fevereiro 
2016. 
2 Agri-Logic 2016: African Coffee Sector. Addressing National Investment Agendas on a Continental Scale. Angola Case 
Study, Global Coffee Platform, September 2016. 
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Prioridade do 
sector a ser 
selecionado para a 
preparação do 
plano de acção 

programas governamentais, bem como por parceiros de desenvolvimento, e o valor 
agregado de preparar um plano de acção para o desenvolvimento das exportações 
de café é, portanto, limitado. 
 
Prioridade do sector a ser selecionado para a preparação do plano de acção: baixo 
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Perfil do Sector: Cereais e seus derivados  

Introdução ao sector 

Sector e produtos Código SH 10 Cereais; 11 Produtos da indústria de moagem; 1902 Massas; 19 Preparados 
de cereais 

A. Aspectos do lado da oferta 

Fluxos comerciais 
recentes 

As exportações de produtos derivados de cereais e cereais de Angola praticamente 
não existiram até 2013, mas aumentaram acentuadamente em 2014 e 2015, para US$ 
8,1 milhões e US$ 29,4 milhões, respectivamente, antes de cair de novo para US$ 6,0 
milhões em 2016 (Figura 1 e Tabela 1). 
 
As exportações são reduzidas pelas importações de produtos derivados de cereais e 
cereais, que em 2016 foram quase 22 vezes maiores do que a alta, em US$ 673 milhões. 
Como resultado, de 2012 a 2015, a balança comercial sectorial global foi negativa, 
embora o déficit tenha diminuído de quase US$ 1,4 bilhão em 2012 para US$ 644 
milhões em 2015, principalmente devido a uma queda correspondente nas 
importações (Figura 1). 
 
Figura 1: Exportações, Importações e Saldo Comercial, 2012-2015, milhões de US$, 
preços correntes  

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da ONU COMTRADE e AGT. 
 
O aumento das exportações de cereais é principalmente o resultado de dois produtos, 
arroz e flor de milho, ajudando, em menor medida, as exportações de massa e pão 
(Tabela 1). As exportações de outros produtos de cereais estão quase completamente 
ausentes. Além disso, mesmo as exportações existentes não são o resultado da 
produção doméstica, mas reexportam para a RD Congo produtos importados (veja 
abaixo). 
 
Tabela 1: Exportações por produto, 2012-2016 (US$)
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Fonte: Cálculos dos autores com base em dados AGT. 
 
Também ao nível de produto, Angola teve um déficit comercial consistente para todos 
os produtos, excepto o arroz em 2015 (Tabela 2), cujas exportações, conforme indicado 
acima, são quase inteiramente reexportadas. 
 
Tabela 2: Balanças comerciais por produto, 2012-2015 (US$'000) 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da ONU COMTRADE e AGT. 
 
Desempenho de exportação: baixo (valor extremamente baixo das exportações 
domésticas) 

Vantagem 
comparativa 
revelada (RCA) 

De acordo com o desempenho de exportação descrito acima, o sector mostra uma 
forte desvantagem comparativa revelada (0,03 globalmente e comparada à África 
Sub-Sahariana (SSA), em 2016, onde um valor maior que 1 indicaria uma vantagem 
comparativa revelada), que melhorou ainda mais fortemente no período de 2012 a 
2016, em comparação com os dois grupos de referência (Figura 2). No entanto, esta 
melhoria é explicada principalmente pelas reexportações de produtos de cereais e 
cereais de Angola, não pela própria capacidade de produção. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: RCA de exportações de cereais Angolanos, em comparação com  o Mundo e 

Exports in USD 2012 2013 2014 2015 2016
1001 Wheat and meslin. 655
1004 Oats. 23 165 383 242
1005 Maize (corn). 4 247 239 882 235
1006 Rice. 7,528 10,565 5,920,797 17,417,051 740,099
1007 Grain sorghum. 515
1008 Buckwheat, millet and canary seeds; other cer 518 8 2,433
1101 Wheat or meslin flour. 13,712 4,083 24,992 8,675 4,658
1102 Cereal flours other than of wheat or meslin. 557 1,473 1,856,238 10,387,106 4,771,464
1103 Cereal groats, meal and pellets. 30 184 5 30
1104 Cereal grains otherwise worked (for example, 760 738 7,005 1,570 12,539
1105 Flour, meal, powder, flakes, granules and pel 123 75 170 267 91
1106 Flour, meal and powder of the dried leguminou 497 849 13,691 392
1108 Starches; inulin. 45 37 2,016 18
1901 Malt extract; food preparations of flour, gro 28 4,415 2,062 3,445
1902 Pasta, whether or not cooked or stuffed (with 3,445 5,003 177,454 1,324,952 192,227
1903 Tapioca and substitutes therefor prepared fro 99
1904 Prepared foods obtained by the swelling or ro 783 1,508 11,492 2,819 12,159
1905 Bread, pastry, cakes, biscuits and other bake 5,346 11,554 118,299 286,700 283,102
Total 34,028 35,484 8,124,665 29,448,616 6,020,783

Trade balance in USD '000 2012 2013 2014 2015
1001 Wheat and meslin. -9 -55 -5 -7
1004 Oats. -1 -3 -4 -6
1005 Maize (corn). -6,747 -7,416 -6,038 -5,173
1006 Rice. -318,384 -264,945 -26,526 3,165
1007 Grain sorghum. -20 -17 -7 -17
1008 Buckwheat, millet and canary seeds; other cer -9 -53 -56 -11
1101 Wheat or meslin flour. -341,350 -329,424 -350,985 -262,067
1102 Cereal flours other than of wheat or meslin. -145,856 -125,270 -192,406 -102,085
1103 Cereal groats, meal and pellets. -37,495 -23,954 -23,169 -10,103
1104 Cereal grains otherwise worked (for example, -1,050 -939 -2,657 -1,483
1105 Flour, meal, powder, flakes, granules and pel -1,204 -1,088 -1,201 -678
1106 Flour, meal and powder of the dried leguminou -109 -72 -76 -39
1108 Starches; inulin. -1,101 -535 -1,132 -468
1901 Malt extract; food preparations of flour, gro -95,154 -95,854 -90,062 -68,313
1902 Pasta, whether or not cooked or stuffed (with -124,415 -89,182 -130,079 -71,294
1903 Tapioca and substitutes therefor prepared fro -17 -27 -8 -16
1904 Prepared foods obtained by the swelling or ro -10,326 -11,304 -12,447 -10,282
1905 Bread, pastry, cakes, biscuits and other bake -153,152 -107,052 -148,353 -64,527
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África Sub-Sahariana, 2016 vs. 2012  
(a) Angola vs. Mundo (b) Angola vs. SSA 

  
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da ONU COMTRADE e AGT. 
 
RCA: baixo 

Produção e 
produtores 
nacionais 

Os quatro produtos mais importantes do sector para o mercado doméstico são milho, 
arroz, farinha de milho e farinha de trigo. 
 
A produção de milho e arroz aumentou constantemente no período de 2010 a 2015, 
com excepção de uma queda acentuada em 2012 (Figura 3). A produção de milho 
cresceu a uma taxa média anual de 11,9% ao longo do período, passando de 1,1 milhão 
de toneladas em 2010 para 1,9 milhões de toneladas em 2015; No mesmo período, a 
produção de arroz quase triplicou de 18 mil toneladas para 45 mil toneladas, 
correspondendo a uma taxa de crescimento anual média de 20,7%. Se a produção de 
milho continuar a aumentar à taxa actual, Angola continuará a ser quase auto-
suficiente, as importações poderão diminuir e as exportações começam; Isto é 
diferente para o arroz, onde a produção interna de Angola cobre menos de 15% da 
demanda doméstica e as exportações (além das reexportações) continuarão a ser uma 
possibilidade remota. 
 
Figura 3: Produção angolana de milho e arroz, 2010-2015 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base no dados do Ministério da Agricultura e 
FAOSTAT. 
 
Produção de cereais principalmente por pequenas fazendas familiares, embora 
existam várias fazendas comerciais e estatais que operam em níveis maiores. 
Correspondente com esta estrutura de produção, apenas 30% da produção de milho é 
comercializada (Ministério da Agricultura 2016a), o que limita o potencial de 
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exportação, a menos que a agricultura comercial expanda e os sistemas de 
comercialização sejam desenvolvidos. Existe também potencial para aumentar a 
produção, tanto pela expansão da área colhida quanto pelo aumento da 
produtividade. 
 
No que diz respeito à produção de farinha, existem poucos moinhos industriais de 
farinha de milho em Angola. De acordo com o Ministério da Indústria, três usinas 
estavam em operação em 2015/16 - INDUVE em Luanda, Sociedade de Moagem em 
Benguela e Rogério Leal & Filhos no Kwanza Norte - com outro - Fonseca & Irmão em 
Benguela – programado para se tornar operacional em 2016; A capacidade combinada 
dessas usinas é de 126 mil toneladas por ano (MoI 2016). Além disso, outras oito usinas 
(Fazenda Pungo Andongo, Fazenda Pedras Negras, Fazenda Quizenga, Fazenda Cubal, 
Fazenda Camacupa, Fazenda Camaiangala, Fazenda Sanza Pombo e Fazenda Cuimba) 
com uma capacidade combinada de 97.600 toneladas por ano, das quais cerca de cinco 
estão operacionais, estão sob tutela do Ministério da Agricultura. Finalmente, existe 
uma grande quantidade de pequenas operações de moagem artesanal em todo o país. 
 
A produção de milho em 2015 foi de 29.328 toneladas em fábricas industriais e é 
estimado em cerca de 200.000 toneladas em moinhos artesanais (não há dados 
disponíveis para usinas no âmbito do MoA); Em conjunto, estas ainda são menores do 
que as importações de farinha de milho de Angola, que em 2015 era de 256.467 
toneladas. No entanto, a moagem industrial quase triplicou no período 2013-2015, mas 
a utilização da capacidade foi ainda inferior a 30% (MoI 2016), indicando problemas 
substanciais. 
 
Em relação à farinha de trigo, actualmente não há produção em Angola. Grandes 
Moagens de Angola (GMA) planeam estabelecer uma usina no Porto de Luanda, para 
importar grãos de trigo e produzir farinha em Angola. 
 
Produção: Médio (para milho) para baixo (para outros produtos derivados de cereais e 
cereais) 

Constrangimentos-
chave 

Apesar do aumento na produção de cereais, uma série de restrições enfrentam o 
sector. Estes incluem (veja também Ministério da Agricultura 2016, 2016a): 

• Baixa produtividade devido, entre outros, à qualidade da semente, qualidade 
do solo, irrigação limitada e controlo de pragas, baixo fertilizante, nível de 
mecanização limitado; 

• Limitações na infra-estrutura de transporte: as estradas de acesso às áreas de 
produção estão em mau estado, levando a maiores custos de produção; 

• Falta de infra-estrutura pós-colheita, incluindo instalações de 
armazenamento; 

• Alto custo de insumos (quase todas as entradas são importadas); 
• Sistemas de comercialização subdesenvolvidos; 
• Dificuldades no acesso a finanças e seguros; 

 
A escassez de mão-de-obra qualificada em áreas de produção também foi mencionada 
como uma restrição para a expansão da produção. 
 
No que diz respeito à produção de farinha, existem as seguintes restrições: 

• Problemas com a consistência do suprimento e qualidade dos grãos 
(principalmente milho);; 

• Limitações na infra-estrutura nacional de controlo de qualidade e certificação; 
• Alto custo de energia; 
• Falta de divisas exigidas para investimentos em máquinas e manutenção 

(peças sobressalentes, técnicos). 
 
Constrangimentos-chave: alta 

Medidas para 
superar os 
constrangimentos 

A superação dos constrangimentos identificados exigirá investimentos significativos 
não só na produção (sistemas de irrigação, sementes melhoradas, melhorias na 
produtividade operacional), mas também nas infra-estruturas circundantes 
(nomeadamente instalações pós-colheita, em particular secagem e armazenamento) e, 
em particular, para as exportações, também a qualidade a infraestrutura. O governo e 
outras partes interessadas já começaram a trabalhar sobre as questões destinadas a 
superar os obstáculos à produção para o mercado interno e o aumento da produção 
nos últimos anos mostra que medidas para abordar restrições começam a mostrar 
resultados. No entanto, seriam necessárias medidas adicionais para superar as 
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restrições específicas relacionadas às exportações. 
 
Potencial para superar os constrangimentos-chave: baixo 
 

B. Aspectos do lado da procura 

Demanda regional 
e internacional 

As exportações Angolanas de produtos derivados de cereais e cereais são quase 
exclusivamente dirigidas à RDC (Figura 4), com exportações limitadas também para 
outros países regionais, notadamente Congo e Namíbia. Os países regionais também 
constituiriam os mercados-alvo de exportação mais naturais, tendo em vista estruturas 
de custos, custos de transporte e o baixo volume de exportações. 
 
Figura 4: Exportações angolanas de cereais por destino, 2012-2016 (US$ e% do total) 
 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados AGT. 
 
As importações de milho das economias regionais variam consideravelmente, tanto em 
países quanto ao longo do tempo (Tabela 3). Os dois maiores importadores líquidos 
são a Namíbia e o Botswana. No entanto, esses dois países também estão próximos dos 
dois maiores exportadores da região, África do Sul e Zâmbia, contra os quais Angola 
teria que competir. 
 
Tabela 3: Volume comercial dos países da África Austral, 2010-2013 (toneladas)
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Fonte: Cálculo dos autores com base em FAOSTAT. 
 
Os preços nos potenciais mercados-alvo, para os quais os dados estão disponíveis, têm 
flutuado substancialmente, mas tendem a ser menores do que em Angola, com 
excepção do Congo (Figura 5). Considerando os custos de transporte e comércio, seria 
improvável que as exportações Angolanas pudessem ser competitivas nesses mercados. 
O potencial poderia existir, no entanto, no Congo, bem como países para os quais não 
há dados disponíveis (por exemplo, Namíbia). 
 
Figura 5: Preços no produtor de milho, 2010-2015 (US$ / tonelada) 

 
Fonte: FAOSTAT 
 
Potencial de Mercado: Médio  

Barreiras de acesso As barreiras tarifárias constituem um problema para alguns dos mercados-alvo, 

2010 2011 2012 2013
Export Quantity

Botswana 92 547 232 209
Cameroon 2,596 20 8 1
Congo .. .. .. ..
Democratic Republic of the Congo 93,411 46,351 1,291 224
Gabon 0 0 0 0
Namibia 1 0 37 255
South Africa 1,239,178 2,563,159 1,022,824 2,604,890
Zambia 59,584 496,326 725,588 173,572

Import Quantity
Botswana 41,722 64,123 81,243 190,061
Cameroon 14,751 6,080 17,283 13,309
Congo 311 290 189 103
Democratic Republic of the Congo 10,183 1,829 7,907 39,138
Gabon 239 415 319 447
Namibia 328 14,271 70,097 166,936
South Africa 29,093 87,508 238,710 40,311
Zambia 5,704 2,911 3,062 4,029

Net imports
Botswana 41,630 63,576 81,011 189,852
Cameroon 12,155 6,060 17,275 13,308
Congo .. .. .. ..
Democratic Republic of the Congo -83,228 -44,522 6,616 38,914
Gabon 239 415 319 447
Namibia 327 14,271 70,060 166,681
South Africa -1,210,085 -2,475,651 -784,114 -2,564,579
Zambia -53,880 -493,415 -722,526 -169,543

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Angola Botswana Cameroon Congo

South Africa Tanzania Zambia



 
PERFIL DO SECTOR CEREAIS E PRODUTOS À BASE DE CEREAIS   PAGE 7 

ao mercado inclusive nos mercados de exportação Africanos fora da SADC. Além disso, os 
requisitos de qualidade, SPS e certificação constituem barreiras de acesso ao mercado. 
 
Dificuldade de acesso ao mercado: Médio 

C. Potencial para a atração de investimentos e benefício dos actuais réditos de produção 

IDE 

Os investimentos na produção de cereais estão sendo promovidos pelo governo - 
tanto como investimentos públicos como privados -, por exemplo, como parte dos 
Programas Dirigidos. No entanto, atrair investidores exigirá que o governo resolva os 
constrangimentos que afectam o sector (veja acima), o que, por sua vez, exige 
investimentos consideráveis do sector público em infra-estrutura tanto rígida quanto 
macia. Atrair investidores para exportações será difícil, dada a posição de 
competitividade do sector. 
 
Potencial para atração de investimento orientada para exportação: baixa 

Espaço do produto 
e ligação com 
outros sectores 

Os vínculos com outros sectores actualmente são limitados; Os fertilizantes e outros 
insumos agrícolas são amplamente importados. Por outro lado, a produção de cereais 
(em especial de milho) é um sector com uma longa história em Angola, de modo que o 
fortalecimento do sector e das exportações é “próximo” da produção existente, do 
ponto de vista do conceito de espaço de produto. 
 
Espaço de produtos e ligações com outros sectores: médio 

Avaliação resumida do potencial de exportação 

Resumo do 
potencial de 
exportação 

O sector desempenha um papel importante na segurança alimentar e no alívio da 
pobreza rural em Angola; no entanto, o seu potencial de exportação é limitado 
devido ao baixo nível de produção comercializada, ao estatuto de Angola como 
importador líquido de cereais, custos de produção comparativamente elevados e 
fraquezas na infra-estrutura de qualidade. 
 
Resumo do potencial de exportação: baixo  
 
Expansão das exportações: a médio prazo no mínimo (milho) e, a longo prazo, para a 
maioria dos produtos do sector 

Priorização do sector para a elaboração de planos de acção sectoriais 

Potencial de 
geração de 
emprego 

A produção de cereais em sua forma actual - principalmente através de fazendas de 
pequenos agricultores - é altamente intensiva em mão-de-obra. As exportações se 
originariam em grande parte de grandes fazendas comerciais que aplicariam técnicas 
de produção mais intensivas em capital e um potencial de geração de emprego mais 
limitado. 
 
O potencial de geração de emprego na produção de farinha é limitado, com maior 
potencial de crescimento do emprego nas actividades a jusante (para o qual, no 
entanto, o potencial de exportação parece existir apenas a longo prazo). 
 
Potencial de geração de emprego: médio 

Ligações com as 
MPMEs/adição de 
valor: 

A maioria dos equipamentos, sementes e outros insumos são actualmente importados, 
mas há potencial para as empresas locais investirem na produção de sementes (que 
também são abordadas pelo Programa Dirigido) e vendidas aos agricultores.  
 
O potencial de adição de valor para fins de exportação é limitado, dada a estrutura de 
produção actual de Angola. A produção de farinha, massas, pão ou outros produtos 
de cereais para exportação parece ser apenas uma possibilidade remota, embora isso 
possa envolver MPMEs. 
 
Importância de ligações e adição de valor: baixa 

Alinhamento com 
os planos e as 
prioridades do 

Os produtos derivados de cereais e cereais (principalmente farinha) estão no topo da 
agenda do governo. Não menos de seis Programas Dirigidos foram preparados no 
sector (Ministério da Agricultura 2016, 2016a, 2016b),1 que também está incluído nos 

                                                           
1 Ministério da Agricultura 2016: Programa dirigido para aumento da produção de cereais (milho e arroz), Janeiro 2016; 
Ministério da Agricultura 2016a: Programa dirigido à comercialização de grãos, Fevereiro 2016; Ministério da Agricultura 
2016b: Programa dirigido de apoio à agricultura familiar, Fevereiro 2016; Ministério da Indústria 2016: Programa dirigido 
para aumento da produção e promoção das exportações. Farinha de milho. Ministério da Indústria 2016a: Programa 
dirigido para aumento da produção e promoção das exportações. Farinha de trigo. O Programa Dirigido para sementes 
de milho também foi preparado; vide Ministério do Plano e Desenvolvimento Territorial 2017: Relatório de Execução dos 
Programas Dirigidos. III. Trimestre 2016, Janeiro 2017. 
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governo sectores prioritários das Linhas Mestras (Governo de Angola 20162); No entanto, estes 
enquadram o desenvolvimento do sector principalmente em termos de segurança 
alimentar (produção de cereais) e substituição de importações (farinhas), enquanto 
que a produção para exportação está prevista de forma limitada (principalmente para 
farinhas e nos Programas Dirigidos correspondentes, além do que foi mencionado no 
título, não é abordado por medidas específicas). A produção para o mercado interno 
claramente é o principal objectivo; de facto, dada a escassez de produção doméstica 
de cereais, o espaço para a expansão das exportações de uma perspectiva de política 
parece limitado. 
 
Nível de alinhamento: médio 

Projectos recentes/ 
em curso/ 
planeados 

Como resultado dos Programas Dirigidos, os parceiros governamentais e de 
desenvolvimento realizaram vários esforços e iniciativas nos últimos anos para apoiar 
o sector em geral e atrair investimentos em particular, e algum risco de duplicação 
existiria com um plano de acção de desenvolvimento de exportações. No entanto, 
existe também potencial de complementaridade, uma vez que as medidas no âmbito 
das iniciativas em curso, especificamente destinadas ao desenvolvimento das 
exportações, são limitadas. 
 
Nível actual de suporte para o sector: médio 

Resumo: Prioridade 
do sector a ser 
selecionado para a 
preparação do 
plano de acção 

O sector é importante para o governo, a fim de aumentar a segurança alimentar e as 
potenciais economias em moeda estrangeira pela produção local; um plano sectorial 
de desenvolvimento de exportação dificilmente se alinharia com essas políticas. 
 
Prioridade do sector a ser selecionado para a preparação do plano de acção: baixo 

 

                                                           
2 Governo de Angola 2016: Linhas Mestras para a Definição de uma Estratégia para a Saída da Crise Derivada da Queda 
do Preço do Petróleo No Mercado Internacional, Janeiro 2016. 
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Perfil do Sector: Oleaginosas e óleos vegetais 

Introdução ao sector 
Sector e  
produtos Códigos HS: 12 Sementes de óleo; 1507-1517 Óleo vegetal e gorduras  

A. Aspectos do lado da oferta 

Fluxos comerciais 
recentes 

Angola é um importador líquido de oleaginosas e óleos vegetais. As exportações 
foram mínimas em 2012 e 2013, em seguida, subiram bruscamente para quase US$ 5 
milhões em 2014 e 2015, antes de cair de novo para US$ 0,7 milhões em 2016 (Figura 1 
e Tabela 1); Analisando todo o período de 2012 a 2016, isso ainda representa uma 
taxa de crescimento anual média de 74%.. 
 
As exportações são muito limitadas em relação às importações de oleaginosas e 
óleos vegetais, embora o último tenha diminuído acentuadamente no período de 
2012 a 2015, de US$ 535 milhões para US$ 46 milhões - ainda 10 vezes mais alto que 
as exportações de Angola. Como resultado, de 2012 a 2015, a balança comercial 
sectorial global de Angola foi negativa, embora o défice tenha diminuído de acordo 
com as importações em baixa (Figura 1). 
 
Figura 1: Exportações, Importações e Balança Comercial, 2012-2015, milhões de US$, 
preços correntes 
 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da ONU COMTRADE e AGT. 
 
Analisando a composição dos produtos das exportações, as exportações de sementes 
oleaginosas são mínimas e praticamente todas as exportações sectoriais são óleos 
vegetais (código HS 151620), óleo de semente de girassol (151219) e óleo de soja 
(1507), que juntos representam mais do que 90% das exportações sectoriais (Tabela 
1). O desempenho da exportação ao longo do tempo mostrou alta volatilidade. Além 
disso, a grande maioria das exportações que ocorreram são, de fcato, reexportações 
de óleos vegetais enviados para RDC (ver análise de demanda abaixo). 
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Tabela 1: Exportações por produto, 2012-2016 (US$) 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados AGT. 
 
Para praticamente todos os produtos do sector, Angola registou um déficit comercial 
consistente nos últimos cinco anos, ou seja, as importações são superiores às 
exportações para quase todos os produtos e ano durante o período (Tabela 2), 
mesmo para produtos que sejam, ou possam ser, produzido no país (veja abaixo). 
 
Tabela 2: Balanças comerciais por produto, 2012-2016 (US$ 000) 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base nos dados AGT e UN COMTRADE. 
 
Desempenho das exportações: baixo (baixo valor, praticamente todas as exportações 
são reexportações, alta volatilidade das exportações, sendo Angola principalmente 
um transportador para as importações do RDC) 

Vantagem 
comparativa 
revelada (RCA) 

O sector em geral mostra uma forte desvantagem comparativa revelada (menos de 
0,005 globalmente e comparada à África sub-Sahariana (SSA), em 2016, onde um 
valor maior que 1 indicaria uma vantagem comparativa revelada). Isso melhorou 
nominalmente no período de 2012 a 2016, em comparação com os dois grupos de 
referência, por um factor de 35 em relação ao mundo e um factor de 27 em relação à 
SSA, embora tenha que ter em mente que essa melhoria deve-se principalmente ao 
aumento das reexportações de óleos vegetais para a RDC, em vez de um aumento 
genuíno no desempenho das exportações. Mesmo assim, nenhum produto no sector 
alcançou uma pontuação mais que marginalmente superior a 0,01, o que ainda 
indica uma forte desvantagem comparativa revelada, e nenhum produto único 
realmente se destacou em termos de melhoria do desempenho no período de 2012 a 
2016 (Figura 2). 

Product 2012 2013 2014 2015 2016 CAGR 2012-1
1202 Ground-nuts, not roasted or otherwise cook 879 8 43 2,295 672 -6.5%
1207 Other oil  seeds and oleaginous fruits, whet 3
1208 Flours and meals of oil  seeds or oleaginou   24
1209 Seeds, fruit and spores, of a kind used for s 1,016 264
1211 Plants and parts of plants (including seeds 8,981 16,849 91,239 26,901 31.6%
1212 Locust beans, seaweeds and other algae, su 18 12,237 74
1214 Swedes, mangolds, fodder roots, hay, lucer  82 -100.0%
1507 Soya-bean oil  and its fractions, whether or 34,169 6,385 14,314 273,104 114,734 35.4%
1508 Ground-nut oil  and its fractions, whether o  52 60 6,548 530 78.9%
1509 Olive oil  and its fractions, whether or not r 787 575 1,962 12,811 6,792 71.4%
1510 Other oils and their fractions, obtained sol 1,221
1511 Palm oil  and its fractions, whether or not r 5,652 116 26,299 36,485 1,390 -29.6%
1512 Sunflower-seed, safflower or cotton-seed o  5,541 153 4,511,107 2,087,340 12,201 21.8%
1513 Coconut (copra), palm kernel or babassu o   16,218
1515 Other fixed vegetable fats and oils (includi 580 44 122 53,285 10 -63.9%
1516 Animal or vegetable fats and oils and their  284,706 2,242,342 352,649
1517 Margarine; edible mixtures or preparations 251 219 5,228 8,974 382 11.0%
Total 56,975 7,559 4,861,868 4,843,897 516,623 73.5%

Trade balance (USD '000) 2012 2013 2014 2015
1202 Ground-nuts, not roasted or otherwise cook -608 -674 -1,079 -242
1207 Other oil  seeds and oleaginous fruits, whet -134 -401 -225
1208 Flours and meals of oil  seeds or oleaginou  -366 -471 -383
1209 Seeds, fruit and spores, of a kind used for s -5,950 -7,304 -3,879
1211 Plants and parts of plants (including seeds -755 -689 -802 -336
1212 Locust beans, seaweeds and other algae, su -125 -35 -59
1214 Swedes, mangolds, fodder roots, hay, lucer  -5 -11 -27 -49
1507 Soya-bean oil  and its fractions, whether or -183,158 -147,245 -32,740 -4,248
1508 Ground-nut oil  and its fractions, whether o  -173 -208 -24 -55
1509 Olive oil  and its fractions, whether or not r -24,369 -22,416 -23,358 -16,673
1510 Other oils and their fractions, obtained sol -36 -80 -69
1511 Palm oil  and its fractions, whether or not r -264,733 -261,608 -27,274 -1,135
1512 Sunflower-seed, safflower or cotton-seed o  -1,653 -906 3,751 1,238
1513 Coconut (copra), palm kernel or babassu o  -27 -36 10
1515 Other fixed vegetable fats and oils (includi -277 -486 -360 -1,014
1516 Animal or vegetable fats and oils and their -539 -235 1,935
1517 Margarine; edible mixtures or preparations -48,999 -24,590 -39,369 -15,076
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Figura 2: RCA de oleaginosas e exportações de óleo vegetal, em comparação com o 
Mundo África Sub-Sahariana, 2016 vs. 2012  
(a) Angola vs. Mundo (b) Angola vs. SSA 

  
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da ONU COMTRADE e AGT. 
 
RCA: baixo (forte desvantagem comparativa, melhorias no período de 2012 a 2016 
devido às reexportações somente) 

Produção e 
produtores 
nacionais 

A produção total de oleaginosas em Angola duplicou, passando de 141 mil toneladas 
em 2010 para 288,5 mil toneladas em 2014 (Tabela 3). De longe, a cultura mais 
importante é o amendoim, cuja produção foi altamente volátil; A produção de soja 
também cresceu fortemente durante o período, embora a partir de uma baixa base 
de cerca de 6.000 toneladas. A produção de outras culturas é relativamente limitada 
e/ou estagnada. Os dados do Ministério da Agricultura indicam, para 2014/15, 
produção de 245.270 toneladas de amendoim e 8.794 toneladas de soja (MoA 2016).1 
A produção de óleo vegetal permaneceu em grande parte constante ao longo do 
período, de acordo com os dados da FAO (Tabela 3). 
 
 
Tabela 3: Produção de sementes oleaginosas e óleo vegetal em Angola, 2010-2014 
(toneladas) 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados FAOSTAT. 
 
As estatísticas de produção de petróleo comestíveis apresentadas pelo Ministério da 
Indústria diferem consideravelmente dos dados da FAO (Figura 3), mas também 
mostram que o desempenho real em termos de produção significativamente está 

                                                           
1 Ministério da Agricultura 2016: Programa Dirigido à Comercialização de Grãos, Fevereiro de 2016. 
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 2010 2011 2012 2013 2014 CAGR 2010-14
Oil seeds 141,287 190,859 94,714 224,554 288,502 19.5%
Castor oil  seed 4,000 4,000 4,000 4,000 4,027 0.2%
Cottonseed 2,000 3,200 3,200 3,200 3,280 13.2%
Groundnuts, with shell 115,164 161,116 66,616 192,028 252,480 21.7%
Sesame seed 3,036 3,300 3,000 3,000 3,126 0.7%
Soybeans 6,087 7,743 5,898 10,326 13,763 22.6%
Sunflower seed 11,000 11,500 12,000 12,000 11,826 1.8%
Vegetable oils 420,389 417,850 392,864 416,934 418,279 -0.1%
Oil, cottonseed 317 526 526 532 550 14.8%
Oil, groundnut 12,606 24,891 4,033 31,596 42,793 35.7%
Oil, palm 114,000 100,000 96,000 92,000 84,000 -7.4%
Oil, palm fruit 280,000 280,000 280,000 280,000 279,688 0.0%
Oil, palm kernel 9,800 8,600 8,300 8,800 7,300 -7.1%
Oil, sunflower 3,666 3,833 4,005 4,006 3,948 1.9%
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cada vez mais atrasado nos objectivos estabelecidos no Plano Nacional de 
Desenvolvimento.2 
 
Figura 3: Objectivos de produção de óleo comestíveis vs. produção real, 2013-2016 
('000 toneladas) 

 
Fonte: MPDT 2017: 97 (plano); Ministério da Indústria (actual), conforme citado no UCAN-CEIC 
(2017)3. 
 
Quase toda a produção é para o mercado interno, sendo a produção doméstica 
insuficiente para atender a demanda, em particular para soja e óleo de palma 
(Tabela 4). Ao mesmo tempo, o facto de que o óleo de palma também foi exportado 
indica que existe algum potencial para a produção orientada para exportação; Isto 
deve ser particularmente considerado em combinação com a produção de café. 
 
Tabela 4: Importações e exportações de sementes oleaginosas e vegetais 
em Angola, 2010-2013 (toneladas) 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados FAOSTAT. 
 
A maior parte da produção de oleaginosas actualmente é de pequenos agricultores. 
 
Produção: médio (geralmente, produção actual insuficiente para atender a demanda 
doméstica, mas expansão e potencial de exportação para algumas culturas, em 
especial óleo de palma). 

Constrangimentos-
chave 

A produção de oleaginosas e óleo vegetal é afectada por uma série de 
constrangimentos, incluindo: 

• Como o café, a produção de óleo de palma estagnou devido a uma 
variedade de factores, incluindo plantas antigas e falta de 
investimento/negligência desde a guerra civil; Isso não só resultou em baixo 
rendimento, mas também em qualidade deteriorada; 

                                                           
2 O Ministério da Agricultura possui dados completamente diferentes e relata uma produção de óleo de palma de 3,000 
toneladas; Ministério da Agricultura 2016a: Programa dirigido para aumento da produção e promoção de exportações de 
café e do palmar, Janeiro 2016, p. 2. 
3 Universidade Católica de Angola/Centro de Estudos e Investigação Científica 2017: Relatório Económico de Angola 2016, 
Luanda: UCAN, Junho 2017, p. 119. 
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• A produção em pequena escala tanto no nível da fazenda quanto na 
produção de petróleo limita a produtividade; 

• Limitações na infra-estrutura de transporte: as estradas de acesso às áreas 
de produção estão em mau estado, levando a maiores custos de desperdício 
e produção; 

• As ligações aos processadores são fracas, sem presença de cadeia de valor 
estabelecida,  

• Fraquezas na infra-estrutura pós-colheita levam a maiores problemas de 
desperdício e qualidade; 

• Dificuldades no acesso à finanças;  
• Alto custo de insumos (quase todas as entradas são importadas). 

 
Esses constrangimentos teêm um impacto negativo na competitividade das 
exportações do sector. O volume limitado de produção exportável constitui uma 
restrição adicional, uma vez que exige que os potenciais exportadores se concentrem 
em nichos de mercado ou exportações ad hoc, mas impedindo a construção de 
relações estáveis com clientes no exterior. A falta de certificação reconhecida 
internacionalmente e uma infra-estrutura de qualidade geralmente deficiente 
também impede as exportações. 
 
Constrangimentos-chave: alta 

Medidas para 
superar os 
constrangimentos 

A superação dos constrangimentos identificados exigirá investimentos significativos 
na infra-estrutura sectorial, na produção de oleaginosas (plantio, técnicas de 
agricultura comercial) e na produção de petróleo (extração mecanizada), bem como 
na criação de verdadeiras cadeias de valor. Isso exigiria uma escolha dedicada e 
estratégica pelo governo para desenvolver o sector. 
 
Potencial para superar as constrangimentos-chave: médio 

B. Aspectos do lado da procura 

Demanda regional 
e internacional 

Actualmente, a grande maioria - 96% no período de 2012 a 2016 - das exportações 
sectoriais de Angola foram destinadas à RDC, com exportações para outros países 
Africanos, sendo a UE e outros países extremamente limitados (Tabela 4). No 
entanto, concentrar-se no mercado da RDC não parece ser uma estratégia 
sustentável, dada a volatilidade do mercado e as condições peculiares que 
facilitaram as exportações. A exportação para outros países foi dividida 
uniformemente, mudando de ano para ano e, portanto, parece apropriado 
considerar a evolução do mercado global para avaliar as condições da demanda para 
potenciais exportações Angolanas no sector. 
 
Tabela 4: Exportações angolanas de óleos e exportações Angolano por destino, 
2012-2016 (US$ e% do total)

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados AGT. 
 
O valor das importações globais de sementes oleaginosas e vegetais diminuiu 
acentuadamente no período de 2014 a 2016 (Figura 3). Após uma fase de crescimento 
zero de 2012 a 2014, o valor do mercado global diminuiu de US$  188 bilhões em 2014 
para US$ 148 bilhões em 2016, o que equivale a uma contração média anual de 
11,4%. 
 
 
 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 Av 2012-16
USD
DRC 29,389 4,702,390 4,698,888 465,116 1,979,157
EU 11,419 1,459 18,578 103,072 33,146 33,535
Other Africa 11,358 1,055 133,690 40,086 15,825 40,403
Others 4,809 5,045 7,210 1,851 2,536 4,290
Total 56,975 7,559 4,861,868 4,843,897 516,623 2,057,385
% of total
DRC 51.6% 0.0% 96.7% 97.0% 90.0% 96.2%
EU 20.0% 19.3% 0.4% 2.1% 6.4% 1.6%
Other Africa 19.9% 14.0% 2.7% 0.8% 3.1% 2.0%
Others 8.4% 66.7% 0.1% 0.0% 0.5% 0.2%
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Figura 3: Importações globais de sementes oleaginosas e vegetais, 2012-2016 
(milhões de US$ 

 
Fonte: UN COMTRADE  
 
Os produtos do sector que Angola produz ou pode produzir e exportar - 
principalmente óleo de palma, amendoim e feijão de soja e seus óleos - estão entre 
os mais importantes a nível mundial, em termos de valor (com exceção dos óleos de 
amendoim e amendoim, que têm mercado mundial comparativamente menor), mas 
foram afectados pela contração global da demanda no sector; em particular, o óleo 
de palma, que parece ter o maior potencial de exportação do lado da produção, 
parece reduzir acentuadamente a demanda ao longo dos últimos cinco anos, 
durante os quais o valor global de importação praticamente se reduziu para metade. 
 
Tabela 3: Importações globais de sementes oleaginosas e óleos vegetais, 
2012-2016, por produto (milhões de US$) 

 
Fonte: cálculos dos autores com base em UN COMTRADE. 
 
Isto não quer dizer, no entanto, que Angola não seria capaz de encontrar clientes, 
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1511 Palm oil and its fractions, whether 39,620 36,076 32,043 28,763 22,157 -13.5% -16.8%
1205 Rape or colza seeds, whether or no 13,283 13,039 12,275 10,152 9,108 -9.0% -13.9%
1512 Sunflower-seed, safflower or cotto 10,358 9,730 9,172 8,155 7,785 -6.9% -7.9%
1507 Soya-bean oil and its fractions, wh 10,498 9,161 7,972 9,079 7,726 -7.4% -1.6%
1509 Olive oil  and its fractions, whethe 5,576 6,873 7,055 7,562 7,150 6.4% 0.7%
1514 Rape, colza or mustard oil  and fra 8,091 8,063 6,900 5,761 5,300 -10.0% -12.4%
1209 Seeds, fruit and spores, of a kind 6,405 6,530 6,757 6,433 5,654 -3.1% -8.5%
1513 Coconut (copra), palm kernel or b 6,182 5,060 6,139 5,926 5,358 -3.5% -6.6%
1517 Margarine; edible mixtures or pre 5,218 5,070 5,080 4,330 3,565 -9.1% -16.2%
1207 Other oil  seeds and oleaginous fru 3,408 4,538 5,449 4,816 3,800 2.8% -16.5%
1515 Other fixed vegetable fats and oils 3,824 3,795 3,828 3,645 3,109 -5.0% -9.9%
1206 Sunflower seeds, whether or not b 3,513 4,020 3,540 3,001 2,602 -7.2% -14.3%
1516 Animal or vegetable fats and oils 3,175 3,061 3,123 2,843 2,947 -1.8% -2.9%
1211 Plants and parts of plants (includ 2,595 3,029 3,220 3,037 2,857 2.4% -5.8%
1214 Swedes, mangolds, fodder roots, h 2,815 3,028 2,755 2,672 2,333 -4.6% -8.0%
1202 Ground-nuts, not roasted or other 2,833 2,841 2,600 2,601 2,253 -5.6% -6.9%
1212 Locust beans, seaweeds and other 1,526 1,683 1,930 1,780 1,541 0.2% -10.6%
1204 Linseed, whether or not broken. 850 886 1,028 908 840 -0.3% -9.6%
1208 Flours and meals of oil  seeds or o 654 650 755 662 450 -8.9% -22.8%
1508 Ground-nut oil and its fractions, w 432 392 339 390 388 -2.7% 7.0%
1210 Hop cones, fresh or dried, whether 321 342 384 394 462 9.5% 9.6%
1213 Cereal straw and husks, unprepar 388 404 392 376 245 -10.9% -21.0%
1510 Other oils and their fractions, obt 233 306 285 332 308 7.2% 4.0%
1203 Copra. 56 39 23 59 24 -18.7% 2.7%
Total 188,123 188,899 188,226 169,545 147,635 -5.9% -11.4%
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uma vez que a evolução do mercado em vários segmentos varia, e pelo menos 
inicialmente Angola teria que se concentrar em nichos (devido a pequenos produtos 
e volumes de exportação), cujos desenvolvimentos podem variar substancialmente a 
partir da análise agregada realizada neste perfil. 
 
Potencial de mercado: médio 

Barreiras de acesso 
ao mercado 

As barreiras tarifárias constituem um problema para alguns dos mercados-alvo, 
inclusive nos mercados de exportação Africanos fora da SADC; Em outros mercados, 
nomeadamente a UE, estes não desempenham nenhum papel devido ao estatuto de 
Angola como país menos desenvolvido, que beneficiam do acesso livre de impostos a 
muitos países; No entanto, a mais longo prazo, com a graduação esperada de 
Angola do estatuto do PMA em Fevereiro de 2021, isso pode mudar, embora as 
exportações de oleaginosas provavelmente provavelmente se enquadram nos 
arranjos do SGP. 
 
As barreiras de acesso ao mercado mais importantes são constituídas por questões 
não tarifárias, incluindo requisitos de qualidade e certificação que as oleaginosas e a 
produção de óleo vegetal de Angola actualmente não atendem, bem como uma 
percepção cada vez mais negativa do consumidor de óleo de palma nos mercados 
dos países desenvolvidos; o que exigiria uma maior prioridade em relação a outros 
produtos do sector (como o amendoim). 
 
Dificuldade de acesso ao mercado: médio 

C. Potencial para atração de investimentos e benefício da produção actual 

IDE 

Dado o estado actual do sector, bem como a situação da demanda global, atrair 
investimentos para exportação será difícil. No entanto, a produção para o mercado 
interno ainda pode constituir uma proposta de investimento que vale a pena, e a 
reimplantação de palmeiras de petróleo no contexto da revitalização do sector 
cafeeiro é uma consideração valiosa. Isso exigiria que o governo abordasse questões 
de infraestrutura duras e suaves, além de apoiar o desenvolvimento de uma 
verdadeira cadeia de valor de óleo vegetal. 
 
Potencial para atração de investimento: médio 

Espaço do produto 
e ligação com 
outros sectores 

Actualmente, as ligações com outros sectores estão actualmente limitadas; Os 
fertilizantes e outros insumos agrícolas são amplamente importados. No entanto, 
existe um claro vínculo positivo com o scetor cafeeiro. Formar uma perspectiva de 
conceito de espaço de produto, as exportações de petróleo são um tanto “distantes” 
em relação às exportações actuais. 
 
Espaço de produtos e ligações com outros sectores: médio 

Avaliação resumida do potencial de exportação 

Resumo do 
potencial de 
exportação 

Do ponto de vista da demanda, há espaço para expandir as exportações, primeiro 
para os países vizinhos e no longo prazo, quando as questões de 
qualidade/certificação e transporte/logística foram abordadas, também globalmente. 
No entanto, a produção limitada e a alta demanda interna (actualmente excedendo 
a produção doméstica de longe para a maioria dos produtos) significam que o 
alcance a curto prazo para expandir as exportações é limitado. 
 
Resumo do potencial de exportação: médio  
 
Uma expansão das exportações é possível no médio prazo, mas a expansão 
significativa das exportações só pode ocorrer a longo prazo, uma vez que a 
produção doméstica aumentou significativamente. 

Priorização do sector para a elaboração de planos de acção 

Potencial de 
geração de 
emprego 

A produção de sementes oleaginosas poderia ser um factor chave na redução da 
pobreza rural: a reabilitação das fazendas de café / óleo de palma abandonadas 
durante a guerra civil geraria empregos; No entanto, a comercialização necessária de 
outras oleaginosas significaria uma certa substituição das fazendas de pequenos 
agricultores por fazendas comerciais com maior intensidade de capital e, portanto, 
gerando relativamente poucos empregos. 
 
Potencial de geração de emprego: médio 

Ligações com as 
MPMEs/adição de 

A maioria dos equipamentos, sementes, fertilizantes e outros insumos são 
actualmente importados, mas existe potencial para as empresas locais investir na 
produção de sementes e vender aos agricultores. Há também algum potencial de 
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valor: adição de valor, especialmente se o petróleo pode ser exportado embalado; No 
entanto, isso exigirá investimentos consideráveis, bem como uma produção estável 
de produtos de alta qualidade no nível da fazenda, que ainda está a faltar. 
 
Importância das ligações e da adição de valor: médio (e perspectiva a longo prazo) 

Alinhamento com 
os planos e as 
prioridades do 
governo 

A posição do governo em relação ao sector parece ser um pouco ambígua. O Plano 
Nacional de Desenvolvimento (MPDT 2012)4 abordou o sector como uma prioridade e 
estabeleceu metas de produção (que em grande parte foram perdidas, veja acima). 
As oleaginosas também foram identificadas nas Linhas Mestras como uma que pode 
contribuir para aumentar as exportações não petrolíferas no curto prazo (Governo 
de Angola 2016)5. Além disso, foram elaborados dois programas específicos 
(Programas Digidos) que abrangem as oleaginosas em certa medida..6 No entanto, 
não existe uma estratégia coerente para o sector e a cadeia de valor, e para alguns 
grupos de produtos chave no setcor, nenhum programa Dirigidos está planeado 
para ser preparado (óleo de palma, óleo comestível), ou apenas em uma fase 
posterior (oleaginosas) (MPDT 2017).7 
 
Nível de alinhamento: médio 

Projectos recentes/ 
em curso/ 
planeados 

Embora alguns projectos tenham sido implementados, o sector global é aquele que 
recebeu apoio relativamente limitado, e especialmente limitado em termos de 
expansão das exportações. 
 
Nível actual de apoio ao setor: limitado 

Resumo: 
Prioridade do 
sector a ser 
selecionado para a 
preparação do 
plano de acção 

O sector tem algum potencial para enfrentar a pobreza rural e os empregos, bem 
como contribuir para a segurança alimentar. Além disso, o nível actual de apoio do 
governo principalmente está em estágio inicial e não orientado para o 
desenvolvimento das exportações. No entanto, o potencial de exportação a curto 
prazo também é baixo. 
 
Prioridade do sector a ser selecionado para a preparação do plano de acção: médio 

 

                                                           
4 MPDT 2012: Plano Nacional de Desenvolvimento 2013-2017, Dezembro 2012, Luanda: Ministério do Plano e 
Desenvolvimento Territorial, p. 93. 
5 Governo de Angola 2016: Linhas Mestras para a Definição de uma Estratégia para a Saída da Crise Derivada da Queda 
do Preço do Petróleo No Mercado Internacional, Janeiro 2016. 
6 Ministério da Agricultura 2016: Programa dirigido à comercialização de grãos, Fevereiro 2016; Ministério da Agricultura 
2016a: Programa dirigido para aumento da produção e promoção de exportações de café e do palmar, Janeiro 2016. 
7 Ministério do Plano e Desenvolvimento Territorial 2017: Relatório de Execução dos Programas Dirigidos. III. Trimestre 
2016, Janeiro 2017. 
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Perfil do sector: Açúcar e confeitaria 

Introdução ao sector 
Sector e produtos Código HS: 17 Açucares e confeitaria  
A. Aspectos do lado da oferta 

Actuais trocas 
comerciais 

Angola é um importador líquido de açúcar e confeitaria, embora a conta de 
importação líquida tenha diminuído drasticamente desde 2012. As importações 
caíram de US$  327 milhões em 2012 para US$ 45 milhões (Figura 1). As exportações 
foram inferiores a US$ 1 milhão de 2012 a 2014, depois aumentaram para 4,6 
milhões em 2015 antes de cair novamente para 2,4 milhões em 2016; Durante todo o 
período de 2012 a 2016, isso ainda representa um aumento anual médio de mais de 
400% (Tabela 1). No entanto, as exportações ainda são reduzidas pelas 
importações, que em 2015 eram quase dez vezes maiores. Consequentemente, a 
balança comercial sectorial permaneceu negativa, e o seu tamanho quase é igual ao 
valor das importações. 
 
Figura 1: Exportações, Importações e Balança Comercial, 2012-2015 (2016), milhoes 
US$, preços correntes  

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da ONU COMTRADE e AGT. 
 
A redução das importações deveu-se a um declínio constante das exportações de 
açúcar e confeitaria, embora as importações de açúcar tenham diminuído a um 
ritmo muito mais rápido (Figura 2). 
 
Figura 2: Importações por categoria de produtos, 2012-2016 (milhões de US$) 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base nos dados UN COMTRADE. 
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Analisando a composição dos produtos das exportações, o açúcar de cana 
representa a maior parte das exportações, embora as exportações de confeitaria 
tenham crescido rapidamente durante o período e, em contraste com o açúcar, 
também aumentaram em 2016 (Tabela 1). No entanto, os níveis de exportação de 
todos os produtos no sector ainda são inferiores às importações. Além disso, é 
provável que uma grande parte das exportações de açúcar e confeitaria (a grande 
maioria dos quais se destinam à República Democrática do Congo) são, na verdade, 
reexportações de mercadorias importadas pela primeira vez para Angola, já que o 
único produtor principal de açúcar em Angola não reportou quaisquer vendas de 
exportação em 2015 (ver Ministério da Indústria 2016)1. 
 
Tabela 1: Exportações por produto, 2012-2016 (US$)

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados AGT. 
 
Desempenho das exportações: baixas (exportações domésticas genuínas muito 
limitadas, a maioria das exportações efectivamente registradas é a reexportação) 

Vantagem 
comparativa 
revelada (RCA) 

O sector em geral mostra uma forte desvantagem comparativa revelada (menos de 
0,05 globalmente e comparada à África Sub-Sahariana (SSA), em 2016, onde um 
valor maior que 1 indicaria uma vantagem comparativa revelada). Isso melhorou 
nominalmente muito no período de 2012 a 2016, em comparação com os dois 
grupos de referência, por um factor de 2.841 em relação ao mundo e um factor de 
1.843 em relação à SSA, embora tenha que ter em mente que essa melhora é 
principalmente devido ao aumento das reexportações de açúcar e produtos de 
açúcar para a RDC, em vez de um aumento real no desempenho das exportações. 
Mesmo assim, nenhum produto no sector alcançou uma pontuação superior a 0,07, 
o que ainda indica uma forte desvantagem comparativa revelada. 
 
Figura 4: RCA das exportações angolanas de açúcar e confeitaria, em comparação 
com o Mundo e  Sub-Sahariana, 2016 vs. 2012  
(a) Angola vs. Mundo (b) Angola vs. SSA 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da ONU COMTRADE e AGT. 
 
RCA: baixo (forte desvantagem comparativa, melhorias no período de 2012 a 2016 
devido às reexportações somente) 

Produção e 
produtores 
nacionais 

A produção de cana-de-açúcar em Angola é limitada e estagnada - área colhida 
(cerca de 13.000 ha), produção (cerca de 0,5 milhões de toneladas) e rendimento 
(cerca de 39 toneladas por hectare) - mal mudaram no período de 2010 a 2014 
(último ano para o qual os dados estão disponíveis), embora devido a grandes 

                                                           
1 Ministério da Indústria [2016]: Programa Dirigido para Aumento da Produção e Promoção das Exportações. Açúcar. 
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investimentos deve resultar em um aumento considerável da produção nos 
próximos três a quatro anos. 
 
Tabela 2: Produção de cana-de-açúcar em Angola, 2010-2014 

 
Fonte: FAOSTAT e cálculos dos autores. 
 
Em comparação com alguns outros países da região, bem como a África Sub-
Sahariana em geral, o frágil estado da produção de cana em Angola torna-se claro: 
a área colhida, produzida e cai para trás (Figura 5). 
 
Figura 5: Produção de cana-de-açúcar em Angola vs. compradores, 2014

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em FAOSTAT. 
 
A produção de açúcar só começou em 2015 e aumentou substancialmente, passando 
de 25 mil toneladas em 2015 para 51 500 toneladas em 2016 (UCAN-CEIC 2017: 94)2; 
Contudo, ainda é muito insuficiente para atender a demanda doméstica, que foi 
estimada em 400 mil toneladas em 2013 e deverá crescer para 445 mil toneladas em 
2017 (MPDT 2012: 91)3. 
 
O sector é dominado por uma empresa, a BIOCOM, que é a única empresa 
Angolana a produzir e comercializar açúcar de processamento de cana-de-açúcar. A 

                                                           
2 Universidade Católica de Angola/Centro de Estudos e Investigação Científica 2017: Relatório Económico de Angola 2016, 
Luanda: UCAN, June 2017. 
3 MPDT 2012: Plano Nacional de Desenvolvimento 2013-2017, Dezembro 2012, Luanda: Ministério do Plano e 
Desenvolvimento Territorial. 

2010 2011 2012 2013 2014 CAGR 2010-
Area harvested (ha) 13,000 13,000 13,500 13,000 13,471
Production ('000 tonnes) 500.0 510.0 520.0 510.0 526.5 0
Yield (t/ha) 38.5 39.2 38.5 39.2 39.1 0
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empresa também cresce a maior parte da cana-de-açúcar, em uma área de cerca de 
10 000 ha,4 o que o torna o maior negócio de agricultura comercial em Angola (ver 
UCAN-CEIC 2017: 92). O BIOCOM tem capacidade - planeada para atingir até 2020/21 
- para moer 2,2 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, para produzir 256 mil 
toneladas de açúcar (sob a marca Kapanda) e 33,000 m³ de etanol, mais 235 GWh de 
eletricidade por ano.5 
 
Produção: médio (produção atual insuficiente para atender a demanda doméstica, 
mas aumento acentuado esperado como resultado de altos investimentos) 

Constrangimentos-
chave 

A produção de açúcar pela BICOM foi afectada pelos seguintes constrangimentos 
(ver Ministério da Indústria 2016): 

• Disponibilidade insuficiente de matéria-prima (cana-de-açúcar), o que 
causou baixa utilização da capacidade. O Programa Dirigido afirmou assim 
que “a incapacidade de usar a capacidade total era devido ao mau 
planeamento da plantação de cana-de-açúcar, e não era possível assegurar 
o fornecimento contínuo de matéria-prima para o trabalho da planta.”; 

• Problemas de fluxo de caixa no BIOCOM devido a pagamentos atrasados 
de energia vendidos à RNT; 

• Concorrência dos importadores, alegadamente vendendo abaixo do custo; 
• Falta de trabalho qualificado; e  
• Disponibilidade limitada de divisas para aquisição de insumos para 

operação e importação de açúcar. 
 
Constrangimentos-chave: médio 

Medidas para 
superar os 
constrangimentos 

Como o sector está altamente concentrado e tem o apoio do governo, a superação 
das restrições identificadas deve ser gerenciável, embora a resolução do problema 
mais importante - a disponibilidade limitada de cana-de-açúcar, exigirá 
investimentos e horários significativos. 
 
Potencial para superar os constrangimentos-chave: médio 

B. Aspectos do lado da procura 

Demanda regional 
e internacional 

As exportações de açúcar e confeitaria de Angola são quase exclusivamente 
destinadas à República Democrática do Congo, que representa mais de 90% do 
total (Tabela 3). Em 2016, também foram registadas algumas exportações para a 
República do Congo, mas outros mercados de exportação estão ausentes. Conforme 
mencionado acima, essas exportações foram, no entanto, principalmente 
reexportadas. 
 
Tabela 3: exportações de açúcar e confeitaria Angolanas por destino, 2012-2016 
(US$ e% do total) 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados AGT. 
 
As importações globais de açúcar mostraram tendência desigual nos últimos cinco 
anos (Figura 6). Após uma redução constante de US$ 47,8 bilhões em 2012 para US$ 
37,0 bilhões em 2015, eles se recuperaram um pouco em 2016, para 39,8 bilhões; Ao 
longo do período total, isso ainda representa uma contração anual média em 4,5%; 
Isso torna o mercado não fácil de entrar para um recém-chegado como Angola. 
 
 
 
 
 

                                                           
4 Total de terrenos atribuídos ao BIOCOM são mais de 80,000 ha; vide http://www.biocom-
angola.com/en/company/about-biocom.  
5 http://www.biocom-angola.com/en/company/biocom-numbers.  

2012 2013 2014 2015 2
in USD
DRC 897,286 4,628,408 2,232,
Congo 8,153 3,881 1,114 140,
Others 3,619 2,712 3,217 7,229 6,
in % of total
DRC 0.0% 0.0% 99.2% 99.8% 93
Congo 0.0% 75.0% 0.4% 0.0% 5
Others 100.0% 25.0% 0.4% 0.2% 0

http://www.biocom-angola.com/en/company/about-biocom
http://www.biocom-angola.com/en/company/about-biocom
http://www.biocom-angola.com/en/company/biocom-numbers
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Figura 6: Importações globais de açucar e confeitaria, 2012-2016 (milhões de US$)

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em UN COMTRADE (valor de 2016 ajustado para dados 
em falta) 
 
Potencial de mercado: médio 

Barreiras de acesso 
ao mercado 

O governo considera a UE e a RD Congo como futuros mercados-alvo. Estas 
apresentam diferentes barreiras ao acesso. Na República Democrática do Congo, as 
tarifas de importação de açúcar são de 20%; Na UE, um direito específico de 33,9 a 
41,9 euros por 100 kg de açúcar é actualmente cobrado. Além disso, as pesadas 
intervenções dos governos no mercado açucareiro da UE complicam ainda mais o 
acesso ao mercado. Finalmente, os requisitos de qualidade e certificação devem ser 
adicionados. 
 
Dificuldade de acesso ao mercado: alto 

C. Potencial para atração de investimentos e benefício da produção actual 

IDE 

Um investimento importante do governo já foi feito no BIOCOM. Isso mostrou 
algumas das dificuldades de desenvolvimento do setor açucareiro no país. O 
investimento foi criticado por “seu tamanho exagerado, que está consumindo 
recursos elevados, e o Estado Angolano foi forçado a emitir uma garantia soberana 
de crédito de um sindicato bancário de 210 milhões de dólares destinado a 
fortalecer a capacidade de produção. Recorde-se que o investimento inicial foi 
estimado em 200 milhões de US$, mas já atingiu quase 1 bilhão”(UCAN-CEIC 2017: 
97). Ao mesmo tempo, a produção estimada final de 256 mil toneladas de açúcar 
ainda será consideravelmente abaixo da demanda esperada, o que, até 2020, 
superará as previsões no Plano Nacional de Desenvolvimento até 2017, para cerca de 
500 mil toneladas. O investimento adicional no sector, principalmente para atender 
à demanda doméstica, não pode ser descartado, mas é improvável que se 
materialize antes do BIOCOM atingir a plena operacionalização em 2020/21. 
 
Potencial de atração de investimento: baixo (curto prazo); médio (após 2021) 

Espaço do produto 
e ligação com 
outros sectores 

As ligações com outros sectores são altas: açúcar e etanol são insumos importantes 
para outras indústrias de processamento de alimentos, incluindo bebidas, bem 
como energia. 
 
Do ponto de vista do conceito de espaço de produto, as exportações de açúcar e 
produtos de açúcar são “distantes”, já que nenhum produto similar está sendo 
exportado a partir do qual o sector poderia se beneficiar. 
 
Espaço de produtos e ligações com outros sectores: médio 

Avaliação resumida do potencial de exportação 
Resumo do 
potencial de 

A produção limitada e a alta demanda interna (actualmente excedendo a produção 
doméstica de longe para a maioria dos produtos) significam que o alcance de curto 
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exportação prazo para expandir as exportações é limitado. 
 
Resumo do potencial de exportação: médio  
 
As exportações parecem ser viáveis apenas a longo prazo, uma vez que a produção 
doméstica aumentou significativamente. 

Priorização do sector para a elaboração de planos de acção sectoriais 

Potencial de 
geração de 
emprego 

Com o plantio e colheita de cana-de-açúcar totalmente mecanizada, o potencial de 
emprego é limitado; Em geral, espera-se que o emprego total no sector (no 
BIOCOM) seja cerca de 2.500 quando a empresa está a operar totalmente até 2020; 
os efeitos multiplicadores são limitados devido à natureza verticalmente integrada 
do BIOCOM. 
 
Potencial de geração de emprego: médio 

Ligações com as 
MPMEs/adição de 
valor: 

A maioria dos equipamentos, incluindo serviços de manutenção, é importada, e 
outros insumos, em determinadas sementes, são produzidos pelo próprio BICOM. 
Isso limita os vínculos com outras empresas, incluindo as MSMEs.  
 
O potencial de adição de valor é alto, inclusive através da produção de bioetanol e 
energia, que já faz parte do modelo de negócios BIOCOM. 
 
Importância de ligações e adição de valor: médio 

Alinhamento com 
os planos e as 
prioridades do 
governo 

O governo atribui grande importância ao sector, embora este seja principalmente 
destinado a satisfazer a demanda doméstica, em vez de exportar. O Plano Nacional 
de Desenvolvimento abordou o sector como uma prioridade e estabeleceu metas de 
produção (MPDT 2012: 91), em contexto da demanda doméstica. Além disso, as 
Linhas Mestras abordaram o sector açucareiro no âmbito da substituição de 
importações (Governo de Angola, 2016)6. Um programa direcionado (Programa 
Digido) para o açúcar foi desenvolvido em 2016 pelo Ministério da Indústria 
(Ministério da Indústria 2016); também, dado que um dos gargalos da produção de 
açúcar é a disponibilidade limitada de cana-de-açúcar, outro Programa Dirigido 
dedicado à cana-de-açúcar está em desenvolvimento a ser desenvolvido (MPDT 
2017).7 
 
Nível de alinhamento: médio 

Projectos recentes/ 
em curso / 
planeados 

O Governo fornece um apoio significativo ao sector, através do seu investimento no 
BIOCOM e suporte associado. 
 
Nível actual de suporte para o sector: alto 

Resumo: 
Prioridade do 
sector a ser 
selecionado para a 
preparação do 
plano de acção 

Embora o apoio actual não seja especificamente direcionado às exportações, o facto 
de o sector ser essencialmente monopolístico, com a empresa possuindo uma 
estratégia estabelecida, e o desenvolvimento das exportações apenas sendo 
prospectivo a longo prazo, significa que o desenvolvimento de um plano de acção 
sectorial orientado para exportação actualmente não tem alta prioridade ou 
urgência. 
 
Prioridade do sector a ser selecionado para a preparação do plano de acção: baixo 

 

                                                           
6 Goverrno de Angola 2016: Linhas Mestras para a Definição de uma Estratégia para a Saída da Crise Derivada da Queda 
do Preço do Petróleo No Mercado Internacional, Janeiro 2016. 
7 Ministério do Plano e Desenvolvimento Territorial 2017: Relatório de Execução dos Programas Dirigidos. III. Trimestre 
2016, Janeiro 2017. 
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Perfil do Sector: Bebidas alcoólicas e não-alcoólicas 

Introdução ao sector 
Sector e produtos Código HS: 22 Bebidas, bebidas espirituosas e vinagre  
A. Aspectos do lado da oferta 

Fluxos comerciais 
recentes 

Angola é um importador líquido de bebidas. As exportações, no entanto, 
aumentaram acentuadamente de menos de US$ 1 milhão em 2012 para US$ 57 
milhões em 2016, o que equivale a uma taxa de crescimento média de 186% (Figura 1 
e Tabela 1). Ao mesmo tempo, as importações de bebidas caíram bruscamente de 
mais de US$ 700 milhões por ano no período de 2012 a 2014 (cerca de 500 milhões de 
litros em 20151) para menos de US$ 400 milhões em 2015 (o último ano para o qual 
os dados estão disponíveis). Isso ainda é quase sete vezes maior do que as 
exportações de 2016. 
 
No geral, de 2012 a 2015, a balança comercial sectorial global foi negativa, embora o 
déficit tenha diminuído de cerca de US$ 865 milhões em 2012 para US$ 391 milhões 
em 2015 e provavelmente muito menor ainda em 2016 (Figura 1). 
 
Figura 1: Exportações, Importações e Balança Comercial, 2012-2015 (2016), milhoes de 
US$, preços correntes 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da ONU COMTRADE e AGT. 
 
Analisando a composição do produto das exportações de bebidas, as mais 
importantes são os refrigerantes (valor exportado de US$ 28 milhões em 2016) e 
cerveja (US$ 17 milhões), seguido de outras bebidas alcoólicas (principalmente 
bebidas espirituosas e, em particular, whisky). No entanto, deve notar-se que todas 
as categorias de produtos do sector, com exceção dos vinagres, mostraram um forte 
crescimento das exportações, na maioria dos casos acima de 100% ao ano no 
período de 2012 a 2016 (Tabela 1). 
 
Tabela 1: Exportações por produto, 2012-2016 (US$ 000) 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados AGT. 
 
Apesar do desempenho de exportação encorajador da maioria dos produtos no 
sector, é preciso ressaltar que, para cada produto no sector, Angola registou um 
déficit comercial consistente nos últimos cinco anos, ou seja, as importações são 
maiores do que as exportações para cada produto e a cada ano durante o período, 

                                                           
1 http://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/economia/2015/0/5/Angola-Proclamada-Associacao-das-Industrias-Bebidas-
Angola,e396a4c0-abdb-4f9a-9143-fc2faefa52b2.html. 
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embora estes tenham diminuído para todos os produtos, exceto o álcool etílico 
altamente concentrado. Também há que notar que as exportações de whisky, que 
constituem a grande maioria na categoria “outras bebidas alcoólicas”, constituem 
realmente reexportações de whiskies importados para a RDC. 
 
Desempenho de exportação: alto (baixo valor mas alto crescimento) 

Vantagem 
comparativa 
revelada (RCA) 

O sector geral mostra uma desvantagem comparativa limitada revelada (0,35 
globalmente e 0,12 em comparação com a África Sub-Sahariana (SSA), em 2016, onde 
um valor maior que 1 indicaria uma vantagem comparativa revelada) e o 
desempenho melhorou fortemente no período de 2012 a 2016, em comparação com 
ambos os grupos de referência, por um fator de 233 em relação ao mundo e um 
factor de 100 em relação ao SSA.  
 
O desempenho além disso melhorou para todos os grupos de produtos do sector, 
com alguns grupos de produtos - refrigerantes (código HS 2202) e cerveja (2203) - 
conseguindo uma vantagem comparativa revelada em relação ao mundo até 2016 
(Figura 2). 
 
Figura 2: RCA angolanas das exportações de bebidas, em comparação com o Mundo 
e  África Sub-Sahariana, 2016 vs. 2012  
(a) Angola vs. Mundo (b) Angola vs. SSA 

  
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da ONU COMTRADE e AGT. 
 
RCA: alta (em média desvantagem comparativa leve, mas revelou vantagem 
comparativa para grupos de produtos selecionados e forte melhora no período de 
2012 a 2016) 

Produção e 
produtores 
nacionais 

O sector de bebidas cresceu rapidamente desde o início do milénio; A sua 
participação no valor agregado industrial de Angola aumentou de 32% em 2001 
para 57% em 2016 (UCAN-CEIC 2017)2, tornando o sector de longe o maior sector 
industrial do país. 
 
Em termos de produção real, os dados fornecidos por diferentes fontes variam 
consideravelmente. Por exemplo, de acordo com a Associação das Indústrias de 
Bebidas de Angola (AIBA), a produção anual de bebidas é de cerca de 3 bilhões de 
litros por ano.3 Esta estimativa é cerca de 50% superior aos dados reportados pelo 
Ministério da Indústria (Figura 3), segundo os quais a produção foi de cerca de 2 
bilhões de litros nos últimos anos, embora tenha aumentado a uma taxa média 
anual de 5,5% no período de 2013 a 2016 A AIBA declarou em 2016 que a produção 
doméstica é suficiente para atender a demanda doméstica, o que pode ser um 
pouco otimista, mas, em geral, está em linha com o déficit comercial setorial em 
rápida redução desde 2015, conforme relatado acima. 
 
Figura 3: Produção de bebidas em Angola, 2013-2016 ('000 hectolitros)

                                                           
2 Universidade Católica de Angola/Centro de Estudos e Investigação Científica 2017: Relatório Económico de Angola 2016, 
Luanda: UCAN, Junho de 2017, p. 119. 
3 http://www.redeangola.info/noticia-com-presidente-da-aiba/ 
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Fonte: UCAN-CEIC 2017, com base no Ministério da Indústria. 
 
O país possui mais de 40 empresas de bebidas e, entre produtores de cerveja, água e 
refrigerantes, vinhos e bebidas espirituosas. CUCA é o maior produtor de cerveja, 
seguido por NOCAL, EKA, Lowenda Brewery Company (Bela) e N'gola. A Refriango é 
a maior produtora de água, refrigerantes e sumo. A capacidade instalada total está 
entre 4,5 e 5 bilhões de litros por ano, significativamente acima da demanda 
doméstica total de cerca de 3 bilhões de litros. 
 
Produção: alta (a capacidade de produção atual excede a demanda doméstica, os 
produtos cresceram) 

Constrangimentos-
chave 

Os principais constrangimentos para a produção e a expansão das exportações do 
sector são: 

• Disponibilidade limitada de matérias-primas de fontes domésticas. Mesmo a 
polpa de frutas não está disponível com qualidade e quantidades 
consistentes e, portanto, tem que ser importada. Isso aumenta os custos 
para os produtores de bebidas, mas também limita os benefícios 
econômicos da produção doméstica de bebidas, pois o valor agregado 
continua limitado; 

• Obter acesso a câmbio para importar matérias-primas limita o resultado e 
aumenta os custos; 

• Alto custo de electricidade; 
• Em alguns casos, o abastecimento de água. 

 
Constrangimentos-chave: médio 

Medidas para 
superar os 
constrangimentos 

Abordar as principais restrições seria abordado de preferência a nível da economia e 
exigiria certas mudanças nas políticas económicas. No entanto, a nível sectorial, o 
Governo poderia atribuir alta prioridade às necessidades do sector (em termos de 
moeda estrangeira ou eletricidade) e, portanto, abordá-los no ínterim, enquanto 
soluções de longo prazo (como a construção da capacidade de oferta doméstica para 
as matérias-primas necessárias , os investimentos em infra-estrutura) são 
trabalhados.  
 
Potencial para superar os constrangimentos-chave: alto 

B. Aspectos do lado da procura 

Demanda regional 
e internacional 

 
Os mercados de exportação de bebidas em Angola mudaram consideravelmente nos 
últimos anos, em particular, a RDC desde 2015 é, de longe, o maior mercado, 
representando mais de 80% das vendas de exportação (Tabela 2). A importância 
relativa do Congo, de outros países africanos, da UE e de todos os outros mercados 
diminuiu desde 2012. No entanto, em termos absolutos, as vendas se expandiram 
para quase todos os mercados, com excepção da África Sub-Sahariana, onde 
estagnaram em grande parte (Tabela 2 e Figura 4). 
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Tabela 2: exportações de bebidas Angolanas por destino, 2012-2016 (US$ ,% do 
total) 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados AGT. 
 
Figura 4: Exportações de bebidas Angolanas por destino, 2012-2016 (US$, escala 
logarítmica)

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados AGT. 
 
Olhando para a evolução do mercado nos principais mercados Angolanos 
(infelizmente, os dados para a RDC e o Congo não estão disponíveis) mostram um 
desenvolvimento decepcionante: globalmente, o valor das importações de bebidas 
diminuiu no período de 2012 a 2016 a uma taxa média de 1,9% ao ano; o tamanho 
total do mercado diminuiu de US$ 102 bilhões em 2012 para US$ 95 bilhões em 2016 
(Figura 5). Além disso, o mercado da UE e da África Sub-Sahariana contraiu-se ainda 
mais rápido, com taxas médias anuais de -4,8% e -21,1%, respectivamente. No 
entanto, não é necessariamente um freio às exportações angolanas, pelo menos por 
dois motivos. Primeiro, a participação de mercado de Angola em qualquer mercado - 
excepto a RDC - é tão pequena que a expansão dessa participação, mesmo em 
mercados em recessão, deve ser possível.  
 
Em segundo lugar, as tendências do mercado foram desiguais em todos os produtos 
(Tabela 3). Por exemplo, globalmente, os mercados de bebidas não alcoólicas (águas 
e refrigerantes), bem como para a cerveja - os produtos de exportação mais 
importantes de Angola no sector - cresceram ao longo do período, enquanto as de 
vinho e bebidas espirituosas se contraíram. Do lado negativo, em África todas as 
categorias de produtos se contraíram. Isto está de acordo com as exportações 
estagnantes de Angola para outros países Africanos, com excepção da República 

USD 2012 2013 2014 2015 2016 CAGR 2012-1
DRC 12,569 1 551,047 2,008,354 47,664,605 684.7%
Congo 249,791 511,474 747,403 431,470 7,860,023 136.8%
Other SSA 462,296 1,115,178 764,723 238,862 542,464 4.1%
EU 104,297 255,155 330,599 287,870 311,840 31.5%
Others 27,434 146,694 49,045 104,064 609,191 117.1%
Total 856,388 2,028,501 2,442,817 3,070,620 56,988,123 185.6%
% of total
DRC 1.5% 0.0% 22.6% 65.4% 83.6%
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Democrática do Congo e do Congo, e exigiria uma estratégia de exportação setorial 
que examine cada vez mais os mercados não-africanos, pelo menos a longo prazo. 
 
 
 
Figura 5: Importações de bebidas globais, da UE e Africanas, 2012-2016 (milhões de 
dólares, escala de registo) 

 
Fonte: UN COMTRADE  
 
Tabela 3: Importações globais de bebidas por grupo de produtos, 2012-2016, 
(milhões de US$)

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em UN COMTRADE. 
 
Potencial de mercado: médio 

Barreiras de acesso 
ao mercado 

As barreiras tarifárias constituem um problema para alguns dos mercados-alvo, 
inclusive nos mercados de exportação Africanos fora da SADC; Em outros mercados, 
nomeadamente a UE, estes não desempenham nenhum papel devido ao estatuto de 
Angola como país menos desenvolvido, que beneficiam do acesso livre de impostos a 
muitos países; No entanto, a mais longo prazo, com a graduação esperada de 
Angola do estatuto do PMA em Fevereiro de 2021, isso pode mudar. 
 
Barreiras de acesso ao mercado mais importantes são constituídas pelas expectativas 
dos consumidores em mercados-alvo, qualidade, certificação e requisitos de 
rotulagem. Essas barreiras não-tarifárias são particularmente rigorosas nos mercados 
em que as tarifas não desempenham nenhum papel e vice-versa. No entanto, os 
actuais produtores de Angola estão na maior parte já bem posicionados para 
atender a esses requisitos. 
 
Na RDC, as exportações enfrentam a ameaça de serem sancionadas à medida que se 
tornaram “muito bem-sucedidas” recentemente. Assim, afirmou-se que as 
importações de cerveja de Angola destruíram a produção local; mais recentemente, 
o ministro da Economia da RDC anunciou que as importações de “killing the 
economy” seriam proibidas, o que inclui as importações de cerveja de Angola.4 
 
Finalmente, os custos de transporte constituem outro obstáculo para o acesso ao 
mercado, em particular quando se trata de exportações de baixo volume, já que os 
custos de transporte por unidade são particularmente elevados e, portanto, são um 

                                                           
4 See Novo Jornal Online, 25 July 2017, http://www.novojornal.co.ao/internacional/interior/rdc-proibe-entrada-de-cerveja-
e-ovos-de-angola---mais-um-sinal-de-desgaste-nas-relacoes-bilaterais-40789.html. Such a move, if actually implemented 
would be against WTO rules and Angola should therefore take the appropriate steps. 
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2207 Undenatured ethyl alco     9,411 8,630 6,890 6,682 5,744 -11
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http://www.novojornal.co.ao/internacional/interior/rdc-proibe-entrada-de-cerveja-e-ovos-de-angola---mais-um-sinal-de-desgaste-nas-relacoes-bilaterais-40789.html
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factor significativo para poder competir em preço; Isso pode ser combatido em parte 
através da marca, onde pelo menos alguns produtores angolanos são fortes, mas 
isso, por sua vez, exige investimentos notáveis em marketing no mercado-alvo, o 
que limita o alcance da diversificação do mercado de exportação. É, portanto, 
necessária uma abordagem estratégica para a selecção de mercados-alvo. 
 
Dificuldade de acesso ao mercado: médio 

C. Potencial para atração de investimentos e benefício da produção actual 

IDE 

Alguns investimentos estrangeiros recentes já foram atraídos para o sector, 
mostrando a viabilidade da produção doméstica. Se as cadeias de valor domésticas 
(em particular, o fortalecimento de relações para fornecedores de insumos) podem 
ser desenvolvidas, isso aumentará a atractividade do sector de bebidas para os 
investidores. 
 
Potencial para atração de investimento: alto 

Espaço do produto 
e ligação com 
outros sectores 

As ligações com outros sectores actualmente são um pouco limitadas, uma vez que 
os insumos são amplamente importados, com excepção de cervejarias integradas 
verticalmente; no entanto, há margem para desenvolver vínculos com o sector 
agrícola (produtores de frutas e cereais), bem como a indústria de embalagens 
(garrafas de vidro, latas)..  
 
Do ponto de vista do conceito de espaço de produto, como as bebidas já estão 
sendo exportadas, essas exportações não devem ser muito difíceis. 
 
Espaço do produto e ligação com outros sectores: alto 

Avaliação resumida do potencial de exportação 

Resumo do 
potencial de 
exportação 

As exportações de bebidas já cresceram fortemente nos últimos anos, comprovando 
a competitividade do sector, em particular, refrigerantes e cervejas. Com base nesses 
sucessos, existe um maior potencial de exportação. Embora os mercados 
globalmente tenham-se desenvolvido de forma desigual, e os mercados Africanos 
realmente se contraíram, há potencial para as exportações Angolanas para esses 
mercados (existentes), tendo em vista as baixas partes de mercado actuais. Além 
disso, a diversificação em mercados adicionais selecionados parece oferecer um 
maior potencial de exportação, embora uma abordagem cuidadosa e selectiva que 
se concentre em um número limitado de mercados precisará ser prosseguida e a 
entrada no mercado deverá basear-se no forte marketing das bebidas Angolanas. 
 
Resumo do potencial de exportação: alto 
 
A expansão das exportações é possível no curto prazo. 

Priorização do sector para a elaboração de planos de acção 

Potencial de 
geração de 
emprego 

O sector de bebidas gera 14 mil empregos directos e cerca de 45 mil indiretos. Um 
potencial de geração de emprego considerável existiria principalmente para 
empregos indirectos, em particular se fossem fortalecidos os vínculos com os 
produtores domésticos de matérias-primas; A produção directa de emprego no 
sector das exportações em contraste provavelmente será mais limitada, dado o 
carácter intensivo de capital da produção. 
 
Potencial de geração de emprego: médio 

Ligações com as 
MPMEs/adição de 
valor: 

Embora actualmente, a maioria das matérias-primas para a produção de bebidas são 
importadas, em resposta a problemas com quantidade consistente e qualidade de 
suprimento, há amplo espaço para estabelecer vínculos entre produtores de bebidas 
e fornecedores de insumos de pequeno ou médio porte, como cereais (para cerveja e 
bebidas espirituosas) e polpa de frutas e frutas (para refrigerantes). Garrafas e latas 
também são necessárias na indústria e, embora estas sejam normalmente fornecidas 
por empresas maiores, poderiam ser desenvolvidas ligações domésticas mais fortes e 
aumentaria o valor agregado produzido internamente. 
 
Importância de ligações e adição de valor: alta 

Alinhamento com 
os planos e as 

O sector de bebidas foi identificado no Linhas Mestras como um que pode contribuir 
para aumentar as exportações não petrolíferas no curto prazo. No entanto, nenhum 
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prioridades do 
governo 

Programa Dirigido ainda foi finalizado para o sector, embora esse programa esteja 
actualmente em desenvolvimento (MPDT 2017).5 
 
Nível de alinhamento: médio 

Projectos recentes / 
em curso/ 
planeados 

Embora o apoio na forma de um Programa Dirigido esteja em preparação, como 
observado acima, até agora as iniciativas para apoiar o sector e, especificamente, 
para promover as exportações, foram limitadas. Existe, portanto, espaço para o 
desenvolvimento de intervenções de curto prazo para cobrir o período até o 
Programa Dirigido ter sido adoptado, bem como para o apoio orientado para a 
exportação, especificamente para abordar os principais constrangimentos 
identificados acima. 
 
Nível actual de apoio ao sector: limitado 

Resumo: 
Prioridade do 
sector a ser 
seleccionado para 
a preparação do 
plano de acção 

O sector tem potencial significativo para expandir as exportações rapidamente e 
gerar repercussões positivas para outros sectores. Além disso, o nível actual de apoio 
do governo está em estágio inicial. Embora o sector privado já tenha investido no 
sector, o apoio governamental complementar deve ser providenciado e, portanto, 
recomenda-se a elaboração de um plano de acção do sector. 
 
Prioridade do sector a ser seleccionado para a preparação do plano de acção: alto 

 

                                                           
5 Ministério do Plano e Desenvolvimento Territorial 2017: Relatório de Execução dos Programas Dirigidos. III. Trimestre 
2016, Janeiro de 2017. 
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Perfil do sector: Sal 

Introdução ao Sector 
Sector e produtos Codigo HS: 2501 Sal (incl. Sal de mesa; sal iodado)  
A. Aspectos do lado da oferta 

Actuais trocas 
comerciais 

As exportações Angolanas de sal foram praticamente inexistentes nos últimos cinco 
anos; O valor de exportação mais alto já registado, em 2015, foi inferior a US$ 
11.000, e este foi um valor positivo positivo - nos anos normais, as exportações não 
excederam USD 3.000 (Figura 1). Em comparação, as importações têm variado entre 
US$ 10 milhões e US$ 15 milhões entre 2012 e 2014, e caiu para US$ 8,6 milhões em 
2015 - ainda cerca de 800 vezes maior que as exportações. Como resultado das 
baixas exportações, o défice comercial sectorial equivale em grande parte às 
importações. 
 
Figura 1: Exportações, Importações e Balança Comercial, 2012-2015 (2016), mil US$, 
preços correntes 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da ONU COMTRADE e AGT. 
 
Desempenho de exportação: baixo (baixo valor, baixo crescimento) 

Vantagem 
comparativa 
revelada (RCA) 

Dadas as baixas exportações, o sector mostra uma forte desvantagem comparativa 
revelada (menos de 0,002 globalmente e 0,0005 em comparação com a África Sub-
Sahariana (SSA), em 2016, onde um valor maior que 1 indicaria uma vantagem 
comparativa revelada). O desenvolvimento no período de 2012 a 2016 também foi 
limitado (Figura 2): em comparação com o mundo, o RCA melhorou em um factor 
de 5,4 e comparado com a SSA, por apenas 1,7, o que é menor que a queda no preço 
do petróleo durante o período. Em outras palavras, se o preço do petróleo se 
mantivesse constante, as exportações de sal de Angola teriam caído mais atrás da 
concorrência da África Sub-Sahariana. 
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Figura 2: RCA angolanas das exportações de sal, em comparação com o Mundo e 
África Sub-Sahariana, 2016 vs. 2012 
 
 (a) Angola vs. Mundo (b) Angola vs. SSA 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da ONU COMTRADE e AGT. 
 
RCA: baixo (forte desvantagem comparativa revelada, melhoria limitada no período 
de 2012 a 2016) 

Produção e 
produtores 
nacionais 

A produção de sal é de cerca de 47 000 a 50 000 toneladas por ano, em comparação 
com um consumo de 250 mil toneladas 1, uma parte importante para o sector 
pesqueiro. A produção nacional não é, portanto, capaz de satisfazer a demanda 
doméstica. 
 
Os produtores de sal são principalmente operações de pequena e média escala 
encontradas em diferentes partes do país, particularmente em Benguela, mas 
também em Namibe, Bengo, Kwanza Sul, Zaire e Luanda. A maioria produz o sal de 
forma artesanal, embora mais recentemente tenham ocorrido alguns investimentos, 
principalmente em Benguela, onde dois principais produtores de sal estão 
localizados e, mais recentemente, também no Namibe, para converter em métodos 
de produção industrial,2 o que deve ajudar a expandir a capacidade de produção. 
No entanto, a produção será insuficiente para atender a demanda interna nos 
próximos anos. 
 
Produção: baixa (a produção atual está aquém da demanda doméstica, a produção 
não cresceu significativamente) 

Constrangimentos 
-chave 

Os principais constrangimentos para a produção e a expansão das exportações do 
sector são: 

• Principalmente produção artesanal que aumenta os custos e torna o 
produto não competitivo para exportação, com excepção de potenciais 
nichos de mercado; 

• Produção insuficiente de produtores individuais; 
• Falta de equipamento moderno; 
• Falta de know-how para a produção industrial moderna. 

 
constrangimentos -chave: médio 

Medidas para 
superar os 

Investimentos recentes do sector privado em tecnologia de produção industrial já 
abordam algumas das restrições. O Governo comprometeu-se com um programa de 

                                                           
1 http://www.angop.ao/angola/en_us/noticias/economia/2016/8/37/Angola-salt-needs-estimated-250-000-tons,cf664af1-
e165-47d3-93a5-303025984809.html.  
2 http://www.angop.ao/angola/en_us/noticias/economia/2016/8/37/Salt-Production-program-enables-recovery-
companies,e7532372-0497-4642-a9c0-c0c0d9ec62ef.html.  
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http://www.angop.ao/angola/en_us/noticias/economia/2016/8/37/Angola-salt-needs-estimated-250-000-tons,cf664af1-e165-47d3-93a5-303025984809.html
http://www.angop.ao/angola/en_us/noticias/economia/2016/8/37/Angola-salt-needs-estimated-250-000-tons,cf664af1-e165-47d3-93a5-303025984809.html
http://www.angop.ao/angola/en_us/noticias/economia/2016/8/37/Salt-Production-program-enables-recovery-companies,e7532372-0497-4642-a9c0-c0c0d9ec62ef.html
http://www.angop.ao/angola/en_us/noticias/economia/2016/8/37/Salt-Production-program-enables-recovery-companies,e7532372-0497-4642-a9c0-c0c0d9ec62ef.html
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constrangimentos  apoio, de acordo com o Ministro das Pescas, “fornecimento de equipamento, iodo, 
assistência técnica, bem como formação de pessoal”3 
 
Potencial para superar os constrangimentos-chave: alto 

B. Aspectos do lado da demanda 

Demanda regional 
e internacional 

O único país para o qual a Angola exportou sal de mais de US$ 1.000 ou mais por 
ano é a RDC em 2015 e 2016, com exportações no valor de US$ 9.000 e 1.400, 
respectivamente. As exportações para outros países são insignificantes. 
 
Globalmente, a demanda por sal mostrou uma tendência desigual nos últimos cinco 
anos (Figura 3). Após um aumento de US$ 3,4 bilhões em 2012 para US$ 4,0 bilhões 
em 2014, eles caíram para US$  3,2 bilhões em 2016; ao longo de todo o período, 
equivale a um declínio anual médio de 1,3%. 
 
Figura 3: Importações mundiais de sal, 2012-2016 (milhões de US$) 

 
Fonte: UN COMTRADE (valor 2016 ajustado por dados em falta) 
 
No entanto, uma vez que Angola não está actualmente presente em nenhum 
mercado de exportação, a recente contração não significa que não haja demanda 
de sal Angolano - poderia ser possível entrar e expandir a participação de mercado, 
mesmo em mercados encolhidos. 
 
Potencial de mercado: médio 

Barreiras de acesso 
ao mercado 

As barreiras de acesso ao mercado para as exportações de pedra de dimensão são 
geralmente baixas, nos principais mercados-alvo, Angola não enfrenta barreiras 
tarifárias (como PMA, beneficia do acesso livre de impostos, respectivamente, é 
abrangido pelo tratamento SGP) e as barreiras não tarifárias consistem 
principalmente na qualidade de reunião requisitos, que são relativamente fáceis de 
atender, em comparação com outros produtos. 
 
Dificuldade de acesso ao mercado: baixo 

C. Potencial para atração de investimentos e benefício da produção actual 

IDE 

Como mencionado acima, os investimentos recentes em Benguela e, em menor 
medida, no Namibe ocorreram; são necessários novos investimentos para a 
expansão da produção, que é necessário antes de tudo para atender à demanda 
doméstica; O apoio governamental ao sector deve contribuir para atrair esse 
investimento. 
 
Potencial para atração de investimento: médio 

Espaço do produto 
e ligação com 
outros sectores 

Os vínculos com outros sectores, principalmente a pesca, são fortes. A indústria do 
sal produz um ingrediente essencial para a indústria da pesca, que actualmente é 
importada principalmente, devido às restrições domésticas de fornecimento de sal. 
 
Do ponto de vista do conceito de espaço de produto, actualmente não ocorrem 
exportações de sal nem de produtos similares, o que parece fazer com que o início 
das exportações de sal seja uma opção “distante”. 
 
Espaço de produtos e ligações com outros sectores: médio 

Avaliação resumida do potencial de exportação 

                                                           
3 See http://www.angop.ao/angola/en_us/noticias/economia/2016/8/37/Salt-Production-program-enables-recovery-
companies,e7532372-0497-4642-a9c0-c0c0d9ec62ef.html.  
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http://www.angop.ao/angola/en_us/noticias/economia/2016/8/37/Salt-Production-program-enables-recovery-companies,e7532372-0497-4642-a9c0-c0c0d9ec62ef.html


 
PERFIL DO SECTOR SAL PAGE 4 

Resumo do 
potencial de 
exportação 

Dado o baixo rendimento e a capacidade de produção actualmente baixas, o que 
está muito aquém da demanda doméstica, o desenvolvimento das exportações de 
sal parece ser viável apenas a longo prazo, mas pode ser alcançado através de uma 
abordagem estratégica e medidas específicas (investimento). 
 
Resumo do potencial de exportação: médio  
 
Expansão das exportações é possível a longo prazo. 

Priorização do sector para a elaboração de planos de acção 

Potencial de 
geração de 
emprego 

O emprego actual no sector é limitado devido ao tamanho pequeno. À medida que 
a produção é transferida para métodos industriais, que é mais intensivo em capital, 
é improvável que uma expansão da produção conduza a uma grande geração de 
empregos. 
 
Potencial de geração de emprego: baixo 

Ligações com as 
MPMEs/ adição de 
valor: 

O sal é atualmente produzido pelas MPMEs, mas a expansão da produção 
inevitável exigirá algumas empresas industriais maiores, que podem substituir 
alguns dos produtores artesanais menores existentes; As ligações para outras 
empresas, excepto as empresas de pesca são limitadas. 
 
A adição de valor é alta, já que a maioria dos insumos para a produção de sal são 
produzidos no país. Mais adiantamento de valor poderia ser alcançado ao entrar 
no mercado consumidor, incluindo alguns nichos para exportação de sal artesanal.  
 
Importância de ligações e adição de valor: médio 

Alinhamento com 
os planos e as 
prioridades do 
governo 

O sal foi identificado nas Linhas Mestras (Governo de Angola, 2016)4 como um 
produto que pode contribuir para aumentar as exportações não petrolíferas no 
curto prazo. Já o Plano Nacional de Desenvolvimento (MPDT 2012)5 abordou o 
sector como uma prioridade e estabeleceu metas de produção (que em grande 
parte foram perdidas). Um programa específico (Programa Dirigido) também foi 
elaborado (MPDT 2017).6 
 
Nível de alinhamento: alto 

Projectos recentes/ 
em curso/planeados 

O apoio ao sector está em curso; No entanto, isso se refere principalmente ao 
fortalecimento do papel do sector como fornecedor para o sector pesqueiro; 
embora existam exportações de sal no futuro, com uma meta de 50 mil toneladas 
exportadas por ano, não está sendo fornecida nenhuma assistência específica 
orientada para a exportação. No entanto, a União Européia (através do projecto 
ACOM) está a trabalhar com o Governo para melhorar a participação do sector no 
sistema comercial internacional. 
 
Nível actual de apoio para sector e risco de duplicação: alto 

Resumo: Prioridade 
do sector a ser 
selecionado para a 
preparação do 
plano de acção 

O sector tem potencial para exportar a longo prazo. Já está coberto por outras 
iniciativas de apoio contínuo, incluindo as especificamente destinadas ao 
desenvolvimento de exportações. 
 
Prioridade do sector a ser selecionado para a preparação do plano de acção: baixo 

 

                                                           
4 Governo de Angola 2016: Linhas Mestras para a Definição de uma Estratégia para a Saída da Crise Derivada da Queda 
do Preço do Petróleo No Mercado Internacional, Janeiro 2016, Luanda: Governo de Angola. 
5 MPDT 2012: Plano Nacional de Desenvolvimento 2013-2017, Dezembro de 2012, Luanda: Ministério do Plano e 
Desenvolvimento Territorial, p. 93. 
6 Ministério do Plano e Desenvolvimento Territorial 2017: Relatório de Execução dos Programas Dirigidos. III. Trimestre 
2016, Janeiro 2017. 
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Perfil do Sector: Rochas Ornamentais 

Introdução ao Sector 
Sector e  
produtos Códigos HS: 2515 Mármore; 2516 Granito 

A. Aspectos do lado da oferta 

Fluxos comerciais 
recentes 

O sector de rochas ornamentais (mármore e granito), apesar de ser um segmento 
relativamente pequeno da economia, é um dos poucos sectores angolanos não 
petrolíferos com um superávit comercial: com exportações na faixa de US$ 7 milhões 
para US$ 10 milhões no período de 2012 a 2016 e as importações abaixo de US$ 6 
milhões, o superávit comercial médio durante o período foi de aproximadamente 
US$ 4 milhões (Figura 1).. 
 
Figura 1: Exportações, Importações e Balança Comercial, 2012-2015 (2016), milhoes 
US$, preços correntes

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da ONU COMTRADE e AGT.1 
 
O valor das exportações do sector foi amplamente variável ao longo dos últimos 
cinco anos, com uma taxa de crescimento anual média de 2012 a 2016 de -2,8%. No 
entanto, os dois principais produtos, mármore e granito, mostraram uma 
performance marcadamente diferente (Figura 2): Considerando que as exportações 
de granito aumentaram a uma taxa anual média de 5,5% de US$ 7 milhões para US$ 
8,6 milhões - em particular granito preto e castanho são de uma qualidade particular 
com demanda em escala global -, as exportações de mármore se contraíram 
fortemente de US$ 3 milhões para US$ 250.000, o que equivale a um declínio anual 
médio de 46%.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Observe que o programa direccionado para o sector relata valores de exportação ligeiramente diferentes de US$ 8,1 milhões 
em 2013, US$ 8,7 milhões em 2014 e US$ 8,5 milhões em 2015. Vide Ministério da Geologia e Minas (MGM) 2016: Programa 
Dirigido para Aumento da Produção e Promoção de Exportações 2016-2017. Rochas Ornamentais, Luanda, 19 de Fevereiro de 
2016, p. 4. 
2 Deve-se notar que, de acordo com as estatísticas globais de importação (com base em UN COMTRADE), as exportações 
angolanas de granito durante o período foram muito maiores, mas com tendência decrescente (vide Tabela 1 abaixo). Assim, 
as importações mundiais de granito de Angola em 2012 foram US$ 42,8 milhões e diminuíram para US$ 27,9 milhões em 2016. 
No mesmo período, as importações de mármore de Angola aumentaram de US$ 224 mil para US$ 538 mil. Estes dados 
mostram que as estatísticas de exportação angolanas podem realmente subestimar o verdadeiro valor exportador do sector ao 
reportar apenas um terço das exportações reais. 
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Figura 2: Exportações por produto, 2012-2016 (US$) 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados AGT. 
 
Desempenho das exportações: médio (valor relativamente alto, em comparação com 
outros sectores não-petrolíferos, crescimento limitado, sendo desigual em todos os 
produtos) 

Vantagem 
comparativa 
revelada (RCA) 

Em linha com o desempenho e os valores de exportação relativamente fortes, o 
sector global tem uma vantagem comparativa revelada em 2016 em comparação 
com a concorrência mundial (uma RCA de 1,97, onde um valor maior que 1 indica 
uma vantagem comparativa revelada) e apenas uma desvantagem comparativa 
revelada em comparação para a África Sub-Sahariana (RCA de 0,46); Além disso, o 
desempenho melhorou de 2012 a 2016 em comparação com a concorrência mundial, 
mas o setor perdeu terreno para outros produtores Africanos. Este desempenho 
desigual é o resultado do desenvolvimento divergente dos dois subsectores: 
enquanto o granito melhorou fortemente ao longo do período, a redução das 
exportações de mármore significou uma perda significativa de vantagem 
comparativa revelada para esse sub-sector (Figura 3). 
 
Figura 3: RCA das exportações de cimento Angolano, em comparação com a África 
Mundial e Sub-Sahariana, 2016 vs. 2012  
(a) Angola vs. Mundo (b) Angola vs. SSA 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da ONU COMTRADE e AGT. 
 
RCA: médio (vantagem comparativa revelada alcançada, mas desempenho desigual 
em sub-sectores e melhoria geral limitada durante o período de 2012 a 2016) 

Produção e 
produtores 
nacionais 

A produção de pedras ornamentais nos últimos anos foi bastante estável (Figura 4), 
e as exportações em termos de volume diminuíram ligeiramente (uma vez que o 
valor das exportações aumentou, isso significa que os preços também aumentaram). 
Cerca de dois terços da produção são exportados, tornando o sector altamente 
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orientado para a exportação. 
 
Figura 4: Produção e exportação de pedras de dimensão em Angola, 2013-2015 (m3) 

 
Fonte: MGM (2016) e cálculos dos autores. 
 
As empresas do sector tendem a ser pequenas ou médias; Existem cerca de dez 
grandes operadores e têm diferentes modelos de negócios - três focam na extração 
(Metarochas com base na Huila, Angopone com sede na Huíla e Namibe, Rodang, 
também na Huíla), três empresas se transformam principalmente (Alexandre House 
em Benguela, Emanha em Huíla e Namibe e Margran no Namibe), e dois são 
integrados verticalmente (Coreangol no Zaire e Rockafric no Namibe). No entanto, 
estima-se que apenas as maiores empresas têm potencial de exportação no curto 
prazo; Estes são Rodang, Metarochas, Emanha e Angostone (MGM 2016). Pelo menos 
duas novas instalações para a transformação de granito e mármore estavam em 
construção em 2016 no Namibe.3 
 
Existe potencial para aumentar a produção. Grandes depósitos são estimados em 
Huíla, bem como, em menor grau, nas províncias de Benguela, Namibe e Zaire. 
 
Produção: médio (produção estável com reservas comprovadas e escopo para 
produção ampliada, mas poucos produtores fortes com capacidade de exportação) 

Constrangimentos-
chave 

Entre os principais constrangimentos para a produção e a expansão das exportações 
do sector estão: 

• Custo elevado do transporte, em particular dos locais de produção para o 
porto, que actualmente é feito por via rodoviária; 

• Eficiência limitada no porto do Namibe, o principal porto para as 
exportações do sector; 

• Falta de confiabilidade da electricidade ou falta de conexão com a rede, o 
que obriga a maioria dos produtores a confiar em geradores, gerando 
custos de energia (que constituem uma participação elevada nos custos de 
produção). 

 
Constrangimentos -chave: médio 

Medidas para 
superar os 
constrangimentos 

Dirigir-se às principais restrições exigirá investimentos consideráveis do Governo na 
infra-estrutura de transporte e electricidade, e não são fáceis de realizar em curto 
prazo. Entretanto, os subsídios de combustível poderiam aliviar um pouco a pressão 
dos custos. 
 
Potencial para superar os constrangimentos-chave: médio 

B. Aspectos do lado da demanda 

Demanda regional 
e internacional 

Ao contrário da maioria dos outros produtos não petrolíferos Angolanos, as pedras 
preciosas são exportadas a nivel global, com os mercados de exportação sendo 
distribuídos de forma relativamente uniforme e com exportações consistentes ao 
longo do tempo para vários destinos. No entanto, mudanças notáveis nos destinos 
de exportação ocorreram nos últimos cinco anos (Figura 4). A China, que 
representou mais de 60% das exportações em 2012 e 2013 (com um valor exportado 
de mais de US$  6 milhões por ano) perdeu seu papel como o mercado mais 

                                                           
3 http://www.angop.ao/angola/en_us/noticias/economia/2016/7/34/Namibe-Marble-cutting-polishing-plants-operation-
December,478223fa-ce98-4919-85e5-1c73a035efc0.html.  
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http://www.angop.ao/angola/en_us/noticias/economia/2016/7/34/Namibe-Marble-cutting-polishing-plants-operation-December,478223fa-ce98-4919-85e5-1c73a035efc0.html
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importante para a China, com Portugal e Itália no 3º e 4º lugar ; outros mercados são 
comparativamente menores, não excedendo os valores de vendas anuais de US$  0,5 
milhão. Em geral, os mercados de exportação em 2015 e 2016 foram muito menos 
concentrados do que nos anos anteriores, indicando a vulnerabilidade dos amantes 
para os exportadores de Angola em qualquer mercado de exportação único. 
 
Figura 2: Exportações de granito e mármore Angolanas por destino, 2012-2016 
(US$,% do total) 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados AGT. 
 
A demanda de importação de pedras ornamentais diminuiu globalmente desde 2012, 
com uma taxa média anual de 5,9% (Tabela 1). No entanto, alguns dos principais 
mercados de Angola foram estáveis, como Espanha, Portugal e Índia. A participação 
de Angola em alguns desses mercados (particularmente Portugal e Polónia) flutuou 
de forma desigual nos últimos cinco anos, mas existem dois padrões: os mercados 
onde Angola tem uma participação relativamente elevada, que, no entanto, 
diminuiu ao longo do tempo (como a Espanha, de 11,6 % em 2012 para 7,1% em 
2016, ou Itália, de 3,4% em 2013 para 1,7% em 2016) e mercados onde a participação 
de Angola é muito limitada (como China ou Índia). O potencial de expansão poderia 
ser realizado tanto pela recuperação da quota de mercado perdida nos principais 
mercados tradicionais de exportação (principalmente na UE) como também pela 
expansão da participação de mercado em mercados novos, como a China e a Índia. 
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Tabela 1: Importações de pedras ornamentais, mercados mundiais e selecionados, 
2012-2016 (milhões de US$) 

 
Fonte: UN COMTRADE e cálculos dos autores  
 
Potencial de mercado: médio 

Barreiras de acesso 
ao mercado 

As barreiras de acesso ao mercado para as exportações de pedras ornamentais são 
geralmente baixas, nos principais mercados-alvo, Angola não enfrenta barreiras 
tarifárias (como PMA, beneficia do acesso livre de impostos, respectivamente, é 
abrangido pelo tratamento SGP) e as barreiras não tarifárias consistem 
principalmente na qualidade de reunião requisitos, que já estão sendo atendidos.  
 
A barreira mais importante é, portanto, os custos de transporte, em particular em 
relação às exportações de baixo volume, mas, tendo em conta as características 
particulares do produto e a qualidade do granito Angolano em particular, não são 
factores que impedem a expansão das exportações. 
 
Dificuldade de acesso ao mercado: baixo 

C. Potencial para atração de investimentos e benefício da produção actual 

IDE 

A actividade de investimento no sector tem sido baixa, em parte devido à actual 
estrutura do sector caracterizada por uma predominância de pequenas e médias 
empresas, as restrições relacionadas aos custos de energia e transporte e os 
requisitos regulatórios para investimentos no sector (requisitos de concessão). O 
investimento em maior escala em extração e/ou transformação exigiria abordar essas 
questões e também confirmou os achados de depósitos de pedra de dimensão 
exportável de alta qualidade. 
 
Potencial para atração de investimento: médio 

Espaço do produto e 
ligação com outros 
sectores 

Os vínculos com outros sectores em Angola são relativamente limitados, além do 
sector ser um importante fornecedor de matérias-primas para o sector de construção 
doméstica. As ligações a montante são limitadas. 
 
Do ponto de vista do conceito de espaço de produto, já que a pedra de cota já está 

Reporter 2012 2013 2014 2015 2016 CAGR 2012-16
Total imports

All countries 4,822.7 5,065.8 5,171.9 4,326.3 3,777.9 -5.9%
China 2,609.0 2,899.1 2,961.4 2,263.7 2,112.3 -5.1%
EU 991.8 1,001.1 1,043.7 929.8 833.3 -4.3%
India 222.3 248.4 254.1 321.6 234.8 1.4%
Italy 329.5 336.2 369.9 322.5 282.3 -3.8%
Poland 71.2 48.9 55.5 43.2 41.3 -12.7%
Portugal 25.9 26.4 25.9 29.1 26.5 0.6%
Spain 76.2 74.6 71.9 76.4 78.8 0.9%

Imports from Angola
All countries 43.1 40.0 29.9 30.7 28.4 -9.9%
China 21.1 12.2 8.2 7.5 8.3 -20.8%
EU 18.9 23.2 17.7 18.7 14.1 -7.0%
India 0.6 0.5 2.0 1.4 1.7 28.6%
Italy 6.5 11.6 7.6 8.8 4.9 -6.9%
Poland 2.1 3.1 3.3 3.9 2.1 0.3%
Portugal 1.3 0.5 0.2 0.0 1.5 4.6%
Spain 8.8 8.0 6.6 5.9 5.6 -10.9%

Market share Angola
All countries 0.9% 0.8% 0.6% 0.7% 0.8%
China 0.8% 0.4% 0.3% 0.3% 0.4%
EU 1.9% 2.3% 1.7% 2.0% 1.7%
India 0.3% 0.2% 0.8% 0.4% 0.7%
Italy 2.0% 3.4% 2.0% 2.7% 1.7%
Poland 2.9% 6.3% 6.0% 9.1% 5.0%
Portugal 4.9% 1.9% 0.8% 0.2% 5.7%
Spain 11.6% 10.7% 9.1% 7.7% 7.1%
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sendo exportada, essas exportações não devem ser muito difíceis. 
 
Espaço de produtos e ligações com outros sectores: médio 
 
 

Avaliação resumida do potencial de exportação 

Resumo do 
potencial de 
exportação 

A expansão das exportações de forma considerável parece possível desde a 
perspectiva da demanda, uma vez que a participação de mercado actual de Angola 
nos principais mercados de exportação é muito limitada e parece haver uma 
demanda insatisfeita para o tipo de produto proveniente de Angola (em especial 
granito preto). As restrições do lado da oferta, no entanto, parecem tornar rápida a 
expansão da produção e das exportações, de modo que o potencial real de expansão 
das exportações existe mais no médio prazo, pois exigirá investimentos na melhoria 
da infraestrutura de transporte e electricidade. 
 
Resumo do potencial de exportação: médio  
 
A expansão das exportações é possível no médio prazo. 

Priorização do sector para a elaboração de plano de acção 

Potencial de 
geração de 
emprego 

Como a extração de pedras ornamentais é intensiva em capital, o emprego no sector 
é limitado: o emprego directo total estimado no sector é de menos de 1.000 
trabalhadores (ver MGM 2016). A criação de emprego será, portanto, limitada, 
mesmo que a produção e as exportações aumentem consideravelmente. 
 
Potencial de geração de emprego: baixo 

Ligações com as 
MPMEs/adição de 
valor: 

O próprio sector é composto principalmente de PMEs; a necessidade de insumos e 
matérias-primas é limitada (principalmente máquinas e peças sobressalentes, 
combustível, lubrificantes e outros consumíveis), e a maioria é importada. 
 
A margem para a adição de valor orientada para exportação é limitada. 
 
Importância de ligações e adição de valor: baixa 

Alinhamento com 
os planos e as 
prioridades do 
governo 

O sector de pedras ornamentais foi identificado nas Linhas Mestras (Governo de 
Angola, 2016)4 como aquele que pode contribuir para aumentar as exportações não 
petrolíferas no curto prazo. Já o Plano Nacional de Desenvolvimento (MPDT 2012)5 
abordou o sector como uma prioridade e estabeleceu objetivos de produção e 
exportação (que em grande parte foram perdidos). Um programa específico 
(Programa Dirigido) também foi elaborado pelo Ministério de Geologia e Minas 
(MGM 2016). 
 
Nível de alinhamento: alto 

Projectos recentes/ 
em curso/ 
planeados 

O programa direcionado formula uma série de acções para desenvolver o sector, 
tanto para os mercados domésticos quanto para os mercados de exportação. Além 
disso, especificamente na área de desenvolvimento de exportações, a União 
Européia (através do projecto ACOM) está trabalhando com o Governo para 
melhorar a participação do sector no sistema de comércio internacional. 
 
Nível de apoio ao sector e risco de duplicação: alto 

Resumo: 
Prioridade do 
sector a ser 
selecionado para a 
preparação do 
plano de acção 

O sector tem potencial para ampliar as exportações a médio prazo e tem vínculos 
relativamente limitados e repercursões positivas para outros sectores orientados 
para exportação. Ele também é coberto por outras iniciativas de apoio contínuo, 
incluindo as especificamente destinadas ao desenvolvimento de exportações. 
 
Prioridade do sector a ser selecionado para a preparação do plano de acção: baixo 

 

                                                           
4 Governo de Angola 2016: Linhas Mestras para a Definição de uma Estratégia para a Saída da Crise Derivada da Queda 
do Preço do Petróleo No Mercado Internacional, Janeiro 2016, Luanda: Governo de Angola. 
5 MPDT 2012: Plano Nacional de Desenvolvimento 2013-2017, Dezembro 2012, Luanda: Ministério do Plano e 
Desenvolvimento Territorial. 
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Perfil do Sector: Cimento 

Introdução ao Sector  
Sector e  
produtos Código HS: 2523 Cimento 

A. Asoectos do lado da oferta 

Fluxos comerciais 

Até 2015, Angola era um importador líquido de cimento. No entanto, desde 2015, 
após a produção doméstica ter correspondido com a demanda doméstica, as 
importações de cimento foram banidas pelo governo; ao mesmo tempo, as 
exportações de cimento aumentaram acentuadamente, desde 2016 o cimento 
constitui um dos poucos sectores angolanos não petrolíferos com uma balança 
comercial positiva, situação marcadamente diferente em relação a 2015, quando o 
défice comercial foi de US$ 74 milhões (Figura 1). 
 
Figura 1: Exportações, Importações e Balança Comercial, 2012-2015 (2016), milhões de 
US$, preços correntes 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da ONU COMTRADE e AGT. 
 
As exportações praticamente explodiram no período de 2012 a 2016, de menos de 
US$ 10.000 a US$ 68 milhões, o que equivale a uma taxa de crescimento anual 
superior a 1.000%. 
 
Desempenho das exportações: alto (alto valor, alto crescimento) 

Vantagem 
comparativa 
revelada (RCA) 

Em consonância com o desempenho extraordinário das exportações, a vantagem 
comparativa revelada do sector também melhorou drasticamente, de uma 
desvantagem muito forte em 2012 (menos de 0,001 globalmente e comparado com a 
África Sub-Sahariana (SSA), onde um valor maior que 1 indicaria uma vantagem 
comparativa revelada) , para uma vantagem comparativa revelada em relação a 
ambos os comparadores: 6.95 em relação ao mundo e 1.08 em relação ao SSA (Figura 
2), o que significa uma melhoria no desempenho do RCA no período de 2012 a 2016 
por um factor de mais de 72.000 em relação ao mundo e mais de 33 mil em 
comparação com a SSA.  
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Figura 2: RCA das exportações de cimento Angolano, em comparação com o Mundo 
e África Sub-Sahariana, 2016 vs. 2012  
(a) Angola vs. Mundo (b) Angola vs. SSA 

  
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da ONU COMTRADE e AGT. 
 
RCA: alto (vantagem comparativa revelada alcançada, melhoria rápida e muito forte 
durante o período de 2012 a 2016) 

Produção e 
produtores 
nacionais 

Angola tem actualmente cinco principais produtores de cimento: 
• A fábrica de cimento Nova Cimangola 2 recentemente inaugurada em 

Cacuaco tem uma capacidade anual de 2-2,4 milhões de toneladas, 
aumentando a capacidade de produção total da Nova Cimangola para 3,6 
milhões de toneladas por ano;1 

• Fábrica CIF (Fundo Internacional da China) em Bom Jesus; 
• Fábrica de Cimento do Kwanza Sul (“Yetu”), que iniciou a produção em 

2014 (a construção começou em 2003) produzindo cerca de 5.000 toneladas 
por dia ou 1,5 milhão de toneladas por ano;2  

• Cimenfort em Benguela, com uma capacidade anual de actualmente 1,4 
milhão de toneladas (expandida das 700 mil novas toneladas 3), e que tem 
expansão adicional em desenvolvimento;4 

• Secil Angola no Lobito, para o qual projectos de expansão também estão 
em discussão desde 2007. 

 
A capacidade total instalada de produção de cimento em Angola desde 2014 foi de 
cerca de 8 milhões de toneladas por ano.5 A comparação da capacidade com a 
demanda interna mostra um excesso de oferta em rápido aumento: em 2013, quando 
a demanda foi estimada em 6,6 milhões de toneladas, a “auto-suficiência” foi 
alcançada. Em 2016, com a capacidade aumentada, a demanda deverá cair para 3,8 
milhões de toneladas, menos de 50% da capacidade instalada (Figura 3). Deve-se 
notar que outras fontes, incluindo o Ministério da Indústria, estimam o tamanho do 
mercado em torno de 6 milhões de toneladas por ano6, o que ainda significaria um 
excesso de capacidade de cerca de 2 milhões de toneladas. 
 
 
 
 

                                                           
1 http://www.globalcement.com/news/itemlist/tag/Nova%20Cimangola 
2 http://www.angop.ao/angola/es_es/noticias/angola-acontece/2016/8/36/Cemento-marco-industrializacion,b0945cbb-
b8b0-412e-8f49-943c60a6fb53.html 
3 http://cimenfort.com/cimenfort/instalacoes/ 
4 http://www.globalcement.com/news/itemlist/tag/Nova%20Cimangola 
5 See http://www.angop.ao/angola/es_es/noticias/economia/2014/11/51/Angola-limita-importacion-cemento-para-
2015,131368f2-f0ec-431d-9b8e-ef6256f7990d.html for 2014 capacity; and 
https://www.cemnet.com/News/story/159878/angola-foreign-currency-availability-restricts-secil-lobito-s-output.html for 
2016 capacity. 
6 See http://www.globalcement.com/news/itemlist/tag/Nova%20Cimangola.  

2523 

0.1

1

10

0.
0

00
0

1

0.
0

00
1

0.
0

01

0.
0

1

0.
1 1

R
C

A
 2

0
1

6

RCA 2012

2523 

0.1

1

10

0.
00

00
1

0.
00

01

0.
00

1

0.
01 0.

1 1

RC
A 

20
16

RCA 2012

http://www.angop.ao/angola/es_es/noticias/economia/2014/11/51/Angola-limita-importacion-cemento-para-2015,131368f2-f0ec-431d-9b8e-ef6256f7990d.html
http://www.angop.ao/angola/es_es/noticias/economia/2014/11/51/Angola-limita-importacion-cemento-para-2015,131368f2-f0ec-431d-9b8e-ef6256f7990d.html
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Figura 3: Demanda de cimento em Angola, 2013 a 2016 (milhões de toneladas por 
ano)) 

 
Sources: http://www.angop.ao/angola/es_es/noticias/economia/2014/11/51/Angola-limita-
importacion-cemento-para-2015,131368f2-f0ec-431d-9b8e-ef6256f7990d.html and 
https://www.cemnet.com/News/story/159235/angola-sales-in-decline.html.  
 
Em resposta a esse aumento da oferta, o governo proibiu as importações desde 
2015.7 
 
Produção: alta (a capacidade de produção actual excede a demanda interna, o 
produto vem crescendo) 

Constrangimentos-
chave 

Os principais constrangimentos para a produção e a expansão das exportações do 
sector são: 

• Problemas no acesso a divisas necessários para importar matérias-primas 
limitam o rendimento e aumentam os custos. Por exemplo, em 2016, 
informou que o Secil Lobito não conseguiu obter moeda estrangeira para 
importar clínquer, levando a uma queda esperada na produção para 150 mil 
toneladas em 2016, 25% menor do que em 2015. A empresa afirmou que 
“não só encontrou a questões monetárias que contribuíram para a falta de 
matérias-primas, mas também foi um factor limitante na contratação de 
mão-de-obra qualificada”.8 No que diz respeito às matérias-primas, em 
particular o clínquer, a necessidade de importações pode agora ser resolvida 
com a abertura em julho de 2017 da nova usina Comangola2, o que 
aumenta a capacidade angolana de produção de clínquer para 7,9 milhões 
de toneladas, em relação aos 4,8 milhões anteriore;9 

• Falta de confiabilidade e alto custo de eletricidade e combustível; 
• Tarifas enfrentadas nos mercados de exportação (potenciais) (veja abaixo). 

 
Constrangimentos -chave: médio 

Medidas para 
superar os 
constrangimentos 

Os principais constrangimentos deveriam ser superados de preferência ao nível da 
economia (macro) e exigiria certas mudanças nas políticas econômicas. No entanto, a 
nível sectorial, o Governo poderia atribuir alta prioridade às necessidades do sector 
(em termos de moeda estrangeira ou eletricidade) e, portanto, abordar isso como 
medida intermédia. 
 
Em geral, a competitividade do sector continua frágil, apesar dos investimentos em 
expansão de capacidade e produtividade nos últimos anos; o facto de o Governo ter 
introduzido uma proibição de importação em Dezembro de 2014 (com algumas 
quotas para as regiões fronteiriças) depois de Angola ter alcançado “auto-
suficiência” suscita preocupações quanto à capacidade da indústria de suportar a 
concorrência das importações sem protecção; Isso também dá algumas dúvidas sobre 
a capacidade de expandir as exportações. 
 
Potencial para superar restrições chave: médio 

                                                           
7 See http://www.globalcement.com/news/itemlist/tag/Nova%20Cimangola and 
https://www.cemnet.com/News/story/159878/angola-foreign-currency-availability-restricts-secil-lobito-s-output.html.  
8 https://www.cemnet.com/News/story/159878/angola-foreign-currency-availability-restricts-secil-lobito-s-output.html.  
9 Jornal de Angola, 12 July 2017, http://jornaldeangola.sapo.ao/economia/importacao_de_clinquer_chega_ao_fim.  
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B. Aspectos do lado da demanda 

Demanda regional 
e internacional 

Os mercados de exportação de cimento de Angola são essencialmente constituídos 
por outros países Africanos aos quais o cimento pode ser facilmente transportado - 
países vizinhos ou países que podem ser fornecidos por navios. Nestes mercados, a 
RDC é, de longe, a mais importante, representando mais de 95% das vendas totais 
de exportação e tendo crescido extremamente rápido desde 2013, de zero para US$ 
67 milhões (Tabela 2). O único outro país com importações consistentes (e em 
crescimento) de Angola, embora em uma escala muito menor, é São Tomé e 
Príncipe, com vendas de cerca de US$  1 milhão em 2016. Outros mercados foram 
fornecidos em escalas limitadas e através de embarques isolados. 
 
Tabela 2: Exportações angolanas de bebidas por destino, 2012-2016 (US$,% 
do total) 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados AGT. 
 
O actual padrão de exportação, em particular o domínio das exportações para a 
RDC, não está sem riscos e não pode ser ampliado muito mais. As exportações 
Angolanas de cimento para a República Democrática do Congo atingiram uma 
escala em que constituem uma parcela de mercado significativa10, na medida em que 
tiveram um efeito deprimente sobre os preços - em 2016, os preços do cimento em 
Matadi, na RDC, caiu de 12,5 milhões de CDF para 50 kg saco para 8.500, 
alegadamente “como resultado do aumento do fornecimento de cimento importado 
de Angola”11. Isso significa que uma expansão das exportações para a República 
Democrática do Congo chegaria a um custo, ou seja, redução dos preços de venda e 
rentabilidade dessas exportações. Em consequência, é necessário desenvolver 
mercados adicionais se as vendas de exportação se expandirem ainda mais - outros 
países do Sul, da África Central e do Oeste são os candidatos mais prováveis. 
 
A demanda de cimento diminuiu na maioria dos mercados da África Central, do Sul 
e Oeste durante o período de 2012 a 2016 (Tabela 3). Somente na Costa do Marfim, 
na Gâmbia e na Serra Leoa, as importações do mundo 12 aumentaram ao longo do 
período. No entanto, isto não restringe necessariamente o potencial de exportação 
para Angola: primeiro, uma série de mercados (como Gana, Camarões ou 
Botsowana) apenas contrataram de forma limitada. E, em segundo lugar, a 
participação de mercado Angolana em qualquer um desses mercados - com exceção 
de São Tomé e Príncipe e, claro, da RDC - é mínima, para que seja possível entrar e 

                                                           
10 De acordo com as estatísticas disponíveis (ver Tabela 3 abaixo), as exportações de Angola, conforme relatado pela AGT, são 
realmente superiores às exportações mundiais para a RDC; embora isso mostre principalmente que a qualidade dos dados é 
limitada, também fornece uma forte indicação de que a participação do mercado angolano na RDC é realmente muito alta, 
atingindo a saturação. 
11 https://www.cemnet.com/News/story/160344/dr-congo-matadi-cement-price-falls.html 
12 Devido às limitações nas importações reportadas pela maioria dos países africanos, as exportações reportadas por todos os 
países para os países abrangidos foram usadas como proxy. 

2012 2013 2014 2015 2016
CONGO, REPUBLICA DEMOCRATICA 3,339,800 21,771,670 66,747,434
SÃO TOMÉ E PRINCIPE 3,425 130,287 1,012,109
ESPANHA 128,386
MALI 62,717
SENEGAL 54,821
CONGO 20,554
COLOMBIA 17,910
NAMÍBIA 2,203 1,641 9,425
ÁFRICA DO SUL 2,850
REP. CENTRO AFRICANA  2,164
BRASIL  128 464 50 254
GUINÉ 284
ALEMANHA 54 50
PORTUGAL 1 10 74
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 41
GABÃO 18
Total 4,496 2,115 3,510,197 21,959,752 67,832,263
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expandir a participação de mercado mesmo em mercados encolhidos. 
 
 
 
Tabela 3: Exportações globais de cimento para mercados selecionados, 2012-2016 
(USD 000) 

 
Source: UN COMTRADE and authors’ calculations 
 
Potencial de mercado: médio 

Barreiras de acesso 
ao mercado 

As barreiras tarifárias são uma barreira fundamental para as exportações de cimento 
Angolanas para a maioria dos países Africanos, excepto a maioria dos membros da 
SADC. As taxas variam entre 5% e (principalmente) 20% (Tabela 4), que é um nível 
significativo, dada a natureza da mercadoria, onde a concorrência é em grande 
parte sobre o preço, e os custos de transporte são significativos. 
 
Tabela4: Tarifas que enfrenta o cimento angolano em mercados de exportação 
selecionados, os mais recentes disponíveis (%)

 
* Para Madagáscar, Moçambique e Zâmbia, aplicam-se taxas especiais da SADC; As tarifas NMF 
são 5-10%; 

2012 2013 2014 2015 2016 Angola share CAGR 2012-1
 World 10,888,362 11,632,488 11,557,880 9,908,288 7,443,882 -9.1%
DRC 92,775 229,491 119,786 69,268 15,259 437.4% -36.3%
Sao Tome and Principe 1,282 1,451 2,224 1,913 1,053 96.1% -4.8%
Mali 159,018 124,666 132,495 142,144 146,561 0.0% -2.0%
Namibia 9,686 5,518 5,667 4,008 3,181 0.3% -24.3%
EU 2,178,413 2,105,053 2,168,980 1,814,016 1,705,732 -5.9%
Ghana 128,926 120,003 159,139 127,702 112,711 -3.3%
Kenya 97,475 86,774 89,590 112,826 102,358 1.2%
Cote d'Ivoire 49,972 68,870 56,767 120,106 78,550 12.0%
Cameroon 80,133 101,479 91,501 72,026 68,591 -3.8%
Gambia, The 24,225 26,331 24,730 27,068 56,261 23.4%
Burkina Faso 121,617 113,291 53,612 32,191 47,484 -21.0%
Botswana 66,541 55,714 53,238 39,953 42,626 -10.5%
Mauritania 39,221 33,646 30,063 32,322 39,291 0.0%
Angola 191,105 172,838 96,755 52,889 35,909 -34.2%
Guinea 46,969 39,709 38,114 35,380 30,024 -10.6%
Benin 58,168 55,339 49,112 30,321 27,243 -17.3%
Mauritius 34,909 32,139 26,534 27,306 25,882 -7.2%
Congo, Rep. 69,102 71,278 75,835 54,678 21,605 -25.2%
Sierra Leone 17,603 17,556 25,088 20,511 20,521 3.9%
Niger 38,290 52,578 87,725 46,528 19,506 -15.5%
Gabon 33,128 43,056 43,899 34,159 18,628 -13.4%
Liberia 26,038 13,597 12,783 15,889 15,704 -11.9%
Togo 93,365 95,967 73,887 46,682 12,848 -39.1%
Mozambique 66,577 114,316 105,392 81,764 11,884 -35.0%
Cape Verde 14,484 13,686 13,070 10,881 11,675 -5.2%
Guinea-Bissau 11,269 12,229 9,185 8,008 7,708 -9.1%
Nigeria 98,636 68,641 59,825 33,501 6,398 -49.5%
Burundi 19,846 15,672 16,387 7,212 2,970 -37.8%
Malawi 15,562 32,168 13,879 7,845 1,583 -43.5%
Zimbabwe 3,979 11,426 7,036 6,416 1,452 -22.3%
Chad 1,902 9,108 5,198 2,061 1,452 -6.5%
Zambia 5,919 12,651 9,404 5,462 835 -38.7%
CAR 506 1,650 568 632 281 -13.7%
Uganda 947 56,812 2,448 189 222 -30.4%
Rwanda 62,525 67,630 63,269 48,402 9 -88.9%

Clinkers Cemen
DR Congo 5 5-2
Most of Central Africa (Cameroon, CAR, Chad, Congo, Gabon) 10 2
SADC (Botswana, Namibia, South Africa; Madagascar*, Mozambique*, Zambia*) 0
Zimbabwe** 0
Malawi, The Gambia 10 1
Most of West Africa (Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Guinea, Guinea 
Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo) 10 2
Cape Verde 0
Nigeria 35 10-2
EAC (Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda) 10 2
EU*** 0
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** taxa preferencial da SADC; As taxas NMF são 10-20%; 
*** Taxa preferencial GSP / PMA; Taxa NPF 1,7%. 
Fonte: Cálculos pelos autores com base na base de dados da Análise Tarifária da OMC  
 
Os requisitos de qualidade e as NTB em geral também podem constituir uma 
barreira importante cuja importância provavelmente aumentará, especialmente 
quando as importações angolanas são consideradas uma ameaça à produção 
doméstica, como poderia ser o caso na RDC. 
 
Finalmente, os custos de transporte constituem um outro obstáculo para o acesso ao 
mercado, em particular quando se trata de exportações de baixo volume, já que os 
custos de transporte por unidade são particularmente elevados e, portanto, são um 
factor significativo para competir no preço. 
 
Dificuldade de acesso ao mercado: médio 

C. Potencial para atração de investimentos e benefício da produção actual 

IDE 

A actividade de investimento no sector tem sido alta nos últimos anos, com uma 
série de novas fábricas e fábricas de expansão que foram implementadas, mais 
recentemente a nova fábrica da Nova Cimangola 2 em Cacuaco com um valor 
estimado de investimento de US$  300 milhões.13 
 
Dada esta actividade recente e o facto de que a capacidade instalada doméstica 
agora excede a demanda doméstica total e que a demanda doméstica vem caindo 
fortemente, juntamente com o facto de que os custos de transporte são altos, 
significa que os maiores investimentos importantes no sector não são muito 
prováveis. Na verdade, alguns projectos até agora não foram desenvolvidos, como 
planos para uma segunda Fábrica Secil (ainda oficialmente considerada) e o projecto 
de cimento Palanca falhado.14 
 
Potencial para atração de investimento: médio 

Espaço do produto 
e ligação com 
outros sectores 

Foram desenvolvidos vínculos com outros sectores, já que os insumos que 
tradicionalmente foram importados são cada vez mais fornecidos no mercado 
interno. Por exemplo, as importações de clínquer caíram (mais recentemente, de 
cerca de 200 mil toneladas por trimestre em 2015 para cerca de 175 mil toneladas no 
segundo trimestre de 2016)15 e espera-se que diminuam ainda mais quando Nova 
Cimangola anunciou que deixará de importar clínquer e, em vez disso, usará recursos 
domésticos, depois de ter identificado um depósito de matérias-primas perto da 
fábrica.16 Por outro lado, o estabelecimento de ligações a jusante orientadas para a 
exportação é difícil, tanto da produção é para o sector de construção doméstica, 
quanto a exportação de itens de betão pré-fabricados é improvável no curto e 
médio prazo. 
 
Do ponto de vista do conceito de espaço de produto, como o cimento já está sendo 
exportado, essas exportações não devem ser muito difíceis. 
 
Espaço de produtos e ligações com outros sectores: médio 

Avaliação resumida do potencial de exportação 

Resumo do 
potencial de 
exportação 

Dada a fraqueza das vendas internas, expandir as exportações não só oferece 
potencial, mas tornou-se uma necessidade. Isso exigirá diversificação para longe da 
RDC (e São Tomé), onde um aumento adicional nas exportações será difícil. Outros 
países Africanos próximos de Angola, ou acessíveis por navio, podem oferecer esse 
potencial de exportação; embora a demanda principalmente diminuiu nos últimos 
anos, a entrada no mercado ainda deve ser possível, desde que sejam tomadas 
medidas para manter os custos de transporte baixos e abordar o acesso a questões 
de moeda estrangeira. 
 
Resumo do potencial de exportação: alto  
 
A expansão das exportações é possível no curto prazo. 

Priorização do sector para a elaboração de plano de acção 

                                                           
13 https://www.cemnet.com/News/story/162090/nova-cimangola-s-new-clinker-line-enters-service.html.  
14 See http://www.globalcement.com/news/itemlist/tag/Nova%20Cimangola.  
15 https://www.cemnet.com/News/story/160760/clinker-imports-to-angola-decreased-13-in-2q16.html 
16 https://www.cemnet.com/News/story/160534/angola-cimangola-to-cease-clinker-imports.html 

https://www.cemnet.com/News/story/162090/nova-cimangola-s-new-clinker-line-enters-service.html
http://www.globalcement.com/news/itemlist/tag/Nova%20Cimangola
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Potencial de 
geração de 
emprego 

Como a produção de cimento é intensiva em capital, o emprego no sector é 
limitado: o sector emprega directamente cerca de 1.000 trabalhadores, dos quais 
cerca de 500 na fábrica Yetu no Kwanza Sul 17, 220 em Nova Cimangola 18, e cerca de 
200 (300 após a expansão actual estão completos) em Cimenfort.19 O emprego 
indirecto é estimado em cerca de três vezes mais alto, o que ainda torna o sector um 
dos geradores de emprego mais pequenos em Angola. 
 
Potencial de geração de emprego: baixo 

Ligações com as 
MPMEs/adição de 
valor: 

Para a produção de cimento, as matérias-primas são cada vez mais originárias 
localmente; embora exista algum potencial para fornecedores locais e pequenos, a 
maioria das matérias-primas são obtidas internamente, em grande escala. 
 
Existe espaço para a adição de valor orientada para a exportação (itens de concreto 
pré-fabricados), mas isso parece ser uma perspectiva a mais longo prazo. 
 
Importância de ligações e adição de valor: médio 

Alinhamento com 
os planos e as 
prioridades do 
governo 

O sector de cimento foi identificado nos Linhas Mestras como um que pode 
contribuir para aumentar as exportações não petrolíferas no curto prazo. No 
entanto, nenhum programa específico (Programa Dirigido) ainda foi finalizado para 
o sector, embora esse programa esteja actualmente em desenvolvimento; Além 
disso, outro programa está em estudo para produtos de betão pré-fabricados (MPDT 
2017).20 
 
Nível de alinhamento: médio 

Projectos recentes/ 
em curso / 
planeados 

Embora o suporte na forma de um Programa Dirigido esteja em preparação, como 
mencionado acima, e o sector também se beneficiou do investimento do sector 
público na construção/expansão de fábricas de cimento, as iniciativas para fomentar 
as exportações foram limitadas até agora. Existe, portanto, espaço para o 
desenvolvimento de intervenções de curto prazo para cobrir o período até o 
Programa Dirigido ter sido adoptado, bem como para apoio orientado para a 
exportação. 
 
Nível actual de apoio ao sector: limitado 

Resumo: 
Prioridade do 
sector a ser 
selecionado para a 
preparação do 
plano de acção 

O sector tem potencial para expandir as exportações com um curto prazo e possui 
alta adição de valor doméstico. Além disso, o nível actual de suporte orientado para 
a exportação pelo governo é limitado em um momento em que os vales para 
expandir a expansão podem ser mais fortes. Recomenda-se, portanto, a elaboração 
de um plano de acção do sector. 
 
Prioridade do sector a ser seleccionado para a preparação do plano de acção: alto 

 

                                                           
17 http://www.angop.ao/angola/es_es/noticias/angola-acontece/2016/8/36/Cemento-marco-industrializacion,b0945cbb-
b8b0-412e-8f49-943c60a6fb53.html 
18 https://www.cemnet.com/News/story/162090/nova-cimangola-s-new-clinker-line-enters-service.html 
19 http://cimenfort.com/cimenfort/ 
20 Ministério do Plano e Desenvolvimento Territorial 2017: Relatório de Execução dos Programas Dirigidos. III. Trimestre 
2016, Janeiro de 2017. 
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Perfil do Sector: Minérios e minerais (excluindo minério de ferro, diamantes, pedras preciosas) 

Introdução ao Sector  
Sector e  
produtos Códigos HS: 2603-2617 Minérios não de ferro; 7106-7112 Metais preciosos 

A. Aspectos do lado da oferta 

Fluxos comerciais 
actuais 

Os minérios e minerais não ferrosos (excluindo diamantes, que já são uma 
mercadoria de exportação-chave e rochas ornamentais, que são abordados num 
perfil de sector separado), estão entre os sectores menos comercializados em 
Angola. Tanto as importações como as exportações são baixas, com as importações 
inferiores a US$ 1,5 milhões desde 2012, e raramente acima de US$ 100 mil mais 
recentemente (Figura 1). As exportações são ainda menores, sempre abaixo de US$ 
200 mil desde 2012 e sem crescimento visível. Como as importações excederam as 
exportações em cada ano, Angola teve um défice comercial sectorial constante 
durante o período de 2012 a 2015, mas o nível é insignificante. 
 
Figura 1: Exportações, Importações e Balança Comercial, 2012-2015 (2016), milhões de 
US$, preços correntes  

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da ONU COMTRADE e AGT. 
 
Com as exportações totais do sector sendo baixas, nenhum padrão claro de 
especialistas em todos os grupos de produtos do sector é discernível (Tabela 1). As 
exportações consistentes ao longo do tempo só foram registadas na categoria 
residual de “outros minérios”, e têm uma escala muito limitada. É possível que essas 
exportações se relacionem com amostras de actividades de exploração, mas, em 
qualquer caso, tanto os níveis quanto o desenvolvimento ao longo do tempo são 
muito limitados. 
 
Tabela 1: Exportações angolanas de minérios por grupo de produtos, 2012-2016 (US$ 
000)

 
Fonte: Dados AGT. 
 
Desempenho das exportações: baixo (baixo valor, sem crescimento) 

Vantagem 
comparativa 

Em consonância com as exportações insignificantes, o sector tem uma forte 
desvantagem comparativa revelada (menos de 0.0002 globalmente e comparada à 
África sub-Sahariana, onde um valor maior que 1 indicaria uma vantagem 
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2606 Aluminium ores and concentrates. 69.6 178.7 26.0
2607 Lead ores and concentrates. 0.7
2615 Niobium, tantalum, vanadium or zirconium 0.3
2616 Precious metal ores and concentrates. 2.9
2617 Other ores and concentrates. 0.3 0.5 0.3 21.5 63
7107 Base metals clad with si lver, not further wor 0
7110 Platinum, unwrought or in semi-manufactur  3.8 0.6
7112 Waste and scrap of precious metal or of me 0.0

Total 73.9 179.2 29.8 22.1 63
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revelada (RCA) comparativa revelada), com também sinais limitados de melhoria em relação à 
período de 2012 a 2016. Isso se aplica menos ao único grupo de produtos no sector 
que foi exportado em ambos os anos, mas que apenas a categoria residual de 
“outros minerais” (código HS 2617) e não permite derivar lições para o potencial de 
exportação (Figura 2). 
 
Figura 2: RCA de exportações Angolanas de minerais, em comparação com o Mundo 
e África Sub-Sahariana, 2016 vs. 2012  
(a) Angola vs. Mundo (b) Angola vs. SSA 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da ONU COMTRADE e AGT. 
 
RCA: baixo (forte desvantagem comparativa revelada, melhoria limitada no período 
de 2012 a 2016) 

Produção e 
produtores 
nacionais 

Estima-se que Angola possui vastos recursos minerais; No entanto, grande parte do 
território ainda é desconhecido. O levantamento e prospecção estão em curso, e 
foram identificadas áreas para a exploração de minerais de metais básicos, cobre, 
manganês, titânio, ouro, fosfato, zinco, chumbo e alumínio, platina e terras raras.1  
 
Não existe, no entanto, nenhuma produção exportável atual de produtos no sector. 
 
Produção: baixa 

Constrangimentos-
chave 

O constrangimento-chave para a produção no sector actualmente é o estágio inicial 
da exploração, o que significa que a eventual rentabilidade da extração ainda não é 
conhecida. Os constrangimentos operacionais-chave terão de ser determinadas 
numa fase posterior, mas provavelmente incluirão o acesso e o custo da energia e as 
limitações na infra-estrutura de transporte. 
 
Constrangimentos-chave: médio 

Medidas para 
superar os 
constrangimentos 

O trabalho de exploração está em curso e abordará os constrangimentos actuais 
para o desenvolvimento do sector. O potencial para superar os constrangimentos 
operacionais dependerá do tamanho dos depósitos exploráveis a serem 
identificados.  
 
Potencial para superar restrições chave: médio 

B. Aspectos do lado da demanda 

Demanda regional 
e internacional 

Os mercados das exportações de minérios e minerais de Angola seriam globais. 
Como tal, uma breve revisão dos desenvolvimentos do mercado produz uma luz sob 
demanda. 
 
O desenvolvimento das importações globais de minérios e minerais no período de 
2012 a 2016 foi desigual. Após uma queda acentuada entre 2013 e 2014, de US$ 586 
mil milhões para US$ 444 bilhões, o mercado recuperou lentamente, mas de forma 
constante, para US$ 480 bilhões em 2016 (Figura 3) 

                                                           
1 MGM 2017: Info Geominas, 60/2017, 31 March 2017, p. 9. 
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Figura 3: Importações mundiais de minérios e minerais, 2012-2016 (milhões de US$) 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base nos dados UN COMTRADE. 
 
No entanto, numa prespectiva  agregada, grandes diferenças de desempenho em 
diferentes commodities. Por exemplo, enquanto as importações de estanho 
aumentaram mais de 20% ao ano durante o período, o tungstênio contraiu mais de 
30% (Tabela 2). Como é típico para os mercados de commodities, os preços tendem a 
ser voláteis, e a demanda é essencialmente derivada da demanda por produtos nos 
quais os minérios são usados, o que dificulta as previsões. Além disso, com os 
depósitos e reservas de Angola para os vários minerais e minerais ainda a serem 
determinados, é impossível fazer uma avaliação clara da demanda de exportação 
para o sector. 
 
Tabela 2: Importações globais de minérios e minerais, por grupo de commodities, 
2012-2016 (milhões de US$) 

 
Fonte: UN COMTRADE e cálculos dos autores  
 
Potencial de mercado: médio 

Barreiras de acesso 
ao mercado 

As barreiras de acesso ao mercado para minérios e minerais são tipicamente baixas - 
as barreiras tarifárias tendem a ser baixas para as matérias-primas e as barreiras não 
tarifárias também são geralmente menores do que para outros tipos de bens, como 
produtos agrícolas (afectados pelos regulamentos SPS) e bens industriais (afectados 
por requisitos de qualidade e barreiras técnicas). Deve ser assegurado o 
cumprimento dos padrões internacionais de mineração, como os estabelecidos pela 
Iniciativa de Transparência das Indústrias Extrativistas (EITI) ou a Global Reporting 
Initiative (GRI). 
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2012 2013 2014 2015 2016 CAGR 2012-16
2603 Copper ores and concentrates. 50,841 55,373 53,427 45,580 42,351 -4.5%
2604 Nickel ores and concentrates. 6,851 6,556 6,019 3,979 2,374 -23.3%
2605 Cobalt ores and concentrates. 639 548 662 730 225 -23.0%
2606 Aluminium ores and concentrates. 3,999 5,791 4,597 4,942 3,812 -1.2%
2607 Lead ores and concentrates. 8,023 6,591 6,892 5,960 5,776 -7.9%
2608 Zinc ores and concentrates. 7,445 7,673 8,470 7,950 6,880 -2.0%
2609 Tin ores and concentrates. 513 690 931 745 1,125 21.7%
2610 Chromium ores and concentrates. 2,880 3,090 2,414 2,233 1,964 -9.1%
2611 Tungsten ores and concentrates. 518 450 431 254 111 -32.0%
2612 Uranium or thorium ores and conce 507 485 578 474 574 3.1%
2613 Molybdenum ores and concentrates 4,333 3,616 4,447 2,506 1,649 -21.5%
2614 Titanium ores and concentrates. 4,613 3,106 2,463 2,200 1,807 -20.9%
2615 Niobium, tantalum, vanadium or zir 2,795 1,941 1,660 1,665 1,355 -16.6%
2616 Precious metal ores and concentrat 4,145 4,401 4,891 4,351 5,225 6.0%
2617 Other ores and concentrates. 338 327 416 315 327 -0.9%
7106 Silver (including silver plated wit 34,426 29,358 22,568 19,049 17,167 -16.0%
7107 Base metals clad with si lver, not f 150 129 83 69 75 -15.9%
7108 Gold (including gold plated with pl 329,193 408,644 276,087 327,348 343,855 1.1%
7109 Base metals or si lver, clad with go 77 44 31 35 38 -16.2%
7110 Platinum, unwrought or in semi-man 28,938 28,809 28,091 23,674 21,538 -7.1%
7111 Base metals, si lver or gold, clad w 220 201 277 244 263 4.6%
7112 Waste and scrap of precious metal 22,684 18,522 18,103 17,228 21,040 -1.9%
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Dificuldade de acesso ao mercado: médio 
C. Potencial para atração de investimentos e benefício da produção actual 

IDE 

O investimento, incluindo o Investimento Directo Estrangeiro (IDE), no sector será 
essencialmente determinado pelo tamanho e rentabilidade dos depósitos em 
Angola, que só está emergindo à medida que o alcance e as actividades de 
exploração progridem. 
 
Potencial para atração de investimento: médio 

Espaço do produto 
e ligação com 
outros sectores 

Tal como na maioria dos sectores mineiros, é provável que as ligações entre extração 
de minério e minerais com outros sectores em Angola sejam limitadas, uma vez que 
estas deveriam ser principalmente para exportação, e o potencial de adição de valor 
em Angola deverá ser pequeno (ver abaixo). 
 
Do ponto de vista do conceito de espaço de produto, como a exportação de minerais 
e minerais provavelmente estará ligada à exportação de outros produtos minerais 
(em particular diamantes), que já estão sendo exportados, a extração e exportação 
de minerais e minerais é “próxima” para a produção e as exportações actuais. 
 
Espaço de produtos e ligações com outros sectores: médio 

Avaliação resumida do potencial de exportação 

Resumo do 
potencial de 
exportação 

Pode-se esperar que o sector tenha um potencial de exportação considerável, mas os 
detalhes ainda não são determinados, dado o início do desenvolvimento do sector. 
 
Resumo do potencial de exportação: médio  
 
A expansão das exportações é possível a longo prazo. 

Priorização do sector para a elaboração do plano de acção 

Potencial de 
geração de 
emprego 

O potencial de geração de emprego do sector depende de como o sector deve ser 
desenvolvido. A mineração industrial é intensiva em capital e, portanto, gera 
empregos relativamente poucos directamente, mas a mineração em pequena escala 
é intensiva em mão-de-obra (embora tipicamente muito menos produtiva). É 
provável que o número de empregos indiretos exceda consideravelmente o número 
de empregos diretos. O potencial de criação de emprego completo só se 
materializaria após a fase de exploração e permanece incerto no estágio actual do 
desenvolvimento do sector. 
 
Potencial de geração de emprego: médio 

Ligações com as 
MPMEs/adição de 
valor: 

Os vínculos do sector de mineração com as MPMEs são relativamente limitados, já 
que os insumos são amplamente importados e os serviços de suporte também são 
fornecidos principalmente por provedores de serviços especializados (tipicamente 
importados) ou pelas próprias empresas de mineração. 
 
O potencial de adição de valor dependeria dos minérios e minerais específicos a 
serem extraídos, mas geralmente deve ser considerado limitado. 
 
Importância de ligações e adição de valor: baixa 

Alinhamento com 
os planos e as 
prioridades do 
governo 

O Plano de Desenvolvimento Nacional não inclui o sector de minerais e minerais 
entre os principais sectores prioritários, mas destaca a exploração e exploração de 
minerais como um grupo importante (MPDT 2012: 193).2 No entanto, as Linhas 
Mestras não se referem a minérios de minério de ferro que não sejam minerais de 
ferro (Governo de Angola 2016),3 e nenhum programa específico (Programa 
Dirigido) está preparado para o sector (MPDT 2017).4 O desenvolvimento do sector é 
abordado principalmente pelo Ministério da Geologia e Minas (MGM), que adoptou 
uma Estratégia do sector de mineração. Isso se concentra, no curto prazo, em 
diamantes, minério de ferro e pedras preciosas. 
 
Nível de alinhamento: baixo 

Projectos recentes/ Além das actividades de exploração, nenhum projecto particular no sector está 

                                                           
2 MPDT 2012: Plano Nacional de Desenvolvimento 2013-2017, Dezembro 2012, Luanda: Ministério do Plano e 
Desenvolvimento Territorial , p. 93. 
3 Governo de Angola 2016: Linhas Mestras para a Definição de uma Estratégia para a Saída da Crise Derivada da Queda 
do Preço do Petróleo No Mercado Internacional, Janeiro de 2016. 
4 Ministério do Plano e Desenvolvimento Territorial 2017: Relatório de Execução dos Programas Dirigidos. III. Trimestre 
2016, Janeiro de 2017. 
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em curso / 
planejados 

atualmente em curso ou planeado. 
 
Nível actual de suporte para sector / risco de duplicação: limitado 

Resumo: 
Prioridade do 
sector a ser 
selecionado para a 
preparação do 
plano de acção 

Dado o estágio inicial de desenvolvimento no sector, o potencial de exportação 
existe apenas no longo prazo, e o governo atualmente não prioriza o sector. A 
preparação de um plano de acção sectorial, que visaria a expansão das exportações 
no curto prazo, seria, portanto, actualmente prematuro e não é recomendado. 
 
Prioridade do sector a ser selecionado para a preparação do plano de acção: baixo 
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Perfil do Sector: Produtos petrolíferos de valor agregado 

Introdução ao Sector  

Sector e produtos 

Códigos do SH: 2710-2713 Petróleo refinado, gases & coque; 2901-04 Produtos 
químicos baseados em hidrocarbonetos 
  
Este sector compreende petróleo refinado e produtos petroquímicos, mas exclui o 
petróleo bruto. Perfis separados foram preparados para serviços para o sector de 
petróleo e produtos mais abaixo da cadeia de valor com base em produtos 
petroquímicos, ou seja, plásticos. 

A. Aspectos do lado da oferta 

Fluxos comerciais 
recentes 

Ao contrário da maioria em outros sectores, Angola não possui um défice comercial 
consistente em produtos petrolíferos de valor agregado. Em vez disso, o 
desempenho foi volátil, com anos de superávit (2012, 2015) seguidos de anos 
deficitários (2013) ou anos com comércio equilibrado do sector (2014). Os valores de 
exportação foram mais estáveis do que os valores de importação no período de 2012 
a 2015, mas caíram acentuadamente para US$  953 milhões em 2016, contra 1,6 
biliões no ano anterior (Figura 1); principalmente devido ao declínio no preço do 
petróleo. Este nível de exportações ainda é significativamente maior que o valor 
exportado de qualquer sector de petróleo não-angolano, excepto diamantes.1 
 
Figura 1: Exportações, Importações e Balança Comercial, 2012-2015, milhões de US$, 
preços correntes

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da ONU COMTRADE e AGT. 
 
Olhando para a composição dos produtos das exportações, os produtos 
petroquímicos e o betume não desempenharam nenhum papel (Figura 2). Todas as 
exportações do sector até agora foram sob a forma de petróleo refinado, que 
representaram três quartos das exportações do sector no período de 2012 a 2016, ou 
gases de petróleo (25% das exportações do sector). O desenvolvimento dos valores 
de exportação ao longo do tempo tem sido volátil para ambos, mas a tendência de 
cinco anos tem sido negativa para ambos: as exportações de petróleo refinado 
diminuíram a uma taxa anual média de 8,4% no período de 2012 a 2016 e os gases 
do petróleo em 16,3 % por ano. Uma grande parte dessa contração deve-se ao 
declínio dos preços do mercado mundial, em vez de reduzir os volumes de 
exportação. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 In 2016, the export value of diamonds from Angola was USD 997.5 million, according to AGT data. 
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Figura 2: Exportações por grupo de produtos (código HS de 4 dígitos), 2012-2016 
(milhões de US$) 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados AGT. 
 
Em termos de saldos comerciais a nível do produto, o único superávit comercial 
consistente é registado para gases de petróleo, uma vez que a demanda doméstica 
por estes é limitada e, portanto, há quase nenhuma importação (Figura 3). Por outro 
lado, a demanda doméstica de petróleo refinado (combustíveis) excede a capacidade 
de produção doméstica e, portanto, o petróleo refinado registou déficit comercial 
nos anos em que as exportações foram relativamente baixas, ou seja, em 2013 e 2014. 
O betume e a coque e as importações petroquímicas são comparativamente (ou seja, 
em relação para o petróleo refinado), limitou-se e diminuiu ao longo do tempo, 
mas, como quase não existiam exportações desses produtos, registaram um déficit 
comercial consistente, a níveis médios anuais no período de 2012 a 2015 de US$ 136,7 
milhões (coque e betume) e US$ 16 milhões (petroquímicos). 
 
Figura 3: Balanças Comerciais por produto, 2012-2015 (milhões de US$) 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base nos dados AGT e UN COMTRADE. 
 
Desempenho de exportação: médio (alto valor, mas declínio ao longo do tempo) 

Vantagem 
comparativa 
revelada (RCA) 

O sector geral mostra uma ligeira vantagem comparativa revelada (1,2 em 
comparação com a concorrência global e 1,7 em comparação com a África Sub-
Sahariana (SSA), em 2016, onde um valor maior que 1 indica uma vantagem 
comparativa revelada), que melhorou moderadamente no período de 2012 a 2016 , 
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em comparação com ambos os grupos de referência, por um factor de 4,8 em 
relação ao mundo e um factor de 6,6 em relação ao SSA (indicado na Figura 4 por 
uma posição acima da linha diagonal). Em outras palavras, o sector petrolífero de 
valor agregado de Angola atingiu menos o declínio dos preços do petróleo do que 
outros países, tanto na África como no mundo. 
 
O desempenho variou, no entanto, entre os grupos de produtos do sector; 
notavelmente a ausência de qualquer exportação de produtos petroquímicos e 
betumes significa que há uma forte desvantagem comparativa revelada para esses 
produtos. 
 
Figura 4: RCA das exportações angolanas de petróleo com valor agregado, em 
comparação com o Mundo e África Sub-Sahariana, 2016 vs. 2012  
(a) Angola vs. Mundo (b) Angola vs. SSA 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da ONU COMTRADE e AGT. 
 
RCA: alta (vantagem comparativa geral e para alguns produtos no sector, algumas 
melhorias no período de 2012 a 2016) 

Produção e 
produtores 
nacionais 

A capacidade de refinaria em Angola está concentrada numa refinaria única, 
construída na década de 1950 e possuída desde 2007 pela estatal Sonangol, e 
estimada em 65 mil barris por dia (bpd), de acordo com a OPEP.2 A produção real em 
2016 foi de 53.000 bpd, o que é insuficiente para atender a demanda doméstica; 
Além disso, segundo o relatório, o custo de produção é maior que o custo da 
gasolina importada.3 A refinaria perto de Luanda produz gás, combustível, butano, 
nafta, gasolina, JetB, JetA1, lubrificantes, diesel, óleo combustível e asfalto. Não há 
outras facilidades para a produção de produtos petroquímicos. 
 
Uma série de projectos para expandir a capacidade de refinação e se estender a 
outros produtos petroquímicos foram planeados há anos, mas nenhum deles já se 
materializou. Por exemplo, uma nova refinaria no Lobito, Sonaref4, foi arquivada 
em Agosto de 2016 à luz do declínio do preço do petróleo.5 Outro projecto para 
uma nova refinaria no norte do Soyo, anunciado pelo governo em 2015 com uma 
capacidade planejada de 400 mil bpd, também foi interrompido para ser 
reavaliado.6 No entanto, novos projectos estão sendo desenvolvidos continuamente. 
Mais recentemente, um projeto para construir uma refinaria de 400.000 bpd no 
Namibe foi anunciado em Março de 2017.7 
 
Produção: baixa (produção actual insuficiente para atender à demanda doméstica e 
implementação de projectos para expandir e ampliar a capacidade que está 

                                                           
2 Another small refinery is located in Cabinda, with a capacity of 16,000 bpd, and owned by Chevron. 
3 https://ardina.news/article/2017_03_15_1011302003_angola-economist-defende-que-importar-petroleo-refinado-pode-ser-
melhor-solucao.  
4 http://www.sonangol.co.ao/English/AreasOfActivity/Downstream/Sonaref/Pages/Sonaref.aspx.  
5 https://www.platts.com/news-feature/2016/oil/african-energy-outlook/angola-oil-refinery-090116.  
6 http://www.globalconstructionreview.com/news/russian-companies-bu7ild-12bn-refin7ery-com7plex/.  
7 http://www.globalconstructionreview.com/news/russian-companies-bu7ild-12bn-refin7ery-com7plex/.  
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paralisada há algum tempo e dependente da recuperação do preço do petróleo) 

Constrangimentos-
chave 

O constrangimento vinculativo para a exportação de produtos petrolíferos de valor 
agregado é a falta de capacidade de produção. Sem um aumento dessa capacidade 
(ou a criação de capacidade, no caso de produtos petroquímicos), será impossível 
alcançar um aumento no volume de exportações. 
 
Constrangimentos-chave: alta 

Medidas para 
superar os 
constrangimentos 

A superação do constrangimento-chave exigirá investimentos significativos na 
construção de uma nova refinaria. Várias tentativas para isso já falharam (ou foram 
adiadas) devido ao ambiente económico global adverso, embora novos projetos 
sejam constantemente planeados e iniciados (veja acima). 
 
Potencial para superar os constrangimentos-chave: baixo 

B. Aspectos do lado da procura 

Demanda regional 
e internacional 

Os mercados de produtos petrolíferos de valor agregado são globais - as exportações 
sectoriais de Angola no período de 2012 a 2016 foram para 134 países diferentes, 
sendo os principais mercados os EUA, Portugal, Japão, África do Sul, França, Hong 
Kong e China); Por conseguinte, é instrutivo olhar para o mercado mundial de 
produtos no sector, a fim de obter lições para a procura potencial das exportações 
Angolanas.  
 
As importações globais de produtos petrolíferos de valor agregado diminuíram, em 
linha com a queda do preço do petróleo bruto, desde 2013, e particularmente forte 
desde 2014; As tendências são as mesmas em todos os grupos de produtos do sector, 
embora os valores de mercado absolutos diferem consideravelmente, e o petróleo 
refinado é, de longe, o mais importante, atingindo um valor total de US$ 893 
bilhões em 2013, que desde então caiu para US$  415 bilhão (Figura 5).  
 
Figura 5: Importações globais de produtos petrolíferos de valor agregado, 2012-2016 
(US$ bilhões) 

 
Fonte: UN COMTRADE e cálculos dos autores 
 
Dada esta tendência de declínio rápido do valor de mercado - embora ainda 
constitua um mercado particularmente grande, em comparação com outros sectores 
em que Angola pode ter potencial de exportação - a situação da demanda parece 
não particularmente favorável. No entanto, a comparação do desempenho dos 
produtos petrolíferos de valor adicionado com petróleo bruto mostra que cada 
grupo de produtos de valor agregado superou o petróleo bruto no período de 2012 
a 2016: enquanto o mercado de petróleo bruto perdeu 60% do seu valor ao longo 
desse período, o mercado de Os produtos petroquímicos diminuíram apenas em 
menos de 30% (Figura 6). Esta observação traz duas lições para Angola: primeiro, a 
diversificação das exportações do petróleo bruto para o petróleo refinado é uma 
estratégia sensata da perspectiva do lado da demanda. Em segundo lugar, quanto 
mais valor agregado, melhor o desempenho; Isso levanta questões para Angola 
considerar se a entrada na produção de produtos petroquímicos poderia ser uma 
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estratégia de diversificação de exportação que vale a pena. 
 
 
 
 
 
 
Figura 6: Índices de valor de mercado global, petróleo bruto versus produtos 
adicionados de valor agregado, 2012-2016 (2012 = 100) 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em UN COMTRADE. 
 
Potencial de mercado: médio 

Barreiras de acesso 
ao mercado 

O sector enfrenta poucas barreiras de acesso ao mercado. As tarifas tendem a ser 
baixas, se existentes - os principais mercados Angolanos, apenas a China impõe taxas 
de 2% a 10% sobre produtos do sector e barreiras não-tarifárias, em particular 
obstáculos técnicos ao comércio sob a forma de padrões técnicos e qualidade os 
requisitos, que são principalmente estabelecidos pelos clientes, podem ser 
abordados tecnicamente, inclusive em cooperação com os compradores. 
 
Dificuldade de acesso ao mercado: baixo 

C. Potencial para atração de investimentos e benefício da produção actual 

IDE 

O sector em Angola está há muito tempo aberto para o IDE, que desempenha um 
papel importante na indústria do petróleo, devido às necessidades de conhecimento 
técnico e altos investimentos de capital. No entanto, a refinaria do Lobito, 
anteriormente pertencente à Total, foi assumida pela estatal Sonangol em 2007; o 
que significa que, de fato, o sector de petróleo a jusante em Angola não tem 
investidores estrangeiros, além da Refinaria de Cabinda. 
 
No momento do boom do preço do petróleo (em torno de 2010), vários projectos de 
refinaria estavam em curso, geralmente planeados como parcerias público-privadas 
(PPPs) com investidores estrangeiros, incluindo um novo projecto de refinaria no 
Lobito e uma refinaria no Soyo. Embora novos projectos estejam em vias de 
transição, a propensão a investir no sector de petróleo, inclusive na produção de 
petróleo com valor agregado, foi limitada, na sequência do declínio do preço do 
petróleo, e continuará sendo, enquanto os preços do petróleo bruto permanecerem 
subjugados. 
 
Potencial para atração de investimento: médio 

Espaço do produto 
e ligação com 
outros sectores 

Embora petróleo refinado e petroquímicos sejam insumos importantes para uma 
série de outros sectores, as ligações directas com outros setores em Angola são e 
continuarão sendo limitadas; a única e óbvia excepção é a produção de petróleo 
bruto. 
 
Do ponto de vista do espaço de produto, a produção e as exportações de petróleo 
refinado e petroquímicos são uma extensão natural das atuais exportações de 
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petróleo bruto. 
 
Espaço de produtos e ligações com outros sectores: médio 

Avaliação resumida do potencial de exportação 

Resumo do 
potencial de 
exportação 

Do ponto de vista da demanda, há margem para expandir as exportações. No 
entanto, a capacidade de produção limitada significa que qualquer aumento 
considerável nas exportações exigiria a construção de uma nova refinaria, cuja 
rentabilidade é incerta nas circunstâncias actuais e, em qualquer caso, exigirá algum 
tempo, o que torna a expansão das exportações no sector projecto de longo termo. 
 
Resumo do potencial de exportação: médio 

C. Priorização do sector para a elaboração do plano de acção 

Potencial de 
geração de 
emprego 

Embora a extração e transformação de petróleo seja intensiva em capital, o grande 
tamanho do sector de petróleo em Angola significa que também é um gerador de 
empregos considerável. O sector total de petróleo emprega cerca de 70 mil pessoas. 
No entanto, a proporção de empregos em adição de valor, principalmente a 
refinaria, é muito menor, com a participação da equipa de expatriados em alta, pelo 
menos nos primeiros anos de operação. 
 
Potencial de geração de emprego: baixo 

Ligações com as 
MPMEs/adição de 
valor: 

É provável que as ligações com as MPME sejam limitadas, mas podem, no entanto, 
ser promovidas com prestadores de serviços independentes; Isso provavelmente 
exigiria o desenvolvimento de uma política de conteúdo local. Por outro lado, a 
adição de valor está no cerne do sector e, portanto, é alta por definição. 
 
Importância de ligações e adição de valor: médio 

Alinhamento com 
os planos e as 
prioridades do 
governo 

A prioridade do governo tem sido a diversificação das exportações para além do 
sector petrolífero; No entanto, o sector do petróleo continua a ser, de longe, o 
sector económico mais importante em Angola, e a diversificação no sector do 
petróleo, acrescentando valor ao petróleo bruto antes da exportação, também é 
importante na agenda do governo. 
 
Nível de alinhamento: alto 

Projectos recentes / 
em curso / 
planejados 

Embora vários projectos para a construção de novas refinarias tenham sido 
anunciados, nenhum deles até agora foi implementado e se tornou operacional. 
Todos esses projectos visam tanto a produção para o mercado interno quanto as 
exportações. Para um plano de acção do sector direcionado especificamente às 
exportações, mas não incluindo a definição de um novo investimento na produção 
de refinaria / petroquímica, haveria apenas um papel residual. 
 
Nível actual de suporte para sector / risco de duplicação: alto 

Resumo: 
Prioridade do 
sector a ser 
seleccionado para 
a preparação do 
plano de acção 

O aumento das exportações sectoriais exige, em primeiro lugar, investimentos em 
capacidades de produção ampliadas; Vários projetos com esse objectivo foram 
preparados (e alguns deles foram arquivados novamente), nos últimos anos. Sem a 
implementação de tais projectos, há apenas um papel residual a ser colocado para 
um plano de ação do sector complementar. 
 
Prioridade do sector a ser selecionado para a preparação do plano de acção: baixo 
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Perfil do Sector: Fertilizantes 

Introdução ao Sector  
Sector e  
produtos Código HS: 31 Fertilizantes 

A. Aspectos associados a oferta 

Fluxos comerciais 
recentes 

Angola é um importador líquido de fertilizantes. As exportações foram inferiores a 
US$  1 milhão por ano no período de 2012 a 2016 (Figura 1), e as exportações 
limitadas que ocorreram são susceptíveis de serem reexportadas, uma vez que não 
há produção comercial de fertilizantes em Angola. As importações foram realizadas 
de forma desigual no período, mas com uma tendência decrescente; em particular, 
quase diminuíram de metade entre 2014 e 2015, provavelmente em resposta à 
escassez de moeda estrangeira em Angola. Na ausência de exportações, o déficit 
comercial sectorial em cada ano era praticamente idêntico ao valor das importações. 
 
Figura 1: Exportações, Importações e Balança Comercial, 2012-2015, milhões de US$, 
preços correntes  

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da ONU COMTRADE e AGT. 
 
Os fertilizantes minerais à base de nitrogênio ou potássio e as misturas de N-P-K são 
também os produtos mais importados; por outro lado, fertilizantes orgânicos e 
fertilizantes potássicos são pouco importados (Figura 2). Não há uma tendência clara 
na importação ao longo do tempo. 
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Figura 2: Importações por produto, 2012-2016 (US$ 000) 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados AGT. 
 
Desempenho das exportações: baixo (baixo valor, baixo crescimento) 

Vantagem 
comparativa 
revelada (RCA) 

O sector em geral mostra uma forte desvantagem comparativa revelada (menos de 
0,002 globalmente e comparada à África Sub-Sahariana, em 2016, onde um valor 
maior que 1 indicaria uma vantagem comparativa revelada). O desempenho é 
semelhante em todos os produtos do sector: com excepção do fertilizante 
nitrogenado (código HS 3102), todos os produtos melhoraram o desempenho no 
período de 2012 a 2016, mas as pontuações do Índice Balassa permaneceram fracas e 
as melhorias são amplamente explicadas pelas reexportações. 
 
Figura 2: RCA das exportações de fertilizantes angolanos, em comparação com o 
Mundo e África Sub-Sahariana, 2016 vs. 2012  
(a) Angola vs. Mundo (b) Angola vs. SSA 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da ONU COMTRADE e AGT. 
 
RCA: baixo (forte desvantagem comparativa, melhoria limitada ao longo do tempo 
devido às reexportações) 

Produção e 
produtores 
nacionais 

Não há produção comercial de fertilizantes em Angola de tal forma que todo o 
fertilizante tem que ser importado.  
 
O consumo de fertilizantes é baixo, em parte impulsionado pelo facto de que uma 
grande parte da agricultura de Angola é através da agricultura de subsistência e 
pequena: Angola consome 1,1 kg/ha em comparação com a África do Sul (o maior 
usuário na África Sub-Sahariana) 49,2 kg/ha. Outros países com maior intensidade de 
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uso de fertilizantes do que Angola incluem, entre outros, Zâmbia (27,3 kg / ha), 
Nigéria (2,1 kg / ha) e Camarões (6,7 kg / ha) (IFE 2013).1  
 
O governo deve intervir repetidamente para fornecer às famílias o acesso a 
fertilizantes (IFE 2013). Os dados de Julho de 2016 do Ministério da Agricultura 
apontam para a necessidade de importar 70 mil toneladas de fertilizantes entre 2016 
e 2017. Devido às restrições financeiras dos pequenos agricultores e, em particular, à 
falta de acesso à moeda estrangeira, o governo teve que intervir de forma 
reconhecida no mercado de fertilizantes, por exemplo, no segundo semestre de 
2016, para suportar a importação de 25 mil toneladas. 
 
Angola tem insumos locais para a produção de fertilizantes, particularmente nas 
províncias do Zaire e Cabinda, a partir da produção de ureia, sulfato de amónio e 
outros derivados podem ser extraídos. 
 
Produção: baixa (nenhuma produção doméstica e demanda doméstica são 
fornecidas exclusivamente com importações, baixo potencial devido ao forte 
mercado competitivo global, grandes players globais) 

Constrangimentos 
-chave 

O principal constrangimento para a exportação de fertilizantes é a falta de 
produção nacional. Isso, por sua vez, enfrenta vários constrangimentos, incluindo: 

• O acesso a produtos químicos importados resulta em altos custos e limita a 
disponibilidade; 

• Demanda em pequenas quantidades e agricultura de subsistência, baixa 
produção agrícola; 

• Mercado global altamente competitivo com fortes jogadores globais 
presentes em Angola (por exemplo, Yara, Agrium, etc.) torna desafiador 
para os produtores nacionais competirem em preço ou qualidade. 

• Sistemas de transporte deficiente e altos custos logísticos;  
• Falta de energia elétrica estável; 
• Falta de pessoal qualificado e know-how institucional. 

 
Constrangimentos-chave: alta 

Medidas para 
superar os 
constrangimentos 

A superação dos constrangimentos identificados exigirá investimentos significativos 
na infra-estrutura setorial, principalmente transporte, fornecimento de electricidade 
e produção mineral no país (nitrogénio, potássio, fosfato).  
 
Muitos dos constrangimentos enfrentados pelo sector estão relacionadas ao 
mercado global e à estrutura da agricultura angolana; com esse objectivo, é 
importante explorar alternativas e capitalizar a vantagem competitiva (marginal) 
dos fertilizantes animais e vegetais. Esses fertilizantes poderiam ser desenvolvidos 
como um substituto parcial de importação e irão ao longo das estruturas agrícolas 
de pequena escala. No entanto, exigiria altas taxas de investimento, capacidade 
institucional e técnica. Em qualquer caso, abordar essas restrições seria no âmbito da 
produção para o mercado interno. 
 
Potencial para superar os constrangimentos-chave: baixo 

B. Aspectos do lado da demanda 

Demanda regional 
e internacional 

 
 
As importações globais de fertilizantes mostram uma tendência decrescente desde 
2012, tendo caído de US$  78,6 bilhões em 2012 para US$ 46,6 bilhões em 2016 
(Figura 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Instituto de Fomento Empresarial 2013: Projecto Nitrogénio, Estudo Sectorial – Fertilizantes, July 2013. 
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Figura 3: Importações globais de fertilizantes, 2012-2016 (milhões de US$) 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em UN COMTRADE. 
 
A forte queda na demanda internacional, o mercado altamente competitivo e a 
presença de grandes players na região juntos constituem um cenário de demanda 
bastante reduzido para a exportação de fertilizantes. 
 
Potencial de mercado: baixo 

Barreiras de acesso 
ao mercado 

As barreiras tarifárias são limitadas para fertilizantes. Mesmo os países Africanos não 
pertencentes à SADC, que tendem a impor tarifas relativamente elevadas às 
importações, incluindo Angola, aplicam tarifas não superiores a 5% em fertilizantes. 
No entanto, devido à natureza comoditizada dos fertilizantes, a concorrência é em 
grande parte em preços, o que provavelmente constituirá um problema para 
Angola, onde os custos de produção em Angola são relativamente elevados, 
tornando-o menos competitivo em relação aos grandes intervenientes. 
 
Barreiras de acesso ao mercado mais importantes são constituídas por requisitos de 
qualidade e certificação que Angola só poderia encontrar com o tempo.  
 
Dificuldade de acesso ao mercado: médio 

C. Potencial para atração de investimentos e benefício da produção actual 

IDE 

O desenvolvimento do sector poderia se beneficiar do investimento no 
desenvolvimento agrícola, que deveria incentivar o consumo de fertilizantes e 
resultar em demanda constante. Até agora, os fertilizantes foram incluídos e 
entregues aos agricultores no âmbito da produção agrícola como meio de produção, 
mas não concebido como uma indústria em si.2  
 
No entanto, tem havido um fluxo constante de notícias sobre projectos de 
investimento bastante amplos na produção de fertilizantes, tanto em termos de 
substituição de importações quanto de lógica de exportação (IFE 2013). Mais 
recentemente, em junho de 2017, a empresa Vale Fertil anunciou que planearia 
investir US$  65-132 milhões na produção de fertilizantes de fosfatos.3 
 
Potencial de atração de investimento: médio (principalmente no contexto da 
substituição de importações) 

Espaço do produto 
e ligação com 
outros sectores 

As ligações com o sector agrícola são óbvias e próximas. Os vínculos com outros 
sectores, nomeadamente os que fornecem insumos para a indústria de fertilizantes, 
são relativamente limitados, no entanto, como estes seriam amplamente importados 
(além das principais matérias-primas).  

                                                           
2 Ministério do Planeamento e do Desenvolvimento Territorial 2016: Relatório de Balanco das Actividades de Governo, 
June 2016. 
3 See http://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/economia/2017/5/23/Angola-Vale-Fertil-vai-investir-USD-milhoes-
exploracao-fosfato,8e6de2ab-385f-49c0-b906-62757140c699.html and http://www.dn.pt/lusa/interior/subsidiaria-israelita-
vai-produzir-fertilizantes-em-angola-8550947.html.  
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Formar uma perspectiva do espaço de produtos, embora os minerais representem 
grandes exportações, as exportações de fertilizantes estarão em um mercado 
completamente diferente e, portanto, precisam ser consideradas como “distantes” 
das exportações actuais. 
 
Espaço de produtos e ligações com outros sectores: médio 

Avaliação resumida do potencial de exportação 

Resumo do 
potencial de 
exportação 

Do ponto de vista da demanda, há possibilidades de expandir as exportações, 
primeiro para os países vizinhos e no longo prazo, quando as questões de qualidade 
/ certificação e transporte / logística foram abordadas, também globalmente - 
embora a demanda global tenha diminuído recentemente. No entanto, mais 
importante ainda, a falta de qualquer produção, juntamente com a alta demanda 
interna (actualmente excedendo a produção doméstica de longe para a maioria dos 
produtos) significa que o alcance a curto prazo para expandir as exportações é 
limitado. Algumas exportações para países vizinhos poderiam ser possíveis a médio 
prazo, mas qualquer expansão significativa das exportações poderia ocorrer a longo 
prazo apenas, se for o caso, uma vez que a produção doméstica aumentou 
significativamente. 
 
Resumo do potencial de exportação: baixo 

Priorização do sector para a elaboração do plano de acção  

Potencial de 
geração de 
emprego 

Como a produção de fertilizantes é intensiva em capital, o número de empregos 
directos a serem criados é limitado. Por exemplo, o projecto de fosfato na província 
do Zaire (Vale Fértil) está previsto para criar 250 empregos.4 No entanto, a criação 
indireta de empregos, especialmente na agricultura, pode ser significativa, embora 
seja difícil de quantificar.  
 
Potencial de geração de emprego: médio 

Ligações com as 
MPMEs/adição de 
valor: 

Os minerais necessários para produzir fertilizantes no país existem no país. No 
entanto, estes seriam extraídos pelas próprias empresas de fertilizantes ou 
operações de mineração relativamente grandes. O potencial de ligação às MPMEs de 
forma directa é, portanto, limitado, embora os beneficiários do uso de fertilizantes, 
ou seja, os agricultores, caiam principalmente na categoria de MPMEs. 
 
O potencial de adição de valor já existe na produção de fertilizantes e pode ser 
maximizado através do desenvolvimento de produtos específicos de culturas ou, em 
geral, com Pesquisa & Desenvolvimento, exigirá, no entanto, um forte investimento 
em know-how e capacidade técnica, bem como uma demanda constante.  
 
Importância de ligações e adição de valor: médio 

Alinhamento com 
os planos e as 
prioridades do 
governo 

O GdA incluiu fertilizantes nos planos de desenvolvimento regional do Zaire e do 
Huambo como estratégia para gerar emprego, substituir as importações e, ao 
mesmo tempo, supervisionar o aumento dos preços dos fertilizantes e seu impacto 
na produção agrícola. No entanto, o foco do governo não é a exportação de 
fertilizantes, mas a produção para uso doméstico. 
 
Nível de alinhamento: médio 

Projectos recentes/ 
em curso / 
planeados 

Em 2016, foi apresentado um projecto para a construção de uma empresa de 
fertilizantes na província do Zaire e em parceria com Marrocos e a Dinamarca. Em 
2017, o governo angolano ainda está negociando com o apoio de Marrocos no 
campo da produção de fertilizantes, um sector no qual o país continua em grande 
parte em déficit. Enquanto isso, empresas privadas como a Vale Fértil começaram a 
investir na produção (ver acima) 
 
Parcerias internacionais para apoiar a criação de know-how local. Além disso, as 
instituições locais (incluindo as instituições financeiras e as do sector agrícola) estão 
promovendo o uso de fertilizantes e sua produção. 
 
Nível atual de suporte para o sector: médio 

Resumo: Dado o potencial mínimo para começar a exportar fertilizantes no curto e mesmo 

                                                           
4 http://jornaldeangola.sapo.ao/economia/fabrica_de_fertilizantes_com_altos_investimentos_1.  

http://jornaldeangola.sapo.ao/economia/fabrica_de_fertilizantes_com_altos_investimentos_1


 
PERFIL DO SECTOR FERTILIZANTES  PAGE 6 

Prioridade do 
sector a ser 
seleccionado para 
a preparação do 
plano de acção 

médio prazo, a preparação de um plano de ação do sector não é recomendada. 
 
Prioridade do sector a ser selecionado para a preparação do plano de acção: baixo 
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Perfil do Sector: Sabão 
Introdução ao Sector  
Sector e  
produtos Códigos HS: 34 Sabão e agentes tenso-activos  

A. Aspectos do lado da oferta 

Fluxos comerciais 
recentes 

O sector de sabão mostrou uma tendência positiva no período de 2012 a 2016 (Figura 
1). As exportações aumentaram de forma constante, de ínfimos US$ 66 mil em 2012 
para US$ 6,3 milhões em 2016, o equivalente a uma taxa anual de aumento de mais 
de 200% (Tabela 1). No entanto, a balança comercial sectorial geral manteve-se 
negativa, embora em escala decrescente. Isto deve-se principalmente à diminuição 
das importações, que se reduziram em metade ao longo do período. O défice 
comercial em 2012 foi de US$ 279 milhões e, até 2015, foi reduzido para US$ 145 
milhões em 2015. 
 
Figura 1: Exportações, Importações e Balança Comercial, 2012-2015, actuais milhões 
de US$, preços correntes

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da ONU COMTRADE e AGT. 
 
Olhando para os produtos exportados, os principais factores de crescimento, bem 
como as exportações mais importantes em termos de valor, são sabões e produtos 
tenso-activos e agentes tenso-activos (outros que não sabão). Estes representam 
quase a totalidade da exportação do sector e cresceram a taxas médias anuais de 
293% e 405%, respectivamente, no período de 2012 a 2016. No entanto, em relação 
a 2012, todos os produtos foram cada vez mais exportados. No geral, os valores 
absolutos dos bens exportados permanecem pequenos, mas o crescimento é visível.  
 
Por outro lado, existem indicações - como a produção limitada em Angola -, que o 
aumento registado das exportações é o resultado de uma reexportação acentuada 
para a República Democrática do Congo, em vez das genuínas exportações 
Angolanas. 
 
Tabela 1: Exportações por produto, 2012-2016 (US$) 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados AGT. 
 
O bom desempenho de exportação do sector entre 2012 e 2016 não foi suficiente 
para superar o déficit comercial sectorial. As importações excedem as exportações de 
cada produto, embora os déficits comerciais tenham diminuído para todos eles (de 
acordo com as tendências globais de importação em Angola). 
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Angolan exports, USD 2012 2013 2014 2015 2016 % CAGR 2012
3401 Soap; organic surface-active products and pre 38 8 533 592 2,781 44.1% 293
3402 Organic surface-active agents (other than soa 13 89 409 974 3,500 55.5% 404
3403 Lubricating preparations (including cutting-o 15 75 28 208 16 0.3% 102
3404 Artificial waxes and prepared waxes. 12 8 2 0.0%
3405 Polishes and creams, for footwear, furniture, 0 0 3 1 5 0.1% 232
3406 Candles, tapers and the l ike. 0 0 1 3 4 0.1% 215
3407 Modelling pastes, including those put up for 0 0 0.0%
Total 66 172 986 1,786 6,308 312
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Tabela 2: Balanças Comerciais por produto, 2012-2015 (US$'000) 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base nos dados AGT e UN COMTRADE. 
 
Desempenho de exportação: médio (baixo valor mas alto crescimento) 

Vantagem 
comparativa 
revelada (RCA) 

Em geral, o sector tem uma significativa desvantagem competitiva revelada (cerca 
de 0,01 globalmente e comparada à SSA, onde um valor maior do que 1 indicaria 
uma vantagem comparativa revelada). No entanto, a situação melhorou fortemente 
no período de 2012 a 2016, por um factor de 342 em comparação com a concorrência 
mundial, e um factor de 223 em relação à SSA. 
 
O desempenho varia entre os grupos de produtos, com dois produtos destacados em 
termos de RCA 2016, sabão (3401) e agentes tensoactivos (3402) (Figura 2). Todos os 
produtos registaram melhorias claras entre 2012 e 2016, embora permaneçam com 
uma forte vantagem comparativa revelada. 
 
Figura 2: RCA das exportações de sabão Angolano, em comparação com o Mundo e 
África Sub-Sahariana, 2016 vs. 201  
(a) Angola vs. Mundo (b) Angola vs. SSA 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da ONU COMTRADE e AGT. 
 
RCA: baixo (melhorias importantes durante o período de 2012 a 2016, mas ainda em 
níveis muito limitados e distorcidas por reexportações) 

Produção e 
produtores 
nacionais 

A produção nacional de sabão, detergente e seus derivados entre 2013 e 2015 foi 
estável em torno de 23 mil toneladas (MoI 2015),1 o que não é suficiente para 
atender a demanda doméstica, como mostra o alto nível de importação. 
 
Rogerio Leal & Filhos representa a maioria da produção doméstica. A empresa tem 
capacidade para produzir 50 mil toneladas por ano, a produção em 2015 foi de 
apenas 22,9 mil toneladas, o que equivale a uma utilização de capacidade de 46% 
(MoI 2015). 
 
Todos os outros produtores são operações (muito) de pequena escala com uma saída 
marginal combinada. 
 

                                                           
1 Ministério da indústria 2015: Programa Dirigido para Aumento da Produção e Promoção das Exportações. Sabão, 
Fevereiro de 2015. 

Trade balance, USD '000 2012 2013 2014 201
3401 Soap; organic surface-active products and pre -107.863 -68.966 -53.845 -45.35
3402 Organic surface-active agents (other than soa -128.169 -96.380 -94.050 -72.52
3403 Lubricating preparations (including cutting-o -16.768 -17.566 -12.203 -8.99
3404 Artificial waxes and prepared waxes. -346 -260 -1.629 -55
3405 Polishes and creams, for footwear, furniture, -4.262 -3.278 -3.449 -1.82
3406 Candles, tapers and the like. -21.386 -16.824 -23.116 -16.05
3407 Modelling pastes, including those put up for -303 -186 -293 -9
Total -279.098 -203.459 -188.585 -145.40
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Produção: baixa (produção atual insuficiente para atender a demanda doméstica, no 
entanto, há potencial de expansão) 

Constrangimentos-
chave 

A produção industrial enfrenta muitos constrangimentos, (ver MoI 2016):  
• Dificuldades para acessar matérias-primas e insumos; 
• Ausência de certificação de produtos; 
• Falta de confiabilidade e alto custo de energia, aumentando o preço do 

produto final; 
• A indisponibilidade de moeda estrangeira para a aquisição de novos 

investimentos.  
• Acesso à assistência técnica e mão-de-obra qualificada. 

 
Esses constrangimentos têm um impacto negativo na competitividade do sector. O 
difícil ou dispendioso acesso à energia e o difícil acesso às matérias-primas 
aumentam os custos operacionais e, portanto, do produto final, tornando-o menos 
competitivo quando exportado. A falta de certificação tem um custo de 
oportunidade muito elevado, porque reduz os mercados onde o produto pode ser 
vendido e torna impossível entrar em mercados de nicho onde os consumidores 
estão dispostos a pagar preços mais altos. 
 
O volume limitado de produção exportável constitui uma restrição adicional, uma 
vez que exige que os potenciais exportadores se concentrem em nichos de mercado 
ou exportações ad hoc, mas impedindo a construção de relações estáveis com 
clientes no exterior. A falta de certificação reconhecida internacionalmente e uma 
infra-estrutura de qualidade geralmente deficiente também impede as exportações. 
 
Constrangimentos-chave: alta 

Medidas para 
colmatar restrições 

A superação dos constrangimentos identificados exigirá investimentos (1) na oferta 
de infra-estrutura de electricidade e na cadeia de valor; (2) na certificação; e (3) 
medidas para melhorar o acesso a divisas. 
 
O Governo e outras partes interessadas já começaram a trabalhar na 
competitividade da produção de sabão, abordando alguns dos desafios expressados 
acima. 
 
Potencial para superar restrições-chave: alto 

B. Aspectos do lado da demanda 

Demanda regional 
e internacional 

As importações globais de sabão e seus derivados aumentaram fortemente de 51,9 
biliões de dólares em 2012 para US$ 57,4 biliões em 2014, mas caíram ainda mais nos 
dois anos seguintes, para US$ 50,5 biliões em 2016 (Figura 3); Isso equivale a um 
declínio anual médio ao longo do período de cinco anos de 0,7%. 
 
Figura 3: Importações globais de sabão, 2012-2016 (milhões de US$) 

 
Fonte: UN COMTRADE e cálculos pelos autores; O valor para 2016 foi ajustado por falta de 
dados. 
 
A evolução do mercado global em produtos do sector tem sido principalmente 
negativa. Os principais produtos exportadores mostram uma queda no valor global 
de importação de 2,3% ao ano (sabão) e 4,2% (agentes tensoativos) (Tabela 3). 
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Tabela 3: Importações globais de sabão e derivados, 2012-2016, por produto 
(milhões de US$)

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em UN COMTRADE. 
 
No entanto, a evolução do mercado global pode não ser o indicador mais 
importante para os mercados de exportação de sabão de Angola, dada a estrutura 
de exportação por país de destino (Tabela 4). Isso mostra grandes mudanças desde 
2012: as exportações para a RDC, inexistentes em 2012, aumentaram 
significativamente até 2016. Outros mercados de exportação, como os outros países 
da África Sub-Sahariana, também mostraram um forte aumento. A exportação para 
todos os outros países, incluindo a UE, é quase insignificante. 
 
Figura 4: Exportações de sabão Angolano por destino, 2012-2016

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados AGT. 
 
O crescimento das exportações nos últimos dois anos mostra que há demanda de 
sabão e seus produtos derivados exportados de Angola; o desafio será passar das 
reexportações para exportações originais Angolanas. 
 
Potencial de mercado: médio 

Barreiras de acesso 
ao mercado 

As barreiras tarifárias constituem um problema para alguns dos mercados-alvo, 
inclusive nos mercados de exportação Africanos fora da SADC; Em outros mercados, 
nomeadamente a UE, estas não desempenham nenhum papel devido ao estatuto de 
Angola como país menos desenvolvido, que beneficiam do acesso livre de impostos a 
muitos países; No entanto, a mais longo prazo, com a graduação esperada de 
Angola do estatuto do PMA em Fevereiro de 2021, isso pode mudar. 
 
As barreiras de acesso ao mercado mais importantes são constituídas por requisitos 
de qualidade e certificação que a produção de sabão de Angola actualmente não 
atende, bem como a necessidade de estabelecer uma marca. 
 
Dificuldade de acesso ao mercado: médio 

C. Potencial para atração de investimentos e benefício da produção actual 

IDE 

Atrair investimentos para aumentar e diversificar a produção de sabão é de grande 
importância para a competitividade do sector e expansão das exportações. Exige que 
o Governo melhore o ambiente de investimento global, bem como a qualidade e 
infra-estrutura sectorial. O GdA tem abordado os desafios identificados com 

2012 2013 2014 2015 2016 CAGR 2012
3401 Soap; organic surface-active produc 8,311 8,929 9,368 8,804 7,583 -2
3402 Organic surface-active agents (othe 26,436 28,251 29,299 26,378 22,303 -4
3403 Lubricating preparations (including 8,591 9,134 9,624 8,832 7,962 -
3404 Artificial waxes and prepared waxe 2,690 2,795 2,878 2,645 2,274 -4
3405 Polishes and creams, for footwear, 2,553 2,430 2,491 2,157 1,929 -6
3406 Candles, tapers and the l ike. 2,636 2,796 2,964 2,696 2,400 -2
3407 Modelling pastes, including those p 641 684 794 823 829 6

2012 2013 2014 2015 201
000 USD
DRC 0 0 604 1,141 5,61
EU 6 91 72 112 1
Other SSA 47 52 115 444 65
Others 13 29 195 89 2
% of total
DRC 0.0 0.0 61.3 63.9 89.
EU 8.4 53.2 7.3 6.3 0.
Other SSA 71.4 30.2 11.7 24.9 10.
Others 20.2 16.6 19.8 5.0 0.



 
PERFIL DO SECTOR SABÃO PAGE 5 

medidas como o Programa Dirigido. No entanto, dada a estrutura geral dos custos, 
atrair investimentos orientados para a exportação provavelmente será um desafio. 
 
Potencial para atração de investimento: médio 

Espaço do produto 
e ligação com 
outros sectores 

Os vínculos com outros setores atualmente são limitados; factores de produção como 
hidróxido de sódio ou destilado gordo de palma e outros insumos são 
principalmente importados. No entanto, a indústria de transformação é um 
importante fornecedor de emprego e pode ser facilmente vinculada a outros 
sectores ou indústrias (por exemplo, embalagem, desenvolvimento de produtos, 
agroindústrias).   
 
Espaço de produtos e ligações com outros sectores: médio 

Avaliação resumida do potencial de exportação 

Resumo do 
potencial de 
exportação 

Do ponto de vista da demanda, há espaço para expandir as exportações, primeiro 
para os países vizinhos e no longo prazo, quando as questões de 
qualidade/certificação e transporte/logística foram abordadas, também 
globalmente. No entanto, a produção limitada e a alta demanda interna 
(actualmente excedendo a produção doméstica de longe para a maioria dos 
produtos) significam que o alcance a curto prazo para expandir as exportações é 
limitado. 
 
 
Uma expansão das exportações para países vizinhos ou nichos de mercado é possível 
a médio prazo, mas uma expansão significativa das exportações só pode ocorrer a 
longo prazo, uma vez que a produção doméstica aumentou significativamente. 
 
Resumo do potencial de exportação: médio  
 

Priorização do sector para a elaboração do plano de acção 

Potencial de 
geração de 
emprego 

A indústria de fabricação de sabão é moderadamente intensiva em mão-de-obra e a 
expansão da produção pode, portanto, gerar empregos directos ou indirectos. No 
entanto, a magnitude da geração de emprego é susceptível de ser limitada, dado o 
pequeno tamanho do sector. 
 
Potencial de geração de emprego: baixo 

Ligações com as 
MPMEs/adição de 
valor: 

A maioria dos insumos e máquinas são actualmente importadas, mas existe potencial 
para as empresas locais investirem na produção de insumos, especialmente aquelas 
relacionadas a sabonetes. Existe também um potencial para vincular a produção de 
sabão a vários sectores, incluindo a produção agrícola, química, embalagem e 
indústria farmacêutica; No entanto, isso exigirá investimentos consideráveis, bem 
como uma produção estável de produtos de alta qualidade. 
 
Importância de ligações e adição de valor: alta 

Alinhamento com 
os planos e as 
prioridades do 
governo 

O governo atribui grande importância ao sector, principalmente no contexto do 
aumento da indústria transformadora. O programa específico (Programa Digido) 
para o sector (MoI 2015) estabelece metas de produção e medidas para permitir o 
crescimento. No entanto, existe apenas uma empresa capaz de alcançar os objetivos 
estabelecidos e beneficiar das medidas propostas. Para exportar, a produção deve 
ser expandida para mais produtores com capacidade para fabricar mais do que a 
demanda doméstica. 
 
O “Plano de Desenvolvimento do Sector Privado” aborda os desafios que a indústria 
de sabão deve enfrentar e incentiva a criação de novas empresas (MPDT 2017).2 Os 
resultados de tais investimentos e planos podem levar tempo, mas permitirão o 
desenvolvimento de um sector manufacturero Angolano mais forte. 
 
Nível de alinhamento: médio 

Projectos recentes/ 
em curso / 
planeados 

Embora exista um Programa Dirigido, como observado acima, até agora as iniciativas 
para apoiar o sector, e especificamente para promover as exportações, foram 
limitadas. Existe, portanto, margem para o desenvolvimento de intervenções de 
curto prazo, bem como para o suporte orientado para a exportação (já que o 
Programa Dirigido visa principalmente a produção para o mercado interno). 

                                                           
2 Ministério do Plano e Desenvolvimento Territorial 2017: Relatório de Execução dos Programas Dirigidos. III. Trimestre 
2016, Janeiro de 2017. 
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Nível actual de apoio ao sector: limitado 

Resumo: 
Prioridade do 
sector a ser 
seleccionado para 
a preparação do 
plano de acção 

O sector recebeu apoio do Governo através do Programa Dirigido. No entanto, para 
atender a demanda nacional e entrar no mercado global, é necessário um maior 
investimento, certificação e desenvolvimento de infraestrutura. No futuro previsível, 
o potencial de exportação do sector será limitado. 
 
Prioridade do sector a ser selecionado para a preparação do plano de acção: médio 
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Perfil do Sector: Plástico e seus derivados  

Introdução ao Sector  
Sector e  
Produtos Códigos do SH: 39 plásticos e seus derivados; 6402 Calçado em plásticos 

A. Aspectos do lado da oferta 

Fluxos comerciais 
recentes 

O sector de plásticos possui dois sub-sectores que precisam ser avaliados 
separadamente para identificar adequadamente o potencial de exportação de 
Angola:  

• À montante, são necessários polímeros, resinas e celulose (“entradas de 
plástico”) para produzir produtos plásticos. Este subsector compreende 
códigos SH 3901 a 3915; 

• À jusante, existe uma grande quantidade de produtos feitos de plástico 
(“produtos plásticos”), que vão desde materiais de embalagem até 
utensílios de cozinha e outros bens de consumo. Esses produtos são 
identificados pelos códigos HS 3916 a 3926 e 6402. 

 
O comércio angolano de insumos plásticos entre 2012 e 2016 foi em grande parte 
fraco, com algumas flutuações ano-a-ano. As importações em média foram US$ 250 
milhões, e as exportações, embora cresçam em 75% ao ano no período de 2012 a 
2016, permaneceram insignificantes, abaixo de US$  2 milhões por ano (Figura 1). Na 
verdade, essas exportações só podem ser explicadas por reexportações, dada a 
ausência de qualquer capacidade de produção nacional. Em geral, o défice comercial 
é significativo e quase no mesmo nível de importações. Com efeito, o sector de 
insumos de plásticos é um dos poucos sectores em Angola, onde as importações não 
diminuíram significativamente ao longo do período, o que mostra sua importância 
como insumo para a fabricação angolana. 
 
Figura 1: Exportações, importações e balança comercial de insumos plásticos, 2012-
2015 (2016), milhões de US$, preços correntes 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da ONU COMTRADE e AGT. 
 
Em contrapartida, o défice comercial de produtos plásticos diminuiu mais de metade 
no período de 2012 a 2016, principalmente devido à queda nas importações desde 
2012, de US$  557 para US$ 267 milhões (Figura 2). Além disso, as exportações 
aumentaram mais (em 100% ao ano em média) e têm um valor maior, atingindo US$ 
10 milhões em 2016.  
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Figura 2: Exportações, importações e balança comercial de produtos plásticos, 2012-
2015 (2016), actuais milhões de US$ 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da ONU COMTRADE e AGT. 
 
Em termos de composição de exportação por grupo de produtos, três destacam-se 
em termos de valor de exportação e crescimento de exportação: calçado de plástico 
(código HS 6402), talheres (3924) e tubos (3917) - cada um deles atingiu valores de 
exportação em excesso de US$  1 milhão no crescimento contínuo das exportações no 
período de 2012 a 2016 (Tabela 1). Outros produtos, em que o déficit comercial pode 
ser significativamente reduzido, como a embalagem plástica (3923), parece ser 
produzido principalmente para o mercado interno. Em qualquer caso, é preciso 
notar que todos as balanças comerciais no nível do grupo de produtos ainda 
permaneceram negativos em 2016. 
 
Tabela 1: Exportações de plásticos de Angola por sub-sector e grupo de produtos, 
2012-2016 (US$ 000)

 

Fonte: UN COMTRADE e cálculos dos autores  
 
Desempenho de exportação: médio (com potencial existente em particular para 
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Export in '000 USD 2012 2013 2014 2015 2016 CAGR 2012-16
3901 Polymers of ethylene, in primary forms. 2 585 3 778 370.9%
3902 Polymers of propylene or of other olefins  0 0 26 534 441 1050.7%
3903 Polymers of styrene, in primary forms. 2 427 46 ..
3904 Polymers of vinyl chloride or of other ha  0 25 ..
3905 Polymers of vinyl acetate or of other viny  1 0 -100.0%
3906 Acrylic polymers in primary forms. 13 91 944 1 3 -31.6%
3907 Polyacetals, other polyethers and epoxid  8 3 46 7 -3.8%
3909 Amino-resins, phenolic resins and polyu 0 109 32 164 40 237.1%
3910 Sil icones in primary forms. 5 15 40 23 15 31.5%
3911 Petroleum resins, coumarone-indene res   25 21 2 75 ..
3912 Cellulose and its chemical derivatives, n  57 120 262 46.6%
3913 Natural polymers (for example, alginic a  118 137 73 3 18 -37.1%
3914 Ion-exchangers based on polymers of hea   0 ..
3915 Waste, parings and scrap, of plastics. 130 112 207 ..

Sub - total Plastic Inputs 204 378 1,857 1,433 1,919 75.2%
3916 Monofilament of which any cross-section  109 0 2 2 0 -85.4%
3917 Tubes, pipes and hoses, and fittings there 107 246 944 833 1,472 92.5%
3918 Floor coverings of plastics, whether or no  12 2 41 3 18 11.9%
3919 Self-adhesive plates, sheets, fi lm, foil, tap 42 113 27 23 19 -18.6%
3920 Other plates, sheets, fi lm, foil  and strip, o 1 13 52 6 9 96.0%
3921 Other plates, sheets, fi lm, foil  and strip, o 24 4 72 11 2 -46.2%
3922 Baths, shower-baths, sinks, wash-basins  3 2 8 11 995 315.3%
3923 Articles for the conveyance or packing of 177 420 942 268 545 32.4%
3924 Tableware, kitchenware, other household 11 32 158 193 2,050 265.5%
3925 Builders' ware of plastics, not elsewhere 14 343 259 170 69 48.7%
3926 Other articles of plastics and articles of 33 115 719 705 970 132.2%
6402 Other footwear with outer soles and upp  83 40 683 432 3,849 161.0%

Sub - Total Plastic Products 618 1,330 3,905 2,657 9,998 100.5%
Total Exports 822 1,708 5,762 4,091 11,917 95.1%



 
PERFIL DO SECTOR PROFILE PLÁSTICOS E ARTIGOS DE PLÁSTICO PAGE 3 

alguns produtos plásticos, onde as exportações são consideráveis aumentaram a uma 
taxa relativamente rápida). 

Vantagem 
comparativa 
revelada (RCA) 

Dado o nível limitado de exportações, o sector mostra uma clara desvantagem 
comparativa revelada em 2016 (um escore RCA de cerca de 0,02 globalmente e 0,04 
em comparação com a África Sub-Sahariana, onde um valor maior que 1 indicaria 
uma vantagem comparativa revelada). No entanto, registou-se uma melhoria 
significativa no desempenho da RCA em relação a 2012, por um factor de 52 em 
comparação com o mundo e um factor de 23,5 em comparação com a SSA. A 
desvantagem comparativa do sub-sector de produtos plásticos é menos grave (RCA 
de 0,03 em relação ao mundo) do que o subsector de insumos plásticos (RCA de 
0,007). 
 
O desempenho varia consideravelmente entre os grupos de produtos. Polibãs, 
banheiras e pias (código HS 3922) funcionam melhor em relação à competição global 
e sapatos de plástico (6402) em relação ao SSA (Figura 3). 
 
Figura 3: RCA de produtos plásticos Angolanos, em comparação com o Mundo e 
África Sub-Sahariana, 2016 vs. 2012  
(a) Angola vs. Mundo (b) Angola vs. SSA 

  
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da ONU COMTRADE e AGT. 
 
RCA: médio (alguns grupos de produtos mostram um desenvolvimento positivo, no 
entanto, não há uma forte vantagem competitiva revelada) 

Produção e 
produtores 
nacionais 

Não existe informação clara sobre a produção total de insumos plásticos em Angola; 
Com base nas informações disponíveis, nenhuma produção desse tipo parece existir.  
 
Olhando para os produtores de produtos plásticos, a paisagem é relativamente 
diversa. Algumas das empresas de plásticos em Angola são: 

• Grupo Ango Rayan (baldes, cadeiras, mesas, frascos); 
• Fil Tubos (tubos e tubos de plástico para fins industriais e agrícolas); 
• Imex Trade (tubos, contentores de resíduos, paletes, ângulos, tanques de 

água); 
• Companhia de Plásticos de Angola (Cipal); 
• Glopol Angola (paletes, caixas de transporte para frutas, contentores de 

resíduos); 
• Flotek (todo tipo de tubos e tubos, sistemas de irrigação, tanques e 

embalagens); 
• Plásticos do Kwanza (pequenos produtos plásticos para uso médico e 

reparações de automóveis / motos); 
• A Refriango, conhecida como produtor de bebidas, também actua no sector 

de plásticos, produzindo baldes, mesas, bacias, armários, canecas, jarras de 
plástico, embalagens de mantimentos e reciclagem de plásticos. 

 
O número real de produtos fabricados em Angola é difícil de estimar, dados os 
dados disponíveis. No entanto, o número de empresas da indústria, a presença de 
uma refinaria e a principal matéria-prima para a produção de plásticos são fatores 
importantes que poderiam fazer a produção de plásticos e a reciclagem de um sector 
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motorizado. 
 
Produção: Médio (O número de empresas e fabricantes junto com a alta demanda de 
produtos plásticos fornece um bom ponto de partida para a exportação de produtos 
plásticos, embora a capacidade produtiva ainda seja insuficiente para satisfazer a 
demanda doméstica).  

Constrangimentos-
chave 

O constrangimento-chave para a criação de uma instalação de produção doméstica 
para insumos plásticos (resinas, polímeros e celulose) é o investimento necessário, 
bem como a disponibilidade de pessoal qualificado. Por outro lado, a 
disponibilidade da matéria-prima chave não deve constituir um problema devido ao 
estatuto de Angola como produtor de petróleo e à presença de uma refinaria em 
Angola (embora os detalhes técnicos precisem ser estabelecidos). 
 
Quanto aos produtos plásticos, os constrangimentos enfrentados pela indústria são 
semelhantes aos enfrentados por cada empresa de fabricação:  

• Problemas no acesso à moeda estrangeira necessária para permitir 
investimentos ou comprar equipamentos ou importar matérias-primas não 
presentes em Angola; 

• Acesso não confiável e dispendioso à electricidade; 
• Alto custo de transporte e falta de infra-estrutura de transporte.  

 
Esses constrangimentos foram geridas por vários atores do sector (veja acima).   
 
Restrições-chave: Médio 

Medidas para 
superar os 
constrangimentos 

Houve tentativas para enfrentar os constrangimentos investindo em mais e novas 
instalações de processamento de plástico em todo o país.1 A Glopol vem expandindo 
as operações, lançando em 2012 uma nova fábrica em Viana e visando se tornar um 
importante jogador na África. 
 
Os constrangimentos acima mencionados devem ser abordados a nível nacional e 
implicarão mudanças nas políticas econômicas e industriais. O sector se beneficiaria 
de atribuir um estatuto de alta prioridade à rede eléctrica, bem como ao 
desenvolvimento de infra-estrutura.  
 
Potencial para superar os constrangimentos-chave: alto 

B. Aspectos do lado da demanda 

Demanda regional 
e internacional 

Os mercados de exportação de Angola desenvolveram-se cada vez mais durante os 
últimos 2 anos; Hoje as exportações de plástico de Angola são essencialmente 
impulsionadas pela demanda na República Democrática do Congo (Figura 4). As 
exportações para a União Europeia e outros países subsaarianos também cresceram, 
mas a um ritmo mais lento.  
 
Figura 4: Exportações de plástico Angolano por destino, 2012-2016 (US$ 
000) 

                                                           
1 https://www.plasteurope.com/news/GLOPOL_ANGOLA_INDUSTRIAL_t222602/ 
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Fonte: Cálculos dos autores com base em dados AGT. 
 
O cenário actual traz com ele vários riscos. Não só o mercado em RDC de crescimento 
limitado, mas uma alta dependência de sua demanda levará a consequências difíceis 
uma vez que este mercado não possa crescer mais ou se torne mais competitivo. 
Além disso, a actual tendência global para reciclar e implementar estratégias de 
gestão de resíduos circulares a nível local ou regional aumentará os desafios no 
mercado.  
 
A UE poderia ser um mercado interessante, apesar da recente desaceleração nas 
exportações Angolanas para a UE. A Directiva de Gestão de Resíduos da UE 2 estipula 
que 50% dos resíduos devem ser reutilizados ou reciclados, o que pode ser o motivo 
da pequena diminuição da demanda de novos produtos plásticos / insumos plásticos 
entre 2014 e 2016. No entanto, em 2015, a Europa exigiu 49 milhões de toneladas de 
plástico.3 A demanda em outros países da SSA, bem como no resto do mundo, 
permaneceu relativamente constante desde 2014, com um ligeiro aumento no ano 
passado. Globalmente, o mercado se contraiu no período de 2014 a 2016 (Figura 5). 
No entanto, a demanda por produtos de plástico superou as entradas de plástico 
(Tabela 2), o que alinha bem com a actual estrutura de produção de Angola no 
sector e o potencial identificado para produtos plásticos selecionados. 
 
Figura 5: Importações mundiais de plásticos, 2012-2016 (milhões de US$) 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base nos dados UN COMTRADE. O valor 2016 foi ajustado 
devido a dados em falta. 
 
Tabela 2: Importações mundiais de plásticos por grupo de produtos, 2012-2016 

                                                           
2 http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/ 
3 Plastics Europe “Plastics – the Facts 2016 An analysis of European plastics production, demand and waste data”, 2016 
http://www.plasticseurope.org/documents/document/20161014113313-plastics_the_facts_2016_final_version.pdf 
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(milhões de US$)

 
Fonte: Cálculos dos autores com base nos dados UN COMTRADE. 
 
Potencial de mercado: médio 
 

Barreiras de acesso 
ao mercado 

O mercado internacional de plástico é altamente sensível ao preço e sua 
rentabilidade depende de quantidades maiores e nichos de produtos específicos. 
Com base nisso, a concorrência é em grande parte no preço, pelo que os custos de 
produção, como os custos de electricidade e transporte, devem ser mantidos no 
menor possível. A principal barreira de acesso ao mercado para Angola, portanto, 
são os factores domésticos que contribuem para maiores custos de produção (ver 
restrições-chave acima mencionadas). 
 
Os produtos de plástico são amplamente utilizados para transportar e proteger 
outros produtos, como frutas ou vegetais, por isso é de extrema importância atender 
a demanda nacional e, como o sector de plástico, para as indústrias exportadoras 
actuais, pois isso permitirá um acesso mais fácil ao mercado para outros sectores e 
indirectamente aos produtos plásticos. 
 
Dificuldade de acesso ao mercado: médio 

C. Potencial para atração de investimentos e benefício da produção actual 

IDE 

A actividade de investimento no sector foi alta durante a primeira década dos anos 
2000 com uma série de novas instalações e aumento da produção. A maior parte do 
investimento no sector vem sendo de empresas privadas. Um bom exemplo é a 
expansão do Glopol e seu investimento em Viana4. Actualmente, uma série de 
projectos de investimento estão em curso. Estes incluem os seguintes: 

• Prevê-se que, em 2017, o Grupo Ango Rayan investirá cerca de dois milhões 
de dólares para aumentar a produção e visa uma produção mensal de 1.700 
toneladas de plásticos.5 

• A Refriango está actualmente investindo, com o apoio do Governo, numa 
fábrica do Lubango, que deverá começar a operar em 2017, o que produzirá 
bacias, baldes e sacos plásticos. No total, prevê-se que serão necessários dois 
milhões de US$ para concluir a aquisição do equipamento.6  

 
Ainda seria necessário um investimento adicional para satisfazer a demanda interna 
e aumentar as exportações. Como o investimento em produção de plástico é possível 
em níveis relativamente limitados, o grupo de investidores deve ser grande. No 
entanto, os investimentos rentáveis exigem um ambiente de investimento confiável, 
e o governo precisará resolver algumas das restrições que afectam os custos 
operacionais, como mencionado acima. 
 

                                                           
4 https://www.plasteurope.com/news/GLOPOL_ANGOLA_INDUSTRIAL_t222602/ 
5 https://observatoriodaafrica.wordpress.com/2016/09/05/a-industria-de-plastico-em-angola/ 
6 http://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/economia/2017/2/11/Huila-Duzentos-empregos-criados-com-abertura-fabrica-
plasticos,f7c693ff-f44d-4dad-98d1-aef102f80c4b.html 

2012 2013 2014 2015 2016 %CAGR 2012-16
3901 Polymers of ethylene, in primary f 72,097 78,281 82,539 73,390 64,184 12.8 -2.9%
3902 Polymers of propylene or of other 43,001 44,835 47,691 39,839 33,460 6.7 -6.1%
3903 Polymers of styrene, in primary fo 25,258 26,181 25,743 21,021 17,635 3.5 -8.6%
3904 Polymers of vinyl chloride or of o 19,095 19,918 20,181 17,152 15,271 3.0 -5.4%
3905 Polymers of vinyl acetate or of oth 4,917 5,117 5,314 4,961 4,343 0.9 -3.1%
3906 Acrylic polymers in primary forms 14,891 15,590 16,399 14,283 12,181 2.4 -4.9%
3907 Polyacetals, other polyethers and 53,881 55,943 57,461 50,509 43,447 8.7 -5.2%
3908 Polyamides in primary forms. 14,965 15,221 15,476 13,380 11,743 2.3 -5.9%
3909 Amino-resins, phenolic resins and 13,033 14,629 15,338 13,401 11,394 2.3 -3.3%
3910 Sil icones in primary forms. 6,563 6,903 7,153 6,264 5,861 1.2 -2.8%
3911 Petroleum resins, coumarone-ind  5,756 5,935 6,627 6,222 5,608 1.1 -0.6%
3912 Cellulose and its chemical deriva 5,475 5,673 5,761 5,182 4,646 0.9 -4.0%
3913 Natural polymers (for example, al 1,980 2,236 2,318 2,163 1,962 0.4 -0.2%
3914 Ion-exchangers based on polymer  1,344 1,376 1,403 1,410 1,305 0.3 -0.7%
3915 Waste, parings and scrap, of plas 9,835 9,535 9,865 7,306 6,220 1.2 -10.8%
3916 Monofilament of which any cross 4,404 4,657 4,697 4,243 3,884 0.8 -3.1%
3917 Tubes, pipes and hoses, and fittin 19,995 21,674 22,492 20,554 18,078 3.6 -2.5%
3918 Floor coverings of plastics, wheth 4,734 5,356 5,845 5,887 6,083 1.2 6.5%
3919 Self-adhesive plates, sheets, fi lm, 18,343 19,795 20,461 19,224 16,852 3.4 -2.1%
3920 Other plates, sheets, fi lm, foil  an 54,221 55,588 56,697 51,885 46,507 9.3 -3.8%
3921 Other plates, sheets, fi lm, foil  an 21,595 23,616 24,394 22,617 20,409 4.1 -1.4%
3922 Baths, shower-baths, sinks, wash- 3,388 3,571 3,787 3,449 3,177 0.6 -1.6%
3923 Articles for the conveyance or pac 45,009 47,861 50,221 46,825 42,307 8.4 -1.5%
3924 Tableware, kitchenware, other hou 14,306 15,391 16,677 15,993 14,484 2.9 0.3%
3925 Builders' ware of plastics, not els 8,425 8,720 9,126 8,494 7,660 1.5 -2.4%
3926 Other articles of plastics and arti 58,381 62,064 66,012 63,456 57,600 11.5 -0.3%
6402 Other footwear with outer soles a 27,436 28,570 29,870 28,204 24,633 4.9 -2.7%

https://www.plasteurope.com/news/GLOPOL_ANGOLA_INDUSTRIAL_t222602/
https://observatoriodaafrica.wordpress.com/2016/09/05/a-industria-de-plastico-em-angola/
http://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/economia/2017/2/11/Huila-Duzentos-empregos-criados-com-abertura-fabrica-plasticos,f7c693ff-f44d-4dad-98d1-aef102f80c4b.html
http://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/economia/2017/2/11/Huila-Duzentos-empregos-criados-com-abertura-fabrica-plasticos,f7c693ff-f44d-4dad-98d1-aef102f80c4b.html
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Potencial para atração de investimento: médio 

Espaço do produto 
e ligação com 
outros sectores 

Conforme mencionado anteriormente, o sector de plástico é, por definição, 
vinculado a outros sectores e aqui estabelece a importância de atender a demanda 
doméstica, reduzindo custos e logística. As ligações actuais parecem existir, mas 
ainda não está claro o quão profundas e diversas são essas ligações. Uma ligação 
especial é a produção de resinas e polímeros derivada do petróleo bruto.  
 
Do ponto de vista do espaço de produtos, a exportação de produtos plásticos é uma 
opção “distante” devido à ausência de exportações similares no presente. 
 
Espaço de produtos e ligações com outros sectores: médio (existem ligações actuais 
entre outros sectores, mas poderiam ter mais o potencial do sector de plástico) 

Resumo da avaliação do potencial de exportação  

Resumo do 
potencial de 
exportação 

Dada a importância do abastecimento da demanda doméstica em primeiro lugar, 
especialmente a demanda de sectores com alto potencial de exportação, o foco deve 
ser no mercado interno e mudar para as exportações, uma vez que a produção 
doméstica superou a demanda doméstica.  
 
Além disso, é importante explorar todas as etapas da cadeia de valor e estabelecer 
em quais passos é mais sensato exportar, no caso do plástico; entradas de plástico 
(resinas, celulose e polímeros), produtos plásticos (baldes, bacias, cadeiras) ou 
resíduos de plástico reciclado.  
 
Resumo do potencial de exportação: médio  
 
A expansão das exportações é possível no médio prazo. 

Priorização do sector para a elaboração do plano de acção  

Potencial de 
geração de 
emprego 

O desenvolvimento de novas instalações e fábricas tem um impacto positivo na 
geração de emprego. Em 2017, serão criados duzentos trabalhos através da nova 
fábrica de processamento de plásticos no Lubango, Huíla. No entanto, a magnitude 
global da criação de emprego no sector permanecerá limitada. 
 
Potencial de geração de emprego: baixo 

Ligações com as 
MPMEs/adição de 
valor: 

A produção de plástico em Angola parece ser dominada por empresas de médio 
porte. Dado que a produção de insumos, moldagem ou reciclagem de plástico não 
requer equipamentos tecnológicos de alta, o sector possui um forte potencial para 
pequenas e médias empresas locais. Além disso, os serviços de colecta e reciclagem 
de plástico podem ser uma oportunidade para vincular as micro e pequenas 
empresas ao valor da cadeia de valor dos produtos plásticos. 
 
Ao mesmo tempo, a adição de valor permanecerá limitada, desde que os insumos 
plásticos tenham que ser importados. 
 
Importância de ligações e adição de valor: médio 

Alinhamento com 
os planos e as 
prioridades do 
governo 

O sector de plástico geralmente não é um sector prioritário do governo. É pouco 
mencionado no Plano Nacional de Desenvolvimento (MPDT 2012)7, nem considerado 
como um sector com potencial de exportação nas Linhas Mestras (Governo de 
Angola 2016)8. No entanto, um programa específico para o sector (Programa 
Dirigido) está actualmente em desenvolvimento (MPDT 2017).9  
 
O GdA é percebido como uma das indústrias intermediárias que ligam diferentes 
sectores, pois trabalham como fornecedores ou compradores, mas dificilmente como 
um sector independente por direito próprio.10 
 
Nível de alinhamento: baixo 

Projectos recentes/ 
em curso/ 

O desenvolvimento da indústria tem sido dominado principalmente por iniciativas 
privadas. Os produtos de plástico não desempenham um papel decisivo nos próximos 

                                                           
7 MPDT 2012: Plano Nacional de Desenvolvimento 2013-2017, Dezembro de 2012, Luanda: Ministério do Plano e 
desenvolvimento Territorial.  
8 Governo de Angola 2016: Linhas Mestras para a Definição de uma Estratégia para a Saída da Crise Derivada da Queda 
do Preço do Petróleo No Mercado Internacional, Janeiro 2016. 
9 Ministério do Plano e desenvolvimento Territorial 2017: Relatório de Execução dos Programas Dirigidos. III. Trimestre 
2016, Janeiro 2017. 
10 Universidade Catolica de Angola, “Relatório Económico de Angola”, 2016.  
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planeados planos do GdA. 
 
Nível actual de suporte para sector / risco de duplicação: baixo 

Resumo: 
Prioridade do 
sector a ser 
selecionado para a 
preparação do 
plano de acção 

O sector tem algum potencial de exportação e fortes ligações com outros sectores, 
além de oferecer potencial para pequenas e médias empresas. Ao mesmo tempo, o 
nível actual de apoio do governo é limitado e centra-se na substituição de 
importações. Por conseguinte, poderia haver um valor acrescentado no 
desenvolvimento de um plano de acção sectorial complementar destinado a 
exportações e incluindo a reciclagem de plástico. 
 
Prioridade do sector a ser seleccionado para a preparação do plano de acção: médio 
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Perfil do Sector: Couro e seus derivados 

Introdução ao Sector  

Sector e produtos 

Código HS: 41 couros e peles em bruto; 42 Artigos de couro; 6403 Calçado de couro 
 
A produção de couros e peles em bruto está fortemente ligada à manutenção de 
gado e à produção de carne; As ligações são, portanto, próximas. 

A. Aspectos do lado da oferta 

Fluxos comerciais 
recentes 

A balança comercial do sector de couro reflecte a produção de carne e derivados de 
carne: uma vez que as exportações são mínimas - menos de US$ 400,000 por ano de 
2012 a 2015, e apenas superando US$  1 milhão em 2016 (Figura 1), o déficit comercial 
consistente é essencialmente idêntico ao nível das importações. Foi quase constante 
de 2012 a 2014, em torno de US$ 70 milhões, e depois diminuiu acentuadamente 
para US$ 45 milhões em 2015, seguindo a tendência da economia em linha com a 
queda do preço do petróleo e a escassez de moeda estrangeira. Em geral, o sector é 
pequeno quando comparado com a maioria dos outros. 
 
Figura 1: Exportações, Importações e Balança Comercial, 2012-2015 (2016), milhões de 
US$, preços correntes 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da ONU COMTRADE e AGT. 
 
Uma revisão das exportações por grupo de produtos revela, além disso, que quase 
dois terços das exportações e malas (código HS 4202), bem como sapatos de couro 
(6403), cuja produção é muito limitada em Angola (ver abaixo). Portanto, é muito 
provável que essas exportações sejam de facto reexportações de produtos 
importados, o que enfraquece ainda mais o desempenho das exportações sectoriais 
de Angola. 
 
Tabela 1: Exportações Angolanas de couro por grupo de produtos, 2012-2016 (US$ 
000) 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados AGT. 
 
As importações de produtos de couro quase exclusivamente consistem em produtos 
acabados (Figura 2); Os couros e peles ou intermediários não são importados - 
indicando a ausência de uma indústria doméstica de couro -, mas as importações de 
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4103 Other raw hides and skins (fresh, or salted, 4 1
4104 Tanned or crust hides and skins of bovine (i 5 1
4201 Saddlery and harness for any animal (inclu 0 0 0
4202 Trunks, suit-cases, vanity-cases, executive-c 16 140 104 65 119 89 2
4203 Articles of apparel and clothing accessories 19 29 42 22 18 26
4205 Other articles of leather or of composition l 0 0 0 3 4 2
6403 Footwear with outer soles of rubber, plastic 13 32 24 100 814 197 4
Total exports 87 295 348 375 1,080 437 10
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gado são significativas. 
 
 
Figura 2: Importações de couro Angolano por categoria de produto, 2012 - 
2015 (US$ 000)

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da ONU COMTRADE. 
 
Desempenho das exportações: baixo (baixo valor das exportações, grande parte das 
reexportações em vez de genuínas exportações de produtos Angolanos) 

Vantagem 
comparativa 
revelada (RCA) 

Paralelamente com o baixo nível de exportações, o sector global mostra uma forte 
desvantagem comparativa revelada (cerca de 0,007 globalmente e 0,013 em 
comparação com a África Sub-Sahariana, em 2016, onde um valor maior que 1 
indicaria uma vantagem comparativa revelada) (Figura 3). Isso melhorou 
nominalmente no período de 2012 a 2016 (indicado por uma posição acima da linha 
diagonal na Figura 3), em comparação com os dois grupos de referência, por um 
factor de 44 em relação ao mundo e um factor de 49 em comparação com a SSA, 
mas Essa melhoria deve-se principalmente ao aumento das reexportações, em vez de 
um aumento real no desempenho das exportações. 
 
A maioria dos grupos de produtos no setor realizou de forma semelhante, o que 
significa que todos eles apresentam uma forte desvantagem comparativa, e a 
maioria melhorou o desempenho ao longo do tempo. 
 
Figura 3: RCA das exportações de couro Angolano, em comparação com o Mundo e 
África Sub-Sahariana, 2016 vs. 2012  
(a) Angola vs. Mundo (b) Angola vs. SSA 

 
Fonte: cálculos dos autores com base em dados da ONU COMTRADE e AGT. 
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RCA: baixo (forte desvantagem comparativa, algumas melhorias no período de 2012 
a 2016 devido às reexportações somente) 

Produção e 
produtores 
nacionais 

A produção de peles e couro permaneceu praticamente constante em Angola 
(Tabela 2). O único crescimento notável foi registado no número de cabras e ovelhas, 
que aumentou a uma taxa anual média de 2,6% e 2,8%, respectivamente, no 
período de 2012 a 2015. A produção de peles e couro em Angola em geral é limitada 
e apesar de um aumento na produção de carne; não está claro se as peles de animais 
abatidos são disperdiçados. 
 
Alguns investimentos recentes em produção de couro foram anunciados,1 mas, em 
geral, o sector é insignificante. A fraqueza do sector também é evidenciada pelo 
facto de que Angola não está entre as iniciativas regionais para desenvolver o sector, 
como a Plataforma do Centro de Comércio Internacional para a Indústria Africana 
do Couro.2  
 
Tabela 2: Produção de peles, peles e couro em Angola, 2012 – 2015 

 
Disponibilidade = Produção + Importações - Exportações  
* Figuras preliminares.  
Fonte: FAO (2016) 3 
 
Produção: baixa (a produção actual é muito baixa, a maioria dos produtos de valor 
agregado está sendo importado) 

Constrangimentos-
chave 

O sector é afectado por uma série de constrangimentos ligados a produção e 
exportação: 

• Disponibilidade limitada de matérias-primas, incluindo pecuária, para 
transformação em Angola; 

• A ausência de instalações de produção comerciais, orientadas para a 
exportação; 

• A ausência de uma abordagem de cadeia de valor para o sector. 
 
Além disso, outros constrangimentos incluem as que afectam a maioria dos sectores 
manucfatureiros: 

• Além disso, outras restrições incluem as que afectam a maioria dos sectores 
de manucfatura; 

• Fraca infra-estrutura de transporte e questões de logística;  
• Custos de factores elevados, impulsionados pelo acesso limitado aos 

sistemas de água e electricidade; 
• Difícil acesso ao capital (por exemplo, crédito, investimentos); 
• Indisponibilidade de câmbio para pagar equipamentos e insumos 

importados (como produtos químicos).. 
 
Um desafio específico adicional de produção e confecção de couro é o uso de 
produtos químicos fortes, a poluição dos rios e outras fontes de água e, em geral, os 
resíduos resultantes do processo de produção.  
 
Constrangimentos-chave: alta 

                                                           
1 “Investidores do Dubai instalam negócio para exportação de couro”, 07 June 2016, 
http://www.redeangola.info/investidores-do-dubai-instalam-negocio-para-exportacao-de-couro/.  

2 http://www.intracen.org/leatherline-portal/african-platform/ 
3 FAO 2016: “World statistical compendium for raw hides and skins, leather and leather footwear 1999-2015”, Rome, 
http://www.fao.org/3/a-i5599e.pdf 

2012 2013 2014 20
Number of bovine animals (thousand heads) 4,687 4,695 4,715 4,
Number of sheep and lambs (thousand heads) 1,037 1,040 1,128 1,
Number of goats and kids (thousand heads) 4,055 4,100 4,484 4,
Production of goatskins and kidskins (thousand pieces) 1,192 1,204 1,221 1,
Production of goatskins and kidskins (thousand tonnes) 0.6 0.6 0.6
Production of sheepskins and lambskins (thousand tonnes) 0.2 0.2 0.2
Availabil ity of bovine hides and skins (thousand tonnes) 9.6 9.8 9.9
Availabil ity of sheepskins and lambskins (thousand tonnes) 0.2 0.2 0.2
Production of l ight leather from sheep and goats (mil. sq feet) 2 2 2
Availabil ity of l ight leather from sheep and goats (mil. sq feet) 2 2 2
Availabil ity of leather shoes (mill ion pieces) 0.1 0.1 0.1

http://www.redeangola.info/investidores-do-dubai-instalam-negocio-para-exportacao-de-couro/
http://www.intracen.org/leatherline-portal/african-platform/
http://www.fao.org/3/a-i5599e.pdf
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Medidas para 
superar os 
constrangimentos 

O governo incluiu esse setor em sua carteira de investimentos, atribuindo maior 
importância ao caráter de fabricação e à capacidade de agregar valor. Eles 
permanecem dependendo dos IDEs e do know-how internacional. Além disso, a 
capacidade de superar as restrições enfrentadas durante a produção está ligada à 
capacidade de produzir gado suficiente para atender a demanda doméstica.  
 
A competitividade do sector não é muito forte e não há provas do desempenho de 
curtumes e outras empresas de tratamento de couro. Olhando apenas para os 
números de gado em toda a região, Angola está sendo ultrapassada por seus 
vizinhos.  
 
Potencial para superar os constrangimentos-chave: baixo 

B. Aspectos do lado da procura 

Demanda regional 
e internacional 

A União Européia (UE) e países fora da África subsaariana desempenharam um papel 
importante e constante para as exportações angolanas de couro desde 2012 (Figura 
4). No entanto, como em muitos outros sectores, o aumento significativo nas 
exportações observado em 2016 é conduzido exclusivamente pela RD Congo. 
Curiosamente, até 2015, a RDC produziu quantidades muito semelhantes de pele de 
carneiro em Angola e maiores quantidades de pele de caprino (FAO 2016). Parece, 
portanto, que o crescimento atual das exportações angolanas para a RDC não se 
deve ao aumento da capacidade de produção em Angola, mas a uma diminuição da 
produção na RDC, fornecida pelas reexportações angolanas. No entanto, os futuros 
mercados-alvo para as exportações angolanas de couro seriam países fora da África e 
da UE; portanto, uma revisão dos mercados globais está em ordem. 
 
Figura 4: Exportações de couro Angolano por destino, 2012-2016 (US$)

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados AGT. 
 
A demanda global por produtos do setor nos últimos cinco anos mostrou duas 
tendências opostas: as importações mundiais aumentaram fortemente de US$  146 
bilhões em 2012 para US$ 165 bilhões em 2014 antes de cair novamente para quase o 
valor de 2012 em 2016 (Figura 5). 
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Figura 5: Importações globais de couro e produtos de couro, 2012-2016 (milhões de 
US$) 

 
Fonte: UN COMTRADE e cálculos dos autores  
 
No entanto, analisar as diferentes categorias de produtos ao longo da cadeia de 
valor revela que o mercado de produtos finais se desenvolveu relativamente melhor 
que o de matérias-primas e intermediários (Tabela 3). A lição para Angola é dupla. 
Primeiro, dada a atual desaceleração do mercado, uma entrada imediata não é ideal 
- isso alinha bem com o atual estado subdesenvolvido do sector e as exportações são 
uma visão de longo prazo. Em segundo lugar, exportar couros e peles não é o 
melhor segmento de mercado; Em vez disso, o potencial para produzir e exportar 
produtos e sapatos finais deve ser considerado. 
 
Tabela 2: Importações globais de couro e produtos de couro, por categoria 
de produto, 2012-2016 (milhões de US$)

 
Fonte: UN COMTRADE e cálculos dos autores  
 
Potencial de mercado: médio 

Dificuldade de 
acesso ao mercado 

Entrar em novos mercados será difícil, já que outros países não só possuem maiores 
números de gado, mais eficientes empresas de processamento de couro, mas 
também porque os mercados de nicho do setor são cada vez mais competitivos, 
requerem know-how específico e estão directamente ligados ao sector de moda. 
Para Angola, o desafio a superar será, por um lado, que, por um lado, as 
quantidades produzidas são demasiado baixas para competir em preços a nível 
internacional e, por outro lado, os nichos de mercado exigem conhecimentos 
específicos que actualmente não estão disponíveis no país. Portanto, são necessárias 
parcerias estratégicas com empresas experientes do sector. 
 
Dificuldade de acesso ao mercado: alto 

C. Potencial para atração de investimentos e benefício da produção actual 

146,174

155,287

164,683

152,207

146,530

135,000

140,000

145,000

150,000

155,000

160,000

165,000

170,000

2012 2013 2014 2015 2016

2012 2013 2014 2015 2016 CAGR 2012
Raw hides & skins 7,813 9,013 8,837 7,306 5,915 -6.
Tanned/crust hides & skins 6,968 7,782 8,981 7,629 6,192 -2.
Leather 14,728 16,432 17,286 15,444 13,216 -2.
Trunks, suitcases etc. 53,376 55,263 58,910 56,863 58,921 2.
Leather apparel 8,329 8,552 8,904 7,996 7,301 -3.
Leather footwear 51,777 54,772 57,723 53,057 50,836 -0.
Other leather articles 3,183 3,473 4,042 3,912 4,148 6.
Total 146,174 155,287 164,683 152,207 146,530 0.
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IDE 

Desde 2010, foram anunciados vários projectos de investimento voltados para a 
criação e desenvolvimento de instalações de produção de couro e peles em Angola.4 
O consulado angolano no porto também inclui a indústria transformadora de couro 
em um dos sectores a que visam o investimento directo.5 Além disso, o Banco de 
Desenvolvimento de Angola (BDA) incluiu a indústria do couro no programa para 
financiar a diversificação da indústria transformadora.6 No entanto, devido aos 
constrangimentos que o sector enfrenta uma abordagem muito mais estratégica 
para o desenvolvimento de uma cadeia de valor em couro, seria necessário atrair 
maiores investimentos no sector. 
 
Potencial para atração de investimento: baixo 

Espaço de produtos 
e ligações com 
outros sectores 

Investir na fabricação de couro tem o potencial de criar spillovers positivos para o 
setor agrícola, incentivando os agricultores a ter gado e tornar-se mais produtivo. 
Além disso, pode impulsionar áreas específicas do sector de têxteis e móveis, onde o 
couro é uma das principais matérias-primas.  
 
Do ponto de vista do conceito de espaço de produto, como todo o setor deveria ser 
"criado" como um sector comercial orientado para a exportação, as exportações da 
cadeia de valor estão "distantes" da produção atual e das exportações. 
 
Espaço de produtos e ligações com outros sectores: médio 

Avaliação resumida do potencial de exportação 

Resumo do 
potencial de 
exportação 

Dadas as restrições limitadas para o setor, deveriam ser feitos grandes esforços para 
tornar o sector competitivo em comparação com os vizinhos com maior produção 
pecuária e instalações de produção maiores existentes. Além disso, para que as 
exportações criem valor na economia angolana, elas devem ser produzidas pelo 
menos parcialmente no país. Assim, a ênfase deve ser no desenvolvimento de uma 
indústria de fabricação de couro forte e exportação de produtos acabados ou de 
couro tratado de alta qualidade. O último exigiria processos de certificação e trataria 
de um nicho de mercado, o que retardaria a exportação.  
 
Resumo do potencial de exportação: baixo  
 
Expansão das exportações, se possível, a longo prazo 

Priorização do sector para a elaboração do plano de acção 

Potencial de geração 
de emprego 

Não está claro quantas pessoas estão atualmente trabalhando no sector. Mas, dado 
o seu pequeno tamanho, o facto de que potenciais empregos adicionais na 
produção pecuária não puderam ser atribuídos ao sector de couro e que a criação 
directa de empregos em curtumes e fábricas de couro provavelmente permaneceria 
limitada, o potencial de criação de emprego do sector permanecerá pequeno em 
menos para o futuro previsível. 
 
Potencial de geração de emprego: baixo 

Ligações com as 
MPMEs/ adição de 
valor: 

As empresas de tratamento de couro podem ser conceitualizadas como MPMEs, pois 
o tratamento do couro pode ser visto como um artesanato em vez de produção 
industrial. Quer se trate de uma perspectiva industrial ou de uma abordagem 
artesanal, os produtos com maior adição de valor devem ser fabricados.  
 
Vincular couro à moda e ao design do produto pode levar ao desenvolvimento de 
novos sectores e permitir o acesso a mercados de nichos. 
 
Importância de ligações e adição de valor: alta 

Alinhamento com O Plano Nacional de Desenvolvimento estabelece metas para o sector, mas 

                                                           
4 See “Cahama ganha fábrica”, Jornal de Angola, 04 May 2010, 

http://jornaldeangola.sapo.ao/economia/cahama_ganha_fabrica; or “Investidores do Dubai instalam negócio 
para exportação de couro”, 07 June 2016, http://www.redeangola.info/investidores-do-dubai-
instalam-negocio-para-exportacao-de-couro/. 
5 http://www.consuladogeralangola-porto.pt/pt/industria.  
6 http://bda.ao/Home/Produtos-e-Servi%C3%A7os/Financiamento-Directo/Cr%C3%A9dito-de-M%C3%A9dio-e-Longo-
Prazo/Ind%C3%BAstria-Transformadora.  

http://jornaldeangola.sapo.ao/economia/cahama_ganha_fabrica
http://www.redeangola.info/investidores-do-dubai-instalam-negocio-para-exportacao-de-couro/
http://www.redeangola.info/investidores-do-dubai-instalam-negocio-para-exportacao-de-couro/
http://www.consuladogeralangola-porto.pt/pt/industria
http://bda.ao/Home/Produtos-e-Servi%C3%A7os/Financiamento-Directo/Cr%C3%A9dito-de-M%C3%A9dio-e-Longo-Prazo/Ind%C3%BAstria-Transformadora
http://bda.ao/Home/Produtos-e-Servi%C3%A7os/Financiamento-Directo/Cr%C3%A9dito-de-M%C3%A9dio-e-Longo-Prazo/Ind%C3%BAstria-Transformadora
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os planos e as 
prioridades do 
governo 

permanece em grande parte silencioso sobre acções para desenvolver o sector 
(MPDT 2012).7 Além disso, as Linhas Mestras não identificam o sector de couro como 
um que pode contribuir para aumentar as exportações não petrolíferas no curto 
prazo,8 e nenhum programa direcionado (Programas Dirigidos) está programado 
para ser preparado (MPDT 2017).9 
 
Nível de alinhamento: baixo 

Projectos recentes/ 
em curso / 
planeados 

Não há evidências sobre projectos recentes ou planejados do governo para 
desenvolver o setor ou investir nele. Além disso, os projectos do sector privado 
foram limitados e os doadores não priorizam o sector. 
 
Nível actual de suporte para sector / risco de duplicação: baixo 

Resumo: 
Prioridade do 
sector a ser 
selecionado para a 
preparação do 
plano de acção 

O sector tem um baixo potencial de exportação, com qualquer possível potencial a 
longo prazo, e não é uma prioridade do governo. 
 
Prioridade do sector a ser selecionado para a preparação do plano de acção: baixo 

 

                                                           
7 O NDP afirma que a produção de couro e calçado deve chegar a  6,250 unidades até 2017, mas ainda não 
está claro como e quais os tipos de unidades estão a ser discutidas e, portanto, em qual etapa da cadeia de 
valor serão essas unidades. MPDT 2012: Plano Nacional de Desenvolvimento 2013-2017, Dezembro de  2012, Luanda: 
Mistério do Plano e desenvolvimento Territorial 
8 Governo de Angola 2016: Linhas Mestras para a Definição de uma Estratégia para a Saída da Crise Derivada da Queda 
do Preço do Petróleo No Mercado Internacional, Janeiro de 2016. 
9 Mistério do Plano e desenvolvimento Territorial 2017: Relatório de Execução dos Programas Dirigidos. III. Trimestre 2016, 
Janeiro de 2017. 
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Perfil do Sector: Madeira e seus derivados 

Introdução ao sector  
Sector e  
produtos Código SH: 44 Madeira e artigos de madeira; ex9403 Móveis de madeira 

A. Aspectos do lado da oferta 

Fluxos comercais 
recentes 

Angola era um importador líquido de produtos de madeira e madeira até 2015, mas 
parece ter alcançado um pequeno superávit em 2016 pela primeira vez (Figura 1). As 
importações diminuíram significativamente, passando de US$ 110 milhões em 2012 
para US$ 24 milhões em 2016, e as exportações aumentaram de cerca de US$  5 
milhões em 2012 e 2013, para US$ 18 milhões em 2015 e para US$  35 milhões em 
2016, resultando em excedente de cerca de US US$ 10 milhões; Isto torna o sector 
madeireiro um dos poucos sectores não-petrolíferos e não-diamantíferos em que 
Angola não possui défice comercial. 
 
Figura 1: Exportações, Importações e Balança Comercial, 2012-2015 (2016), milhões de 
US$, preços correntes 

 
Nota: As importações de 2016 são aplicadas pelas exportações de todos os países para Angola. 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da ONU COMTRADE e AGT. 
 
As exportações aumentaram significativamente ao longo do período de 2012 a 2016, 
com uma taxa de crescimento média anual de 58%, enquanto as importações 
diminuíram em mais de 30% ao ano. O desempenho entre os produtos no sector 
variou muito, no entanto: em termos de balanças comerciais, apenas três categorias 
de produtos apresentaram saldos comerciais positivos em 2016: logs (US$ 23,8 
milhões), madeira serrada (US$ 7,2 milhões) e madeira combustível (US$ 1.5 milhões). 
Para todos os outros produtos de madeira, a balança comercial era mais ou menos 
equilibrada ou negativa, com tendência para maiores déficits em produtos mais 
processados (Tabela 1). 
 
O rápido aumento das exportações de troncos levou o governo a proibir tais 
exportações (ver MoA 2016 e MPDT 2017); Esta proibição responde tanto às 
preocupações ambientais - para conter a exploração madeireira ilegal e reduzir as 
consequências negativas de práticas florestais insustentáveis - e o desejo de expandir 
a produção e as exportações de produtos de valor agregado, pelo menos, madeira 
serrada. 
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Tabela 1: Balanças comerciais das exportações do sector da madeira de Angola, por 
categoria de produto, 2012-2016 (US$ 000) 

 
* As exportações de 2016 são avaliadas pelas exportações de todos os países para Angola. 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da ONU COMTRADE e AGT. 
 
As exportações do sector madeireiro também estão fortemente concentradas: os 
registos representaram mais de dois terços de todas as exportações do sector em 
2016 (conforme mencionado acima), madeira serrada para outros 22% e madeira 
combustível 5% (Tabela 2). Todos os outros produtos combinados, portanto, apenas 
representaram menos de 5% das exportações do sector, o que, portanto, mostra um 
forte domínio das matérias-primas e praticamente nenhuma exportação de produtos 
de valor agregado. Neste contexto, o declínio das exportações de madeira 
compensada deve ser notado em particular. Olhando para a frente, e tendo em 
mente que as exportações de troncos já foram banidas, há uma certa incerteza 
quanto ao crescimento passado das exportações do setor pode ser mantido, já que o 
desenvolvimento da produção de madeira serrada, que é apoiado pelo governo, 
ainda pode levar alguns Tempo. 
 
Tabela 2: Exportações do sector da madeira Angolana, por categoria de produto, 
2012-2016 (US$ 000) 

 

2012 2013 2014 2015 2016*
4403 Wood in the rough, whether or not  582 1,234 3,351 11,280 23,835
4407 Wood sawn or chipped lengthwise    -2,485 -4,067 -2,400 1,484 7,160
4401 Fuel wood, in logs, in bil lets, in tw   -98 -149 91 -46 1,520
4418 Builders' joinery and carpentry of  -37,862 -33,661 -21,221 -13,936 -5,840
4415 Packing cases, boxes, crates, drum   -7,650 -4,099 -1,091 -2,670 -1,147
4413 Densified wood, in blocks, plates,   -1,187 -1,973 -1,906 -579 -220
4408 Sheets for veneering (including tho  -1,116 -1,019 -1,443 -809 -123
4421 Other articles of wood. -13,089 -9,869 -8,383 -4,593 -2,095
4412 Plywood, veneered panels and sim  -22,620 -18,695 -35,238 -9,685 -2,607
4409 Wood (including strips and friezes  -1,807 -1,251 -1,540 -763 -502
4402 Wood charcoal (including shell  or  -78 -127 -141 -55 -34
4420 Wood marquetry and inlaid wood    -921 -1,266 -1,353 -645 -474
4414 Wooden frames for paintings, pho  -1,103 -1,302 -1,210 -735 -388
4410 Particle board, oriented strand bo   -6,048 -6,198 -3,007 -2,085 -1,620
4419 Tableware and kitchenware, of wo -837 -805 -874 -484 -201
4405 Wood wool; wood flour. -1 -64 -38 -4 0
4417 Tools, tool bodies, tool handles, b   -851 -845 -350 -129 -545
4404 Hoopwood; split poles; piles, pick   -412 -452 -401 -116 -6
4411 Fibreboard of wood or other l igne  -6,853 -7,954 -11,571 -5,368 -3,705
4406 Railway or tramway sleepers (cros   -257 -18 -4 -49 -7
4416 Casks, barrels, vats, tubs and othe  -54 -44 -73 -32 -27
Total -104,744 -92,623 -88,803 -30,019 12,970

2012 2013 2014 2015 2016 % CAGR 2012-1
4403 Wood in the rough, whether or not stripped o 2,908 2,671 5,086 11,931 23,860 68.3 69.2%
4407 Wood sawn or chipped lengthwise, sl iced or p 1,530 802 992 2,165 7,823 22.4 50.4%
4401 Fuel wood, in logs, in bil lets, in twigs, in 86 35 230 157 1,565 4.5 106.5%
4418 Builders' joinery and carpentry of wood, incl 282 1,762 4,256 3,627 918 2.6 34.3%
4415 Packing cases, boxes, crates, drums and simi 2 3 2,014 15 297 0.9 230.2%
4413 Densified wood, in blocks, plates, strips or 0 25 1 1 125 0.4 569.0%
4408 Sheets for veneering (including those obtaine 130 6 31 3 86 0.2 -9.7%
4421 Other articles of wood. 13 2 12 191 63 0.2 48.1%
4412 Plywood, veneered panels and similar lamina 494 181 114 28 57 0.2 -41.7%
4409 Wood (including strips and friezes for parque 32 28 49 0.1
4402 Wood charcoal (including shell  or nut charco 10 0 0 0 35 0.1 37.5%
4420 Wood marquetry and inlaid wood; caskets an  5 3 8 15 17 0.0 34.0%
4414 Wooden frames for paintings, photographs, m 2 4 18 33 8 0.0 44.2%
4410 Particle board, oriented strand board (OSB) a 3 1 10 6 0.0
4419 Tableware and kitchenware, of wood. 3 1 1 7 5 0.0 19.0%
4405 Wood wool; wood flour. 0 0 0.0
4417 Tools, tool bodies, tool handles, broom or br 79 1 0 0 0.0 -86.4%
4404 Hoopwood; split poles; piles, pickets and sta 0 0 0.0
4411 Fibreboard of wood or other l igneous materia 28 0 0 0 0.0 -83.7%
4406 Railway or tramway sleepers (cross-ties) of w 27 0 0.0
4416 Casks, barrels, vats, tubs and other coopers' 0 1 0.0 -100.0%
Total 5,573 5,529 12,764 18,240 34,914 58.2%
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Fonte: Cálculos dos autores com base em dados AGT. 
 
Desempenho das exportações: alto (alto valor, forte crescimento, déficit comercial 
eliminado, mas exportações muito limitadas de produtos de madeira processados) 

Vantagem 
comparativa 
revelada (RCA) 

Tendo em conta o bom desempenho das exportações, a vantagem comparativa 
revelada do sector (RCA) também melhorou claramente, de uma forte desvantagem 
em 2012 (cerca de 0,01 globalmente e 0,02 em comparação com a África Sub-
Sahariana, onde um valor maior que 1 indicaria uma comparação comparativa 
revelada vantagem), em uma desvantagem moderada em 2016 (cerca de 0,24 em 
relação ao mundo e 0,21 em relação à SSA, o que significa uma melhoria no 
desempenho da RCA no período de 2012 a 2016 por um factor de 20 em relação ao 
mundo e um fator de 10 para a SSA. 
 
O desempenho varia consideravelmente entre as categorias de produtos. 
Nomeadamente, Angola obteve uma vantagem comparativa revelada para o 
madeira em rolo (código HS 4403), enquanto permanece uma desvantagem 
comparativa para todas as outras categorias de produtos (Figura 2). As melhorias 
mais fortes ao longo do tempo foram registadas por madeira densificada (4413) e 
embalagens de madeira (4415). Pouco a maioria das outras categorias também 
diminuíram a desvantagem entre 2012 e 2016. Os únicos valores negativos são peças 
de madeira para ferramentas (4417) e contraplacado (4412); Isso é decepcionante, 
pois estes são produtos de valor agregado. 
 
Figura 2: RCA das exportações do sector madeireiro Angolano, em comparação com 
o Mundo e  África Sub-Sahariana, 2016 vs. 2012  
(a) Angola vs. Mundo (b) Angola vs. SSA 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da ONU COMTRADE e AGT. 
 
RCA: alto (vantagem comparativa revelada alcançada para alguns produtos no 
sector, melhoria geral do sector no período de 2012 a 2016, com apenas 
desvantagens comparativas reveladas limitadas em 2016) 

Produção e 
produtores nacionais 

De acordo com o Ministério da Agricultura, o total de reservas de madeira 
explorável em Angola ascende a cerca de 54 milhões de m3, dos quais cerca de 1,2 
milhões podem ser colhidos de forma sustentável por ano - 850 mil de plantações e 
360 mil de florestas naturais (MoA 2016). A produção actual é significativamente 
menor de acordo com o Instituto de Desenvolvimento Florestal, IDF, apesar dos 
recentes aumentos (Tabela 3). No entanto, os dados de produção de madeira variam 
drasticamente em todas as fontes, de modo que sua confiabilidade é altamente 
duvidosa.1 
 
Tabela 3: Produção de madeira Angola, 2012-2016 - comparação de diferentes fontes 

                                                           
1 De acordo com a UCAN-CEIC, que baseia suas estatísticas de produção em dados de IDF, a produção real em 2016 foi de 
283,445 m3, o que significaria uma taxa de crescimento anual média no período de 2012 a 2016 de 32,7% e já ultrapassou o 
objectivo para 2017. Ver Universidade Católica de Angola / Centro de Estudos e Investigação Científica 2017: Relatório 
Económico de Angola 2016, Luanda: UCAN, Junho de 2017, p. 104.. 
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Notas: NDP 2012: real; 2013-17: metas; IDF 2012-15: actual; 2016-17: alvos.. 
Fontes: MPDT (2012); MoA (2016); FAOSTAT. 
 
Considerando que a produção de madeira redonda e madeira serrada é suficiente 
para atender a demanda doméstica, o mesmo não é o caso dos produtos de madeira 
processados, como painéis de madeira; Para isso, Angola continua a depender das 
importações (Tabela 4). 
 
Tabela 4: Produção e comércio de diferentes produtos do sector da madeira em 
Angola, 2012-2016 (m3) 

 
Fonte: FAOSTAT, exceto a produção de madeira serrada relatada pelo Ministério da Indústria: 
UCAN-CEIC (2017: 123). 
 
O sector conta com uma série de empresas em sua maioria pequenas e médias. 
Embora recentemente alguns grandes investidores também tenham entrado no 
mercado. Por exemplo, para a implementação do Programa Dirigido, foram 
seleccionadas no mínimo 55 empresas parceiras (MoA 2016). 
 
Produção: alta (a capacidade de produção actual excede a demanda interna por 
matérias-primas, mas não por produtos de madeira processados, o produto tem 
crescido). 

Constrangimentos-
chave 

Os principais constrangimentos para a produção e a expansão das exportações do 
sector são: 

• Dificuldades de acesso ao financiamento para empresas do sector; 
• Alto custo de electricidade, combustível e lubrificantes; 
• Escassez de mão-de-obra qualificada; 
• Insuficiente infra-estrutura de transporte internamente (estradas de acesso) 

e para exportação, particularmente em Cabinda (falta de um porto de 
águas profundas que forçe as empresas a usar o porto de Pointe-Noire no 
Congo); 

• Legislação do sector desactualizada; 
• Fraquezas no controle institucional que conduzem à exploração madeireira 

ilegal e à exportação. 
 
Constrangimentos-chave: médio 

Medidas para 
superar os 
constrangimentos 

Algumas das restrições, como a modernização das leis, a introdução de incentivos e 
os subsídios aos combustíveis, já estão sendo trabalhadas no âmbito do Programa 
Dirigido. Outros, como abordar restrições de infra-estrutura ou a criação de um 
grupo suficientemente grande de pessoal capacitado, são mais difíceis de abordar, 
exigem uma abordagem trans-sectorial e exigirão mais tempo para produzir efeitos.  
 
Potencial para superar restrições chave: médio 

B. Aspectos do lado da demanda 

Demanda regional e 
internacional 

Os mercados-alvo de Angola para o sector madeireiro são globais. Nos últimos cinco 
anos, a China representou cerca de metade das exportações, sendo outros mercados 
bastante voláteis (Figura 3). A participação do Vietnã cresceu rapidamente, mas as 
exportações para os Estados Unidos e para a UE foram altamente instáveis. 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 CAGR 2012
Wood production (mill ion m3) - NDP 16,780 19,250 21,000 22,950 23,450 23,450 8
Wood production (logs, m3) - IDF 91,467 100,763 115,131 125,405 138,449 230,000 10
Wood production (roundwood, '000 m3) - FAOSTAT 5,335 5,442 5,541 5,643 5,643 1

2012 2013 2014 2015 201
Roundwood

Export Quantity 18,021 8,352 15,022 38,022 38,02
Import Quantity 5,343 2,845 4,094 5,095 5,09
Production 5,335,293 5,441,681 5,540,785 5,642,689 5,642,68

Sawnwood
Export Quantity 891 1,501 2,435 2,340 2,34
Import Quantity 1,936 3,269 3,416 1,169 1,16
Production 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00
Production - MoI .. 10,521 6,118 6,067 12,48

Wood-based panels
Export Quantity 154 154 154 178 17
Import Quantity 52,573 51,658 66,484 33,962 33,96
Production 11,000 11,000 11,000 11,000 11,00
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A participação de Angola em qualquer desses mercados é limitada, e existe, 
portanto, potencial para aumentar a participação no mercado. Isso exigirá uma 
abordagem um pouco mais estratégica para o desenvolvimento do mercado e a 
criação de relações estáveis entre fornecedores e clientes. Além disso, as relações 
estreitas terão que ser mantidas enquanto Angola se esforça para mudar da 
exportação de toras para madeira serrada. 
 
Figura 3: Exportações do sector de madeira Angolano por destino, 2012-2016 (US$ 
000,% do total) 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados AGT. 
 
Globalmente, a demanda por produtos de madeira e madeira aumentou em uma 
taxa média de 1,7% no período de 2012 a 2016, mas o desempenho foi desigual, com 
um aumento acentuado de US$ 119 milhões em 2012 para US$ 141 milhões em 2014 
sendo seguido por um declínio para cerca de US$ 127 milhões em 2015 e 2016 (Figura 
4). No entanto, esse desempenho é melhor do que em muitos outros sectores 
durante o mesmo período. 
 
Figura 4: Importações do sector madeireiro mundial, 2012-2016 (milhões de US$) 

 
Fonte: UN COMTRADE e cálculos de autores (valor de 2016 ajustado por dados em falta) 
 
O desempenho também variou consideravelmente entre as categorias de produtos. 
Os maiores mercados estão alinhados com as principais exportações de Angola no 
sector, ou seja, toras e madeira serrada; essas duas categorias representam mais de 
40% do mercado mundial (Tabela 5). Ao longo do tempo, seu desempenho tem sido 
diferente: enquanto as exportações de madeira serrada aumentaram ligeiramente 
(por uma taxa média de 0,7% de 2012 a 2016, embora uma queda acentuada de 2014 
a 2016), as exportações de troncos diminuíram 4,0% em média. As taxas de 
crescimento mais altas foram registadas para vários produtos de madeira 
processados, como barris e utensílios de cozinha de madeira. 
 

3,172

2,029 4,376
9,257 19,002

365 1,328

2,648
7,052

1,702 4,165

3,752 827

367

422 204

594
2,982

1,135

310 2,138 707

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 2013 2014 2015 2016

China Vietnam USA Portugal Other EU Other Africa Others

119,142

130,307

141,383

126,450 127,432

105,000

110,000

115,000

120,000

125,000

130,000

135,000

140,000

145,000

2012 2013 2014 2015 2016



 
PERFIL DO SECTOR MADEIRA E SEUS DERIVADOS PAGE 6 

Esses desenvolvimentos recentes confirmam a estratégia do governo para incentivar 
as exportações de produtos com pelo menos algum valor agregado, ou seja, madeira 
serrada, em vez de registos. 
 
 
 
 
 
 
Tabela 5: Importações mundiais do sector madeireiro, por categoria de produto, 
2012-2016 (milhões de US$)

 
Fonte: UN COMTRADE e cálculos dos autores  
 
Potencial de mercado: médio 

Barreiras de acesso 
ao mercado 

As barreiras tarifárias não são um problema na maioria dos mercados-alvo: por 
exemplo, na China, na UE, no Vietname ou nos Estados Unidos, as importações de 
madeira serrada são principalmente isentas de impostos. 
 
No entanto, os requisitos de qualidade e certificação (nomeadamente a certificação 
FSC) em países desenvolvidos, como a UE ou os Estados Unidos, são consideráveis, 
embora este seja menos o caso na China ou no Vietname. 
 
Dificuldade de acesso ao mercado: médio 

C. Potencial para atração de investimentos e benefício da produção actual 

IDE 

A actividade de investimento no sector tem sido considerável nos últimos anos, com 
o número de novas concessões também aumentando. O investimento na plantação 
também está sendo buscado pelo Sovereign Fund. De acordo com UCAN-CEIC:  

““Em 2015 foi decidido que o Fundo Soberano exploraria as florestas de eucalipto na 
Huíla, Huambo e Benguela por razões industriais e preservação ambiental, de acordo 
com um decreto presidencial, com a concessão pelo governo de uma área de 80 mil 
hectares. As informações sobre o desenvolvimento de tal medida não são claras. Uma 
empresa parece ter sido estabelecida, ligada ao grupo suíço Quantum Global, que 
anunciou a intenção de investir 43,2 milhões de euros em plantações de fibra de 
madeira na região do Planalto Angolano.“ (UCAN-CEIC 2017: 105) 

 
Além disso, como parte do Programa Dirigido, várias empresas Angolanas 
prepararam propostas de investimento para produção e transformação de madeira 
(MoA 2016: Anexo 3), embora ainda não esteja claro nesses casos, até que ponto o 
investimento realmente se materializará. 
 
Potencial para atração de investimento: médio 

Espaço do produto e 
ligação com outros 
sectores 

Os vínculos com outros sectores, nomeadamente o processamento a jusante 
(incluindo papel e embalagem) e a indústria da construção, estão claramente 
presentes e serão desenvolvidos à medida que a produção doméstica de madeira 
serrada aumenta. 
 

2012 2013 2014 2015 2016 % CAGR 2012-1
4407 Wood sawn or chipped lengthwise, 31,535 35,210 39,153 35,557 32,409 28.3 0.7
4403 Wood in the rough, whether or not s 16,903 19,952 22,518 16,702 14,362 12.6 -4.0
4418 Builders' joinery and carpentry of 11,982 13,129 13,671 12,598 11,787 10.3 -0.4
4412 Plywood, veneered panels and simil 12,761 13,183 14,416 13,571 11,769 10.3 -2.0
4401 Fuel wood, in logs, in bil lets, in 8,159 8,905 9,411 8,995 8,484 7.4 1.0
4411 Fibreboard of wood or other l igneou 8,643 9,001 9,418 8,429 7,239 6.3 -4.3
4410 Particle board, oriented strand boa 6,973 7,755 7,911 6,831 6,710 5.9 -1.0
4421 Other articles of wood. 5,625 5,999 6,418 6,069 5,658 4.9 0.1
4409 Wood (including strips and friezes 4,704 4,807 4,998 4,620 4,133 3.6 -3.2
4408 Sheets for veneering (including tho 2,924 2,927 3,153 3,064 2,800 2.4 -1.1
4415 Packing cases, boxes, crates, drums 2,628 2,835 3,079 2,817 2,472 2.2 -1.5
4420 Wood marquetry and inlaid wood; c 1,600 1,629 1,822 1,858 1,723 1.5 1.9
4419 Tableware and kitchenware, of woo 1,008 1,073 1,238 1,260 1,204 1.1 4.5
4402 Wood charcoal (including shell  or n 1,026 1,166 1,179 1,182 1,010 0.9 -0.4
4416 Casks, barrels, vats, tubs and othe 629 728 840 802 774 0.7 5.3
4414 Wooden frames for paintings, photo 878 864 919 886 767 0.7 -3.3
4406 Railway or tramway sleepers (cross 326 294 318 322 300 0.3 -2.0
4417 Tools, tool bodies, tool handles, b 277 302 322 316 292 0.3 1.3
4413 Densified wood, in blocks, plates, 260 268 270 280 220 0.2 -4.0
4404 Hoopwood; split poles; piles, picke 226 204 244 217 203 0.2 -2.8
4405 Wood wool; wood flour. 74 75 86 73 55 0.0 -7.2
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Do ponto de vista do conceito de espaço de produto, como a madeira já está sendo 
exportada, essas exportações não devem ser muito difíceis. 
 
Espaço do produto e ligação com outros sectores: alto 

Avaliação resumida do potencial de exportação 

Resumo do potencial 
de exportação 

As exportações de madeira já cresceram forte nos últimos anos, demonstrando a 
competitividade das exportações do sector. Com base nesses sucessos, existe um 
maior potencial de exportação, embora a troca de exportações de madeira para 
exportações de madeira serrada e madeira processada ainda precisa ser 
cuidadosamente gerida.  
 
Resumo do potencial de exportação: alto  
 
A expansão das exportações é possível no curto prazo. 

Priorização do sector para a elaboração do plano de acção  

Potencial de geração 
de emprego 

O sector é moderadamente intensivo em mão-de-obra e, dado seu alcance potencial, 
tem o potencial de gerar um número considerável de empregos. O Programa Dirigdo 
visa a criação de mais de 2.300 empregos directos e mais de 7.000 indirectos (MoA 
2016). É possível aumentar o potencial de criação de emprego através de plantações 
de madeira e actividades de apoio e a jusante. Ao mesmo tempo, em comparação 
com outros sectores agrícolas, o potencial de geração de emprego é moderado. 
 
Potencial de geração de emprego: médio 

Ligações com as 
MPMEs/ adição de 
valor: 

A maioria das empresas do sector são as próprias PME, e a produção a jusante de 
produtos de madeira também seria adequada para as MPMEs. 
 
Há margem para a adição de valor orientada para a exportação, já que a maioria da 
madeira é exportada actualmente como troncos. O Programa Dirigido já prevê que 
tais exportações sejam inteiramente substituídas por madeira serrada, o que 
constituirá um primeiro passo para os produtos de madeira de valor agregado; A 
maior adição de valor para produtos de madeira processados é possível até certo 
ponto, mas parece ser uma perspectiva a longo prazo. 
 
Importância de ligações e adição de valor: alta 

Alinhamento com os 
planos e as 
prioridades do 
governo 

O governo considera o sector da madeira como um sector prioritário. O Plano 
Nacional de Desenvolvimento incluiu uma série de programas para actividades 
florestais ampliadas e produção de madeira e desenvolvimento de centros de 
processamento de madeira, incluindo produtos de construção de madeira e 
mobiliário; O NDP também estabeleceu metas para a produção de madeira. O sector 
madeireiro também foi identificado nas Linhas Mestras como aquele que pode 
contribuir para aumentar as exportações não petrolíferas no curto prazo (Governo 
de Angola, 2016)2. Um programa direcionado (Programa Dirigido) também foi 
preparado pelo Ministério da Agricultura (MoA 2016)3, com outro, para madeira 
processada, em desenvolvimento (MPDT 2017).4 
 
Nível de alinhamento: alto 

Projectos recentes/ 
em curso/ 
planeados 

Um apoio abrangente está sendo prestado no âmbito do Plano Nacional de 
Desenvolvimento e do Programa Dirigido, que inclui mudanças regulatórias, 
assistência técnica e formação e apoio ao investimento. Além disso, a União 
Européia (através do projeto ACOM) também está trabalhando com o Governo para 
expandir as exportações do sector de madeira de Angola. 
 
Nível actual de apoio para sector/risco de duplicação: suporte extensivo / alto 

Resumo: 
Prioridade do 
sector a ser 
selecionado para a 
preparação do 

O sector tem potencial para expandir as exportações com um curto prazo e possui 
alta adição de valor doméstico. No entanto, o apoio ao sector, incluindo a assistência 
específica para o desenvolvimento das exportações, também é elevado e a 
necessidade de elaboração de um plano de acção do sector é limitada, dado o apoio 
já em curso. 

                                                           
2 Governo de Angola 2016: Linhas Mestras para a Definição de uma Estratégia para a Saída da Crise Derivada da Queda 
do Preço do Petróleo No Mercado Internacional, Janeiro 2016. 
3 Ministério da Agricultura 2016: Programa Dirigido para o Aumento da Produção e Promoção da Exportação de Madeira, 
Janeiro 2016. 
4 Ministério do Plano e Desenvolvimento Territorial 2017: Relatório de Execução dos Programas Dirigidos. III. Trimestre 
2016, Janeiro de 2017. 
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plano de acção  
Prioridade do sector a ser seleccionado para a preparação do plano de ação: baixo 
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Perfil do Sector: Algodão, têxteis e confecções 
 
Introdução ao Sector  
Sector e  
produtos 

Códigos HS: 52 Algodão (incluindo fiação e tecelagem); 53-63 Têxtil e 
Confecções 

A. Aspectos do lado da oferta 

Fluxos comerciais 
recentes 

A demanda de produtos têxteis e vestuário de Angola é satisfeita principalmente 
através das importações. Estes têm flutuando consideravelmente, ano-a-ano, no 
período de 2012 a 2015 (Figura 1). Um baixo recente foi registado em 2015 quando caiu 
abaixo de US$ 310 milhões, depois de ter mudado entre US$ 435 milhões e US$ 564 
milhões nos anos de 2012 a 2014. 
 
As exportações de algodão, têxteis e vestuário são insignificantes em relação às 
importações (que foram mais de 100 vezes maiores do que as exportações em cada 
ano no período de 2012 a 2015), e mesmo em termos absolutos, os valores das 
exportações são mínimos, considerando a vasta gama de produtos no sector/cadeia de 
valor: as exportações aumentaram de US$ 1 milhão em 2012 para cerca de 3,5 milhões 
em 2016 (Figura 1), equivalente a um aumento médio anual de 35%. 
 
Devido às pequenas exportações, o défice comercial sectorial é praticamente idêntico 
ao nível das importações. 
 
Figura 1: Exportações, Importações e Balança Comercial, 2012-2015 (2016), milhões de 
US$, preços correntes 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da ONU COMTRADE e AGT. 
 
A grande maioria das importações são vestuário, ambos novos (36,6% das importações 
do sector) e utilizados (23,1%); Outros produtos têxteis finais, incluindo têxteis e 
tapetes para uso doméstico, representam mais 22,4%, enquanto que as importações 
de matérias-primas e intermediários (algodão, fios e tecido) representam menos de 
20% das importações do sector (Figura 2). 
 
A composição das exportações por categoria de produto é semelhante às importações, 
mas com maior participação nas exportações de roupas usadas (35,1%) e fios (21,4%). 
A maioria das exportações de facto é reexportação; Isto é particularmente evidente no 
caso de roupas usadas, mas o mesmo se aplica a outros produtos do sector, uma vez 
que a capacidade de produção nacional está em grande parte ausente, pelo menos no 
que diz respeito às empresas comerciais (ver abaixo). 
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Figura 2: Composição das exportações e importações por categoria de produto, 
médias de 2012-2016 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados AGT. 
 
A composição do produto das exportações ao longo do tempo mudou relativamente 
pouco (Figura 3). Destaca-se a quase total ausência de importações e exportações de 
matérias-primas. 
 
Figura 3: Exportações sectoriais de Angola por categoria de produto, 2012-2016 
(actuais milhões de US$)

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados AGT. 
 
Desempenho das exportações: baixo (embora o valor e o crescimento sejam 
moderados, as exportações consistem essencialmente em reexportações, com 
exportações genuínas de Angola, praticamente completamente ausentes. 
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Vantagem 
comparativa 
revelada (RCA) 

O sector em geral mostra uma forte desvantagem comparativa revelada (menos de 
0,01 globalmente e comparada à África Sub-Sahariana, em 2016, onde um valor maior 
que 1 indicaria uma vantagem comparativa revelada). Isso melhorou nominalmente no 
período de 2012 a 2016 (indicado por uma posição acima da linha diagonal na Figura 
4), em comparação com os dois grupos de referência, por um factor de 11,6 em relação 
ao mundo e um factor de 7,2 em relação ao SSA, mas Essa melhoria deve-se 
principalmente ao aumento das reexportações, em vez de um aumento real no 
desempenho das exportações. No entanto, nenhum grupo de produtos dentro do 
sector, além de roupas usadas, alcançou uma pontuação superior a 0,05, o que ainda 
indica uma forte desvantagem comparativa revelada. 
 
Figura 4: RCA das exportações do sector têxtil angolano, em comparação com o 
Mundo e  África Sub-Sahariana, 2016 vs. 2012  
(a) Angola vs. Mundo (b) Angola vs. SSA 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da ONU COMTRADE e AGT 
 
RCA: baixo (forte desvantagem comparativa, algumas melhorias no período de 2012 a 
2016 devido às reexportações somente) 

Produção e 
produtores 
nacionais 

A produção de algodão cresceu em Angola desde a década de 1920, atingindo um 
máximo de 86 mil toneladas (semente de algodão e algodão combinado) em 1973; No 
entanto, durante a guerra civil, a produção cessou quase que inteiramente. 
Actualmente, de acordo com a FAOSTAT, a produção Angolana de peles de algodão é 
de cerca de 1.000 toneladas por ano e de algodão cerca de 3.300 toneladas por ano. 
 
Os esforços para revitalizar o sector do algodão começaram apenas muito 
recentemente em uma escala comercial: uma primeira colheita de cerca de 250 
toneladas foi trazida em 2016/17.1 Espera-se que isso cresça para 1.500 em 2017/18, com 
os actuais projectos de investimento programados para expandir a produção para 
50.000 toneladas por ano (ver abaixo). Além disso, no sector de agricultura familiar, 
estão sendo criadas condições para apoiar pequenos produtores, começando na 
província de Cuanza Sul. No geral, o plano é produzir algodão em uma área de 120 mil 
hectares.2 
 
A indústria têxtil foi recentemente reabilitada, depois de ter sido desligada desde 
2000, no âmbito do programa de industrialização (ver abaixo) e consiste 
principalmente em três grandes empresas: Satec, na província de Cuanza Norte, Nova 

                                                           
1 “Angola. First Cotton Harvest after Independence”, Macau Daily Times, 11 July 2017, 
http://macaudailytimes.com.mo/angola-first-cotton-harvest-independence.html.  
2 “Angola investe 2 mil milhões para relançar indústria têxtil”, Fashion Network, 07 April 2017, 
http://pt.fashionnetwork.com/news/Angola-investe-2-mil-milhoes-para-relancar-industria-
textil,814502.html#.WYxIHbZpy70.  
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Textang II em Luanda e Lassola, anteriormente África Textile, em Benguela: 
• Lassola começou com a produção de toalhas, lençóis e cobertores em 2016, 

após um período de paralisação de 16 anos.3 Esta fabricará 1,2 milhões de 
toalhas, 1,6 milhões de lençóis e 120 mil cobertores de algodão anualmente.  

• A nova fábrica da Satec possui uma capacidade instalada para produzir 180 
mil camistes normais e 150 mil camisas de polco por mês e 480 000 metros de 
tecido jeans por mês. 

• Nova Textang II também começou a operar em 2016 após a reabilitação e 
planea produzir 9 milhões de metros quadrados de tecido por ano (o original 
Textang II fechou em 2000). 

 
Produção: média (a produção actual ainda nascente e principalmente voltada para o 
mercado doméstico, mas a produção deverá crescer rapidamente no futuro próximo) 

Constrangimentos-
chave 

Os principais constrangimentos do sector são: 
• Falta de matérias-primas (algodão) para a produção de têxteis, que está 

começando gradualmente a crescer localmente. A cadeia de valor de algodão 
a roupa está agora agora em processo de recriação, depois de todos os 
estágios terem desaparecido durante a guerra civil; 

• Falta de moeda estrangeira e, portanto, dificuldades na importação de 
máquinas e insumos, como produtos químicos para tingir e acabar, mas 
actualmente também algodão para produção de fios; 

• Custos trabalhistas elevados (particularmente importantes para vestuário); 
• A falta de pessoal local formado, após a dormência do sector há quase duas 

décadas, exige a presença de pessoal técnico expatriado, gerando custos 
operacionais e criando custos administrativos adicionais para vistos e licenças 
de trabalho; 

• fornecimento não confiável de electricidade que requer soluções de gerador 
de backups caras, aumentando novamente os custos operacionais; 

• Para as exportações, a produção actual ainda é muito limitada, o que 
aumenta os custos de transporte e, em geral, evita beneficiar de economias 
de escala. 

• Tarifas enfrentadas nos mercados de exportação (potenciais) (veja abaixo). 
 
Em geral, a competitividade do sector continua frágil, apesar dos investimentos nos 
últimos anos, devido ao número de constrangimentos que afectam os custos de 
produção, que são um factor chave da competitividade num sector que é 
essencialmente impulsionado pela concorrência de preços e onde a concorrência é 
global. 
 
Constrangimentos-chave: médio 

Medidas para 
superar os 
constrangimetos 

Alguns dos principais constrangimentos como a indisponibilidade do algodão 
produzido no país, já estao sendo atacados mas exigem tempo para dar frutos. Outras 
restrições fundamentais, como o difícil acesso à moeda estrangeira para insumos 
essenciais, preferencialmente abordarão a nível da economia e exigiriam certas 
mudanças nas políticas económicas. No entanto, a nível sectorial, o Governo poderia 
atribuir alta prioridade às necessidades do sector (em termos de moeda estrangeira ou 
electricidade) e, portanto, abordar isso no ínterim. 
 
Potencial para superar os constrangimentos-chave: alto 

B. Questões do lado da demanda 

Demanda regional 
e internacional 

Os destinos das exportações de têxteis e de vestuário de Angola são muito diversos - 
no período de 2012 a 2016 as exportações foram registadas para não menos de 128 
países; Dado o pequeno tamanho das exportações do sector, não é de admirar que 
exportações consistentes de um tamanho que sugiram uma actividade de exportação 
comercial são muito limitadas; Também tendo em mente a capacidade de produção 
actualmente ainda baixa. A UE, Cuba e a RD Congo foram os mercados mais 
importantes no período de 2012 a 2016, representando quase 60% das vendas totais 
no exterior, seguidas de outros países africanos, em particular a África do Sul e o 
Congo, bem como os Estados Unidos (Tabela 1). No entanto, a volatilidade das vendas 
para qualquer mercado específico foi alta. 
 
 

                                                           
3 http://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/economia/2016/11/48/Fabrica-textil-Lassola-arranca-Benguela,05d5ef22-376d-
4da9-953b-3389f414c774.html.  

http://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/economia/2016/11/48/Fabrica-textil-Lassola-arranca-Benguela,05d5ef22-376d-4da9-953b-3389f414c774.html
http://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/economia/2016/11/48/Fabrica-textil-Lassola-arranca-Benguela,05d5ef22-376d-4da9-953b-3389f414c774.html
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Tabela 1: Exportações de tecidos angolanos por destino, 2012-2016 (US$,% do total) 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados AGT. 
 
Em termos de futuros mercados-alvo das três grandes empresas têxteis reabilitadas, a 
SATEC “planeia exportar tecidos para a República do Congo, República Democrática 
do Congo e Moçambique e planea continuar a explorar a possibilidade de entrar nos 
mercados europeu e norte-americano, através de acordos comerciais preferenciais no 
último caso no âmbito da Lei de Crescimento e Oportunidades Africanas (AGOA).”4 
Com efeito, a entrada nas exportações para os países Africanos fechados, bem como 
para beneficiar do acesso livre de impostos à UE e, potencialmente, os EUA parecem 
ser uma estratégia de exportação sensata. 
 
A demanda global por produtos do sector nos últimos cinco anos mostrou duas 
tendências opostas: as importações mundiais aumentaram fortemente de USD 622 
biliões em 2012 para USD 672 biliões em 2014, antes de cair novamente para quase o 
valor de 2012 em 2016 (Figura 3). 
 
Figura 5: Importações globais de algodão, têxteis e vestuário, 2012-2016 (milhões de 
US$) 

 
Fonte: UN COMTRADE e cálculos dos autores 

                                                           
4 “Angolan textile factory Têxtil Satec resumes production in July”, Macau Hub, 04 May 2016, 
https://macauhub.com.mo/2016/05/04/angolan-textile-factory-textil-satec-resumes-production-in-july/.  

2012 2013 2014 2015 2016 CAGR 2012-16
Cuba 171,726 486,932 613,720 654,545 351,200 19.6%
EU 393,800 75,147 334,819 623,014 1,716,507 44.5%
DRC 82,054 498 387,967 280,289 408,971 49.4%
South Africa 78,001 126,748 177,281 126,370 208,936 27.9%
Congo 14,531 74,343 170,273 272,282 59,047 42.0%
USA 12,614 50,433 150,157 149,300 40,964 34.2%
Other Africa 85,927 102,032 466,792 211,220 367,269 43.8%
Others 205,230 139,887 706,987 368,429 367,922 15.7%
% of total Av 2012-16
Cuba 16.5% 46.1% 20.4% 24.4% 10.0% 20.1%
EU 37.7% 7.1% 11.1% 23.2% 48.8% 27.8%
DRC 7.9% 0.0% 12.9% 10.4% 11.6% 10.3%
South Africa 7.5% 12.0% 5.9% 4.7% 5.9% 6.3%
Congo 1.4% 7.0% 5.7% 10.1% 1.7% 5.2%
USA 1.2% 4.8% 5.0% 5.6% 1.2% 3.6%
Other Africa 8.2% 9.7% 15.5% 7.9% 10.4% 10.9%
Others 19.7% 13.2% 23.5% 13.7% 10.4% 15.8%
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https://macauhub.com.mo/2016/05/04/angolan-textile-factory-textil-satec-resumes-production-in-july/
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No entanto, analisar as diferentes categorias de produtos ao longo da cadeia de valor 
revela que o mercado de produtos finais se desenvolveu relativamente melhor que o 
de matérias-primas e intermediários (Tabela 2). A lição para Angola é dupla. Primeiro, 
dada a actual desaceleração do mercado, uma entrada imediata não é ideal - isso 
alinha bem com o actual estado nascente do sector e as exportações são uma visão de 
longo prazo. Em segundo lugar, exportar tecidos não é o melhor segmento de 
mercado; Em vez disso, o potencial de produção e exportação de produtos têxteis 
finais e vestuário deve ser considerado. 
 
 
Tabela 2: Importações globais de algodão, têxteis e vestuário, por categoria de 
produto, 2012-2016 (milhões de US$) 

 
Fonte: UN COMTRADE e cálculos dos autores  
 
Potencial de mercado: médio 

Barreiras de acesso 
ao mercado 

As barreiras tarifárias podem ser uma barreira importante para as exportações de 
têxteis Angolanas - a concorrência é global e principalmente sobre o preço, de modo 
que qualquer margem de preferência para as exportações Angolanas será um factor 
importante para alcançar a competitividade dos preços, em particular atendendo às 
diversas restrições de custos que a produção em Angola enfrenta (veja acima). 
 
Dos mercados-alvo priorizados, Congo, República Democrática do Congo e 
parcialmente os Moçambicanos impõem tarifas elevadas às importações de têxteis, e 
os exportadores Angolanos podem ter dificuldade em competir (Tabela 3). A UE 
oferece zero direito de acesso nos termos do Everything But Arms (EBA) para os PMA, 
mas os direitos seriam pagáveis no âmbito do SGP. Do mesmo modo, os Estados 
Unidos seriam um mercado viável apenas sob o acesso preferencial da AGOA, uma vez 
que os direitos NMF provavelmente seriam proibitivos para as exportações angolanas. 
A África do Sul oferece uma alta margem de preferência, uma vez que as importações 
dos membros da SADC podem entrar em regime de franquia, enquanto as tarifas NMF 
da África do Sul em produtos têxteis são altas (até 45% para os produtos têxteis 
acabados). 
 
Tabela 4: Tarifas com produtos de algodão e produtos têxteis Angolanos 
seleccionados em mercados de exportação seleccionados, mais recentes disponíveis 
(%) 

 
Fonte: Cálculos pelos autores com base na base de dados da Análise Tarifária da OMC  
 
As barreiras nao-tarifárias não representam um problema importante em geral, mas 
podem ser aplicadas ao invés de tarifas (por exemplo, na África do Sul) e, portanto, 
constituem uma barreira de acesso difícil de prever. Os requisitos de qualidade e 
certificação são, no entanto, severos para as exportações para a UE e os Estados 
Unidos, e a obtenção de certificação internacional como a Better Cotton Initiative 
(BCI) ou Cotton Made in Africa (CmiA) pode ser um investimento demorado e 
dispendioso para obter acesso para os mercados dos países desenvolvidos. 
 
Dificuldade de acesso ao mercado: médio 

2012 2013 2014 2015 2016 CAGR 2012-16
Raw materials 24,922 22,170 16,501 14,622 10,351 -19.7%
Yarns 76,361 81,740 80,855 76,739 71,732 -1.6%
Fabrics 82,678 86,495 85,219 86,983 73,107 -3.0%
Garments 358,049 378,501 399,540 380,487 385,824 1.9%
Worn clothing 3,542 3,917 4,352 3,302 2,754 -6.1%
Other textiles 76,015 79,924 85,068 80,934 81,380 1.7%
Total sector 621,567 652,746 671,534 643,067 625,148 0.1%

EU 
(LDC) US (MFN) DRC Congo

Mozambique 
(SADC)

South Africa 
(SADC)

5201/5203 Cotton 0% 0% 5% 10% 0% 0%
5204 Sewing thread, cotton 0% 4.4% 5% 5%-30% 0% 0%
5208-5211 Cotton fabrics 0% 0%-12.57% 10%-20% 10%-30% 15% 0%
6109 T-shirts, cotton 0% 16.5% 20% 30% 0% 0%
6205 Men's shirts, cotton 0% 14.2% 20% 30% 0% 0%
6301 Cotton blankets 0% 8.4% 20% 30% 15% 0%
6302 Bed, table, kitchen linen, cotton 0% 10.5% 20% 30% 15% 0%
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C. Potencial para atração de investimentos e benefício da produção actual 

IDE 

Desde 2015, os investidores nacionais e estrangeiros foram encorajados a investir na 
produção de algodão em Malanje para garantir o abastecimento das três grandes 
fábricas de têxteis reabilitadas pelo Governo (ver abaixo). Exemplos de projectos de 
investimento actuais incluem um projecto de uma empresa japonesa no Hub Agro-
industrial Capanda (Malanje) em uma área de 10 mil hectares, que deverá produzir 50 
mil toneladas de semente de algodão por estação, bem como uma joint venture sul-
coreano-angolana para a produção de algodão em um perímetro irrigado da 
província de Kwanza, onde serão investidos US$ 67 milhões.5 
 
A actividade de investimento no sector têxtil e vestuário também tem sido elevada 
nos últimos anos, tendo sido reabilitada uma série de empresas. Por exemplo, a 
reabilitação de Lassola e SATEC exigiu investimentos de US$  400 milhões cada,6 e de 
Nova Textang II USD  235 milhões.7 Esses investimentos foram em grande parte 
realizados pelo Governo, através do Ministério do Comércio no âmbito do programa 
de reabilitação industrial, e auxiliado por uma doação do governo japonês. 
 
No futuro, investimentos improvisados adicionais, incluindo o IDE, nos sectores a 
jusante, são improváveis, dado os recentes investimentos do governo e os 
constrangimentos enfrentados. No entanto, investimentos adicionais na produção de 
algodão poderiam ser possíveis. 
 
Potencial para atração de investimento: médio 

Espaço do produto 
e ligação com 
outros sectores 

As ligações dentro do sector, ou melhor, a cadeia de valor de algodão a roupa, são 
mais importantes do que as ligações com outros sectores (veja abaixo o potencial de 
adição de valor). 
 
Do ponto de vista do conceito de espaço de produto, como todo o sector está sendo 
recriado após um período de dormência de quase duas décadas, e muito mais longo 
para a produção de algodão, as exportações da cadeia de valor estão “distantes” da 
produção actual e das exportações. 
 
Espaço de produtos e ligações com outros sectores: médio 

Avaliação resumida do potencial de exportação 

Resumo do 
potencial de 
exportação 

Os projectos têxteis actuais visam principalmente o mercado doméstico, embora a 
perspectiva de exportação não seja excluída em princípio - mas provavelmente 
ocorrerá apenas no médio prazo. Porém, as exportações de algodão não são 
planeadas; O algodão cultivado destina-se a fornecer empresas têxteis em Angola. De 
qualquer forma, o sector está em uma fase de mudanças fundamentais e 
desenvolvimento rápido e, embora este desenvolvimento seja abordado, em primeiro 
lugar, em um conceito de substituição de importações, a orientação para exportação 
também está prevista e pode ser viável se as restrições relacionadas ao custo puderem 
ser solucionadas. 
 
Resumo do potencial de exportação: médio 

Priorização do sector para a elaboração do plano de acção  

Potencial de 
geração de 
emprego 

O sector tem alto potencial para gerar emprego ao longo da cadeia de valor. Em seu 
estágio incipiente, a criação de emprego é moderada. Por exemplo, a nova fábrica de 
Lassola emprega 220 trabalhadores e criou cerca de 1.200 empregos;8 Nova Textang II 
emprega 120 com potencial para contratar até 750 funcionários;9 e o SATEC planea 
criar cerca de 2.000 empregos directos e cerca de 10.000 indirectos10 no município de 
Cambambe, o que representa uma participação notável no emprego na economia 

                                                           
5 “Angola. First Cotton Harvest after Independence”, Macau Daily Times, 11 July 2017, 
http://macaudailytimes.com.mo/angola-first-cotton-harvest-independence.html. 
6 http://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/economia/2016/11/48/Fabrica-textil-Lassola-arranca-Benguela,05d5ef22-376d-
4da9-953b-3389f414c774.html and http://www.angop.ao/angola/en_us/noticias/economia/2016/4/18/Cuanza-Norte-400-
mln-spend-SATEC-works,12e563ff-2857-4fd3-9920-21ffad4b0a94.html.  
7 “Nova Textang II will produce 9 million square meters of textiles per year”, Angola Today, 02 May 2016, 
http://www.angola-today.com/news/textang/.  
8 http://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/economia/2016/11/48/Fabrica-textil-Lassola-arranca-Benguela,05d5ef22-376d-
4da9-953b-3389f414c774.html.  
9 “Nova Textang II will produce 9 million square meters of textiles per year”, Angola Today, 02 May 2016, 
http://www.angola-today.com/news/textang/. 
10 “Angolan textile factory Têxtil Satec resumes production in July”, Macau Hub, 04 May 2016, 
https://macauhub.com.mo/2016/05/04/angolan-textile-factory-textil-satec-resumes-production-in-july/. 

http://macaudailytimes.com.mo/angola-first-cotton-harvest-independence.html
http://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/economia/2016/11/48/Fabrica-textil-Lassola-arranca-Benguela,05d5ef22-376d-4da9-953b-3389f414c774.html
http://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/economia/2016/11/48/Fabrica-textil-Lassola-arranca-Benguela,05d5ef22-376d-4da9-953b-3389f414c774.html
http://www.angop.ao/angola/en_us/noticias/economia/2016/4/18/Cuanza-Norte-400-mln-spend-SATEC-works,12e563ff-2857-4fd3-9920-21ffad4b0a94.html
http://www.angop.ao/angola/en_us/noticias/economia/2016/4/18/Cuanza-Norte-400-mln-spend-SATEC-works,12e563ff-2857-4fd3-9920-21ffad4b0a94.html
http://www.angola-today.com/news/textang/
http://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/economia/2016/11/48/Fabrica-textil-Lassola-arranca-Benguela,05d5ef22-376d-4da9-953b-3389f414c774.html
http://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/economia/2016/11/48/Fabrica-textil-Lassola-arranca-Benguela,05d5ef22-376d-4da9-953b-3389f414c774.html
http://www.angola-today.com/news/textang/
https://macauhub.com.mo/2016/05/04/angolan-textile-factory-textil-satec-resumes-production-in-july/
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local. Os efeitos do emprego são planeados para ser ainda maiores na produção de 
algodão, o que estimado gerar empregos para cerca de 120 mil pequenos 
agricultores.11 
 
Potencial de geração de emprego: alto 

Ligações com as 
MPMEs / adição de 
valor: 

Em princípio, o sector poderia cobrir toda a cadeia de valor do algodão, desde o 
cultivo de algodão até os produtos têxteis finais e as roupas. Na verdade, o governo e 
os investidores privados estão trabalhando na restauração de toda a cadeia de valor, 
com investimentos de grande escala que vão desde a produção de algodão até a 
produção têxtil (ver acima). Actualmente, as ligações ainda são limitadas no entanto; 
por exemplo, as novas fábricas Lassola e Nova Textang II concentram-se inicialmente 
na produção de fios e tecidos a partir de fios de algodão e algodão importados; São 
previstas importações de até 20 000 toneladas por ano.12 Dado o investimento 
limitado exigido nas operações de baixa renda, o setor também é adequado para o 
envolvimento de MPMEs na cadeia de valor (fabricação de vestuário), bem como para 
serviços de apoio (como design). 
 
Importância de ligações e adição de valor: médio 

Alinhamento com 
os planos e as 
prioridades do 
governo 

O Plano Nacional de Desenvolvimento incluiu metas de produção de têxteis e 
vestuário, bem como diversas medidas para o desenvolvimento do sector (MPDT 
2012).13 Além disso, o sector têxtil faz parte da Rede de Centros e Competências de 
Inovação (CIC) e Textile-Clothing-Footwear Mega-Cluster. O Programa de Produção de 
Angola (“Programa de Industrialização de Angola” - PIANG) 2013-2017 inclui têxteis, 
roupas e calçados como um dos 10 sectores prioritários. Além disso, dois programas 
direcionados (Programas Dirigidos) estão actualmente em preparação, um para 
algodão e outro para têxteis (MPDT 2017).14 Por outro lado, as Linhas Mestras não 
identificaram algodão, têxteis ou vestuário como produtos que podem contribuir para 
aumentar as exportações não petrolíferas no curto prazo.15 De facto, o objectivo 
principal dos planos do governo se concentra na produção para o mercado interno, 
sendo as exportações também consideradas, mas como uma perspectiva de longo 
prazo. 
 
Nível de alinhamento: médio 

Projectos recentes / 
em curso / 
planeados 

Projectos para expandir a produção de algodão e têxteis foram mencionados acima. 
Existe uma comissão coordenada pelo governador provincial da província de Malanje, 
responsável pela obtenção das contribuições necessárias para a definição das 
directrizes para a produção de algodão na província. Consequentemente, os planos 
são para o algodão em grande escala na Baixa de Cassanje (municípios de Cahombo, 
Cunda-Dia-Base, Quela e Marimba). No município de Cacuso, o algodão já é 
produzido em pequena escala. Os projectos actualmente se concentram nos aspectos 
de produção, não nas exportações, o que deixa espaço para um plano de exportação 
do sector complementar, embora apenas a longo prazo. 
 
Nível actual de apoio para o sector/risco de duplicação: médio 

Resumo: Prioridade 
do sector a ser 
seleccionado para a 
preparação do 
plano de acção 

O sector tem potencial para expandir as exportações apenas a longo prazo, e tem o 
apoio do governo; Também poderia criar uma grande quantidade de empregos e 
agregação de valor doméstico, se a cadeia de valor puder ser revitalizada. Como tal, a 
preparação de um plano de acção do sector de curto prazo com destino à exportação 
pode não ser recomendável; No entanto, o planeamento de exportação a longo prazo 
seria apropriado. 
 
Prioridade do sector a ser selecionado para a preparação do plano de acção: médio 

                                                           
11 “Angola investe 2 mil milhões para relançar indústria têxtil”, Fashion Netwrok, 07 April 2017, 
http://pt.fashionnetwork.com/news/Angola-investe-2-mil-milhoes-para-relancar-industria-
textil,814502.html#.WYxIHbZpy70. 
12 See http://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/economia/2016/11/48/Fabrica-textil-Lassola-arranca-Benguela,05d5ef22-
376d-4da9-953b-3389f414c774.html; “USD 235 milhões aplicados na Nova Textang II”, O País, 28 April 2016, 
http://opais.co.ao/usd-235-milhoes-aplicados-na-nova-textang-ii/; and “Angola to import at least 20,000 ton of cotton a 
year to help textile industry”, YarnsandFibres.com, 22 June 2016, http://www.yarnsandfibers.com/news/textile-
news/angola-import-least-20000-ton-cotton-year-help-textile-industry#.WYxHS7Zpy70.  
13 MPDT 2012: Plano Nacional de Desenvolvimento 2013-2017, Dezembro de 2012, Luanda: Ministério do Plano e 
Desenvolvimento Territorial, p. 93. 
14 Ministério do Plano e Desenvolvimento Territorial 2017: Relatório de Execução dos Programas Dirigidos. III. Trimestre 
2016, Janeiro de 2017. 
15 Governo de Angola 2016: Linhas Mestras para a Definição de uma Estratégia para a Saída da Crise Derivada da Queda 
do Preço do Petróleo No Mercado Internacional, Janeiro 2016. 

http://pt.fashionnetwork.com/news/Angola-investe-2-mil-milhoes-para-relancar-industria-textil,814502.html#.WYxIHbZpy70
http://pt.fashionnetwork.com/news/Angola-investe-2-mil-milhoes-para-relancar-industria-textil,814502.html#.WYxIHbZpy70
http://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/economia/2016/11/48/Fabrica-textil-Lassola-arranca-Benguela,05d5ef22-376d-4da9-953b-3389f414c774.html
http://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/economia/2016/11/48/Fabrica-textil-Lassola-arranca-Benguela,05d5ef22-376d-4da9-953b-3389f414c774.html
http://opais.co.ao/usd-235-milhoes-aplicados-na-nova-textang-ii/
http://www.yarnsandfibers.com/news/textile-news/angola-import-least-20000-ton-cotton-year-help-textile-industry#.WYxHS7Zpy70
http://www.yarnsandfibers.com/news/textile-news/angola-import-least-20000-ton-cotton-year-help-textile-industry#.WYxHS7Zpy70
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Perfil do Sector: Vidros e cristais 

Introdução ao Sector  
Sector e  
produtos Códigos HS: 70 Vidros e cristais 

A. Aspectos do lado da oferta  

Fluxos comerciais 
recentes 

O padrão comercial de Angola no sector de vidro é semelhante a muitos outros 
sectores não-petrolíferos: as importações ultrapassam as exportações, resultando em 
um alto défice comercial sectorial (Figura 1). Este défice diminuiu, no entanto, como 
resultado da queda das importações - embora isso não seja necessariamente uma 
consequência do aumento da produção nacional, mas a crescente escassez de moeda 
estrangeira no país. Em qualquer caso, o déficit comercial diminuiu para o período 
de 2012 a 2016, de US$ 128 milhões para US$ 64 milhões. Ao contrário da maioria dos 
outros sectores, as exportações também diminuíram, de US$ 11,5 milhões em 2012 
para US$ 4,4 milhões em 2016, embora o desempenho mais recente mostre alguma 
recuperação em relação a 2014 e 2015. 
 
Figura 1: Exportações, Importações e Balança Comercial, 2012-2015 (2016), milhões de 
US$, preços correntes

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da ONU COMTRADE e AGT. 
 
As exportações Angolanas do sector do vidro consistem essencialmente em garrafas 
de vidro, que representaram mais de 90% das exportações do sector total nos 
últimos três anos (Tabela 1). As exportações deste grupo de produtos se contraíram 
fortemente no período de 2013 a 2015, de US$ 9,5 milhões para US$ 1,4 milhão, antes 
de recuperar novamente para US$ 4,2 milhões em 2016; Isso ainda resulta em uma 
tendência negativa geral ao longo do período de cinco anos, com uma redução 
média anual de 12,7%. 
 
Tabela 1: Exportações do sector vidro da Angola por categoria de produto, 2012-2016 
(US$ 000) 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados AGT. 
 
Desempenho de exportação: médio (valor relativamente alto, mas sem crescimento) 

Vantagem 
comparativa 
revelada (RCA) 

De acordo com as exportações limitadas, o sector tem uma forte desvantagem 
comparativa revelada (0,05 globalmente e 0,08 em comparação com a África Sub-
Sahariana (SSA), onde um valor maior que 1 indicaria uma vantagem comparativa 
revelada). Além disso, o desempenho piorou no período de 2012 a 2016 em relação a 
ambos os comparadores: a RCA em relação a SSA diminuiu para metade durante 
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este período, indicando que as exportações de vidro de Angola caíram mais atrás 
dos concorrentes Africanos. 
 
O desempenho variou consideravelmente entre os grupos de produtos (Figura 2). 
Mais importante ainda, o sub-sector de garrafas de vidro (código HS 7010) em 
comparativamente mais desenvolvido, com pontuação de RCA de 0,35 em 
comparação com a concorrência global e 0,11 em relação à SSA, mas ficou para trás 
de outros exportadores de garrafas de vidro da SSA durante o período (como 
indicado pela sua posição abaixo da linha na Figura 2b). 
 
Figura 2: RCA de exportações de vidro Angolano, em comparação com o Mundo e  
África Sub-Sahariana, 2016 vs. 2012  
(a) Angola vs. Mundo (b) Angola vs. SSA 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da ONU COMTRADE e AGT. 
 
RCA: baixo (forte desvantagem comparativa revelada, sem melhoria notável no 
período de 2012 a 2016) 

Produção e 
produtores 
nacionais 

Angola tem actualmente um produtor de garrafas de vidro, o VIDRUL, localizado a 
norte de Luanda e de propriedade do Grupo Castel. Isso teve dois fornos com uma 
capacidade de produção instalada de cerca de 73.000 toneladas por ano. No 
entanto, como um dos fornos não pode mais ser usado, a capacidade caiu abaixo de 
50.000 toneladas por ano (MIND 2015), que é totalmente utilizada. Enquanto a 
empresa costumava exportar, o foco tem sido o fornecimento de produtores 
domésticos de bebidas, uma vez que o segundo forno se tornou inoperacional e as 
exportações agora só ocorrem para gerar o câmbio que é necessário para comprar 
insumos essenciais que não estão disponíveis no mercado interno. A produção não é 
suficiente para atender a demanda doméstica, que é estimada em cerca de 60 mil 
toneladas, considerando a soma da produção interna e as importações nos anos de 
2014 e 2015.1 
 
Um projecto para adquirir e instalar um novo segundo forno aumentaria a 
capacidade de produção para cerca de 75 mil toneladas, suficiente para satisfazer a 
demanda doméstica e exportar mais de 10 000 toneladas de garrafas de vidro por 
ano (MIND 2015). 
 
Produção: média (a capacidade de produção actual insuficiente para atender a 
demanda doméstica e produção diminuiu, mas as exportações anteriores mostram 
que a produção é competitiva em princípio) 

Constrangimentos-
chave 

O constrangimento para expandir a produção e expandir as exportações do sector é 
a falta de acesso à moeda estrangeira que permitiria a aquisição e instalação de um 
segundo forno, o que, por sua vez, aumentaria a capacidade de permitir atender a 

                                                           
1 Em 2014: 52 mil toneladas foram produzidas no mercado interno e foram importadas 7.000 toneladas; em 2015, foram 
produzidas 50 mil toneladas e 9 mil importados; veja MIND (2015) 
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demanda interna e expandir as exportações. 
 
Restrições adicionais, que colocam os produtores/exportadores Angolanos em 
desvantagem competitiva em relação a outros exportadores, são: 

• Elevados custos de electricidade e combustível, que geram custos 
operacionais (a produção é altamente intensiva em energia); 

• Comparativamente alto custo de mão-de-obra, juntamente com baixa 
produtividade (ausência) e qualificações (de técnicos e trabalhadores de 
manutenção); 

• Custos elevados para a exportação, nomeadamente taxas portuárias, bem 
como taxas cobradas pela CNCA; 

• Pobre infra-estrutura de transporte, o que aumenta os custos tanto para o 
abastecimento de matérias-primas como para a distribuição do produto 
acabado; 

• Falta de acesso a divisas para abastecimento de matérias-primas que devem 
ser importadas, para manutenção ou assistência técnica, e para pagar 
pessoal expatriado; e  

• Falta de vistos de trabalho de curta duração para trabalhadores expatriados 
(como instalação ou manutenção), que devem ser emitidos rapidamente. 

 
Restrições-chave: médio 

Medidas para 
superar os 
constrangimentos 

A superaçao da maior parte dos constrangimentos acima mencionados parece 
possível dado o nível de vontade política necessária. Embora alguns deles 
preferencialmente se dirigissem a um nível de toda a economia, eles também podem 
ser abordados em um nível sectorial, por exemplo, atribuindo alta prioridade às 
necessidades do sector (em particular, em termos de acesso a moeda estrangeira 
para fazer o investimento na segundo forno possível) e, assim, abordar estes no 
ínterim. Alguns constrangimentos que existiam no passado, como as inspeções de 
exportação, já foram resolvidos. 
 
Potencial para superar os constrangimentos-chave: alto 

B. Aspectos do lado da demanda 

Demanda regional 
e internacional 

Os mercados de exportação de garrafas de vidro de Angola são diversificados, 
embora uma grande maioria esteja destinada a vários países africanos (Figura 3). A 
República Democrática do Congo representou apenas 40% das exportações nos 
últimos três anos, com o Congo, Costa do Marfim, Burkina Faso e outros também 
importantes destinos. Além disso, a UE e particularmente Gibraltar são importantes 
mercados-alvo. A maioria das vendas de exportação são da VIDRUL para empresas 
irmãs do grupo Castel, o que garante uma demanda sustentada, embora algumas 
exportações também aconteçam a empresas não relacionadas, por exemplo 
exportações para Bralico no Congo.2 
 

Figura 3: Exportações de vidro angolano por destino, média 2014-2016 (US$ 000 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados AGT. 
 
Os destinos de exportação variam consideravelmente ano-a-ano, no entanto (Tabela 
2). 2015 foi um ano excepcional devido à escassez de produção que impediu 

                                                           
2 Bralico has since been bought by the Castel group. 
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amplamente as exportações. 
 
 
 
 
 
Tabela 2: Exportações de vidro Angolano por destino, 2012-2016 (US$ 000) 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados AGT. 
 
A nível global, as importações de vidro foram desiguais no período de 2012 a 2016, e 
as garrafas de vidro mostraram um padrão muito semelhante, mas um pouco mais 
positivo (Figura 4). Durante todo o período, o crescimento médio anual para o sector 
global foi de 0,6%, e para garrafas de vidro 1,4%. Isso indica que a demanda 
internacional pelo principal produto de Angola no sector desenvolveu-se de forma 
saudável. De particular interesse poderia ser a África do Sul ou a Namíbia (garrafas 
de vinho). 
 
Figura 4: Importações mundiais de vidro e garrafas de vidro, 2012-2016 (milhões de 
US$) 

 
Fonte: UN COMTRADE e cálculos dos autores  
 
Potencial de mercado: médio 

Barreiras de acesso 
ao mercado 

As barreiras tarifárias são uma barreira fundamental para as exportações de garrafas 
de vidro Angolanas para a maioria dos países Africanos, com excepção dos membros 
da SADC. As taxas são principalmente 10% (por exemplo, Benin, Burkina Faso, 
Congo, Costa do Marfim, Gabão), enquanto atingem 20% na RDC. O acesso livre de 
impostos está disponível nos membros da SADC (Namíbia, África do Sul) e na UE.  
 
Os requisitos de qualidade e as NTBs não representam uma questão importante em 
geral, mas os custos de transporte podem ser um obstáculo para o acesso ao 
mercado, em particular quando se trata de exportações de baixo volume, já que os 
custos de transporte por unidade são particularmente elevados e, portanto, são um 
factor significativo para ser capaz para competir no preço. 
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No geral, no entanto, essas barreiras são pequenas quando comparadas à maioria 
dos outros sectores. 
 
Dificuldade de acesso ao mercado: baixo 

C. Potencial para atração de investimentos e benefício da produção actual 

IDE 

A actividade de investimento no sector tem sido baixa nos últimos anos, e até a 
substituição do segundo forno obsoleto da VIDRUL não está ocorrendo. O Programa 
Dirigido prevê um investimento de cerca de US$ 50 milhões, cuja grande parte seria 
para um segundo forno, mais a importação de matérias-primas essenciais (carbonato 
de sódio). VIDRUL afirmou que poderia financiar o investimento em si, mas o factor 
inibidor foi a falta de acesso à moeda estrangeira necessária às importações e a 
instalação do forno. Se este obstáculo pode ser superado, o investimento é 
altamente provável. 
 
Por outro lado, é improvável o investimento em um aumento adicional da 
capacidade de produção, já que o segundo forno da VIDRUL já cobriria as 
necessidades do mercado interno e permitiria a realização das exportações. Uma 
empresa de vidro de Portugal recentemente considerou a entrada no mercado, mas 
decidiu contra um investimento devido às restrições identificadas acima. 
 
Potencial para atração de investimento: médio 

Espaço do produto 
e ligação com 
outros sectores 

As ligações com outros sectores são fortes, pois os recipientes de vidro constituem 
um importante insumo para a indústria de bebidas dinâmicas. Além disso, ao 
contrário da maioria dos outros sectores, a produção de garrafas de vidro utiliza 
mais de 80% de matérias-primas nacionais (areia, pedra calcária e vidro quebrado 
colectado localmente), sendo apenas refrigerantes adquiridos no exterior. 
 
Do ponto de vista do conceito de espaço de produto, como as garrafas de vidro já 
são exportadas, inclusive para empresas do mesmo grupo, expandir essas 
exportações não deve ser muito difícil. 
 
Espaço do produto e ligação com outros sectores: alto 

Avaliação resumida do potencial de exportação 

Resumo do 
potencial de 
exportação 

A reintrodução das exportações, que anteriormente gerou mais de US$ 10 milhões 
de receitas em moeda estrangeira por ano, parece ser altamente provável se a 
restrição vinculativa - o investimento em um segundo forno, que actualmente é 
impedido apenas pela falta de acesso a moeda estrangeira - for endereçado a 
segurar os mercados de exportação sob a forma de empresas do mesmo grupo que o 
fabricante de garrafas angolano, além do maior potencial de exportação de garrafas 
para a indústria do vinho na Namíbia e na África do Sul. 
 
Resumo do potencial de exportação: médio  
 
A expansão das exportações é possível no curto prazo, imediatamente após a 
instalação do segundo forno. 

Priorização do sector para a elaboração do plano de acção  

Potencial de 
geração de 
emprego 

A produção de garrafas de vidro é intensiva em capital e, portanto, o emprego no 
sector é limitado: a única empresa do sector emprega directamente cerca de 300 
trabalhadores. O Programa Dirigido visou a criação de cerca de 100-150 empregos 
adicionais na VIDRUL. 
 
Potencial de geração de emprego: baixo 

Ligações com as 
MPMEs/adição de 
valor: 

As ligações com as MPMEs são bastante limitadas, uma vez que a indústria das 
bebidas é constituída por grandes empresas. Existe no entanto algum potencial de 
ligações com outros processadores de alimentos (vegetais e frutas) que poderiam 
usar recipientes de vidro para a embalagem de seus produtos e que podem incluir 
também as MSMEs. 
 
O nível de adição de valor já é alto, uma vez que a grande maioria dos insumos é 
fonte no país. 
 
Importância de ligações e adição de valor: alta 

Alinhamento com O governo considera o sector como um dos sectores com prioridade média. O Plano 



 
PERFIL DO SECTOR VIDROS E CRISTAIS PAGE 6 

os planos e as 
prioridades do 
governo 

Nacional de Desenvolvimento incluiu metas de produção de embalagens de vidro 
(MPDT 2012: 97).3 Além disso, um programa direcionado (Programa Dirigido) foi 
elaborado pelo Ministério da Indústria (MIND 2015).4 No entanto, as garrafas de 
vidro não foram identificadas nas Linhas Mestras como um dos sectores que podem 
contribuir para aumentar as exportações não petrolíferas no curto prazo.5 
 
Nível de alinhamento: médio 

Projectos recentes/ 
em curso / 
planeados 

Embora o Programa Dirigido incluísse um conjunto de medidas úteis, a 
implementação está faltando. Assim, as medidas certas já foram definidas, mas o 
suporte à implementação é necessário. 
 
Nível actual de suporte para o sector: médio 

Resumo: 
Prioridade do 
sector a ser 
seleccionado para 
a preparação do 
plano de acção 

O sector tem potencial para expandir as exportações com um curto prazo e possui 
alta adição de valor doméstico. Embora algumas exportações se destinem a clientes 
conhecidos, um plano de ação do sector poderia complementar isso por pesquisa de 
mercado em clientes adicionais, bem como actualizar as medidas propostas no 
Programa Dirigido preparadas no início de 2015. 
 
Prioridade do sector a ser seleccionado para a preparação do plano de acção: alto 

 

                                                           
3 MPDT 2012: Plano Nacional de Desenvolvimento 2013-2017, Dezembro 2012, Luanda: Ministério do Plano e 
Desenvolvimento Territorial, p. 93. 
4 Ministério da Indústria 2015: Programa Dirigido para Aumento da Produção e Promoção das Exportações. Embalagens 
de Vidro, 16 Fevereiro de 2015. 
5 Governo de Angola 2016: Linhas Mestras para a Definição de uma Estratégia para a Saída da Crise Derivada da Queda 
do Preço do Petróleo No Mercado Internacional, Janeiro de 2016. 
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Perfil do Sector: Minerais preciosos de valor agregado 

Introdução ao Sector  
Sector e  
produtos Códigos HS: 7113-7114 Jóias 

A. Aspectos do lado da oferta 

Fluxos comerciais 
recentes 

Embora os minerais preciosos Angolanos, em particular os diamantes, actualmente 
exportados em forma bruta, há potencial para a exportação de produtos de valor 
agregado, especificamente jóias. Até agora, Angola é importadora líquida de jóias. 
No entanto, as importações diminuíram abruptamente desde 2013, diminuindo para 
metade de US$ 2,7 milhões para US$ 1,3 milhão em 2015 (Figura 1). As exportações 
aumentaram, no período de 2012 a 2016, com uma taxa média anual média de 30%, 
mas em níveis insignificantes de menos de US$ 10 000 em qualquer ano e, dada a 
ausência de produção em Angola, é improvável que sejam exportações genuínas de 
Angola, mas sim reexportações. Portanto, não há exportações a referir, e o défice 
comercial, portanto, equivale aproximadamente ao valor das importações. Em geral, 
o sector de mercado doméstico é pequeno. 
 
Figura 1: Exportações, Importações e Balança Comercial, 2012-2015 (2016), milhões de 
US$, preços correntes 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da ONU COMTRADE e AGT. 
 
Desempenho das exportações: baixo (valor extremamente baixo, crescimento 
moderado) 

Vantagem 
comparativa 
revelada (RCA) 

Em linha com as exportações insignificantes, o sector tem uma forte desvantagem 
comparativa revelada (menos de 0.0001 globalmente e comparada com a África Sub-
Sahariana (SSA), onde um valor maior que 1 indicaria uma vantagem comparativa 
revelada), com sinais de melhoria período de 2012 a 2016. Isso se aplica a ambas as 
categorias de produtos no sector. 
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Figura 2: RCA das exportações de jóias Angolanas, em comparação com o Mundo e 
África Sub-Sahariana, 2016 vs. 2012  
(a) Angola vs. Mundo (b) Angola vs. SSA 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da ONU COMTRADE e AGT. 
 
RCA: baixo (forte desvantagem comparativa revelada, melhoria limitada no período 
de 2012 a 2016) 

Produção e 
produtores 
nacionais 

Nenhuma produção nacional ou produtores de jóias foram identificados. 
 
Produção: baixa 

Constrangimentos-
chave 

Os principais constrangimentos para produção e exportação de jóias seriam: 
• A intensidade de capital do negócio (matérias-primas, máquinas) requer 

acordos financeiros adequados que actualmente são inexistentes; 
• Sem mão-de-obra qualificada. 

 
Constrangimentos-chave: alta 

Medidas para 
superar os 
constrangimentos  

A superaçao dos principais constrangimentos exigiria um investimento estratégico 
no sector, bem como uma educação e formação consideráveis, que exigiriam 
formação no exterior ou incorporar especialistas expatriados, por um período 
considerável de tempo. Isso torna impossível atacar os constrangimentos a curto ou 
médio prazo. 
 
Potencial para superar os constrangimentos-chave: baixo 

B. Aspectos do lado da demanda 

Demanda regional 
e internacional 

Dada a ausência clara do potencial do lado da oferta, nenhuma análise detalhada da 
demanda foi realizada. No entanto, as importações globais de joalheria tiveram uma 
performance desigual nos últimos cinco anos e, principalmente, declinaram 
acentuadamente desde 2014, de US$ 71,2 biliões para US$  60,5 biliões. No entanto, 
isso não quer dizer que um recém-chegado produtor não consiga encontrar a 
demanda. 
 
Figura 3: Importações globais de jóias, 2012-2016 (milhões de US$) 
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Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da ONU COMTRADE. 
 
Potencial de mercado: médio 

Barreiras de acesso 
ao mercado 

As barreiras de acesso ao mercado consistiriam em barreiras tarifárias e, mais 
importante, estruturas de mercado globalmente concentradas que influenciam a 
concorrência. 
 
Dificuldade de acesso ao mercado: médio 

C. Potencial para atração de investimentos e benefício da produção actual 

IDE 

Dados os constrangimentos acima mencionados, atrair o IDE na produção de 
joalharia parece improvável, e provavelmente será necessário um investimento 
público ou privado. No entanto, dependendo do estudo mais aprofundado, a 
Endiama também pode considerar investir em uma tentativa de agregar valor aos 
diamantes extraídos do solo angolano. 
 
Potencial para atração de investimento: médio 

Espaço do produto 
e ligação com 
outros sectores 

As ligações com outros sectores são limitadas. 
 
Do ponto de vista do conceito de espaço de produto, como os diamantes já são uma 
das principais exportações de Angola, e os mercados são bem conhecidos, entrar em 
exportações de jóias não deve ser muito difícil. 
 
Espaço de produtos e ligações com outros sectores: médio 

Avaliação resumida do potencial de exportação 

Resumo do 
potencial de 
exportação 

Dada a ausência da produção doméstica actual, o potencial de exportação é baixo 
por enquanto. Além disso, as habilidades necessárias levam muito tempo para 
construir, de modo que as exportações de jóias parecem ser apenas uma perspectiva 
de longo prazo. 
 
Resumo do potencial de exportação: baixo  
 
A expansão das exportações é possível a longo prazo. 

Priorização do sector para a elaboração do plano de acção 

Potencial de 
geração de 
emprego 

O potencial de geração de emprego é muito limitado devido ao pequeno tamanho 
do sector. 
 
Potencial de geração de emprego: baixo 

Ligações com as 
MPMEs/adição de 
valor: 

As ligações com as MPMEs são limitadas: as matérias-primas seriam provenientes das 
empresas de mineração (principalmente grandes), e as vendas seriam feitas por meio 
de comerciantes de médio porte. 
 
Por outro lado, o potencial de adição de valor é alto - na verdade, isso é no coração 
do sector. 
 
Importância de ligações e adição de valor: médio 

Alinhamento com 
os planos e as 
prioridades do 
governo 

O valor adicional aos diamantes não parece estar no topo da agenda do governo. 
Nenhum documento de estratégia importante se refere ao sector. 
 
Nível de alinhamento: baixo 
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Projectos recentes/ 
em curso / 
planeados 

Nenhum suporte específico para o sector pode ser identificado, e o risco de 
duplicação é, portanto, baixo. 
 
Nível actual de suporte para sector/risco de duplicação: limitado 

Resumo: 
Prioridade do 
sector a ser 
seleccionado para 
a preparação do 
plano de acção 

Dada a falta de capacidade de oferta e a natureza a longo prazo de qualquer 
desenvolvimento potencial do sector, a preparação de um plano de acção do sector, 
que visa expandir as exportações a curto prazo, não é recomendado. 
 
Prioridade do sector a ser seleccionado para a preparação do plano de acção: baixo 
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Perfil do Sector: Ferro, aço e seus derivados 

Introdução ao Sector  

Sector e produtos Códigos do HS: 2601-2602 Minérios de ferro; 72 Ferro e aço; 73 obras de ferro 
fundido, ferro ou aço; 7610-7616 Produtos de alumínio 

A. Aspectos do lado da oferta 

Fluxos comerciais 
recentes 

Menos influenciado pela indústria do petróleo, a demanda de ferro e aço de Angola, 
e produtos relacionados, é alta - e principalmente satisfeita pelas importações. Estas 
são elevadas em comparação com outros sectores e têm fluctuado 
consideravelmente, ano-a-ano (Figura 1). Uma baixa recente foi registada em 2015 
quando caiu abaixo de US$ 1,9 bilião, depois de ter mudado entre US$ 2,2 biliões e 
US$ 2,9 biliões nos anos de 2012 a 2014. 
 
As exportações de ferro e aço são baixas em relação às importações (que foram pelo 
menos 25 vezes maiores que as exportações em cada ano no período de 2012 a 2015), 
mas em valores que variam de US$ 35 milhões (em 2013) a US$  147,5 milhões (em 
2016) são superiores às demais exportações do sector não-petrolífero (Figura 1). À 
semelhança das importações, a volatilidade tem sido elevada, mas a tendência no 
período de 2012 a 2016 é ligeiramente positiva, com uma taxa de crescimento anual 
média de 13,0% (enquanto as importações diminuíram em uma taxa média anual de 
13,2% no período de 2012 a 2015). No entanto, o déficit comercial sectorial 
permanece muito alto, sendo quase US$  1,8 bilião em 2015. 
 
Figura 1: Exportações, Importações e Balança Comercial, 2012-2015 (2016),  milhões de 
US$, preços correntes  
 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da ONU COMTRADE e AGT. 
 
Olhando para as exportações Angolanas através da cadeia de valor de ferro e aço, as 
exportações da matéria-prima, minério de ferro, não desempenham nenhum papel 
(Tabela 1). Apesar de Angola exportar minério até os primeiros anos da guerra civil, a 
produção ainda não poderia ser revivida; Embora os projectos estejam em curso (veja 
abaixo), estes ainda não levaram a exportações. Da mesma forma, as exportações de 
ferro e hastes de aço plano são muito modestas. Entre os produtos siderúrgicos, 
destacam-se dois grupos de produtos em termos de valor de exportação e em termos 
de crescimento das exportações ao longo do tempo: tubos de aço e estruturas de 
aço. Todos estes aspectos, em 2016, isso representou quase 90% das exportações do 
sector (estruturas de aço de 56%, tubos de aço de 31%), com taxas de crescimento 
anuais superiores a 50% ao ano no período de 2012 a 2016 (57% para tubos de aço e 
68 % para estruturas de aço). Em contrapartida, as exportações de outros produtos 
de aço e estrutura de alumínio são limitadas e têm taxas de crescimento mais baixas 
(ou mesmo recusadas). 
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Tabela 1: Exportações angolanas de ferro, aço e produtos afins, por grupo de 
produtos, 2012-2016 (US$ 000) 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados AGT. 
 
Apesar do crescimento das exportações, as balanças comerciais de Angola em nível 
de grupo de produtos foram consistentemente negativas (Tabela 2). Por conseguinte, 
é possível que a maior parte das exportações recentes registadas seja efectivamente 
reexportada, em vez de exportações genuínas de produtos fabricados em Angola. 
Por outro lado, a produção de produtos de aço tem vindo a aumentar (ver abaixo). 
 
Tabela 2: Balanças comerciais de ferro, aço e produtos afins de Angola, por grupo de 
produtos, 2012-2016 (US$ 000) 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da ONU COMTRADE e AGT. 
 
Desempenho das exportações: médio (alto valor, crescimento limitado - embora isso 
seja esperado para mudar no futuro próximo) 

Vantagem 
comparativa 
revelada (RCA) 

No geral, o sector tem uma desvantagem comparativa moderada revelada (0,18 em 
comparação com a concorrência global e 0,08 em comparação com a África Sub-
Sahariana (SSA), onde um valor maior que 1 indicaria uma vantagem comparativa 
revelada), que melhorou moderadamente no período de 2012 a 2016 em relação com 
ambos os comparadores: por um factor de 7,4 em comparação com o mundo, e 3,1 
em relação ao SSA.  
 
O desempenho variou consideravelmente entre os grupos de produtos. Em alguns 
grupos de produtos, Angola realmente possui uma vantagem comparativa revelada 
(Figura 3): inclui, entre outros, certos tubos de aço (código HS 7304), estruturas de 
aço (7308) e lingotes (7206); Outros grupos de produtos, incluindo aqueles em que 
grandes projectos estão em curso, apresentam uma forte desvantagem comparativa 
revelada, incluindo minério de ferro (2601) e ferro gusa (7201). A mesma variação 
entre os grupos de produtos aplica o desenvolvimento ao longo do tempo, que varia 
de um forte aumento de desvantagem (grupos de produtos abaixo da linha diagonal 
na Figura 3) para melhorias fortes - com a maior melhora registada pelos fios de aço 
inoxidável (7223). No entanto, a possibilidade de que este desempenho seja 
conduzido pelas reexportações não pode ser excluída. 
 
Figura 2: RCA das exportações Angolanas de ferro e aço, em comparação com o 

2012 2013 2014 2015 2016 CAGR 2012-16
Iron ores (2601-2602) 6 6 0 1 0 -100.0%
Iron and steel (72) 8,776 15,150 2,676 1,128 5,841 -9.7%
Steel tubes, pipes & fittings (7303-7307) 7,634 5,774 22,922 23,589 46,120 56.8%
Steel structures & containers (7308-7311) 10,332 4,968 5,187 12,601 82,531 68.1%
Wire, cloth & chains (7312-7315) 2,017 3,975 3,625 3,680 4,626 23.1%
Nails and screws (7317-18) 696 1,038 1,131 1,683 742 1.6%
Other articles of iron or steel 60,060 3,406 33,003 30,857 4,658 -47.2%
Aluminium structures and containers (7610-7616) 1,086 659 98 283 3,025 29.2%
Total 90,608 34,975 68,643 73,822 147,543 13.0%
in % of total
Iron ores (2601-2602) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Iron and steel (72) 9.7% 43.3% 3.9% 1.5% 4.0%
Steel tubes, pipes & fittings (7303-7307) 8.4% 16.5% 33.4% 32.0% 31.3%
Steel structures & containers (7308-7311) 11.4% 14.2% 7.6% 17.1% 55.9%
Wire, cloth & chains (7312-7315) 2.2% 11.4% 5.3% 5.0% 3.1%
Nails and screws (7317-18) 0.8% 3.0% 1.6% 2.3% 0.5%
Other articles of iron or steel 66.3% 9.7% 48.1% 41.8% 3.2%
Aluminium structures and containers (7610-7613) 1.2% 1.9% 0.1% 0.4% 2.1%
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

2012 2013 2014 2015 CAGR 2012-1
Iron ores (2601-2602) 6 -55 -1 -1 -149.8
Iron and steel (72) -951,998 -651,392 -899,339 -558,874 -16.3
Steel tubes, pipes & fittings (7303-7307) -912,184 -736,877 -942,572 -636,783 -11.3
Steel structures & containers (7308-7311) -411,758 -346,234 -374,312 -284,790 -11.6
Wire, cloth & chains (7312-7315) -151,787 -72,931 -62,707 -32,744 -40.0
Nails and screws (7317-18) -78,696 -69,028 -72,318 -42,212 -18.7
Other articles of iron or steel -271,135 -256,740 -337,287 -225,040 -6.0
Aluminium structures and containers (7610-7613) -72,198 -75,982 -69,575 -65,889 -3.0
Total -2,849,750 -2,209,239 -2,758,112 -1,846,332 -13.5
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Mundo e  África Sub-Sahariana, 2016 vs. 2012  
(a) Angola vs. Mundo (b) Angola vs. SSA 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da ONU COMTRADE e AGT. 
 
RCA: médio (desvantagem comparativa revelada moderada, melhora moderada no 
período de 2012 a 2016 e desempenho altamente diversificado em todos os grupos de 
produtos) 

Produção e 
produtores 
nacionais 

A mineração de ferro tem uma longa história em Angola - as empresas de mineração 
de ferro e manganês foram estabelecidas em 1929 - e contribuíram 
significativamente para as receitas de exportação de Angola nos anos 1960 e início 
dos anos 1970.1 No entanto, desde então, as minas tornaram-se não operacionais e a 
revitalização foi planeada desde 2010, com a produção de minério que deverá ser 
iniciada em 2017. 
 
Os dados precisos sobre a produção doméstica de minério de ferro, aço e produtos 
derivados, não estão disponíveis. Em 2016, a produção de aço no Bengo, nas 
siderúrgicas abertas em 2015, era de aproximadamente 500 mil toneladas. No 
entanto, devido à escassez de matérias-primas - estes devem ser importados, o que 
foi restringido devido à falta de divisas - a utilização da capacidade foi de apenas um 
terço da capacidade instalada de 1,5 milhão de toneladas.2 
 
Espera-se que a escassez de minério de ferro seja abordada pela revitalização do 
sector de minério de ferro em Angola. Um projecto importante neste contexto é o 
projecto de mineração de Cassinga (na província da Huíla), chamado Projecto 
Mineiro-Siderúrgico de Cassinga (PMSC), que deverá produzir 1,8 milhão de 
toneladas de pellets (minério de ferro triturado) em 2017. Dentro de três A cinco 
anos, as minas de Cassinga planeams aumentar a capacidade de produção para cerca 
de dez milhões de toneladas de pellets. As reservas comprovadas de minério de ferro 
no depósito Cateruca são 400 milhões de toneladas, com 270 milhões de toneladas 
adicionais estimadas em Cassala-Quitungo em Cuanza Norte.3 
 
A produção de minério de ferro está nas mãos da National Iron Ore Company 
(Ferrangol), que foi criada em 1981. A Ferrangol também tem investimentos em 
várias outras empresas e projectos do sector, alguns dos quais estabelecidos como 
PPPs, como o GeoAngol, que fornece serviços de pesquisa e analítica. 
 
O ferro gusa é produzido pela Companhia Siderúrgica do Cuchi, que iniciou 
recentemente a produção.  
 
No sector siderúrgico, o país possui cinco principais empresas, a Aceria de Angola S.A 
(ADA), Melhor Angola Metal Lda, Delta Steel Mill Lda, Fabrimetal Lda e a Sociedade 

                                                           
1 http://allafrica.com/stories/201605171355.html.  
2 http://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/economia/2016/4/20/Siderurgia-Bengo-regista-producao-500-mil-toneladas-
aco-ano,a227eaae-e8fa-424f-b3e3-3f5bf225f9f2.html.  
3 http://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/angola-acontece/2016/4/20/Ferro-reforca-economia-angolana,57b5d255-
945c-4991-859e-74d96933e349.html  
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http://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/economia/2016/4/20/Siderurgia-Bengo-regista-producao-500-mil-toneladas-aco-ano,a227eaae-e8fa-424f-b3e3-3f5bf225f9f2.html
http://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/economia/2016/4/20/Siderurgia-Bengo-regista-producao-500-mil-toneladas-aco-ano,a227eaae-e8fa-424f-b3e3-3f5bf225f9f2.html
http://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/angola-acontece/2016/4/20/Ferro-reforca-economia-angolana,57b5d255-945c-4991-859e-74d96933e349.html
http://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/angola-acontece/2016/4/20/Ferro-reforca-economia-angolana,57b5d255-945c-4991-859e-74d96933e349.html
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Angolana de Siderurgia, Lda “Siderurgia Nacional”. De longe, a maior delas é a ADA 
(localizada a cerca de 70 quilômetros a norte de Luanda, na comuna de Dande), que 
também tem projectos ambiciosos em desenvolvimento, incluindo a construção das 
mais modernas fábricas de aço no continente Africano. A fábrica terá uma 
capacidade de 250 mil toneladas por ano para atender a uma parcela substancial da 
demanda por vergalhões de aço em Angola. As 300 mil toneladas de barras de aço já 
produzidas são mantidas em stock aguardando certificação por uma empresa 
portuguesa de análise de qualidade, responsável por garantir sua comercialização. 
 
Em suma, o sector está num estágio re-nascente, esperando-se que produção em 
toda a cadeia de valor aumente substancialmente nos próximos anos. Embora 
grande parte da produção seja destinada ao mercado interno, em particular ferro 
gusa, bem como parte do minério de ferro também são explicitamente voltados para 
as exportações. 
 
Produção: média (produção atual baixa, mas deverá crescer rapidamente nos 
próximos anos) 

Constrangimentos
-chave 

Os principais constrangimentos do sector são a falta de energia eléctrica estável e um 
sistema de transporte deficiente, em particular o sistema ferroviário. Além disso, 
equipamentos, bem como muitas entradas ainda precisam ser importados, o que 
aumenta o custo e, nas condições atuais de escassez de moeda estrangeira, nem 
sempre é possível nos montantes necessários. Um exemplo é a ADA, que produz 
abaixo a capacidade devido à necessidade de importação de matérias-primas, 
principalmente ferro, o que não é possível nas quantidades necessárias para 
limitações em moeda estrangeira. Finalmente, o setor siderúrgico é altamente 
dependente dos mercados internacionais e dos preços, o que o torna um setor de 
alto risco. 
 
Constrangimentos-chave: médio 

Medidas para 
superar os 
constrangimentos 

Abordar alguns dos principais constrangimentos seria de preferência a nível da 
economia e exigiria certas mudanças nas políticas económicas, bem como grandes 
investimentos públicos na infra-estrutura de energia e transporte. Na verdade, 
questões de infraestrutura já estão sendo abordadas.4 Outros, como a necessidade 
de importação de matérias-primas, estão sendo abordados no sector, por exemplo, 
pelos projectos de minério de ferro e ferro-gusa atualmente em desenvolvimento. 
Além disso, a nível sectorial, o Governo poderia atribuir alta prioridade às 
necessidades do setor (em termos de acesso à moeda estrangeira) e, portanto, 
abordá-los de forma intermédia. 
 
Potencial para superar os constrangimentos-chave: médio 

B. Aspectos do lado da procura 

Demanda regional 
e internacional 

O mercado do ferro e aço é de natureza global e um grande papel em termos de 
demanda e preços globais é desempenhado pela China. Além disso, a demanda por 
minério de ferro e produtos básicos de ferro e aço é derivada da demanda pelos 
produtos finais que os contêm, o que torna o mercado volátil e difícil de prever. 
 
Nos últimos anos, o valor do mercado global para o sector, medido pelas 
importações mundiais, foi estável no período de 2012 a 2014, em cerca de US$ 890 
bilhões, mas contraiu fortemente de 2014 a 2016, atingindo um valor de US$ 580 
bilhões em 2016 (Figura 3). Isso corresponde a uma redução média anual em todo o 
período de 10,2% (Tabela 3). 
 
Figura 3: Importações mundiais de ferro e aço, 2012-2016 (milhões de US$) 

                                                           
4 See http://jornaldeangola.sapo.ao/reportagem/siderurgica_no_cutato_vai_fabricar_ferro_gusa.  

http://jornaldeangola.sapo.ao/reportagem/siderurgica_no_cutato_vai_fabricar_ferro_gusa
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Fonte: UN COMTRADE e cálculos dos autores  
 
Os sub-sectores a montante foram especialmente afectados pela desaceleração 
(Tabela 3). Esta é uma tendência preocupante para Angola, com a produção actual e 
planeada precisamente nesses sub-sectores. 
 
Tabela 3: Exportações globais de ferro e aço por grupo de produtos, 2012-2016 
(milhões de US$)

 
Fonte: UN COMTRADE e cálculos dos autores  
 
De acordo com a World Steel Association, a demanda global de aço acabado deverá 
aumentar a taxas limitadas de 1,3% em 2017 e 0,9% em 2018, para 1.535,2 milhões de 
toneladas e 1.548,5 milhões de toneladas, respectivamente. O crescimento em África 
deverá ser ligeiramente mais forte, a taxas de 1,5% e 4,1%, atingindo uma demanda 
total em 2018 de 40 milhões de toneladas.5 No entanto, a produção de aço ainda é 
afectada pela sobrecapacidade global, o que resultou em preços em declínio rápido 
(embora estes tenham escolhido mais recentemente, principalmente em resposta ao 
aumento dos preços do carvão de coque) e práticas generalizadas de dumping em 
escala global 
 
No geral, os recentes desenvolvimentos no mercado apresentam uma imagem um 
tanto glúten para um novo operador no mercado. 
 
Potencial de mercado: médio 

Barreiras de 
acesso ao mercado 

Dado que o sector é comercializado e, portanto, uma concorrência sobre o preço, 
como barreiras tarifárias constituem o principal obstáculo para as exportações 
angolanas. Como tarifas variam amplamente entre países e produtos sem sector. Por 
exemplo, para ferro gusa, como tarifas variam de zero a 26%, com a maioria dos 
países Africanos a cobrar 10%.6   
 
Além disso, são diferentes para o acesso ao mercado, em particular quando se trata 
de exportações de baixo volume, uma vez que são custos de transporte por unidade 

                                                           
5 https://www.worldsteel.org/steel-by-topic/statistics/Short-range-outlook.html.  
6 See http://tao.wto.org. 
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2012 2013 2014 2015 2016 CAGR 2012-16
Iron ores (2601-2602) 160,022 167,917 151,177 93,355 85,507 -14.5%
Iron and steel (72) 417,156 388,139 404,008 327,202 250,855 -11.9%
Steel tubes, pipes & fittings (7303-7307) 92,148 89,947 90,513 73,783 50,672 -13.9%
Steel structures & containers (7308-7311) 51,325 54,187 56,352 51,895 41,696 -5.1%
Wire, cloth & chains (7312-7315) 16,662 16,374 16,679 14,865 12,185 -7.5%
Nails and screws (7317-18) 38,572 40,093 42,416 39,793 34,885 -2.5%
Other articles of iron or steel 87,430 92,322 96,426 89,039 75,525 -3.6%
Aluminium structures and containers (7610-7616) 31,389 33,377 35,371 33,324 29,299 -1.7%
Total 894,704 882,357 892,942 723,256 580,624 -10.2%
in % of total
Iron ores (2601-2602) 17.9% 19.0% 16.9% 12.9% 14.7%
Iron and steel (72) 46.6% 44.0% 45.2% 45.2% 43.2%
Steel tubes, pipes & fittings (7303-7307) 10.3% 10.2% 10.1% 10.2% 8.7%
Steel structures & containers (7308-7311) 5.7% 6.1% 6.3% 7.2% 7.2%
Wire, cloth & chains (7312-7315) 1.9% 1.9% 1.9% 2.1% 2.1%
Nails and screws (7317-18) 4.3% 4.5% 4.8% 5.5% 6.0%
Other articles of iron or steel 9.8% 10.5% 10.8% 12.3% 13.0%
Aluminium structures and containers (7610-7616) 3.5% 3.8% 4.0% 4.6% 5.0%
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

https://www.worldsteel.org/steel-by-topic/statistics/Short-range-outlook.html
http://tao.wto.org/
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são essenciais e, portanto, são um factor significativo para competir não preço. 
 
Por outro lado, como barreiras não tarifárias desempenham um papel mais limitado 
nos produtos do sector. 
 
Dificuldade de acesso ao mercado: médio 

C. Potencial para atração de investimentos e benefício da produção actual 

IDE 

A actividade de investimento no sector tem sido alta nos últimos anos, com um 
número de projectos em preparação, abrangendo extracção de minério de ferro, 
produção de ferro gusa, produção de aço e serviços de apoio, conforme descrito 
acima. Os investimentos de acompanhamento na produção a jusante de produtos 
siderúrgicos são viáveis e adequados também para investidores menores, mas 
provavelmente visariam o mercado interno, pelo menos no curto e médio prazo. 
 
Resumo do potencial de exportação: médio 

Espaço do produto 
e ligação com 
outros sectores 

Os vínculos com outros sectores são extensivos, notavelmente, construção, petróleo e 
gás, e vários sectores de manufactura. Tudo isso se beneficiaria da disponibilidade de 
produtos de ferro e aço produzidos no mercado interno. 
 
Do ponto de vista do conceito de espaço de produto, como a produção de ferro e 
aço é basicamente reiniciando, as ligações a produtos conectados existentes são 
limitadas; O sector está, portanto, “distante” para a produção e as actuais 
exportações. 
 
Espaço de produtos e ligações com outros sectores: médio 

 
Avaliação resumida do potencial de exportação 

Resumo do 
potencial de 
exportação 

A revitalização do sector está acontecendo; A indicação é de que o potencial de 
exportação é alto, mas o lado da demanda e os factores de custo são sérios riscos 
para a competitividade das exportações. A maioria das instalações de produção está 
actualmente em processo de criação. 
 
Resumo do potencial de exportação: médio  
 
A expansão das exportações é possível no médio prazo, já que os projectos 
actualmente em curso tornam-se totalmente operacionais. 

Priorização do sector para a elaboração do plano de acção 

Potencial de 
geração de 
emprego 

O emprego no sector actualmente é baixo. A maior produtora de aço, a ADA, tem 
460 trabalhadores, e a extração de minério de ferro ainda está em sua infância. Além 
disso, a produção de ferro e aço é intensiva em capital e, portanto, gera empregos 
relativamente em menor escala. No entanto, o escopo de criação de emprego dos 
projetos actuais não é insignificante. Por exemplo, adicionando outra mudança na 
ADA, uma questão relacionada à disponibilidade de matérias-primas será resolvida, 
exigirá mais 100 funcionários. A primeira fase de relançamento da extração de 
minério de ferro em Cassinga deverá gerar 800 empregos directos. Outros 1.700 a 
3.500 empregos estão previstos para serem criados no Projecto Mineração 
Metalúrgica de Cuchi para a produção de ferro gusa, sob a responsabilidade da 
Cuchi Metallurgical Company.7 
 
Além disso, a produção a jusante de produtos metálicos é menos intensiva em capital 
e, portanto, implica um potencial adicional de criação de emprego. 
 
Potencial de geração de emprego: médio 

Ligações com as 
MPMEs/ adição de 
valor: 

As ligações dos sub-sectores a montante (extração de minério de ferro, produção de 
ferro gusa e aço) às MPMEs são relativamente limitadas, pois os insumos são 
amplamente importados e os serviços de suporte também são fornecidos 
principalmente por provedores de serviços especializados (normalmente importados) 
ou pelo ) empresas de ferro e aço. 
 
No entanto, existe um amplo espaço para a adição de valor orientada para a 

                                                           
7 See http://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/angola-acontece/2016/4/20/Ferro-reforca-economia-angolana,57b5d255-
945c-4991-859e-74d96933e349.html and 
http://jornaldeangola.sapo.ao/reportagem/siderurgica_no_cutato_vai_fabricar_ferro_gusa.  

http://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/angola-acontece/2016/4/20/Ferro-reforca-economia-angolana,57b5d255-945c-4991-859e-74d96933e349.html
http://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/angola-acontece/2016/4/20/Ferro-reforca-economia-angolana,57b5d255-945c-4991-859e-74d96933e349.html
http://jornaldeangola.sapo.ao/reportagem/siderurgica_no_cutato_vai_fabricar_ferro_gusa
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exportação de produtos metálicos, embora isso pareça ser uma perspectiva a mais 
longo prazo. 
 
Importância de ligações e adição de valor: médio     

Alinhamento com os 
planos e as 
prioridades do 
governo 

O ferro e o aço são produtos incluídos no mega cluster de geografia e mineração e 
indústria pesada. O Plano Nacional de Desenvolvimento não inclui o sector de ferro e 
aço entre os principais sectores prioritários, mas destaca a reativação e a 
transformação inicial do minério de ferro entre os programas regionais (MPDT 
2012).8 Além disso, no âmbito das políticas de diversificação económica, o governo 
visa promover o sector, e as Linhas Mestras incluem o minério de ferro como um dos 
produtos não-petrolíferos que poderiam gerar moeda estrangeira de exportação em 
curto prazo (Governo de Angola, 2016).9 Vários programas específicos (Programas 
Dirigidos) relacionados ao sector (para minério de ferro e ferro gusa) foram 
desenvolvidos, respectivamente, estão em desenvolvimento, e outros adicionais (para 
varas de aço e tubos de aço) devem ser preparados (MPDT 2017).10  
 
O desenvolvimento da parte a montante do sector, ou seja, a extração de minério de 
ferro, é abordado pelo Ministério de Geologia e Minas (MGM), que adoptou uma 
Estratégia do Sector de Mineração (PLANAGEO) que promove, inclusive a curto 
prazo, a produção de ferro e aço.  
 
Nível de alinhamento: alto 

Projectos recentes/ 
em andamento/ 
planeados 

Vários projetos do sector privado, empresas estatais e PPPs estão actualmente em 
desenvolvimento, como mencionado acima. O governo apoia-os através de uma 
variedade de programas, como o Projecto Integrado Mineiro-Siderúrgico em 
Cassinga e o Programa de Kassala - Kitungo como programação multisectorial que 
fazem parte da Estratégia Integrada Integrada para a Recuperação do Sub-sector de 
Ferro e Manganês e a Indústria do ferro e aço. 
 
Os doadores também estiveram envolvidos. Por exemplo, a Agência Multilateral de 
Garantia de Investimentos (MIGA) anunciou em 2015 o apoio à ADA na construção e 
operação da fábrica de aço da ADA. O projecto é um dos primeiros projectos 
industriais em larga escala em Angola, fora do sector de petróleo. 
 
Embora esses projectos geralmente tenham uma dimensão de exportação, são 
tipicamente implícitos e falta uma abordagem global orientada para a exportação 
para o sector. 
 
Nível actual de apoio para o sector / risco de duplicação: médio 

Resumo: 
Prioridade do 
sector a ser 
selecionado para a 
preparação do 
plano de ação 

O sector tem potencial para expandir as exportações a médio prazo e o governo 
prioriza o sector. 
 
Prioridade do sector a ser selecionado para a preparação do plano de acção: médio 

 

                                                           
8 MPDT 2012: Plano Nacional de Desenvolvimento 2013-2017, December 2012, Luanda: Ministry of Planning and Territorial 
Development, p. 93. 
9 Government of Angola 2016: Linhas Mestras para a Definição de uma Estratégia para a Saída da Crise Derivada da 
Queda do Preço do Petróleo No Mercado Internacional, January 2016. 
10 Ministry of Planning and Territorial Development 2017: Relatório de Execução dos Programas Dirigidos. III. Trimestre 
2016, January 2017. 
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Perfil do Sector: Serviços de Transporte  

Introdução ao Sector  

Sector e produtos 
BPM 6 Códigos: 1.A.b.3 Transporte (que inclui o transporte marítimo, aéreo e outros 
meios de transporte, em cada meio de transporte de mercadorias e de passageiros, 
bem como serviços postais e de correio) 

A. Aspectos do lado da oferta 

Fluxos comerciais 
recentes 

Angola tem um défice comercial no sector de serviços de transporte, superando US$ 
4 bilhões em cada ano no período de 2012 a 2015 (Figura 1). Tanto as exportações 
quanto as importações foram relativamente estáveis ao longo do período, mas as 
exportações, cujo valor foi de cerca de US$ 25 milhões por ano, são mínimas em 
comparação com as importações, que foram superiores a US$ 4 biliões, ou quase 200 
vezes maiores que as exportações de Angola de serviços de transporte. No entanto, 
em comparação com muitos outros sectores (em particular bens), o valor dos serviços 
de transporte ainda é alto. 
 
Figura 1: Exportações, Importações e Balança Comercial, 2012-2015, milhões de US$, 
preços correntes 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados do ITC TradeMap. 
 
As exportações de serviços de transporte de Angola consistem exclusivamente em 
serviços de transporte aéreo (Tabela 1). Não são registadas exportações marítimas, 
rodoviárias ou ferroviárias, resultantes da falta de uma linha marítima nacional e de 
infra-estruturas rodoviárias e ferroviárias limitadas / desprovidas de fronteiras. 
Mesmo assim, as importações de transporte aéreo são cerca de dez vezes mais 
elevadas do que as exportações (em 2015, US$  287 milhões de importações versus 
US$ 25 milhões de exportações) e cresceram mais rapidamente do que as 
exportações no período de 2012 a 2015 (a uma taxa média anual de 16% vs. 5,8% de 
crescimento das exportações). Mesmo assim, o transporte marítimo é um segmento 
muito maior dentro do mercado de serviços de transporte, representando cerca de 
90% do total e outro em que os exportadores Angolanos não estão presentes. 
 
Tabela 1: Comércio de serviços de transporte de Angola por categoria de produto, 
2012-2015, actuais milhões de dólares 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados do ITC TradeMap. 
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Trade balance Import Export

2012 2013 2014 2015 CAGR 2012-15
Export

Air transport 21.4 24.7 25.2 25.3 5.8%
Sea transport 0.0 0.0 0.0 0.0 ..

Export 21.4 24.7 25.2 25.3 5.8%

Import
Air transport 184.0 208.6 441.1 287.2 16.0%
Sea transport 4,252.3 4,548.8 5,074.3 3,770.8 -3.9%

Import 4,436.4 4,757.4 5,515.4 4,058.0 -2.9%

Trade balance
Air transport -162.7 -183.9 -415.9 -261.9 17.2%
Sea transport -4,252.3 -4,548.8 -5,074.3 -3,770.8 -3.9%

Trade balance -4,415.0 -4,732.7 -5,490.2 -4,032.7 -3.0%
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Desempenho de exportação: médio (valor moderado, baixo crescimento) 

Vantagem 
comparativa 
revelada (RCA) 

O sector de serviços de transporte de Angola teve uma desvantagem comparativa 
revelada em 2015 (uma pontuação de 0,15 no mundo e 0,10 em comparação com a 
África, onde um valor maior que 1 indicaria uma vantagem comparativa revelada), 
que também piorou no período de 2012 a 2015 (conforme indicado por a posição 
abaixo da linha diagonal na Figura 2). Em parte, o baixo desempenho é o resultado 
de uma ausência completa de exportações de serviços de transporte, excepto o 
transporte aéreo, mas mesmo o escore RCA para este último indica uma clara 
desvantagem comparativa revelada (com uma pontuação de cerca de 0,4 em 2015).. 
 
Figura 2: RCA das exportações de serviços de transporte Angolanos, em comparação 
com o Mundo & Africa, 2015 vs. 2012  
(a) Angola vs. Mundo (b) Angola vs. Africa 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados do ITC TradeMap. 
 
RCA: baixo (desvantagem comparativa revelada, sem melhora no período de 2012 a 
2015) 

Produção e 
produtores 
nacionais 

A capacidade de exportar serviços de transporte de Angola é limitada. 
 
Angola actualmente não tem uma linha nacional de navegação ou companhias de 
navegação que possam exportar serviços de transporte marítimo. No entanto, em 
2012, o Governo anunciou a sua intenção de criar uma linha marítima nacional.1 Em 
2016, foi assinado um memorando de entendimento entre o Instituto Marítimo 
Portuário de Angola (IMPA) e a entidade do Ministério dos Transportes e a empresa 
marítima Mediterranean Shipping Services (MSC), para criar uma joint venture que 
acabou levando a tornar-se um transportador nacional (UCAN-CEIC 2017: 132). Isso 
seguiu um MoU anterior, assinado em 2013, que delineou os termos gerais para o 
relançamento rápido das actividades da Sécil Marítima, empresa estatal de logística;2 
de facto, Sécil Marítima reiniciou operações no início de 2017 após um período de 
hibernação de mais de dez anos 3 (embora ainda não tenha navios), transportando 
cerca de 600 mil toneladas de carga de Janeiro a Junho de 2017, principalmente da 
China.4 
 
Para o transporte aéreo, Angola tem uma companhia aérea nacional, estatal TAAG, 
que opera cerca de 12 Boeing 737 e 777s e oferece serviços de transporte de 
passageiros para 33 destinos, dos quais 12 domésticos, 11 em África, 7 na Europa e 3 
na América Latina.5 A capacidade aumentou no início de 2010 com a compra de 

                                                           
1 http://www.worldcargonews.com/htm/n20120617.548024.htm.  
2 http://www.angop.ao/angola/en_us/noticias/economia/2013/9/40/Transports-Ministry-and-MSC-sign-agreement,1be92115-
719e-4614-a643-d85c75ce375c.html.  
3 “Secil na rota asiática do comércio marítimo”, Jornal de Angola, 20 January 2017, 
http://jornaldeangola.sapo.ao/reportagem/secil_na_rota_asiatica_do_comercio_maritimo.  
4 http://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/economia/2017/6/29/Angola-Secil-Maritima-transporta-cerca-600-mil-
toneladas-carga-geral,a5c85ea6-89f0-44ce-a14b-4228406e725f.html.  
5 http://www.taag.com/en/Destinations/Destination-guide [accessed 12 August 2017].  
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http://www.angop.ao/angola/en_us/noticias/economia/2013/9/40/Transports-Ministry-and-MSC-sign-agreement,1be92115-719e-4614-a643-d85c75ce375c.html
http://jornaldeangola.sapo.ao/reportagem/secil_na_rota_asiatica_do_comercio_maritimo
http://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/economia/2017/6/29/Angola-Secil-Maritima-transporta-cerca-600-mil-toneladas-carga-geral,a5c85ea6-89f0-44ce-a14b-4228406e725f.html
http://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/economia/2017/6/29/Angola-Secil-Maritima-transporta-cerca-600-mil-toneladas-carga-geral,a5c85ea6-89f0-44ce-a14b-4228406e725f.html
http://www.taag.com/en/Destinations/Destination-guide
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algumas novas aeronaves no auge do boom do petróleo, durante o qual o TAAG 
teve grandes planos de expansão,6 mas desde então o aumento de capacidade ficou 
parado.  
 
A TAAG também possui uma companhia aérea charter, Angola Air Charter, que 
oferece serviços de frete em toda a África. Há também uma série de operadores de 
voos privados, alguns dos quais oferecem serviços agendados e/ou serviços no 
exterior; As únicas exportações que decorrem desses operadores (bem como dos 
serviços de transporte rodoviário e ferroviário são, portanto, serviços consumidos 
por estrangeiros em Angola. 
 
Produção: baixa (capacidade limitada para fornecer serviços de transporte aéreo 
para passageiros e frete, sem capacidade actual para fornecer serviços de transporte 
marítimo) 

Constrangimentos-
chave 

Os principais constrangimentos para expandir as exportações do sector são variados 
e severos. Para o transporte aéreo, destacam-se os seguintes: 

• Todas as companhias aéreas Angolanas estão listadas na lista negra pela UE, 
com excepção da TAAG, que está sujeita a restrições operacionais.7 Isso 
limita o potencial para atender destinos fora da África; 

• Como mencionado acima, as restrições de capacidade são severas - a frota é 
limitada (em particular a frota de carga); 

• Problemas relacionados à liquidez, rentabilidade e gestão foram relatados 
em relação ao TAAG. Embora a companhia aérea tenha retornado aos 
lucros nos últimos anos, sob o contrato de administração com a Emirates, o 
recente cancelamento desse contrato pela Emirates suscita algumas 
preocupações com o desempenho futuro da empresa; e 

• Infra-estrutura insuficiente no aeroporto de Luanda. 
 
Para o transporte marítimo, o facto de Angola não possuir linha de navegação evita 
quaisquer exportações. Embora haja mudanças para isso, entrar no mercado global 
dos serviços de frete num momento de excesso de capacidade e os preços baixos são 
menos do que ideais. 
 
Finalmente, no transporte rodoviário e ferroviário, como mencionado, a 
possibilidade de exportação é em grande parte restrita a servir estrangeiros 
enquanto estão em Angola, o que limita o potencial de exportação e faz da 
demanda uma função da demanda turística. Por outro lado, a estrada e caminhos de 
ferro desempenham um papel importante como prestadores de serviços para 
exportar sectores. Uma importante restrição a este respeito é o mau estado da infra-
estrutura de transportes em Angola, tanto em termos de tamanho da rede como de 
qualidade. 
 
Constrangimentos-chave: alta 

Medidas para 
superar os 
constrangimentos 

Alguns dos constrangimentos mencionados tem sido abordados. Por exemplo, um 
novo aeroporto está sendo construído em Luanda, o projecto da Plataforma 
Logística tem como objectivo melhorar a infraestrutura de transporte em Angola 
(incluindo portos, caminhos de ferro e rodovias) e as questões de segurança no 
TAAG foram abordadas. 
 
No entanto, a principal restrição para a exportação de serviços de transporte 
continua a ser a falta de capacidade, que só pode ser superada por investimentos 
maciços em navios e aviões. Não está claro, no entanto, como esses investimentos 
poderiam ser financiados no actual contexto econômico global. 
 
Potencial para superar os constrangimentos-chave: baixo 

B. Aspectos do lado da procura 

Demanda regional 
e internacional 

A demanda por serviços de transporte é uma demanda derivada: a demanda por 
transporte de passageiros depende do desenvolvimento do sector de turismo e 
viagens (para transporte de entrada e nacional), bem como o desenvolvimento 
económico em Angola (para o transporte de saída). A demanda por transporte de 
mercadorias, por sua vez, é influenciada pela produção nacional (para transporte 

                                                           
6 See https://centreforaviation.com/insights/analysis/taag-angola-airways-boosts-capacity-justifying-angolas-investment-in-
airport-infrastructure-119834.  
7 https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/modes/air/safety/air-ban/doc/list_en.pdf [accessed 11 August 2017] 

https://centreforaviation.com/insights/analysis/taag-angola-airways-boosts-capacity-justifying-angolas-investment-in-airport-infrastructure-119834
https://centreforaviation.com/insights/analysis/taag-angola-airways-boosts-capacity-justifying-angolas-investment-in-airport-infrastructure-119834
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/modes/air/safety/air-ban/doc/list_en.pdf
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nacional e exportações), respectivamente, o desenvolvimento econômico em Angola 
(para importações). 
 
A procura de turismo a Angola tem sido estável, recentemente, em cerca de 600 mil 
visitantes por ano, sendo a maioria viajantes empresariais; A viagem de saída é 
comparativamente limitada. A demanda global por turismo deverá aumentar ainda 
mais, em 3,3% ao ano até 2030, com os destinos emergentes crescerão 4,4% ao ano 
(UNWTO 2017).8 A procura de turismo a Angola tem sido estável, recentemente, em 
cerca de 600 mil visitantes por ano, sendo a maioria viajantes empresariais; A 
viagem de saída é comparativamente limitada. A demanda global por turismo 
deverá aumentar ainda mais, em 3,3% ao ano até 2030, com os destinos emergentes 
crescerão 4,4% ao ano (UNWTO 2017). Uma vez que há potencial para desenvolver 
ainda mais o sector do turismo, diversificando-se para o turismo de lazer (ver Perfil 
do sector de viagens e turismo), espera-se que a demanda por transporte de 
passageiros (principalmente de avião) para e de Angola aumente, desde que as 
viagens de negócios não estejam a cair. 
 
A produção em Angola, além do petróleo, cresceu a taxas saudáveis até 
recentemente, mas diminuiu consideravelmente em função da escassez de câmbio, o 
que levou à indisponibilidade de insumos importados. O FMI espera que o 
crescimento do sector não-petrolífero permaneça subjugado no futuro próximo (FMI 
2017).9 No entanto, desde que os esforços para expandir a produção doméstica, bem 
como as exportações sejam bem-sucedidos, a produção deve retomar pelo menos a 
médio prazo, criando assim a demanda por serviços de transporte em e de Angola. 
 
Finalmente, em relação ao desenvolvimento económico, utilizando o PIB real como 
proxy, isso aumentou como taxas relativamente altas até recentemente, mas com a 
queda do preço do petróleo reduzido para zero em 2016 e prevê crescimento em 
taxas baixas de cerca de 1,3% para 1,5% nos próximos cinco anos (Figura 3). Devido 
ao crescimento da população, o PIB per capita deverá diminuir a taxas de 1,4% a 
1,6% ao ano durante o período. Isso indica que a demanda de Angola para serviços 
de transporte para importação de mercadorias, bem como para viajar para o 
exterior, deverá crescer pouco, ou seja, nos próximos anos. 
 
Figura 3: Taxas reais de crescimento do PIB, Angola, 2012-2022 (%) 

 
Fonte: Perspectiva Económica Mundial do FMI, abril de 2017, e cálculos dos autores. 
 
Potencial de mercado: médio 

Barreiras de acesso 
ao mercado 

As principais questões de acesso ao mercado são as barreiras de investimento para a 
entrada e a concorrência no sector de logística global. Como já mencionado, seria 
necessário aumentar a capacidade no transporte aéreo e marítimo, mas isso requer 
grandes investimentos. Dado o excesso de capacidade global para os serviços de 
transporte, é improvável que tais investimentos possam ser feitos. No transporte 
marítimo, o governo abordou a situação da concorrência global ao providenciar 
medidas de protecção à Sécil Marítima, como a exigência de que o transporte de 
bens comprados através do Orçamento Geral do Estado seja assegurado através do 

                                                           
8 UNWTO 2017: Tourism Highlights. 2017 Edition, http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419029.  
9 IMF 2017: Angola. 2016 Article IV Consultation—Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for 
Angola, IMF Country Report No. 17/39, February 2017. 
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Sécil, o que dá à empresa alguma alavancagem em contratos de negociação de 
transporte;10 No entanto, desde que a empresa não tenha navios, a entrada de 
mercado “verdadeira” como exportador de serviços de transporte marítimo 
permanecerá limitada. 
 
Dificuldade de acesso ao mercado: alto 
 

C. Potencial para atração de investimentos e benefício da produção actual 

IDE 

O investimento tem sido elevado nos últimos anos na infra-estrutura de transporte, 
mas menos na provisão de serviços de transporte. No transporte aéreo, a TAAG 
investiu em novos aviões e aumentou a capacidade no início de 2010, mas o 
investimento diminuiu, e a capacidade de investimentos futuros é um pouco incerta 
após a retirada da Emirates do contrato de concessão de gestão em Julho de 2017.  
 
Para o transporte marítimo, foi assinado um memorando de entendimento entre a 
IMPA, uma entidade do Ministério dos Transportes e a empresa de transporte 
marítimo MSC, para criar uma joint venture que acabará por se tornar um 
transportador nacional. No entanto, não parece que grandes investimentos em 
navios estejam planeados.  
 
Além disso, a proteção que o governo fornece às empresas de transporte estatais 
(TAAG e Sécil Marítima) distorce a concorrência no sector de serviços de transporte e 
desencoraja o investimento privado. 
 
Potencial para atração de investimento: baixo 

Espaço do produto 
e ligação com 
outros sectores 

As ligações com outros sectores são amplas e profundas. O sector de serviços de 
transporte fornece insumos essenciais para todos os sectores produtores de bens e é 
particularmente importante para os sectores exportadores, bem como sectores que 
produzem bens perecíveis. 
 
Do ponto de vista do conceito de espaço de produto, embora os serviços de 
transporte aéreo já sejam exportados, principalmente através do TAAG. Por outro 
lado, Angola não possui actualmente uma linha de navegação internacional, e o 
mercado de logística mudou significativamente nos últimos anos. Portanto, exportar 
serviços de transporte exigiria uma curva de aprendizado íngreme. Em geral, a 
expansão das exportações deste sector deve ser considerada como algo “distante” 
das exportações actuais. 
 
Espaço de produtos e ligações com outros setores: médio 

Avaliação resumida do potencial de exportação 

Resumo do 
potencial de 
exportação 

Dadas as restrições que o sector enfrenta, a capacidade insuficiente, o tamanho dos 
investimentos que seriam necessários para o desenvolvimento do sector eo ambiente 
económico global para serviços de transporte, o potencial para expandir 
significativamente as exportações de serviços de transporte é limitado. Se as 
restrições possam ser superadas, tais exportações seriam possíveis a médio prazo (em 
particular, o transporte marítimo de mercadorias em embarcações arrendadas). 
 
Resumo do potencial de exportação: baixo. 

Priorização do sector para a elaboração de planos de acção sectoriais 

Potencial de 
geração de 
emprego 

Os dados sobre o emprego no sector de serviços de transporte não estão disponíveis. 
A TAAG tem mais de 3.000 funcionários,11 mas faltam dados sobre o emprego em 
outros modos de transporte. De qualquer forma, a expansão das exportações de 
serviços de transporte dificilmente gerará muitos empregos devido à natureza 
intensiva de capital dos serviços de transporte aéreo e marítimo. 
 
Potencial de geração de emprego: baixo 

Ligações com as 
MPMEs / adição de 
valor: 

As ligaçoes com as MPMEs no sector são limitados na maioria dos modos de 
transporte, excepto o transporte rodoviário, devido aos requisitos de capital para a 
execução de um negócio de transporte. Além disso, na medida em que o sector 
atende a empresas exportadoras, essas tendem a ser empresas maiores. Por outro 
lado, os efeitos indirectos positivos para as MPMEs em termos de custos mais baixos 

                                                           
10 See “Secil na rota asiática do comércio marítimo”, Jornal de Angola, 20 January 2017, 
http://jornaldeangola.sapo.ao/reportagem/secil_na_rota_asiatica_do_comercio_maritimo. 
11 http://www.afraa.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=131.  

http://jornaldeangola.sapo.ao/reportagem/secil_na_rota_asiatica_do_comercio_maritimo
http://www.afraa.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=131
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para insumos podem ser significativos. 
 
A adição de valor permanecerá limitada, desde que os serviços de transporte sejam 
fornecidos através de equipamentos alugados ou alugados. Por outro lado, a 
provisão de um conjunto abrangente de serviços de logística relacionados ao 
transporte, incluindo seguros, oferece o potencial de adição de valor. 
 
Importância de ligações e adição de valor: médio 

Alinhamento com 
os planos e as 
prioridades do 
governo 

O mega-cluster de transporte e logística foi identificado como uma das prioridades 
no Plano Nacional de Desenvolvimento (MPDT 2012).12. No entanto, abordou 
principalmente o transporte em Angola, em vez dos serviços de transporte de 
exportação. Esse desenvolvimento orientado para o mercado interno é, sem dúvida, 
um factor importante na criação das condições para um sector de exportação 
diversificado, tanto mais como o transporte e a logística são restrições para muitos 
sectores com potencial de exportação (veja outros perfis sectoriais, bem como o 
relatório principal). No entanto, não aborda que os serviços de transporte são um 
sector com potencial de exportação por direito próprio. 
 
Em contrapartida, o sector dos serviços de transporte foi incluído nas Linhas Mestras 
como um sector que pode (juntamente com as telecomunicações) contribuir para 
aumentar as exportações não petrolíferas a curto prazo (Governo de Angola 2016), 
mas não desenvolve medidas específicas.13 Um programa direcionado (Programa 
Dirigido) para o sector de transporte ainda não foi desenvolvido, mas está em 
andamento (MPDT 2017).14 
 
Nível de alinhamento: médio 

Projectos recentes/ 
em curso / 
planeados 

No transporte marítimo, o trabalho para o restabelecimento de uma transportadora 
nacional está em andamento; Da mesma forma, existe uma estratégia para a TAAG, 
embora a recente partida dos Emirates exigirá uma revisão dos planos; mas isso será 
tratado pela TAAG em colaboração com o governo.  
 
Nível actual de suporte para sector/risco de duplicação: alto 

Resumo: 
Prioridade do 
sector a ser 
seleccionado para 
a preparação do 
plano de acção 

Dado o potencial de exportação limitado e as estratégias e projectos já existentes 
para desenvolver o sector, o valor agregado de um plano de ação orientado para 
exportação para o sector de serviços de transporte é considerado limitado. 
 
Prioridade do sector a ser selecionado para a preparação do plano de ação: baixo 

 

                                                           
12 MPDT 2012: Plano Nacional de Desenvolvimento 2013-2017, Dezembro de 2012, Luanda: Ministério do Plano e 
Desenvolvimento Territorial, p. 93. 
13 Governo de Angola 2016: Linhas Mestras para a Definição de uma Estratégia para a Saída da Crise Derivada da Queda 
do Preço do Petróleo No Mercado Internacional, Janeiro de 2016. 
14 Ministério do Plano e Desenvolvimento Territorial 2017: Relatório de Execução dos Programas Dirigidos. III. Trimestre 
2016, Janeiro de 2017. 
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Perfil do Sector: Telecomunicações e serviços das TIC 

Introdução ao Sector  
Sector e  
produtos BPM 6 Codes: 1.A.b.9.1 Serviços de telecomunicações, 1.A.b.9.2 Serviços informáticos 

A. Aspectos  do lado da oferta 

Fluxos comerciais 
recentes 

Angola teve consistentemente elevadas importações de telecomunicações e serviços 
das TIC, que ficaram acima de US$   500 milhões de 2012 a 2014, mas caíram 
fortemente para US$  212 milhões em 2015, em resposta à escassez cambial do país 
(Figura 1). Enquanto isso, as exportações do sector não se expandiram ao longo do 
período, diminuindo de fato a uma taxa média anual de 3,1%, embora fluctuando 
ano a ano. Como as exportações nunca atingiram mais de 14% das importações, a 
balança comercial foi amplamente determinada pelas mudanças nas importações. 
Assim, o déficit comercial atingiu uma alta em 2013, em US$ 670 milhões, antes de 
diminuir, em linha com a diminuição das importações, para US$  182 milhões em 
2015. 
 
Figura 1: Exportações, Importações e Balança Comercial, 2012-2015, milhões de US$, 
preços correntes 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados do ITC TradeMap. 
 
As exportações de Angola no sector são exclusivamente de serviços de 
telecomunicações (Tabela 1). Mesmo assim, as importações de telecomunicações 
excedem as exportações, de modo que também se regista um déficit comercial para 
esta categoria de serviços - embora as importações caíssem 88% de 2014 a 2015 (o 
motivo desta queda maciça não é claro). 
 
Tabela 1: Comércio de serviços de telecomunicações e informática de Angola por 
categoria de produto, 2012-2015, actuais milhões de dólares 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados do ITC TradeMap. 
 
Desempenho de exportação: médio (valor moderado, baixo crescimento) 

Vantagem 
comparativa 

O sector de telecomunicações e serviços das TIC de Angola apresentou uma 
desvantagem comparativa revelada em 2015 (uma pontuação de 0,33 em todo o 

-471.8

-669.1
-600.2

-181.4

505.0

690.1 637.3

211.5

33.2 20.9 37.1 30.2

-800.0

-600.0

-400.0

-200.0

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

2012 2013 2014 2015

Trade balance Import Export

2012 2013 2014 2015 CAGR 2012-15
Export
Telecommunication services 33.2 20.9 37.1 30.2 -3.1%
Computer services 0.0 0.0 0.0 0.0 ..
Export 33.2 20.9 37.1 30.2 -3.1%
Import
Telecommunication services 455.3 638.4 529.1 64.5 -47.9%
Computer services 49.6 51.6 108.3 147.0 43.6%
Import 505.0 690.1 637.3 211.5 -25.2%
Trade balance
Telecommunication services -422.1 -617.5 -492.0 -34.3 -56.7%
Computer services -49.6 -51.6 -108.3 -147.0 43.6%
Trade balance -471.8 -669.1 -600.2 -181.4 -27.3%



 
SECTOR PROFILE TELECOMMUNICATION AND IT SERVICES PAGE 2 

revelada (RCA) mundo e 0,92 em comparação com a África, onde um valor maior que 1 indicaria 
uma vantagem comparativa revelada), que piorou no período de 2012 a 2015 em 
comparação com competição global e Africana (conforme indicado pelas posições 
abaixo da linha diagonal na Figura 2). 
 
No entanto, o baixo desempenho é em parte o resultado de uma completa ausência 
de exportações de serviços informáticos. Se apenas o subsector de telecomunicações 
for considerado, Angola tem uma vantagem comparativa revelada (uma pontuação 
de 1,6 em comparação com a concorrência global em 2015), mas isso ainda diminuiu 
no período de 2012 a 2012, o que indica perda de competitividade. 
 
Figura 2: RCA das exportações Angolanas de telecomunicações e serviços de TI, em 
comparação com World & Africa, 2015 vs. 2012 
(a) Angola vs. Mundo (b) Angola vs. Africa 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados do ITC TradeMap. 
 
RCA: baixo (desvantagem comparativa revelada ao nível do sector, piorando o 
desempenho no período de 2012 a 2015) 

Produção e 
produtores 
nacionais 

O sector foi liberalizado consideravelmente desde o início do século. O Ministério 
das Correios e Telecomunicações (MCT) supervisiona o sector, que é regulado pelo 
Instituto Nacional de Telecomunicações (INACOM). 
 
O maior fornecedor de serviços de telecomunicações em Angola é a estatal Angola 
Telecom, que através de subsidiárias também fornece serviços de comunicação por 
satélite (Infrasat), acesso internacional para voz e dados (Cabos de Angola), cabo de 
banda larga para rádio e TV (TVCabo) e serviços de internet ( Multitel). A MS Telcom, 
fundada em 1997 e de propriedade da estatal Sonangol, também fornece uma 
variedade de serviços de telecomunicações, incluindo telefonia fixa, acesso à 
internet, serviços de transmissão de dados ou serviços de hospedagem de dados, 
principalmente para clientes corporativos.  
 
Embora o mercado de linhas fixas também tenha sido liberalizado, dos 
originalmente quatro licenciados apenas dois, a Angola Telecom e a MS Telcom 
permaneceram: “Após três anos de operações deficitárias, a Telecom Namibia 
retirou seu investimento na operadora de telefonia fixa Mundo Startel , citando 
obstáculos regulatórios”.”1  
 
A telefonia móvel também tem um duopólio composto pela Movicel (originalmente 
estabelecida em Angola Telecom, que já vendeu uma participação maioritária para 
investidores privados, como parte de seu processo de reestruturação) e Unitel, de 
propriedade privada, estabelecida em 2001. Apesar da estrutura concentrada, a 
concorrência é forte, levando à contínua inovação e desenvolvimento do sector. De 
acordo com a empresa de pesquisa de telecomunicações Budde, “Houve um 
progresso particularmente bom no desenvolvimento da rede LTE em 2016. Um novo 

                                                           
1 https://www.budde.com.au/Research/Angola-Telecoms-Mobile-Broadband-and-Digital-Media-Statistics-and-Analyses.  
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regime de licenciamento unificado deve acelerar o crescimento no setor móvel nos 
próximos anos.”2 
 
Apesar destes recentes desenvolvimentos e melhorias, Angola ainda está atrasada 
em relação a outros países em termos de indicadores de desempenho dos serviços 
básicos de telecomunicações (Figura 3), o que indica uma capacidade ainda limitada 
do sector e a necessidade de novos investimentos. 
 
Figura 3: Indicadores básicos de serviços de telecomunicações, Angola vs. 
comparadores, 2016 (assinaturas por 100 habitantes ou%) 

 
Fonte: Perfis de país ITU, https://www.itu.int/net4/itu-d/icteye/CountryProfile.aspx. 
 
A capacidade de exportação tem vindo a desenvolver, nomeadamente através de 
investimentos em cabos submarinos, nomeadamente pelos cabos Angola Telecom e 
Angola. Considerando que a Angola Telecom detinha o monopólio do uso do cabo 
SAT-3 / WASC, que era o único cabo internacional que servia Angola até 2012, a 
capacidade aumentou e os preços caíram com o desembarque do sistema de cabo da 
África Ocidental (WACS) Segundo cabo internacional submarino de fibra óptica no 
país. 
 
A capacidade de fornecer serviços de comunicação internacional será ampliada com 
o lançamento do satélite Angosat-1, um projecto Infrasat, apontado para 21 de 
Outubro de 2017 3 (com operações susceptíveis de começar no início de 2018). Já foi 
vendida alguma capacidade na Angosat-1, inclusive para entidades estrangeiras, 
como a empresa de telecomunicações da República Democrática do Congo, 
Renatelsat.4 
 
Produção: média (a capacidade atual ainda é limitada, mas o rápido crescimento 
recente) 

Constrangimentos-
chave 

Os principais constrangimentos para a expansão das exportações do sector são: 
• Os custos de investimento são elevados e devem ser atendidos em moeda 

estrangeira. Na situação actual de escassez de divisas do país, isso significa 
que uma maior expansão das capacidades na maioria dos casos requer 
parceria com investidores estrangeiros e/ou assistência ao desenvolvimento; 

• Actualmente, os serviços são prestados principalmente a entidades 
estrangeiras que operam em Angola (modo de comércio de serviços 2). Isso 
significa que a demanda por exportações depende das operações de 
empresas estrangeiras em Angola, que, por sua vez, é determinada 
principalmente pelo desempenho do sector de petróleo - expandir as 
exportações no modo 2 não é algo que possa ser muito influenciado por 
Angola; 

• As exportações de serviços de telecomunicações também podem ser 

                                                           
2 Ibid. 
3 “Russian Launch Manifest, 14 August 2017“, http://www.sworld.com.au/steven/space/russia-man.txt.  
4 “Infrasat já vende reservas de sinal”, 11 July 2017, http://infrasat.net/arquivo/6246.  
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fornecidas através do estabelecimento da presença comercial de prestadores 
de serviços Angolanos no exterior, ou seja, o FDI externo (modo 3). No 
entanto, esta é actualmente limitada pela escassez de divisas, que esses 
investimentos exigiriam; 

• À medida que os serviços de telecomunicações e TI requerem habilidades 
técnicas especializadas, a falta de pessoal qualificado e adequadamente 
treinado é uma questão fundamental. Além disso, a formação especializada 
muitas vezes requer participação em educação e cursos no exterior, o que, 
por sua vez, é dificultado actualmente pela escassez de divisas. 

 
Constrangimentos-chave: médio 

Medidas para 
superar os 
constrangimentos 

Embora algumas restrições fundamentais - em particular o nível de demanda por 
empresas estrangeiras que operam em Angola - não podem ser influenciadas, outras 
exigem parcerias com parceiros internacionais. Tais parcerias já estão em vigor para 
os projectos de investimento actuais.  
 
Potencial para superar constrangimentos-chave: médio 

B. Aspectos do lado da procura 

Demanda regional 
e internacional 

A demanda por exportações de serviços de telecomunicações no modo 2, ou seja, a 
provisão para empresas estrangeiras que operam em Angola, depende do 
desenvolvimento do IDE geral em Angola. Os influxos de IED flutuam um pouco 
desde 2011 (Figura 4), flutuando em torno de US$ 14,7 bilhões por ano. Embora o 
influxo de IDE em Angola diminuiu um pouco desde 2014, estes realmente 
apresentaram melhores resultados do que em comparação com a SSA em geral. Em 
termos de stocks de IDE, estes diminuíram significativamente ao longo do período 
de 2010 a 2013, mas recuperaram-se substancialmente novamente, quase atingindo a 
evolução da SSA e da média mundial até 2016. No geral, o IDE em Angola mostrou 
um desempenho médio e, embora isso seja esperado para desacelerar um pouco, em 
particular se o preço do petróleo continuar a ser baixo, há uma entrada constante de 
IDE no país, criando uma demanda constante de serviços de telecomunicações. 
 
Figura 4: Índice de entradas e acções de IDE, Angola vs comparador, 2010-2016 (2010 
= 100) 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base nas estatísticas do FDI da UNCTADstat. 
 
A demanda por serviços de telecomunicações no exterior depende da evolução 
económica no país anfitrião. Como os mercados-alvo ainda não estão claros - estes 
poderiam, entre outros, ser países lusófonos ou outros países exportadores de 
petróleo, dependendo dos serviços comerciais específicos a exportar, é impossível 
avaliar a demanda por serviços de telecomunicações no exterior. 
 
Potencial de mercado: médio 

Barreiras de acesso 
ao mercado 

A prestação de serviços de telecomunicações a empresas estrangeiras que operam 
em Angola não é afectada por barreiras ao acesso ao mercado. 
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As barreiras de acesso ao mercado para prestação de serviços no exterior dependem 
das condições de entrada no mercado no país de acolhimento, o que pode ser 
incómodo para atender, bem como o alto custo de entrada em termos de 
necessidades de investimento. 
 
Dificuldade de acesso ao mercado: médio (baixo para provisão de modo 2 em 
Angola, alto para prestação de serviços no exterior) 
 

C. Potencial para atração de investimentos e benefício da produção actual 

IDE 

A actividade de investimento no sector tem sido alta nos últimos anos, com uma 
série de projectos em curso ou em andamento. Estes incluem o lançamento iminente 
do Angosat1, com um custo de investimento de cerca de US$ 320 milhões,5 bem 
como o co-investimento de Angola em vários cabos submarinos de fibra óptica, em 
particular o Sistema de Cabos do Atlântico Sul (SACS) para o Brasil, actualmente em 
construção e planeado para ser concluído em 2018, com um custo de US$ 170 
milhões,6 bem como o cabo a seguir vinculando o Brasil com os Estados Unidos 
(MONET). Além disso, os investimentos domésticos em centros de dados e infra-
estrutura de telefonia móvel têm sido altos. Ao mesmo tempo, a entrada de novos 
jogadores no mercado Angolano não é esperada. 
 
Potencial para atração de investimento: médio 

Espaço do produto 
e ligação com 
outros sectores 

As ligações com outros sectores são extensas. O sector de telecomunicações e 
serviços de TI fornece insumos essenciais para todos os sectores produtores de bens e 
é particularmente importante para os sectores exportadores. 
 
Do ponto de vista do conceito de espaço de produto, já ocorrem algumas 
exportações de serviços de telecomunicações, e a prestação de serviços a 
estrangeiros em Angola é uma actividade bem estabelecida. Portanto, expandir as 
exportações sob o comércio de serviços no modo 2 não constituirá algo que esteja 
muito “distante” das exportações actuais; o investimento no exterior seria diferente, 
pois este seria um novo tipo de exportação de serviços de telecomunicações. 
 
Espaço de produtos e ligações com outros sectores: médio 

Avaliação resumida do potencial de exportação 

Resumo do 
potencial de 
exportação 

O desempenho recente das exportações do sector tem sido moderadamente 
satisfatório em termos de valor, em comparação com outros sectores Angolanos, mas 
o crescimento tem sido limitado, em parte em resposta a restrições de capacidade. 
Estes estão sendo trabalhados através de uma série de projectos que aumentam a 
conectividade internacional, o que permitirá maiores exportações. Ao mesmo 
tempo, a demanda por serviços de telecomunicações por entidades estrangeiras em 
Angola (principalmente na indústria do petróleo) depende do preço do petróleo e 
não pode ser influenciada, enquanto o estabelecimento de subsidiárias no exterior 
para prestar serviços ali é limitado pela actual escassez de moeda estrangeira. A 
perspectiva global de aumento das exportações no sector é, portanto, mista. Se a 
demanda estiver presente, algum aumento nas exportações é possível num curto 
prazo, já que Angosat-1 e SACS devem se tornar operacionais em 2018. 
 
Resumo do potencial de exportação: médio. 

Priorização do sector para a elaboração do plano de acção  

Potencial de 
geração de 
emprego 

Como o sector de TIC é intensivo em capital, o emprego no sector é limitado: de 
acordo com dados oficiais, o emprego total no sector em 2016 foi de cerca de 14.500 
pessoas, ou 0,22% do emprego total em Angola (ver UCAN-CEIC 2017: 2007). Embora 
tenha crescido de forma constante ao longo do passado (a uma taxa média de 4,4% 
no período de 2012 a 2016, qualquer aumento nas exportações de serviços de 
telecomunicações ainda teria um impacto limitado no emprego no sector.  
 
Um sector de telecomunicações doméstico melhorado, que beneficiaria negócios em 
todo o país, poderia ter efeitos de emprego indirectos consideráveis, mas isso seria 
difícil de medir. 
 

                                                           
5 “Angosat vai melhorar a qualidade de comunicações da população angolana”, 07 Agosto de  2017, 
http://infrasat.net/arquivo/6259.  
6 “Angola linked to Brazil by submarine cable in 2018”, MacauHub, 25 May 2017, https://macauhub.com.mo/2017/05/23/pt-
angola-ligada-ao-brasil-por-cabo-submarino-em-2018/.  

http://infrasat.net/arquivo/6259
https://macauhub.com.mo/2017/05/23/pt-angola-ligada-ao-brasil-por-cabo-submarino-em-2018/
https://macauhub.com.mo/2017/05/23/pt-angola-ligada-ao-brasil-por-cabo-submarino-em-2018/
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Potencial de geração de emprego: baixo 

Ligações com as 
MPMEs/ adição de 
valor: 

As ligações às MPMEs dentro do sector são limitadas devido aos requisitos de capital 
necessários para fornecer serviços de telecomunicações. Por outro lado, as 
repercurssões indirectas positivas para as MPMEs em termos de facilitar a 
comunicação com parceiros de negócios e clientes e, em particular, disponibilizar 
soluções de comércio electrónico, podem ser significativos e contribuir para uma 
maior competitividade das exportações das MPMEs. 
 
O potencial de adição de valor já está sendo realizado, através da prestação de 
serviços habilitados para internet, mas estratégias claras de exportação nesse sentido 
ainda precisam ser desenvolvidas. 
 
Importância de ligações e adição de valor: médio 

Alinhamento com 
os planos e as 
prioridades do 
governo 

As telecomunicações e as TIC são um sector prioritário para o governo. O Plano 
Nacional de Desenvolvimento inclui um plano claro com objectivos, metas e medidas 
para o sector e considera as telecomunicações e as TIC como um dos grupos com 
potencial para a diversificação da economia e das exportações (MPDT 2012: 107f e 
193).7 Contudo, abordou principalmente o desenvolvimento das telecomunicações e 
das TIC em Angola, em vez da exportação de tais serviços. O desenvolvimento 
orientado para o país é, sem dúvida, um factor importante na criação de condições 
para um sector de exportação diversificado, tanto mais quanto as limitações no 
acesso aos serviços de telecomunicações são uma restrição para muitos sectores com 
potencial de exportação e, em particular, para empresas localizadas fora de Luanda 
(veja outros perfis sectoriais, bem como o relatório principal). No entanto, não 
aborda que o sector de telecomunicações é um sector com potencial de exportação 
por direito próprio. 
 
Em contraste, o sector de serviços de telecomunicações foi incluído nas Linhas 
Mestras como um sector que pode (junto com o transporte) contribuir para 
aumentar as exportações não petrolíferas no curto prazo (Governo de Angola 2016), 
mas não consegue desenvolver medidas específicas.8 Dois programas específicos 
(Programas Dirigidos) para o sector - serviços de internet de valor agregado (VOIP, 
dados e TV), bem como “serviços de apoio ao desenvolvimento” estão actualmente 
em desenvolvimento (MPDT 2017),9 mas parecem estar visando o desenvolvimento 
de tais serviços para o mercado interno, em vez de exportações. 
 
Nível de alinhamento: médio 

Projectos recentes/ 
em curso / 
planeados 

Além dos Programas Dirigidos em desenvolvimento, já estão em curso investimentos 
contínuos e planeados em conectividade internacional. Além disso, os principais 
intervenientes do mercado têm suas próprias estratégias de negócios, que também 
incluem vendas de exportação. Assim, parece haver apenas um papel residual para 
um plano de ação sectorial orientado para a exportação. 
 
Nível actual de suporte para sector/risco de duplicação: alto 

Resumo: 
Prioridade do 
sector a ser 
selecionado para a 
preparação do 
plano de acção 

Devido às estratégias e projectos já existentes para desenvolver o sector, o valor 
agregado de um plano de acção orientado para a exportação para o sector de 
serviços de transporte é considerado limitado. 
 
Prioridade do sector a ser selecionado para a preparação do plano de acção: baixo 

 

                                                           
7 MPDT 2012: Plano Nacional de Desenvolvimento 2013-2017, Dezembro de  2012, Luanda: Ministério do Plano e 
Desenvolvimento Territorial, p. 93. 
8 Governo de Angola 2016: Linhas Mestras para a Definição de uma Estratégia para a Saída da Crise Derivada da Queda 
do Preço do Petróleo No Mercado Internacional, Janeiro de 2016. 
9 Ministério do Plano e Desenvolvimento Territorial 2017: Relatório de Execução dos Programas Dirigidos. III. Trimestre 
2016, Janeiro de 2017. 
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Perfil do Sector: Viagens & Serviços turísticos  

Introdução ao Sector  

Sector e produtos 
Códigos BPM 6: 1.A.b.4 Viagens (que incluem viagens empresariais e pessoais, e para 
cada tipo de serviços de viagem como alojamento, serviços de alimentação, 
transporte local e outros serviços oferecidos aos turistas) 

A. Aspectos do lado da oferta 

Fluxos comerciais 
recentes 

Angola tem um superávit comercial considerável no sector de turismo e viagens 
(Figura 1). As exportações quase triplicaram entre 2012 e 2014, passando de US$ 706 
milhões para USD 1,6 bilião, e depois diminuíram acentuadamente, para 1,2 bilião 
em 2015. Inversamente, as importações de turismo (ou seja, as despesas dos 
Angolanos que viajam para o exterior) permaneceram aproximadamente constantes 
durante o período de 2012 para 2105, com média de US$ 150 milhões. Como 
resultado, o superávit comercial foi aproximadamente US$ 1 bilião em média ao 
longo do período. Isto faz do sector de turismo e viagens um dos maiores sectores 
exportadores de Angola, sendo comparável com os diamantes em termos de geração 
de divisas. O crescimento no período de 2012 a 2015 foi moderado, com uma taxa 
média anual de 18,1% (Tabela 1). 
 
Figura 1: Exportações, Importações e Balança Comercial, 2012-2015, milhões de US$, 
preços correntes 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados do ITC TradeMap. 
 
Embora esta revisão inicial mostre uma imagem muito positiva do sector, a 
composição por tipo de viagem exportada mostra que, ao contrário de grande parte 
da África, a grande maioria das exportações sectoriais são para viagens de negócios, 
isto é, viajantes de negócios que vêm para Angola. Em grande medida, estes estão 
relacionados com a indústria do petróleo e, como tal, o sector de viagens não é, em 
grande parte, um sector independente da economia Angolana, mas está 
intimamente ligado ao sector de petróleo. Mesmo as exportações de viagens 
pessoais, que representam menos de 20% das exportações totais de viagens, 
desenvolveram-se de acordo com o desempenho do sector de petróleo. Isso também 
significa que o potencial de diversificação do sector é menor do que pode parecer à 
primeira vista, a menos que produtos não relacionados ao petróleo possam ser 
desenvolvidos.  
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Tabela 1: Comércio turístico de Angola por categoria de produtos, 2012-2015, actuais 
milhões de US$ 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados do ITC TradeMap. 
 
Desempenho de exportação: médio (alto valor, crescimento moderado, dependência 
de viagens de negócios ligadas à indústria do petróleo) 

Vantagem 
comparativa 
revelada (RCA) 

As exportações de serviços de viagens de alto nível de Angola reflectem-se no 
desempenho do sector em relação à vantagem comparativa revelada. Aqui, o sector 
em geral tem uma clara vantagem comparativa revelada (com pontuações RCA de 
5,6 globalmente e 3,3 em relação à África, em 2015, onde um valor maior que 1 
indica uma vantagem comparativa revelada). A pontuação ligeiramente inferior em 
relação aos concorrentes Africanos deve-se ao facto de que as exportações de 
turismo da África são mais fortes do que globalmente, em média. No período de 
2012 a 2015, o RCA do sector permaneceu inalterado (indicado na Figura 2 que o 
sector é colocado na linha diagonal). 
 
A comparação dos dois principais segmentos nos sectores mostra uma performance 
marcadamente diferente: Angola se destaca nas exportações de viagens de 
negócios, que possuem uma RCA de 30 em comparação com a concorrência global e 
13,5 em comparação com a África; Inversamente, o seu subsector de viagens pessoais 
tem uma ligeira desvantagem comparativa revelada, especialmente em relação aos 
países Africanos (Figura 2b). Isso se deve ao facto de que, ao contrário da viagem 
pessoal de Angola, é, de longe, o subsector maior na maior parte da África. A 
importante lição para Angola é que as melhorias de desempenho no sector de 
viagens de lazer são necessárias para diversificar e expandir as exportações do 
turismo. 
 
Figura 2: RCA do turismo Angolano e exportações de serviços de viagens, em 
comparação com o mundo e a África, 2015 vs. 2012  
(a) Angola vs. Mundo (b) Angola vs. Africa 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados do ITC TradeMap. 
 

2012 2013 2014 2015 CAGR 2012-15
Export

Business travel 614.4 998.9 1,328.1 995.2 17.4%
Personal travel 92.1 234.8 260.9 167.6 22.1%

Export 706.5 1,233.7 1,589.0 1,162.7 18.1%
Import

Business travel 90.5 87.2 107.3 76.7 -5.4%
Personal travel 68.3 79.1 5.8 69.6 0.6%

Import 158.9 166.4 113.1 146.3 -2.7%
Trade balance

Business travel 523.9 911.6 1,220.8 918.5 20.6%
Personal travel 23.7 155.7 255.2 98.0 60.4%

Trade balance 547.6 1,067.4 1,476.0 1,016.4 22.9%
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RCA: alta (forte vantagem comparativa revelada do sector, mantida no período de 
2012 a 2015) 

 

Produção e 
produtores 
nacionais 

No período de 2011 a 2015, o número de empresas do sector cresceu de pouco abaixo 
de 5.000 para quase 6.400 (Tabela 2). A maioria dos estabelecimentos são 
restaurantes e bares, enquanto o número de hotéis e agências de viagens, em 196 e 
160, respectivamente, é comparativamente limitado.1 
 
Enquanto o número de estabelecimentos de alojamento, bem como de quartos, 
aumentou, o número de camas de hotéis realmente diminuiu, de mais de 19.000 
para cerca de 15.000. Ao mesmo tempo, a taxa de ocupação aumentou para 88,3% 
dos quartos em 2015, o que indica que pode haver algumas restrições de capacidade, 
especialmente tendo em vista o desenvolvimento dos serviços de turismo no país. 
Além disso, a localização geográfica dos estabelecimentos é altamente 
desequilibrada, com a grande maioria das empresas localizadas em Luanda. Isso está 
bem alinhado com a estrutura actual da indústria, focada em viajantes de negócios, 
mas constitui uma restrição importante para o desenvolvimento do turismo 
recreativo no país. 
 
Tabela 2: Número de estabelecimentos turísticos em Angola, por tipo de actividade, 
2011-2015 

 
Fonte: Organização Mundial do Turismo (2016)2 e cálculos dos autores. 
 
Produção: média (altas taxas de ocupação indicam restrições de capacidade; 
localização actual de empresas não apropriadas para o desenvolvimento do turismo 
recreativo) 

Constrangimentos-
chave 

Os principais constrangimentos para a expansão das exportações do sector, em 
particular o turismo de lazer são: 

• Preços elevados para viajantes pessoais e qualidade de serviço limitada; 
• Requisitos de visto rigorosos; 
• Produtos turísticos subdesenvolvidos, marca e imagem de Angola em 

importantes mercados alimentares; 
• Alto custo de electricidade (dependendo de geradores necessários devido à 

desconectada da rede ou fonte de alimentação não confiável através da 
rede; 

• Falta de pessoal devidamente formado e questões de idioma (inglês); 
• Fraquezas em infra-estrutura (em particular, transporte/rodovias e 

telecomunicações, mas também abastecimento de água e saneamento) 
• Falta de cadeias de abastecimento domésticas para o abastecimento de 

matérias-primas (alimentos para hotéis e restaurantes), resultando na 
necessidade de importação; 

• Relacionado com o que precede, problemas de acesso a divisas necessárias 
para importar matérias-primas; e  

• Para investidores estrangeiros, dificuldades no repatriamento de lucros 

                                                           
1 Em 2016, o número de hoteis ultrapassou o total de 200; ver http://www.minhotur.gov.ao/vernoticia.aspx?id=30757. 
Note-se que o Plano Nacional de Desenvolvimento 2013-2017 (MPDT 2012) mostra estatísicas diferentes (para 2012), que 
sao dificeis de reconciliar com os dados apresentados neste perfil. Contudo, os dados apresentados aqui, 
maioritariamente obtidos da UNWTO, sao corroborados pelo anuário estatistico publicado pelo Ministério dos Hotéis e 
Turismo; ver MINHOTUR 2016: Anuário das Estatísticas do Turismo 2015, Edição 2016 n° 11. 
2 World Tourism Organization (2016), Compendium of Tourism Statistics dataset [Electronic], UNWTO, Madrid, data 
updated on 29/11/2016. 

2011 2012 2013 2014 2015 CAGR 2011-1
Accommodation for visitors 1,192 1,224 1,323 1,360 1,482 5.6
- of which hotels and similar 148 161 178 183 196 7.3

Number of rooms .. .. 9,156 10,626 11,172
Number of bed-places .. .. 19,121 14,617 15,035
Occupancy rate / rooms (%) 73.00 83.00 86.00 85.80 88.30
Occupancy rate / bed-places (%) 67.00 75.00 79.00 78.70 80.90

Food and beverage serving activities 3,632 4,132 4,294 4,785 4,736 6.9
Passenger transportation .. .. .. .. ..
Travel agencies and other reservation services 87 126 149 132 160 16.5
Total no of establishments 4,911 5,482 5,766 6,277 6,378 6.8

http://www.minhotur.gov.ao/vernoticia.aspx?id=30757
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devido às restrições cambiais aplicadas. Essas dificuldades foram uma das 
razões pelas quais a Emirates cancelou seu acordo de concessão de gestão 
para a companhia aérea nacional Angolana TAAG.3 

 
Constrangimentos-chave: médio 

Medidas para 
superar os 
constrangimentos 

Alguns dos constrangimentos, como pessoal insuficientemente treinado, já estão 
sendo abordados tanto pelo governo como pelo sector privado. Por exemplo, foram 
estabelecidas várias escolas hoteleiras e de turismo. Outras restrições principais 
devem, de preferência, ser abordadas a nível da economia; estes incluem questões 
de infra-estrutura, bem como as questões relacionadas à disponibilidade de moeda 
estrangeira. No nível do sector, o governo pode atribuir alta prioridade às 
necessidades do sector (em termos de moeda estrangeira ou acesso a destinos) e, 
portanto, abordar isso no ínterim; No entanto, mesmo essas medidas levarão tempo 
(e priorização) a serem implementadas. 
 
Potencial para superar os constrangimentos-chave: baixo (tempo significativo 
necessário) 

B. Aspectos do lado da demanda 

Demanda regional 
e internacional 

Os cerca de 600 mil visitantes anuais em Angola (no período de 2013 a 2015) são 
provenientes de todas as partes do mundo (Figura 3). A maior parte, ligeiramente 
inferior a 40%, é proveniente da Europa, em particular Portugal, seguida de 
visitantes da África (29%) e do Leste Asiático (principalmente da China, 16%). Ao 
longo do tempo, o número de visitantes das Américas cresceu de forma mais rápida 
e constante, com uma taxa média anual de 16%, enquanto o número de visitantes 
da Europa e da Ásia foi mais volátil.  
 
Figura 3: Chegadas de turistas para Angola, por região de origem, 2011-2015 ('000 
pessoas e% do total) 

 
Fonte: Organização Mundial do Turismo (2016) e cálculos dos autores. 
 
Globalmente, a demanda por turismo manteve-se forte em 2015 e 2016, e deverá 
aumentar ainda mais, em 3,3% ao ano até 2030 - com destinos emergentes que 
deverão crescer em 4,4% ao ano (UNWTO 2017).4 
 
Angola tem muitos destinos subjacentes ou mesmo não desenvolvidos para oferecer, 
o que ajudaria a diversificar o produto turístico do país longe das viagens de 
negócios centradas no petróleo e a beneficiar do crescimento do projecto no 
turismo global. 
 
Potencial de mercado: alto 

Barreiras de acesso Como as exportações de turismo e viagens significam essencialmente que os serviços 

                                                           
3 “Emirates terminates TAAG Angola management contract”, ch-aviation, 10 July 2017, https://www.ch-
aviation.com/portal/news/57726-emirates-terminates-taag-angola-management-contract.  
4 UNWTO 2017: Tourism Highlights. 2017 Edition, http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419029.  
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ao mercado devem ser fornecidos a visitantes estrangeiros em Angola, a questão chave do 
“acesso ao mercado” é como garantir que os visitantes possam chegar ao país. As 
principais questões a este respeito são a disponibilidade e o custo do transporte 
internacional de passageiros para Angola e as barreiras regulamentares, como o 
visto e outros requisitos para a entrada em Angola: 

• As chegadas de visitantes a Angola são quase exclusivamente por via aérea. 
O número de ligações e voos de e para Angola reduziu recentemente, mas 
o país ainda está sendo atendido por cerca de 20 companhias aéreas 
internacionais, incluindo a British Airways, Air France, Emirates, Ethiopian, 
Lufthansa, TAP, United, etc. Além disso, Angola tem seu próprio 
transportador principal, TAAG, que desde 2014 foi administrado pela 
Emirates ao abrigo de um contrato de concessão de gestão de dez anos. 
Contudo, este foi encerrado pela Emirates com efeito imediato em Julho de 
2017; e, ao mesmo tempo, Emirates também anunciou que reduziria o 
número de vôos que servem a Angola;5 

• No que se refere às barreiras regulamentares, a actual política de vistos de 
Angola é restritiva e perturba os visitantes turísticos. Com a possibilidade de 
obter vistos à chegada limitando-se a casos excepcionais, todos os vistos 
devem ser aplicados antecipadamente das embaixadas ou consulados no 
país de residência do visitante, com exigências documentais complicadas, 
prazo de entrega e custos elevados. Isso constitui uma barreira significativa, 
mas que poderia ser abordada facilmente por uma decisão do Governo de 
mudar as práticas. 

 
Dificuldade de acesso ao mercado: médio 

C. Potencial para atração de investimentos e benefício da produção actual 

IDE 

A actividade de investimento no sector tem sido limitada nos últimos anos. Por 
exemplo, de 467 projectos de investimento aprovados no âmbito do programa 
Angola Investe, apenas oito (1,7%, ou 2,3% em termos de valor de investimento) 
estavam no sector do turismo (ver UCAN-CEIC 2017: 108). Actualmente, no entanto, o 
investimento em hotéis aumentou. Em 2016, um total de 8.118 quartos estava em 
construção em Angola: “Entre os promotores estão a AAA, com unidades hoteleiras 
em construção nas 18 províncias do país, com um total de 6.445 quartos e as 
empresas Chicoil, Miamop, Vip e Santos Bikuku que têm projetos avançados nas 
províncias de Luanda, Malanje e Lunda Sul.”6 
 
Para os investidores estrangeiros, as questões relacionadas com a repatriação de 
lucros desempenham um papel importante. Ao mesmo tempo, muitos investimentos 
no sector de turismo podem ser dimensionados e, portanto, devem ser viáveis 
também para investidores privados nacionais, com investimentos complementares, 
como no desenvolvimento de destino a serem fornecidos pelo Governo.  
 
Potencial para atração de investimento: médio 

Espaço do produto 
e ligação com 
outros sectores 

As ligaçoes com outros sectores são actualmente subdesenvolvidos porque a maioria 
das matérias-primas é importada; No entanto, essas ligações podem ser ampliadas 
consideravelmente (por exemplo, através de suprimentos locais de alimentos, sabão 
e cosméticos, têxteis de banheiro, móveis etc. para hotéis), desde que as questões 
relacionadas à logística da cadeia de suprimentos e disponibilidade consistente de 
insumos (em termos de quantidade e qualidade) são abordados de forma 
satisfatória. Isso exigirá o estabelecimento de redes que envolvam o sector privado e 
público e o desenvolvimento de uma abordagem de cadeia de valor/conteúdo local. 
 
A partir de uma perspectiva de conceito de espaço de produto, embora a viagem de 
negócios seja uma actividade económica importante em Angola, o turismo 
recreativo é mais ou menos uma nova actividade com diferentes factores-chave de 
sucesso, de modo que deve ser considerado como algo “distante” das actuais 
exportações. 
 
Espaço de produtos e ligações com outros sectores: médio 

Avaliação resumida do potencial de exportação 

                                                           
5 “Emirates terminates TAAG Angola management contract”, ch-aviation, 10 July 2017, https://www.ch-
aviation.com/portal/news/57726-emirates-terminates-taag-angola-management-contract.  
6 http://www.minhotur.gov.ao/vernoticia.aspx?id=30757.  

https://www.ch-aviation.com/portal/news/57726-emirates-terminates-taag-angola-management-contract
https://www.ch-aviation.com/portal/news/57726-emirates-terminates-taag-angola-management-contract
http://www.minhotur.gov.ao/vernoticia.aspx?id=30757
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Resumo do 
potencial de 
exportação 

Para fins de diversificação das exportações, o foco no desenvolvimento do sector 
deve ser o turismo pessoal e de lazer, uma vez que as viagens de negócios têm 
essencialmente uma função de demanda derivada da indústria do petróleo. O país 
tem muitas atrações para oferecer, mas muitas delas estão subdesenvolvidas, assim 
como a infraestrutura turística em geral, fora de Luanda. Portanto, o 
desenvolvimento deste segmento é um projecto de longo prazo. 
 
Por outro lado, um novo desenvolvimento do segmento de viagens de negócios seria 
possível a médio prazo, através do investimento em instalações adicionais na área de 
Luanda, mas o seu potencial em termos de aumento das receitas de exportação 
depende do desempenho do sector de petróleo. 
 
Resumo do potencial de exportação: médio 

Priorização do sector para a elaboração do plano de acção  

Potencial de 
geração de 
emprego 

O sector é um importante gerador de emprego no país, e o emprego cresceu forte 
nos últimos anos, com uma taxa média anual de 10,8% no período de 2011 a 2015, 
atingindo quase 220 mil em 2015 (Figura 4).7 
 
Figura 4: Emprego no sector de turismo, 2011-2015 ('000 pessoas) 

 
Fonte: Organização Mundial do Turismo (2016). 
 
A criação de emprego adicional dependerá em parte do desempenho do sector de 
petróleo e as estimativas de novos investimentos apontam para aumentos de 
empregos moderados. Por exemplo, os novos projectos de investimento sob Angola 
acima mencionados visam a criação de 575 empregos (ver UCAN-CEIC 2017: 108). 
 
Potencial de geração de emprego: médio 

Ligações com as 
MPMEs/ adição de 
valor: 

O sector é dominado por MPMEs e oferece amplas oportunidades para 
envolvimento adicional, inclusive através de acordos de fornecedores (de alimentos, 
serviços, artesanato, etc.) para estabelecimentos maiores, como hotéis. 
 
A adição de valor é actualmente moderada porque a maioria das matérias-primas é 
importada; No entanto, o conteúdo local poderia ser ampliado consideravelmente 
(por exemplo, através de suprimentos locais de alimentos, sabão e cosméticos, 
têxteis de banheiro, móveis etc. para hotéis), desde que as questões relacionadas à 
logística da cadeia de suprimentos e disponibilidade consistente de insumos (em 
termos de quantidade e qualidade) são abordados de forma satisfatória. 
 
Importância de ligações e adição de valor: alta 

Alinhamento com 
os planos e as 
prioridades do 

A abordagem do governo para o sector de turismo é algo pouco clara. Por um lado, 
o Plano Nacional de Desenvolvimento inclui um plano claro com objectivos, metas e 
medidas para o sector e considera o turismo como um dos grupos com potencial 
para a diversificação da economia e das exportações (MPDT 2012: 64, 109f e 193).8 

                                                           
7 O Plano de Desenvolvimento Nacional declarou que o emprego no sector, a partir de 2012, seria de cerca de 12,500, com 
objective de crescer para 13,795 by 2017 (MPDT 2012). 
8 MPDT 2012: Plano Nacional de Desenvolvimento 2013-2017, Dezembro de 2012, Luanda: Ministério do Plano e 
Desenvolvimento Territorial, p. 93. 
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governo Por outro lado, o sector do turismo não foi incluído nas Linhas Mestras como um que 
pode contribuir para aumentar as exportações não petrolíferas a curto prazo 
(Governo de Angola, 2016).9 Um programa direcionado (Programa Dirigido) para o 
sector de turismo está planeado para ser desenvolvido (MPDT 2017).10 
 
Nível de alinhamento: médio 

Projectos recentes/ 
em curso/ 
planeados 

Alguns projectos estão sendo implementados, inclusive a nível provincial. Por 
exemplo, na província de Moxico, as actividades de desenvolvimento sectorial 
compreendem actualmente a construção de três novos hotéis com 350 quartos, 
identificação e desenvolvimento de 33 destinos turísticos e marketing de destino (ver 
UCAN-CEIC 2017). 
 
Nível atual de suporte para sector/risco de duplicação: médio 

Resumo: 
Prioridade do 
sector a ser 
seleccionado para 
a preparação do 
plano de acção 

Embora o sector tenha potencial de exportação, gera um número significativo de 
empregos e tem potencial para adição de alto valor e vínculos com as MPMEs e 
outros sectores da economia, falta uma estratégia clara para o seu desenvolvimento 
de exportação. Embora o potencial a curto prazo seja limitado, dado o tipo de 
restrições a serem superadas e as medidas de desenvolvimento necessárias, haveria 
algum mérito no desenvolvimento de um plano de acção do sector, destacando 
algumas medidas de curto e médio prazo. 
 
Prioridade do sector a ser seleccionado para a preparação do plano de acção: alto 

 

                                                           
9 Governo de Angola 2016: Linhas Mestras para a Definição de uma Estratégia para a Saída da Crise Derivada da Queda 
do Preço do Petróleo No Mercado Internacional, Janeiro de 2016. 
10 Ministério do Plano e Desenvolvimento Territorial 2017: Relatório de Execução dos Programas Dirigidos. III. Trimestre 
2016, Janeiro de 2017. 
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Perfil do Sector: Serviços prestados a empresas, incluindo a indústria petrolífera 

Introdução ao Sector  

Sector e produtos 

BPM 6 Codes: 1.A.b.2 Serviços de manutenção e reparação; 1.A.b.10 Outros serviços 
empresariais (incluindo I & D, profissionais e consultoria, e serviços técnicos, 
comerciais e outros serviços empresariais). O sector é altamente heterogêneo, 
envolvendo uma vasta gama de actividades diferentes. 

A. Aspectos do lado da oferta 

Fluxos comerciais 
recentes 

Angola tem um déficit comercial sectorial estável e muito alto em serviços prestados 
e empresas, que foi de US$ 10 bilhões no período de 2012 a 2014 e caiu para cerca de 
US$ 8 bilhões em 2015 (Figura 1). Tanto as exportações como as importações 
apresentaram uma tendência desigual no período, mas as exportações, cujo valor 
anual nunca ultrapassou US$ 21 milhões, são mínimas em comparação com as 
importações, que foram quase 400 vezes maiores do que as exportações de serviços 
empresariais de Angola mesmo em 2015. No entanto, em comparação com muitos 
outros sectores (em particular bens), o valor das exportações de serviços empresariais 
ainda é moderadamente elevado. Além disso, observando o período global de 2012 a 
2015, as exportações também aumentaram rapidamente, com uma taxa média anual 
de 98% (Tabela 1) - embora essa tendência esconda o facto de as exportações terem 
subido e descido ao longo do período. 
 
Figura 1: Exportações, Importações e Balança Comercial, 2012-2015, milhões de US$, 
preços correntes 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados do ITC TradeMap. 
 
As exportações de serviços empresariais de Angola consistem principalmente no 
conjunto diversificado de serviços técnicos, comerciais e outros serviços empresariais, 
bem como algumas exportações limitadas de serviços de manutenção e reparação 
(Tabela 1). Não foram registadas exportações de serviços de consultoria. Embora em 
todas as categorias de serviços, Angola tenha um forte déficit comercial, esta 
diminuiu significativamente desde 2012. 
 
Tabela 1: Comércio de serviços empresariais em Angola por categoria de produto, 
2012-2015, actuais milhões de US$ 
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Trade balance Import Export

2012 2013 2014 2015 CAGR 2012-1
Export

Professional & management consulting services 0.0 0.0 0.0 0.0
Technical, trade-related, other business services 2.3 16.8 7.8 20.2 107.5
Maintenance and repair services n.i.e. 0.4 0.8 0.3 0.2 -12.8

Export 2.6 17.5 8.1 20.5 98.0
Import

Professional & management consulting services 270.4 12.1 108.2 72.7 -35.5
Technical, trade-related, other business services 9,021.6 9,441.3 10,424.0 7,882.6 -4.4
Maintenance and repair services n.i.e. 26.3 216.7 18.7 14.0 -19.0

Import 9,318.3 9,670.0 10,550.8 7,969.3 -5.1
Trade balance

Professional & management consulting services -270.4 -12.1 -108.2 -72.7 -35.5
Technical, trade-related, other business services -9,019.3 -9,424.5 -10,416.2 -7,862.4 -4.5
Maintenance and repair services n.i.e. -25.9 -215.9 -18.4 -13.7 -19.1

Trade balance -9,315.7 -9,652.5 -10,542.7 -7,948.8 -5.2
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Fonte: Cálculos dos autores com base em dados do ITC TradeMap. 
 
Desempenho de exportação: alto (valor comparativamente alto, alto crescimento) 

Vantagem 
comparativa 
revelada (RCA) 

O sector de serviços empresariais em Angola apresentou uma desvantagem 
comparativa revelada em 2015 (uma pontuação de 0,09 globalmente e 0,12 em 
comparação com a África, onde um valor maior que 1 indicaria uma vantagem 
comparativa revelada), que melhorou ao longo do período de 2012 a 2015 (conforme 
indicado pela posição acima da linha diagonal na Figura 2).  
 
O desempenho variou consideravelmente em todos os sub-sectores: enquanto os 
serviços técnicos apresentaram uma desvantagem comparativa relativamente 
pequena revelada (pontuação RCA de 0,18 em relação ao mundo e 0,13 em relação à 
África, em 2015) e melhorou fortemente ao longo do período, os serviços de 
manutenção e reparo têm uma grande quantidade maior desvantagem comparativa 
que, além disso, piorou ao longo do período (Figura 2). 
 
Figura 2: RCA das exportações de serviços empresariais Angolanos, em comparação 
com o Mundo & Africa, 2015 vs. 2012 
(a) Angola vs. Mundo (b) Angola vs. Africa 

 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados do ITC TradeMap. 
 
RCA: médio (desvantagem comparativa revelada moderada em geral e para serviços 
técnicos e de outras empresas, melhoria moderada no período de 2012 a 2015) 

Produção e 
produtores 
nacionais 

Dada a extrema heterogeneidade do sector, não estão disponíveis dados sobre o 
tamanho/valor do sector e o número de prestadores de serviços. No entanto, 
considerando a enorme quantidade de importações de serviços empresariais, é 
evidente que a capacidade doméstica para fornecer esses serviços é limitada, embora 
o aumento das exportações também indique alguns desenvolvimentos positivos. 
 
Produção: média (capacidade de produção actual limitada mas crescente) 

Constrangimentos-
chave 

Os principais constrangimentos para a produção e a expansão das exportações do 
sector são: 

• Actualmente, os serviços são prestados principalmente a entidades 
estrangeiras que operam em Angola (modo de comércio de serviços 2). Isso 
significa que a demanda por exportações depende das operações de 
empresas estrangeiras em Angola, que, por sua vez, é determinada 
principalmente pelo desempenho do sector de petróleo - a expansão das 
exportações no modo 2 não é algo que pode ser muito influenciado por 
Angola, a menos que os prestadores de serviços estrangeiros a indústria do 
petróleo e outros negócios estrangeiros em Angola são substituídos por 
prestadores de serviços Angolanos; 

• As exportações de serviços empresariais também podem ser prestadas ao 
estabelecer a presença comercial de prestadores de serviços Angolanos no 
exterior, ou seja, o IDE (modo 3). No entanto, esta é actualmente limitada 
pela escassez de divisas, que esses investimentos exigiriam; 

• À medida que os serviços empresariais exigem habilidades técnicas 

Business

Technical 
services

Maintenanc
e

0.01

0.1

1

0.
01 0.

1 1

RC
A 

20
15

RCA 2012

Business

Technical 
services

Maintenanc
e

0.01

0.1

1

0.
01 0.

1 1

RC
A 

20
15

RCA 2012



 
PERFIL DO SECTOR SERVIÇOS PRESTADOS À EMPRESAS PAGE 3 

especializadas, a falta de pessoal qualificado e adequadamente treinado é 
uma questão fundamental. Além disso, a formação  especializado muitas 
vezes requer participação em educação e cursos no exterior, o que, por sua 
vez, é dificultado actualmente pela escassez de divisas. 

 
Constrangimentos-chave: alta 

Medidas para 
superar os 
constrangimentos  

Embora alguns constrangimentos - em particular o nível de demanda por parte das 
empresas estrangeiras que operam em Angola - não podem ser influenciados, outros 
são difíceis de resolver (a falta de dividas) e/ou requerem quantidades substanciais 
de tempo a serem resolvidas (como a falta de pessoal qualificado).  
 
Potencial para superar os constrangimentos-chave: baixo 

B. Aspectos do lado da demanda  

Demanda regional 
e internacional 

A demanda por exportações de serviços empresariais no modo 2, isto é, a provisão 
para empresas estrangeiras que operam em Angola, depende do desenvolvimento 
do IDE geral em Angola. Os influxos de IED fluctuam um pouco desde 2011 (Figura 3), 
fluctuando em torno de US$ 14,7 bilhões por ano. Embora o ingresso de IED em 
Angola diminuiu um pouco desde 2014, eles realmente apresentaram melhores 
resultados do que em comparação com a SSA em geral. Em termos de estoques de 
IDE, estes diminuíram significativamente ao longo do período de 2010 a 2013, mas 
recuperaram-se substancialmente novamente, quase atingindo a evolução da SSA e 
da média mundial até 2016. No geral, o IDE em Angola mostrou um desempenho 
médio e, embora isso seja esperado para desacelerar um pouco, em particular se o 
preço do petróleo continuar a ser baixo, há um influxo consistente de IDE no país, 
criando uma demanda constante por serviços empresariais. 
 
Figura 3: Índice de entradas e estoques de IED, Angola vs. comparador, 2010-2016 
(2010 = 100)

 
Fonte: Cálculos dos autores com base nas estatísticas do FDI da UNCTADstat. 
 
A demanda por serviços empresariais no exterior depende da evolução económica 
no país anfitrião. Como os mercados-alvo ainda não são claros - estes poderiam, 
entre outros, ser países lusófonos ou outros países exportadores de petróleo, 
dependendo dos serviços empresariais específicos a serem exportados, é impossível 
avaliar a demanda por serviços empresariais no exterior. 
 
Potencial de mercado: médio 

Barreiras de acesso 
ao mercado 

A prestação de serviços empresariais a empresas estrangeiras que operam em Angola 
não é afectada por barreiras ao acesso ao mercado, além da capacidade de resistir à 
concorrência de prestadores de serviços estrangeiros. De facto, em termos de 
questões regulatórias relacionadas ao acesso ao mercado, os prestadores de serviços 
de negócios Angolanos têm uma vantagem competitiva em relação aos prestadores 
de serviços estrangeiros, que devem atender aos requisitos para operar em Angola e 
alguns sectores de serviços empresariais, como serviços jurídicos relacionados a leis, 
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estão mesmo fechadas para estrangeiros. 
 
As barreiras de acesso ao mercado para a prestação de serviços no exterior 
dependem das condições de entrada no mercado no país anfitrião, o que pode ser 
complicado de atender, bem como barreiras não regulamentares, como a 
linguagem. 
 
Dificuldade de acesso ao mercado: médio (baixo para provisão de modo 2 em 
Angola, alto para prestação de serviços no exterior) 

C. Potencial para atração de investimentos e benefício da produção actual 

IDE 

Os dados sobre a actividade de investimento no sector, tanto doméstico quanto 
como IDE, não estão disponíveis. 
 
Em qualquer caso, muitos investimentos no sector de serviços empresariais podem 
ser dimensionados e, portanto, devem ser viáveis também para investidores privados 
nacionais, possivelmente em parceria com empresas estrangeiras, trazendo 
conhecimentos adicionais. Para os investidores estrangeiros, as questões relacionadas 
com a repatriação de lucros desempenharão, no entanto, um papel importante. 
 
Potencial para atração de investimento: médio 

Espaço do produto 
e ligação com 
outros sectores 

As ligações com outros sectores são fortes, por definição, pois a própria natureza do 
sector é prestar serviços a outros sectores. 
 
Do ponto de vista do conceito de espaço de produtos, já ocorrem algumas 
exportações de serviços empresariais, embora seja provável que estejam em um 
subconjunto relativamente pequeno de serviços empresariais (ou seja, serviços 
jurídicos); No entanto, fornecendo serviços a empresas estrangeiras, o sector de 
petróleo em Angola é uma actividade bem estabelecida e, portanto, expandir as 
exportações não constituirá algo que esteja muito “distante” das exportações 
actuais. 
 
Espaço de produtos e ligações com outros sectores: médio 

Avaliação resumida do potencial de exportação 

Resumo do 
potencial de 
exportação 

Embora o recente desempenho das exportações do sector tenha sido 
moderadamente satisfatório, em comparação com outros sectores Angolanos, as 
limitações para o desenvolvimento das exportações, em particular nos sectores não-
petrolíferos e não internos, são limitadas devido a restrições importantes que o 
sector enfrenta. A superação dessas restrições, que constituem o desenvolvimento 
das capacidades técnicas, o acesso a divisas e as barreiras de acesso ao mercado nos 
sectores de serviços no exterior, só serão possíveis a médio prazo. Expansão das 
exportações no modo 3 (a provisão para empresas estrangeiras que operam em 
Angola é possível em curto prazo e não enfrenta barreiras, mas a demanda por esses 
serviços depende do IDE interno para Angola, que não pode ser gerado por medidas 
específicas. 
 
Resumo do potencial de exportação: médio. 

Priorização do sector para a elaboração do plano de acção 

Potencial de 
geração de 
emprego 

Os dados sobre o emprego no sector de serviços empresariais não estão disponíveis. 
Em qualquer caso, a expansão das exportações de serviços de transporte não deverá 
gerar muitos empregos devido ao especialista e a natureza de alto valor dos serviços 
empresariais. Além disso, os serviços prestados no exterior não gerariam empregos 
em Angola. 
 
Potencial de geração de emprego: baixo 

Ligações com as 
MPMEs/adição de 
valor: 

Como os níveis de investimento necessários para a prestação de serviços empresariais 
- dependendo do tipo de serviço - podem ser limitados, isso facilita o envolvimento 
das MPMEs no sector, de facto, muitos provedores de serviços empresariais são 
pequenas ou médias empresas. 
 
O nível de agregação de valor doméstico no sector depende essencialmente do nível 
de envolvimento do pessoal expatriado em empresas nacionais. Isto é, pelo menos 
inicialmente, provável que seja relativamente elevado e uma gama mais ampla de 
provedores de serviços empresariais (excepto serviços legais e, possivelmente, 
consultoria de gestão), atendendo aos conhecimentos especializados necessários; 
mas deve ser reduzida como resultado da formação e treinamento do pessoal 
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nacional ao longo do tempo. 
 
Importância de ligações e adição de valor: médio 

Alinhamento com 
os planos e as 
prioridades do 
governo 

O sector de serviços empresariais não foi incluído nas Linhas Mestras como um que 
pode contribuir para aumentar as exportações não petrolíferas no curto prazo 
(Governo de Angola 2016).1 Além disso, apesar de um programa direcionado 
(Programa Dirigido) para serviços de apoio ao desenvolvimento estar sendo 
preparado, nenhum programa específico será preparado para serviços de apoio à 
indústria do petróleo (MPDT 2017).2 
 
Nível de alinhamento: baixo 

Projectos recentes/ 
em curso / 
planeados 

Nenhum projecto específico para apoiar o sector pode ser identificado.. 
 
Nível actual de suporte para sector/risco de duplicação: limitado 

Resumo: 
Prioridade do 
sector a ser 
selecionado para a 
preparação do 
plano de acção 

O sector tem um potencial relativamente limitado para ampliar as exportações com 
um curto prazo. Não é um sector prioritário do Governo, e dada a sua grande 
heterogeneidade, será difícil elaborar uma estratégia coerente para o 
desenvolvimento das exportações. A preparação de um plano de acção do sector não 
é, portanto, recomendável. 
 
Prioridade do sector a ser selecionado para a preparação do plano de acção: baixo 

 

                                                           
1 Governo de Angola 2016: Linhas Mestras para a Definição de uma Estratégia para a Saída da Crise Derivada da Queda 
do Preço do Petróleo No Mercado Internacional, Janeiro de 2016. 
2 Ministério do Plano e Desenvolvimento 2017: Relatório de Execução dos Programas Dirigidos. III. Trimestre 2016, Janeiro 
de 2017. 
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