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ANGOLAANGOLA



Pop: 18 milhões Pop: 18 milhões (est)(est)

Cap: LuandaCap: Luanda

PIB: 91 bil usdPIB: 91 bil usd

Per capita: 7,135Per capita: 7,135

InflaInflaçção: 13,7% ão: 13,7% 
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Dificuldades Dificuldades 

loglogíísticassticas

Emergência classe mEmergência classe méédiadia

Inexistência redes Inexistência redes 

distribuidistribuiççãoão



Crescente angolanizaCrescente angolanizaçção ão 

da economiada economia

DesdolarizaDesdolarizaçção sistema ão sistema 

financeirofinanceiro

Crescente diversificaCrescente diversificaçção ão 

sectores econsectores econóómicosmicos
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construconstruççãoão
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Reservas us bilReservas us bil

DDíívida externa usvida externa us

63 %63 % 56%56% 56%56% 58%58%
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Pouca Pouca sofisticasofisticaççãoão
produtos financeiros.produtos financeiros.

AngolanizaAngolanizaççãoão do do 

sistema financeiro.sistema financeiro.

SSóólida presenlida presençça banca a banca 

portuguesaportuguesa..

Forte Forte crescimentocrescimento
actividade bancactividade bancáária.ria.



bancosbancos

crescimento depcrescimento depóósitossitos

crescimento crcrescimento crééditosditos

rráácio transformacio transformaççãoão



taxa bancarizataxa bancarizaççãoão

no. total clientesno. total clientes

no. atmno. atm’’ss

no. cartõesno. cartões



construconstruççãoão

obras obras 

ppúúblicasblicas



Dificuldades de pagamentoDificuldades de pagamento

AdjudicaAdjudicaçções directasões directas

Concorrência chinesa Concorrência chinesa 

PresenPresençça estrangeira flutuantea estrangeira flutuante

Mercado Obras PMercado Obras Púúblicasblicas



49%49%

Taxa de Taxa de 

crescimento crescimento 

mméédio entre dio entre 

2003 e 2008, do 2003 e 2008, do 

sector da sector da 

construconstruçção civil ão civil 

e obras pe obras púúblicas blicas 

em Angola:em Angola:



Em 2009, a ANIP 
aprovou 1,8 biliões usd 

em projectos de 
investimento 
estrangeiro.

Deram entrada 700 
projectos de 

investimento em infra-
estruturas e energia.

Destacam-se os 
sectores rodoviário, 

ferroviário e 
habitacional.



ConstruConstruçção civilão civil
Angola Angola 

representa 30% representa 30% 

dos negdos negóócios cios 

portuguesesportugueses



1,8 1,8 

biliões biliões €€

38%38%
+ de + de 

3000 3000 

expatriadosexpatriados

Novos 
contratos 
em 2008

Taxa de 
crescimento

Aprox 15% 
dos efectivos



Angolanização do capital 
social

Tendência para recorrer a 
mão de obra local



Angola representa mais de 
um terço da facturação

Grandes empresas abarcam 
actividades não/core

Concentram actividade na 
promoção imobiliária



% angolana, factura% angolana, facturaçção ão 

total do grupototal do grupo
Vendas em Angola, Vendas em Angola, 

milhões milhões €€, 2009, 2009



obras obras 

ppúúblicasblicas

Forte Forte 
conhecimento do conhecimento do 

mercadomercado

Qualidade Qualidade 
dasdas

solusoluçções ões 

ttéécnicascnicas

ImportantesImportantes

parceriasparcerias
locaislocais

HistHistóória deria de

sucessosucesso



materiaismateriais

construconstruççãoão



materiaismateriais

construconstruççãoão

90% 90% 

importaimportaççõesões

Inexistência Inexistência 

indindúústriastria

transformadoratransformadora

PrePreçços os 
muito muito 

elevadoselevados

DifDifíícilcil

gestãogestão

stocksstocks



Retalho Retalho 

angolanoangolano



PublicaPublicaççãoão

em DR; registoem DR; registo

Comercial, fiscalComercial, fiscal

e estate estatíísticostico

Processo de Processo de 

investimentoinvestimento



AngolaAngola

e e 

PortugalPortugal



Conhecimento do mercadoConhecimento do mercado

Dimensão das empresasDimensão das empresas

Facilidade de comunicaFacilidade de comunicaççãoão

Qualidade das soluQualidade das soluççõesões

PrePreççoo

Crescimento pibCrescimento pib

EsforEsforçço reconstruo reconstruççãoão

Necessidade de tecnologiaNecessidade de tecnologia

Rearranque econRearranque econóómico mico 

multisectorialmultisectorial

Aparente facilidadeAparente facilidade

Dificuldades logDificuldades logíísticassticas

Capacidade financeiraCapacidade financeira

PresenPresençça no terrenoa no terreno

Crescente presenCrescente presençça brasileira,a brasileira,

sulsul--coreana , chinesa e coreana , chinesa e 

europeiaeuropeia

Boom de crescimento Boom de crescimento éé janela janela 

oportunidadeoportunidade





0,50,5

1,11,1

0,80,8

0,70,7
20062006

20072007

20072007

20062006

Crescimento Crescimento 

exportaexportaçções ões 

chinesas e chinesas e 

brasileiras para brasileiras para 

Angola, 06 e 07Angola, 06 e 07



1,201,20

0,800,80
20062006

20052005

1,681,68

20072007

exportaexportaçções ões 

portuguesas, biliões portuguesas, biliões 

euroseuros 2,22,2

20082008

2,22,2

20092009





44ºº Mercado destino Mercado destino 

exportaexportaççõesões

Maior destino Maior destino 

exportaexportaçções ões 

fora UEfora UE

Vendemos 5 x maisVendemos 5 x mais

para para 

Angola do que Angola do que 

para os EUApara os EUA

20 x mais20 x mais

para para 

Angola do que Angola do que 

para Mopara Moççambiqueambique



2 2 ººmaior maior 

contribuintecontribuinte

aumentoaumento

exportaexportaçções ões 

mercadorias 2007mercadorias 2007

Maior destino Maior destino 

exportaexportaçções ões 

fora UEfora UE

Mercado contribui Mercado contribui 

com 7% crescimento com 7% crescimento 

totaltotal

economia economia 

portuguesaportuguesa

ExportaExportaçções ões 

cresceram 39% em cresceram 39% em 

20072007

Crescimento mCrescimento méédio exportadio exportaçções ões 

portuguesas nos portuguesas nos úúltimos 5 anos:ltimos 5 anos:

25%25%



21%21%
Percentagem de Angola como Percentagem de Angola como 

destino de exportadestino de exportaçções ões 

extraextra--comunitcomunitáárias.rias.

6%6%
ContribuiContribuiçção mercadoão mercado

angolano para aumentoangolano para aumento

global exportaglobal exportaçções.ões.



55ºº mercado em 2011mercado em 2011

11ºº mercado mercado extraextra--UEUE

81% 81% vendas vendas PalopPalop’’ss



Um terUm terçço o 

exportaexportaçções extraões extra--UE UE 

são Angolasão Angola



InvestimentoInvestimento

portuguêsportuguês



RReinvestimentoeinvestimento

CConcentraoncentraççãoão

SSeguraneguranççaa



ConclusõesConclusões





oportunidadeoportunidade






